LIERNE

4-topperstur i Blåfjella-Skjækerfjella/
Låarte-Skæhkere nasjonalpark
1333 MOH

30 KM

1800 M

24 T.

TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
4-topperstur til Goegkemesspielte, Midtiklumpen/Åakerebahke, Blåfjellhatten/Leastehke og Blåfjellet er en
krevende, men flott tur inn i hjertet av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Turen er ikke merket og klarvær, kart
og kompass kreves for orientering. Følg sti fra Øvre Jersåssætra inn mot Trivasshytta og gå derfra opp til
Blåfjellvatna. Det kan være lurt å overnatte her før resten av turen. Med dette som utgangspunkt er turen ca. 30k
m og ca 1800 høydemeter stigning. I normalt turtempo tar turen 12—14 timer. Fra Midtre Blåfjellvatn følger man
ryggen østfra opp til Goegkemsspielte (1281 moh). Derfra følger man ryggen vestover
mot Midtiklumpen (1333 moh), den høyeste toppen i nasjonalparken. Hold mot sør for å unngå behov for
sikringsutstyr, hold rett vestover på tur ned fra toppen. Det ligger ofte snø på den søndre ryggen ved
Midtiklumpen – vandring skjer på eget ansvar. Les mer om turen på www.nasjonalparken.no.
4-summit hike to Goegkemesspielte, Midtiklumpen/Åakerebahke, Blåfjellhatten/Leastehke and Blåfjellet is
challenging trek for experienced hikers into the heart of Blåfjella-Skjækerfjella National Park. This trail is not
marked. Read more about the trip or get information at www.nasjonalparken.no
ADKOMST/DIRECTIONS:
Kjør Rv 765 til Sørli, ta til høyre i Berglikrysset og kjør Fv 348 mot Tjallia – Innfallsport for Blåfjella-Skjækerfjella
nasjonalpark. Ta av til venstre etter 12km, skogsbilveg og bomveg (30,-) Utgangspunkt for turen er Øvre
Jersåssetra.
Take the Fv 765 towards Mebygda, then turn right at the Berglia junction and drive Fv348 in 21 km to Tjallia – the
gateway to Blåfjella- Skjækerfjella National Park. Turn left after 12 km onto a forest road, pay 30,- NOK toll fee.
Start your trip in Øvre Jersåssetra.

OVERNATTE, SPISE,
SE OG GJØRE/
SLEEP, EAT, SEE AND DO:
LiVERTEN (www.liverten.no),
Besøkssenter nasjonalpark Lierne
/National park visitors centre
(www.nasjonalparken.no)
Westums Turriding/horseriding.

