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1. Heimdalshaugen (1159 moh)  
 
Med sine 1159 moh er Heimdalshaugen Grongs høyeste fjell. Følg E6 til Grong i 
Nord-Trøndelag. Den mest brukte leia er å kjøre inn Nesådalen. Da tar man av ca 4 
km nord for Harran. Her er det skiltet til Nesådalen. Dette er en bomvei som følges 
knapt 10 km. Bomavgift betales med mobil. Så tar man til venstre inn Rognbudalen. 
Krysset er merket med skilt. Etter ca 2 km tar man første vei til venstre og kjører 
over den forholdsvis lille Rognbuelva. Parker et par hundre meter lenger fram. Fra 
parkeringen er det skogland i starten, men etter en halvtimes tid er dette passert. Gå 
inn i ”domma” mellom Storhaugen og Litjhaugen og opp på Skaftet. Inne i domma, 
mot Litjhaugen, ligger Gjeterhytta. Dette er ei enkel, lita hytte som står åpen hele 
året. Her er det greit å finne ly, overnatte, eller bare spise matpakka si. Sengeplass til 
max fire. Fra Skaftet holder man til høyre og følger ryggen. På toppen er det en 
markant steinvarde. Ca. 5-6 km en veg.  
 
Turvariant: Et alternativ er å kjøre E6 ca 11 km nord for Harran. Ikke kjør over elva 
du kommer til da, men ta til høyre 50 meter før og følg Fjerdingelvdalen i ca 8 km til 
veien stopper. Her er det ikke mulig å kjøre feil. Dette er også bomvei. Fra bilen går 
man videre framover og svakt til høyre. Kompasskursen blir nesten rett syd, eller 
svakt sydøst. Når man kommer over skogen, ser man den markante Steinådalen. 
Følg ryggen øst for dalen (på venstre side). Dette er ei grei lei helt til topps. Denne 
turvarianten er også ca 5-6 km hver vei. 
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3. Elstadfjellet (541 moh)  
 
Ta av fra E6 ved Gartland, skiltet Rossetnes. Kjør ca. 1 km og passer brua. Ta av til 
høyre i svingen etter brua, kjør ca. 70 meter. Ta deretter av til venstre v/stor sag 
(mot Møkkelvatnet). Kjør ca. 2 km over brua for deretter å ta til høyre. NB bomveg. 
Kjør ca. 3 km og parker ved vegen. Følg traktorveg i ca. 800 meter. Følg deretter 
merka løype til toppen, ca. 3 km. Delvis myr og berg, noe bratt stigning (ca. 400 
høydemeter). GPS-koordinater: 715 71 80 – 37 95 01. 
 
 

2. Lille heimdalshaugen (886 moh)  
 
Like sør for Heimdalshaugen (også kalt Storhaugen), ligger Lille Heimdalshaugen på 
886 moh. Følg E6 til Grong i Nord-Trøndelag. Den mest brukte leia er å kjøre inn 
Nesådalen. Da tar man av ca 4 km nord for Harran. Her er det skiltet til Nesådalen. 
Dette er en bomvei som følges knapt 10 km. Bomavgift betales med mobil. Så tar 
man til venstre inn Rognbudalen. Krysset er merket med skilt. Etter ca 2 km tar man 
første vei til venstre og kjører over den forholdsvis lille Rognbuelva. Parker et par 
hundre meter lenger fram. Fra parkeringen er det skogland i starten, men etter en 
halvtimes tid er dette passert. I stedet for å gå inne i ”domma” mellom Storhaugen og 
Litjhaugen svinger man opp til venstre mot Lille Heimdalshaugen. 
 

 
Foto: Marte Reitan 

 



 

4. Geitfjellet (872 moh)  
 
Geitfjellet er et av de høyeste fjellene i Grong og kan bestiges fra flere ulike kanter.  
 
Fra Jørem: Kjør av fra E6 ved Langnes sør for Namsen skiltet Langnes 
camping/Øysletta/Vie og kjør vestover langs fv 401 på Sørsida. Etter 1,3 km, ta til 
høyre skiltet Øysletta. Kjør ytteligere 4,3 km og parker på høyre side av vegen. Gode 
p-muligheter. Turen starter på motsatt side av vegen. Det er skiltet til Geitfjellet. Følg 
merket sti opp gjennom skogen – bløte partier. Jevn stigning helt til toppen. Stien er 
merket med rød T-merking (DNT).  
 
Fra Rosten: Kjør mot Sørsida fra Grong sentrum og over Dornabrua på Fv 401. 
Sving deretter av til høyre mot Øysletta/Vie. Ved toppen av bakken kan man parkere 
ved Sørheim Grendehus. Deretter går man opp bakken til venstre, på toppen av 
bakken svinger man inn første vei til høyre og går opp forbi bommen. Ingen avgift. 
Fra her er det ca. 8 km grusvei hele veien til Geitfjelltoppen.    
 
