Namsskogan kommune

Toppen i Trøndelag

Se filmen om
Namsskogan her:

Én kommune
– et eldorado av muligheter
Namsskogan kommune er en kommune i Namdalen i
Trøndelag, omtrentlig midt i Norge. Kommunen strekker
seg over 1417 km², og har 850 fastboende innbyggere.
I kommunen finner du fjell, vann, elever og daler – et
eldorado av muligheter når det kommer til fiske, natur og
friluft.
Namsskogan

Kommunen har fire tettsteder: Namsskogan,
Brekkvasselv, Trones og Skorovas.

Namsskogan

Namsskogan er kommunesentret i Namsskogan kommune.
Her finner du blant annet sykehjem, skole, barnehage,
jernbanestasjon, bensinstasjon, vertshus, campingplass,
byggevare, ysteri og et butikksenter med dagligvare, cafe,
blomster og interiør.

Trones
Trones ligger i den sørlige delen av kommunen. Her finner
du blant annet Namsskogan familiepark, som er et eget
univers med 35 ulike dyrearter, samt aktiviteter og opplevelser for både liten og stor. På Trones finner du også
hotell, veikro, kurs- og konferansefasiliteter, bensinstasjon,
campingplass, barnehage, barneskole, frisbeegolfbane og
svømmebasseng.

Brekkvasselv

Skorovas
Skorovas er en fjellandsby som ligger 450 meter over
havet, opprinnelig var dette en gruvelandsby. I dag satser Skrovas stort på helårsturisme, og her finner du blant
annet fantastiske muligheter for fjellvandring, oppkjørte
langrennsløyper og muligheter for toppturer. I tillegg
finner du også bensinstasjon, dagligvare og en pub med
over 500 ulike sorter øl og over 170 ulike sorter akevitt.

Trones

Brekkvasselv
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Skorovas

Brekkvasselv ligger ca. midt i Namsskogan kommune. Her
finner du veikro, bensinstasjon, hytteutleie, campingplass,
ungdomsklubb, barnehage, bruktbutikk og dagligvarebutikk.

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark
Villmark • Fiske • Vertskap • Familiepark

Fritidsaktiviteter

Namsskogan kommune er en kommune med høy frivillig
aktivitet, noe som viser seg med utallige lag og foreninger.
Her kan du velge i mange aktiviteter, og nedenfor ser du
noen av tilbudene som finnes i kommunen:
• Tre idrettslag med ulike grupper innad i idrettslaget,
som fotball, ski, trim, bueskyting med mer.
• To sanitetsforeninger.
• Namsskogan Jeger- og Fiskerforening med ulike
aktiviteter på skytebane for hagle- og rifleskyting,
samt jakt- og fiskeaktiviteter året rundt.
• Namsskogan skytterlag avholder
«skytekvelder» for rifle, samt innendørs
skyting i vinterhalvåret for miniatyrskyting.
• To frivilligsentraler.
• Scooterkjøring
• 9 hulls frisbeegolfbane på Trones.
• Kulturskole med individuell musikkopplæring,
band og turn.
• Namsskogan Utstyrssentral
- gratis leie av sports- og friluftsutstyr
• Tundra Tours i Namsskogan arrangerer
sommer- eller vinterturer med kano,
overnatting i telt eller kiting på vann eller snø.
De har også kurs.
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I Namsskogan kommune er det tilrettelagt og merket fine
turstier, sykkelløyper og turløyper i tilknytning til våre tettsteder for fri allmenn benyttelse. Noen av disse er universell utformet. På sommerstid kan kommunen friste med
godt tilrettelagte fiskeplasser med gapahuker over hele
kommunen.
På Namsskogan har man også en 7-er kunstgressbane, og
i tilknytning til denne en flerbrukshall på størrelse med en
håndballhall. Like ved denne finner man en ny lysløype for
ski, og i sentrum på Namsskogan har man også et kommunalt treningssenter.
På tettstedet Trones er det skole og Bamsebo barnehage.
Like ved denne er det gressbane for fotball. På Trones har
også kommunen en flott svømmehall, og i 2. etasje av
svømmehallen er det treningssenter i regi av Trones IL.
På Trones har man også en lysløype for ski med traseer
på 2 km og 3 km. Denne løypen kan brukes som tursti på
sommeren. Ca. 5 km sør for Trones, på Kjelmoen, er det
etablert en motocrossbane i grus.
Les mer blant annet på:
www.namsskogan.kommune.no
www.visitnamsskogan.no
www.tundratours.no
www.namsskogan.scooterlisens.no
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Last ned appen:
www.trimpoeng.no
og bli med ut på tur

