Norges geografiske Midtpunkt

Velkommen
til en attraktiv innfallsport
for Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark
og Norges geografiske Midtpunkt
Andorvatnet

Norges geografiske
Midtpunkt
Norges geografiske Midtpunkt ligger i Skjækra landskapsvernområde
ved inngangen til Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark (se kart).
Statens kartverk har brukt en internasjonalt godkjent metode, der
det tas utgangspunkt i Norges samlede fastlandsareal for å finne
arealtyngdepunktet. Like ved er det fine rastemuligheter og NordTrøndelag Turistforening sin utleiehytte, Setertjønnhytta.
Øst 7 098 745 N, 368 304 E UTM sone 33

En utmarksforvalter for Steinkjer kommune
Vi er et kommunalt foretak som er eid av Steinkjer
kommune. Vår oppgave er å forvalte store deler av
de skogeiendommer og naturressurser som eies av
kommunen. Vårt hovedfokus er å utvikle næringsvirksomheten gjennom skogbruk, jakt, fiske og ulike
fritidstilbud. Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF har tre ansatte på heltid.
Økoturismebedrift
Vi er en sertifisert Økoturismebedrift. For oss er
det viktig å vektlegge turistenes økologiske, sosiale
og kulturelle ansvar. Å gi tilbake til lokalsamfunnet,
formidle miljøbevissthet og følge miljøprinsipper er
noen av hovedtrekkene vi følger.

Vi tilbyr:
• 220 000 daa skog og fjell, herav 80 000 daa produktiv skog
• Merkede og tilrettelagte turstier, utfartspunkter og sykkelruter
• Utleiehytter og hyttetomter
• Hytte tilrettelagt for funksjonshemmede
• Fiske- og rasteplasser tilrettelagt for funksjonshemmede
• Båt, kano og kajakkutleie
• Gratis fiske i over 50 vann
• Småvilt- og storviltjakt
• Norges geografiske Midtpunkt
• Skjækra landskapsvernområde
• Blåfjella–Skjækerfjella nasjonalpark
Les mer på: www.steinkjer-kommuneskoger.no

Vi takker våre
samarbeidspartnere
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Tlf: 74145212 / 40017830
E-post: post@vilteksperten.no
Adresse: Bindesvegen 10, 7717 Steinkjer
Web: www.vilteksperten.no

Friluftsliv, jakt og fiske
Her er utfartsområder for gammel og ung. Du finner kavllagte stier, flotte rasteplasser og gapahuker (ved bilveg og til
fjells) de siste med bålplass og ved, gangbaner i forbindelse
med flytebrygger og selvfølgelig toaletter.
Eiendommen har store romslige arealer for utøvelse av jakt
på bl.a. skogsfugl, hare, rype, rådyr og elg.
Mer info på www.steinkjer-kommuneskoger.no
Det er gratis fiske i over 50 vann med stang eller oter, og her
er gode muligheter for å få fjellørret på kroken. Vi tilbyr også
rimelige garnfiskekort i utvalgte vann. (Se kart med oversikt
på fiskevatn).

Båt og kanoutleie

Har du lyst å komme deg ut på en av de mange vannene
eller elvene hos kommuneskogen? Kanskje for å fiske eller
bare for å padle en tur for rekreasjon og naturopplevelser?
Vi har båter, kanoer og kajakker for utleie. Båtene er
ordinære robåter og ligger på disse stedene (Se kartet):
• Mokkavatnet (motor tillatt)
• Lustadvatnet (motor tillatt)
• Damtjønna
• Skjellivatnet
• Skjækervatnet (motor tillatt)
Kano og kajakk finner du i Støa og ved Hyllbrua.
Disse kan etter avtale bringes til Lustadvatnet. (Se kartet).

Båter, kano og kajakk kan bestilles på

mobiltelefon 950 29 500 eller turistkontoret 74 40 17 16

Vi utfører mekanisert hogst og utkjøring av tømmer,
gravemaskinarbeid i tilknytting til skog og
landbruk og manuell trefelling av store og vanskelig trær.

www.myrsloskog.no

Trond Jarle Myrslo
Tranaskogveien79, 7716 Steinkjer
Tlf. 907 76 556
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Lustadstua

Lågvassbua

Utleiehytter
Steinkjer kommuneskoger–Ogndalsbruket tilbyr flere
hytter for utleie. Der kan du overnatte når du besøker våre
områder. Noen av hyttene er lett tilgjengelige fra bilveien,
andre gir deg en tur i flott natur før du finner ly for kvelden.

• Lustadstua
• Lågvassbua – en åpen del og en utleiedel
• Skjækerosstua

Hyttene er fullt utstyrt med det du måtte trenge for et
hyggelig opphold. Hyttene kan brukes både sommer som
vinter, og på vinterstid tilrettelegger vi med oppkjørte løyper
inn i Ogndalsfjella. Det er også mulighet for å leie transport
for å frakte bagasje og utstyr for oppholdet på hytta.
Booking: www.inatur.no

Skjækerosstua

Vi leverer elementer til golv yttervegger og tak.
Et naturlig valg ved små og store byggeoppdrag.

LØNNUM BYGG AS
Malm, 7790 Malm • Tlf. 469 83 338
E-post: runar@lbygg.no
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Ryggagrenda, 7711 Steinkjer • Tlf. 905 58 345 • E-post: bjhervik@gmail.com
www.hervikbygg.no

Toppturer

Godt tips for turmål
er å besøke en av våre
gapahuker
• Andorvatnet (pkt. 5) ligger ved bilveg, tilrettelagt
for funksjonshemmede, med flytebrygge og
fiskemuligheter.
• Midtveis gapahuken (pkt. 6) ligger 5 km inn i fjellet i
retning Skjækra. Det er kavllagt sti helt frem.
• Gapahuken ved Norges geografiske Midtpunkt (pkt. 7),
ca. 10 km fra vei, kavllagt helt frem.

Mokk gård
Øverst i Ogndal på 340 meters høyde finner
vi Mokk gård, som eies og drives av Kristin
Wåtland Delbekk og Kjell Delbekk.
Her råder gårdsidyllen, og stedet passer godt
for jegere, turfolk og firmaturer, samlinger,
klasseturer og feiringer av ulikt slag.
Gården har til sammen 17 soverom og 39
sengeplasser fordelt på hovedhuset og kårhuset. Kårhuset egner seg godt for mindre
grupper.
Du kan enten stå for matlagingen selv i kjøkken som er fullt utstyrt, eller så kan vertskapet lage maten helt fra grunnen av. Maten
baseres i stor grad på lokale råvarer og må
forhåndsbestilles.
Se www.mokk.no

Overnatting. Selvhushold eller matservering etter avtale • www.mokk.no • Tlf 95788852 •
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Rådhuset, 7729 Steinkjer
Telefon: 74 16 90 00
Mob. 950 29 500 / 950 29 501
E: ogndalsbruket@steinkjer.kommune.no
English/Deutch. Les mer på:

www.steinkjer-kommuneskoger.no

Født og oppvokst i Trøndelag
med respekt, kunnskap og det beste av flere generasjoners erfaring.

www.inntrekjeldstad.no

P R E M I U M

K V A L I T E T

Tidløse og vakre vegger i naturens egen fargepalett
En del av Inntre Kjeldstads PANEL PLUSS + serie

inntre-kjeldstad.no

· Concept: JS Media Tools A/S · 113092 · www.jsnorge.no

Miljømerket Trykksak

Få det fint hjemme i sommer - inviter naturen inn med Karatpanel!

