
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Fagerliklumpen er 477 moh med flott utsikt mot Heimdalhaugen/ Aajmehtaelie, Geitfjellet/Aejrienvaerie og 
elvene Namsen/Nååmesje og Sanddøla/Sovvene. Turen starter ved parkeringsplassen på Leksås langs en eldre vei 
i kulturlandskapet. Etter ca. 600 m står det skilt for sti til Damtjønna. Da kan en velge å gå direkte til 
Fagerliklumpen, noe som er ca. 2 km, eller ta til høyre og gå om Damtjønna for å komme til Fagerliklumpen. Da 
blir turen på 4,5 km. Turen er noe krevende med en del myr og kupering..

Fagerliklumpen is 447 masl with a great view view of the surrounding area. The hike starts at the parking area in 
Leksås, following an old road. After 600 meters you will see a sign to Damtjønna. You can choose to walk either 
directly to Fagerliklumpen (2 km) or turn right and walk around Damtjønna and then to the top. The hike is then 4,5 
km. Challenging terrain with some marshland.

ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av ca. 400 m sør for Mediå bru, mot Namsos. Ta av første veg til høyre (100 m etter krysset). Ta deretter 
til venstre skiltet Grong gård. I første kryss, ta til venstre, i neste kryss ta til høyre mot Leksås og kjør til enden av 
vegen, ca 1 km, der det er parkering. En kan også gå turen fra Bergsmo, se turbeskrivelse på 
www.visitnamdalen.com eller ut.no.

From E6, turn towards Namsos in the junction 400m south of Mediå bridge. Take the first road right (100 meters 
after junction), take a left towards Grong gård. In first junction take a left, in second junction take a right towards 
Leksås. Drive to the end of the road and park here.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Grong Hotell (gronghotell.no), Langnes Camping (langnescamping.no), Namsentunet (namsentunet.no), 
Rønningen på Veium (veiumbjerken.no), Jørem – opplevelser ved Namsen (jorem.no), Strikkeburet (strikke-
buret.no), flere spisesteder i Grong/several eateries in Grong.

GRONG

Fagerliklumpen
477 MOH 4,5 KM 335 M 2,5 T.

https://gronghotell.no/
http://langnescamping.no/
https://namsentunet.no/
https://veiumbjerken.no/
https://jorem.no/
https://strikke-buret.no/