Ut på tur?

Lysløyper
I Namsskogan kommune har vi i dag to flotte lysløyper
– en på Trones og en i Namsskogan. Begge lysløypene er
rehabilitert de seneste årene, slik at man har flott lys, og
gode oppkjørte tråkkemaskinsløyper. Hver løype har en
totallengde på 3 km med mulighet for å gå kortere distanser. Løypene ligger sentralt/sentrumsnært til med kort
avstand til butikker, overnatting og restauranter.
Ti på Topp Namsskogan
Ti på Topp er godt tilrettelagt fjellvandringstilbud for
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folk i alle aldre. Ti på Topp er et lystbetont bidrag til god
folkehelse. Man er garantert flotte naturopplevelser,
samtidig som man kommer i bedre form og blir enda
bedre kjent i kommunen. Det er ti ulike turer i vår Ti på
Topp, og for å registrere seg må man bruke appen til
www.trimpoeng.no
Vi har ti ulike turer som finnes i ulike vanskelighetsgrader,
de kan variere i lengde, og være både bratte og slakke.
Noen av rutene er også merket med merkebånd.
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Snøscooterkjøring
I Namsskogan kommune finner du
hele 11 mil med snøscooterløyper.
Her er det med andre ord gode mulig
heter for flotte opplevelser i vakre
omgivelser. Det er parkeringsplasser
tilknyttet løypene i Skorovas og på
Trones, Brekkvasselv og Namsskogan.
Løypekartet, og informasjon
om priser, finner du på:
www.namsskogan.scooterlisens.no
Du kan også følge facebooksiden
«Snøscooterløyper Namsskogan»,
for jevnlige oppdateringer.
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Friluftsliv i Namsskogan
Namsskogan kommune har fått status
som nasjonalparkkommune!
I 2020 ble Namsskogan kommune tildelt status som nasjonalparkkommune av Miljødirektoratet. Det betyr at Namsskogan nå inngår som en aktør under merkevaren «Norges
nasjonalparker», sammen med en rekke andre nasjonalparkkommuner i Norge. Målet med denne merkevaren er
å stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en
bedre mulighet for lokal næringsutvikling.
Som Nasjonalparkkommune ønsker Namsskogan kommune å aktivt legge til rette for besøkende som vil oppleve

8

Børgefjell og områdene rundt, samtidig som natur- og
verneverdier er ivaretatt. Børgefjell er storslagent. Hit kommer du for de spesielle naturopplevelsene og nærkontakt
med det opprinnelige uten å bli forstyrret av andre. Her er
det få hytter og ingen merka stier, Børgefjell er ikke noe
utpreget turistområde. Men elsker du å oppsøke spennende områder med telt og fiskestang, er Børgefjell det
rette valget for deg.
Ett fiskekort – enorme fiskemuligheter
Ønsker du å fiske i et av våre 800 vatn og 35 elver, kan du
kjøpe Namsskogankortet – som gir enorme fiskemuligheter.

Les mer om
Namsskogankortet:
www.inatur.no

I elva Namsen kan du fiske etter ørret, og elva er en
av landets beste for nettopp ørretfiske. Elva er lett
tilgjengelig, da den renner gjennom hele kommunen.
Du kan fiske både ørret og røye i mange av våre vatn
og elver.
Nessan Gård
Du kan også fiske hos Nessan Gård, som er en fjellgård vest i kommunen. Gården tilbyr eget fiskekort,
separat fra Namsskogankortet, og på fjellgården kan
du også leie hytte. Alle hyttene kan leies både sommer
og vinter.