Fra Bjørgan Skianlegg: Kjør av E6 opp mot Grong Skisenter. Turen starter fra 
parkeringa ved alpinanlegget på Bjørgan, ved bommen ved Skiftesbekken/Skistua. 
Følg hyttefeltveien hele veien opp til ”vannmagasinet”. Derfra følges merket turløype  
(DNT) frem til Snøhytta. Fra Snøhytta er det merket løype frem til Geitfjelltoppen.  
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5. Fagerligklumpen (477 moh)   
 
Det er to løyper til Fagerliklumpen; en fra Bergsmo v/Skytterbanen og en fra Leksås. 
Begge løypene er merket. Fra Leksås: Ta av fra E6 ca. 400 m sør for Mediå bru, mot 
Grong kirke og Namsos. Ta av første veg til høyre (100 m etter krysset). Ta deretter 
til venstre skiltet Grong gård. Ta første til høyre mot Leksås (gårdsveg som går opp 
mellom menighetshuset og kirken), ca. 1 km til enden av vegen på Leksås, 
(parkering). Turen starter i jordekanten og følger sti mot Fagerliklumpen. Etter ca. 
600 m skilt merket Damtjønna til høyre. Rett opp på Fagerliklumpen er det ca. 2 km 
herfra. Hvis du tar til høyre mot Damtjønna, er det ca. 1,5 km til gapahuken ved 
tjernet. Videre mye stigning opp på Fagerliklumpen, ca. 4,5 km fra parkering. Turen 
rett opp fra Leksås til Fagerliklumpen er ca. 2,5 km. Turen er krevende, med mye 
myr og sterk kupering. Stedvis er stien utydelig. Fra Bergsmo: Ta av fra E6 mot 
Namsos (RV 760), ta av til høyre ved dyreklinikken på Bergsmo, så til høyre etter 
Coop Marked, fortsett vegen helt opp til skytterbanen. Parker bilen her og gå vegen 
innover 300 m, der er starttavla plassert. NB! Hvis rødt flagg er heist pågår skyting. 
Hvis skyting pågår gå bak standplass og følg gult merkebånd gjennom skogen frem 
til start- tavla. Turen går langs sti og i myr, delvis i bratt terreng. Turen er ca. 3,5 km 
én veg. Fagerliklumpen er 477 moh og det er flott utsikt mot Heimdalshaugen, 
Geitfjellet, Tømmeråsfjellet, Overhalla, samt elvene Namsen og Sanddøla. 
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6. Rognsmoklumpen (461 moh)  

 
Fra Grong sentrum kjører man E6 sørover ca. 8 km, ta deretter av mot Lierne. Kjør 
ca. 2 km rett frem og ta av avkjørsel på venstre side av vegen. Skiltet inn mot 
Rognsmoklumpen. Fra her kan man gå til toppen og ned på Tømmeråssiden. 
Eventuelt kan man starte fra Tømmeråssiden. Fra E6 i Grong sentrum, ved Mediå 
bru, kjør fylkesveg 391 (Mediåvegen og Formofossvegen) ca. 2,5 km til kryss ved 
gartneri på Tømmerås. Ta av på Tømmeråsvegen, kjør ca. 2 km (siste del er 
skogsbilveg). Parker ved infotavla.  
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7. Slettfjellet  (396 moh)  
 
Ta av vestover fra E6 på Gartland mot Høylandet, Fv 775. Kjør 2,3 km til du krysser 
Gartlandselva, og ta av traktorveg til venstre før neste bru. 700 m inn til parkering 
og start ved lunneplass inne i Nordengdalen. Turen følger traktorveg opp Sivertlia 
til Slettfjellet. På en klar dag så er det vid utsikt. Mot sør ser en Bjørgan og 
Snåsafjella som blåner i det fjerne. Mot sørøst ser en inn over Elstaddalen og på 
kvelden lyser Brandsfjellet rødt inn mot Lierne. I øst ruver Heimdalhaugen og en ser 
også langt inn i fjellheimen til Namsskogan. Midt i mot ligger Gartlandsgrenda som 
ei lita perle, med Namsen som skimrer som en sølvtråd i bunnen av dalen. På tur 
ned kan en ta en annen traktorveg på baksida av Røyrengåsen, slik at dette blir en 
rundtur. Rundtur på 5 km. Ca. 2,1 km en vei langs korteste sti til målet. Ca. 290 m 
stigning. 
 



 
 

8. Storhusfjellet (491 moh)   
 
Via Stortuva: Kjør RV 391 fra Grong sentrum mot Tømmerås. Sving til høyre opp 
mot Hallgotto ca. 800 m fra Hydro. Kjør til rundkjøringen, parker her. Derfra er det 
skiltet sti til Stortuva, og deretter videre skilting opp til Storhusfjellet. Ca. 4 km en 
veg.  
 
Via Grong sentrum: Kjør RV 391 fra Grong sentrum (Mediå bru). Ta av ved Hydro 
og kjør deretter til høyre oppover til boligfelt til vegbom og grusveg. Parker ved 
bommen. Trimboks etter 2,4 km. Turen til topps er 4,75 km. På utsiktspunktet er det 
flott utsikt over bla Grong sentrum, Geitfjellet og mot Overhalla kommune. 
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9. Brennfjellet (339 moh) 
 
En tøff fjelltur som starter på gården Vollen på Elstad, og har mål på Brennfjellet, 
den fremste toppen på Elstadfjellet. Løypen er bare 1350 meter langt, men er meget 
bratt med en stigning på 321 høydemeter langs en sti. Fra Grong sentrum kjører 
man nord ca. 10 km langs E6, ta deretter til høyre inn mot Elstad. Kjør rett frem over 
brua, og deretter til venstre opp bakken til grendehuset midt i bakken. Sving til 
venstre på parkeringen ved grendehuset. Gå deretter 500 m opp til start. Ikke 
merket løype. 
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10. Vattatuva (412 moh)  
 
Kjør E6 nordover fra Grong sentrum til Namsen laksakvarium, ca. 14 km. Parker her. 
Gå over E6 på gang- og sykkelvegen, ca. 400 m og ta til venstre opp grusveg. Følg sti 
over tunneltak og opp gjennom skogen. Relativt bratt stigning hele turen. Flott utsikt 
mot Harran og Heimdalshaugen. Det er ca. 2,5 km til Vattatuva og på denne ruta er 
det en stigning på ca. 275 høydemeter.  
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