
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Stortuva er et familievennlig turmål med gapahuk og bålplass på toppen. Denne korte toppturen er ca. 3 km tur-
retur med rundt 150 høydemeter stigning. Vakker utsikt fra toppen. Turen går gjennom inngjerdet beiteområde 
for sau. Husk å lukk grinder på begge sider av jordet. Fra grinden ved startkan du velge om du vil gå til venstre
eller til høyre. Turen til venstre er kortere, men brattere. Fortsetter du videre på stien fordi Stortuva kan du gå til 
Flaggstanga  Grandeåsen. Her er det 360-graders utsikt.

Stortuva is a family-friendly hike with benches and a campfire site at the top. 3 km return trip with approx. 150 
meters elevation. Beautiful view from the top. The trail crosses a fenced-in grazing area for sheep. Remember to 
close the gates as you walk. At the first gate you can choose to walk either left or right. The trail to the left is
shorter, but steeper. If you follow the trail past Stortuva you can walk to Flaggstanga and Grandeåsen. Here you 
get a 360-degree view

ADKOMST/DIRECTIONS:
Følg FV17 fra Namsos eller Grong til Ranemsletta, ta av i rundkjøring og kjør over Ranemsletta bru. Ta til høyre. 
Etter 200 m ta til venstre inn på merket parkering nedenfor gård. Turen krysser gårdstun, vis hensyn. Alternativt 
kan man kjøre sørsiden av Namsen fra Namsos eller Grong til parkering. Drive FV17 from Namsos or Grong to 
Ranemsletta. Take the exit to Ranemsletta bridge in the roundabout. Turn right after the bridge. After 200 meters, 
turn left onto signposted parking area, by a farm. The walk crosses the farmyard, please be considerate. You can 
also drive the road south of Namsen river from Grong or Namsos.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Overhalla varesenter/shopping centre (< 1 km), Haugum Mølle (<1 km), Eldhuset (eldhuset-haugum.no, <1km). 
Fru Opdal Gårdshotell (fruopdal.no, 5 km). For info: overhalla.kommune.no/opplev-overhalla/
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179 MOH 3 KM 145 M 1 T.