VI LEVERER ENERGIBESPARENDE LØSNINGER FOR BOLIG OG STØRRE BYGG
INNEN NÆRING
VARMEPUMPE • BYGGISOLERING • TERMOGRAFERING BYGG
TRYKKTESTING BYGG • RADONMÅLING

Sagveien 24, 7890 Namsskogan • Tlf. 406 28 762 • terbitek@gmail.com • www.terbitek.no
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Mat og drikke

Skorovasmat
Skorovasmat er en mat- og drikkekulturbedrift som ivaretar
lokale og nasjonale mat- og drikketradisjoner. Skorovasmat produserer gårdsmat og driver Skjenkestova – kanskje
en av Norges mest særegne puber. Skorovasmat så dagens
lys i 2003, etter at en av eierne i flere år hadde drevet med
salg av kjøttprodukt fra gården Lyshaug – med både storfe,
sau, lam og gris. Skorovasmat serverer delikatesser som
deres egne dyprøkte lammelår. Til jul produseres det også
pinnekjøtt, som er en etterspurt vare.
Skjenkestova
Puben finner du i naturskjønne omgivelser i Skorovas.
Her finner du nærmere 500 ølsorter fra alle verdens kanter
– alt på flaske! Skjenkestova tilbyr også et rikt utvalg av
akevitt og maltwhisky. Det er også gode muligheter for
øl- og akevittsmaking, dersom du ønsker å ta med venner,

eller kanskje din bedrift, for en smakfull opplevelse.
Skjenkestova har også mottatt bransjeforeningspris for
ølbrygging. Ønsker du opplysninger om åpningstider og
arrangementer, følg «Skjenkestova i Skorovas» på Facebook.
Elvekanten Ysteri AS – Gammel-Erik
Elvekanten Ysteri gjenåpnet nytt ysteri 4. desember 2019,
og er lokalisert rett ved E6 på Namsskogan helt nord i
Trøndelag. Umiddelbar nærhet til elva Namsen er bakgrunnen for navnet. De produserer fire ostevarianter, der
to er med urter og to er naturelle. Deres mest kjente ost
«Gammel-Erik vellagret» har priser og utmerkelser fra
både NM og VM. Det brukes helfet melk fra lokale, lykkelige kyr, og de har én fast leverandør på melk.

Se filmen
fra Skorovas her:
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Regnskap og rådgiving • Fremtidig og digitale løsninger
Møtepunkt for avdeling Indre Namdal i egne lokaler i Turistveien – ta kontakt for avtale
Vi har tatt et valg – en investering i fremtiden

10

www.oekhuset.no

I 2021 fikk Gammel-Erik prisen «Unik Smak» som landets
beste spesialitet av stiftelsen Norsk Mat. Norsk Mat er
en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Juryen i Norsk Mat, som altså mener at
Gammel-Erik er en av Norges beste oster, ga den 96 av
100 oppnåelige poeng. I begrunnelsen skrev de blant
annet: «Det eneste å sette fingeren på, er at den er så god
at det er umulig å slutte å spise den».
Café Nyrudstu
Om du kunne tenke deg kaffe og noe å bite i, bør du besøke
Liv Marit på Nyrudstu. Her er det forfriskninger i hyggelige
omgivelser. Caféen finner du i butikken Blomst & Dekor på
Holmensenteret i Namsskogan sentrum.

Namsskogan Servicstasjon AS og Circle K tilbyr følgende tjenester:
Dekkservice, Veihjelp • Dekkhotell • Tilhengerutleie
Ladestasjon • Drivstoff, Truckdiesel, Anleggsdiesel, nettverk, Routex
Landbruk, bil og truckservice • Batteri • Smøremidler og oljeskift • Propangass
Varer i Kiosk er oppdatert på Facebook side Circle K Namsskogan

Tlf. 74 33 44 74 / 940 22 536
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Totalprosjekt
Namsskogan

Totalprosjekt Namsskogan AS er et maskinentreprenørfirma som har hovedbase i Namsskogan
kommune. Her har de eget industribygg med
mekanisk verksted, lager og administrasjon. De
opererer over hele Norge, hovedsakelig med
oppdrag relatert til jernbane. I tillegg jobber de
også med veibygging, massekjøring, grunnarbeider, mekaniske verkstedoppgaver og stålbygg.

