Overhalla

Spannfjellet
474 MOH

7,2 KM

450 M

<3 T.

TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Spannfjellet er et flott turmål med nydelig utsikt over Namsen og Overhalla. På godværdager vil du få utsikt mot
Høylandet og Grong fra toppen. Start turen ved parkering og følg veien mot toppen av Blakkhaugen. Følg så
merket sti til Vigdisvarden (Fuglårvarden i kart). Følg stien videre til varden på toppen av Spannfjellet. Noe myr i
starten, men store deler av turen er kloppet. 3,6 km hver vei.
Spannfjellet is a lovely hiking trip with gorgeous views over Namsen and Overhalla. On days with clear weather,
you can see all the way to Høylandet and Grong from the top. Start the hike at the parking and follow the road to
Blakkhaugen. Follow marked trail to Vigdisvarden (Fuglårvarden in maps). Walk onwards to the cairn at the
summit of Spannfjellet. Some bog at the start of the trail, but large parts of the hike have wooden “bridges” on the
bog. 3,6 km each way.

ADKOMST/DIRECTIONS:
Kjør FV17 til Skogmo, ta så av mot Grong på Fv760. Ta første avkjørsel til venstre etter Skogmo industrifelt.
Alternativt, kjør E6, ta av mot Namsos på Fv760, og ta av til høyre på avkjørselen før Skogmo Industripark. Følg
veien rett fram til Skogmo Skytebane. Parker ved skytterhuset. Obs! Det er ofte aktivitet på skytebanen, ikke gå
langs skytebanen. Alternativt kjør inn til Blakkhaugen alpinanlegg og parker der.
Drive FV17 to Skogmo, then drive FV760 towards Grong. First exit on the left after Skogmo Industripark.
Alternatively, drive E6, take the exit to Namsos on FV760 then turn right before the exit to Skogmo Industripark.
Follow the road straight ahead to Skogmo Skytebane (shooting range). Park here. Please be aware of any activity
at the range and do not walk alongside it. Follow the road. You can also drive to the ski facility at Blakkhaugen and
park there.
OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Overhalla varesenter/shopping centre (5 km). Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 11 km), Namsen Salmon & Train
Experience (nste.no, 12 km). For info: overhalla.kommune.no/opplev-overhalla/