Les mer på:
www.totalprosjektnamsskogan.no

Totalprosjekt Namsskogan har etablert seg som
en seriøs aktør i markedet, og har alt av nødvendige godkjenninger på plass. De har erfarne
medarbeidere og moderne utstyr, slik at de kan
utføre oppdrag i henhold til kundenes krav til
kompetanse og dokumentasjon.
Trenger du hjelp med blant annet underbyggingsjobber, reparasjon og rehabilitering av stikkrenner,
skogrydding langs toglinjer, rensk av linjegrøfter,
montering av jernbanekulverter og bytting av
sviller, er dette firmaet for deg.

TOTALPROSJEKT NAMSSKOGAN
– PÅ RIKTIG SPOR
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Namsskoganbygg AS

Butikk og trevaren på Namsskogan
Namsskoganbygg er en byggentreprenør som har levert godt
håndverk siden 1992. De utfører tømrer- og betongarbeid,
nybygging og rehabilitering, småjobber og litt større totalentrepriser. De har håndverkere med erfaring fra de fleste typer
bygg, og satser blant annet på nybygg av hytter i Børgefjell.

Les mer på:
www.namsskoganbygg.no

Bedriften utfører oppdrag innen bygg, som grunnarbeid,
betongarbeid, tømrer- og snekkerarbeid, samt mindre maler-,
murer- og blikkenslagerarbeid. De har lang erfaring og utfører
små og store jobber både for private, næringslivet, kommunen og kraftverkselskap.
Namsskoganbygg har et eget byggvareutsalg
på Namsskogan.
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Namsskogan
Familiepark

Namsskogan Familiepark ligger på Trones i Namsskogan kommune. Årlig er det 50 000 besøkende som tar
turen til familieparken, og det gjør den til en av Trøndelags største turistattraksjoner. Dyreparken består av ca.
135 individer fordelt på 35 arter.
Parken er et eget univers med dyr, aktiviteter og opplevelser for både små og store. Namsskogan Familiepark
har spennende og eksotiske dyr fra hele verden! Det
som for mange oppleves som en flott opplevelse, er de
fire store norske rovdyrene: ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Familieparken gir deg muligheten til å se disse dyrene
på nært hold. Faktisk så har familieparken Norges
største samling av nordiske dyr.
Du finner også dyr som alpakka, struts, påfugl, ilder,
hjort og mange, mange flere. For de minste barna er
Barnas Sæter et flott sted å besøke, og der kan de leke
med geiter, sauer, høner og haner.
Namsskogan Familiepark Hotell
Hotellet finner du et steinkast unna Familieparken på
Trones, og er et populært bosted for de besøkende.
I tillegg til hotell- og familierom tilbys hytter, motell,
General House og campingplass for telt, bobil og campingvogn. Inne i parken kan du også overnatte rett ved
rovdyrene i Rovdyrcampen.

Hotellet har også egen konferanse- og kursavdeling
hvor vi kan skreddersy opplegg etter ditt ønske. På
campingplassen finnes det lekeplass og frie arealer for
lek og moro.
Har du kjæledyr med på turen? Kjæledyr er hjertelig
velkomne, og for 200 kr ekstra kan kjæledyrene overnatte på hotellet, i hytter og på motell. Kjæledyrene kan
ikke være med inn i familieparken,
eller på Rovdyrcamp.

For åpningstider,
priser og annen info se:
www.familieparken.no
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Namsskogan
kommune
R.C. Hansen vei 2, 7890 Namsskogan
Telefon: 74 33 32 00
E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no
www.namsskogan.kommune.no

