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Skaperglede mellom smul sjø og evig snø i hjertet av Helgeland. 
I Hemnes er vi over 4.500 innbyggere godt fordelt på ei frodig lands-
bygd, vakre dalstrøk og de fem tettstedene Bleikvasslia, Korgen, Bjerka,           
Finneidfjord og Hemnesberget. Hos oss finner du et variert næringsliv 
med alt fra kreative kultur- og opplevelsesbedrifter, til båt-, møbel- og                             
vindusfabrikker, aktive bønder, slakteri og en stor kraftproduksjon. Vi har 
et meget rikt kulturliv og om sommeren arrangeres flere store festivaler og 
spel. Med Nord-Norges høyeste fjell, Norges åttende største bremassiv, 
rike fiskemuligheter og idylliske fjordarmer, byr naturen på unike muligheter 
for et aktivt friluftsliv. Vi som bor her er glade i å ferdes både på fjorden og 
i fjellene, og vi ønsker at også andre kan få fine opplevelser og trives her 
hos oss.

Hjertelig velkommen!

Unn deg et besøk på Hemnesberget. Overnatt hos en 
kunstner. Spaser langs marinaen bort til den idylliske 
trehusbebyggelsen på Lapphella, ta en kaffepause i 
verkstedet og galleriet hos gullsmeden på kaia, eller 
stikk innom en av de andre kreative bedriftene.

HEMNES

Hemnes kommune ligger midt i Helgeland 
med pendleravstand til Mo i Rana, Mosjøen 
og Sandnessjøen. Både E6 og jernbane går 
gjennom kommunen, det er ny veiforbindelse 
via Toventunellen til Sandnessjøen, vi har 
dypvannskai og nå er det vedtatt at det blir 
ny storflyplass ved Mo i Rana om noen år. 
Vi er med andre ord midt i smørøyet, midt i 
ren og fantastisk natur og vi har god plass 
til flere!

Ønsker du å vite mer om mulighetene for 
å bosette seg eller drive næring i Hemnes 
kommune, ta gjerne kontakt med vårt 
sentralbord på 751 97000, send e-post til 
postmottak@hemnes.kommune.no 
eller konsulter en av våre 
websider www.hemnes.kommune.no 
og www.visit.hemnes.kommune.no 

- Symbolet i kommunevåpenet til Hemnes er 
en båtklammer og symboliserer de rike båt-
byggertradisjonene i kommunen. 
Nærmere 300.000 båter er produsert i Hem-
nes siden 1850. 

- Vikingskipet «Leif Erikson», som står i en 
egen park i Duluth i USA, ble bygd i Leirskard-
dalen og seilt over Atlanteren i 1926.

- På dypt vann, ved kaia på Hemnesberget, 
ligger hurtigruteskipet ”SS Nordnorge”, som 
ble senket under krigshandlinger i mai 1940.

- NCP på Hemnesberget er den nordligste 
møbelprodusenten i Norge, og Trenor 
Vinduer AS er den største vindusprodusenten 
i Nord-Norge.

- Det lokale bakverket fra Hemnes heter 
kamkaka, og omtales allerede av Petter Dass 
i Nordlands Trompet på slutten av 1600-tallet.

- Veien over Korgfjellet kalles Blodveien og 
ble bygd av jugoslaviske fanger under andre 
verdenskrig.

Visste du at?

 .

Vil du bli Hemnesværing?

kamkaka

Piknik ved Røssvatnet

Mo i Rana 
40 km

Sandnessjøen 
70 km 

 Mosjøen 50 km



Selskap, 
kurs/møter, 
catering

Kirkeveien 9, 8640 Hemnesberget  Tlf. 482 83 644, 
e-post: kulturbasehelgeland@kulturbasehelgeland.no

KORGEN Tlf 75 19 12 10
Mandag - fredag kl 09.00-16.00

Vi sender medisin og varer til 
Prix Hemnesberget, Prix Bjerka, 
Coop Marked Bleikvassli og 
Drevvatn Nærmat.

Din guide i Hemnes
Tlf: +47 95 22 33 11 •  fri-og-frank@outlook.com

Sjøgata 4, 8640 Hemnesber get
Tlf . +47 75 19 19 10

E-post: gullblom@online.no
www.gullblom.com

GALLERIKAFE OG GULLSMED
Sjøgata 4, 8640 Hemnesberget • 75 19 19 10 • gullblom@online.no

Unik nordisk ulldesign
 

Kråkeslottet
Sørlandsvn 14. Tlf. 75 19 30 15
Facebook.no/krakeslottet

www.gullblom.com
Design og kunsthåndverk

Olderneset, 8646 KORGEN
Bilverksted med PKK (EU-kontroll)

Dekk -  Tilhengerutleie (www.ck-leie.no)
Fastfood- NYHET: Nysmurte baguetter

Man – Fre 7-22, Lør 8-22, Søn 8-22
(Fra okt – mars) Lør 9-22, Søn 10-22

Tlf: +47 75 19 10 62

Vår kunnskap - din trygghet



23. juni i 2017 er det 75 år siden de første jugoslaviske fangene kom til de               
nybygde fangeleirene i Korgen (Hemnes kommune) og i Osen (Vefsn kommune). 
Fangene var sendt til Norge på slavearbeid, de var sendt for å dø. 
 
646 jugoslaviske gutter og menn omkom, eller ble drept, under byggingen av «Blod-
veien» over Korgfjellet i perioden 1942 – 1944. Blodveien var en del av gamle Riksvei 
50, senere E6.
 
23. juni vil det bli avduket et eget skiltprosjekt «Blodveien-prosjektet», som dokumen-
terer den grusomme historien om Blodveien. Ved å følge skiltingen – fra Korgen på 
nordsiden, eller fra rasteplassen ved E6 på sørsiden -  vil du få vite mer om Blodveien. 
Du vil også få vite mer om vennskap som ble etablert mellom fanger og bygdefolk. 
Vennskap som har utviklet seg gjennom flere generasjoner, og som fortsatt lever.  
«Blodveien-prosjektet» består av seks større og mindre tavler, som hver forteller ulike 
deler av historien. Det er også reist egne tavler med navnene på alle som omkom. 
Skiltprosjektet er realisert gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen Helgeland og 
Statens vegvesen.
 
Blodveien går over Korgfjellet, like forbi Fjellstua som ligger helt på toppen, 555 meter 
over havet. Her får du info om den tragiske historien, og som kontrast til den får du på 
en finværsdag også panoramautsikt til både Okstindan og Svartisbreen. 



Innfallsport/m.o.h. Avstand fra 
Korgen

Veibeskrivelse Utgangspunkt for merka sti til 
DNT-hytter/avstand/tid:

Parkering Merknad

Inderdalen Gård 
i Brygfjelldalen (342 m.o.h)

12 km Fv 806, god standard. Fv 323, smal 
asfaltvei i 6 km. 

Gråfjellhytta (7 km/3t)
Rabothytta via Gråfjellhytta og 
Mørkbekken (18km/8t)

God parkering rett nedenfor Inderdalen Gård, ved enden 
av veien.

DNT-løypa starter ved idyllisk fjellgård i privat eie, som av 
og til holder åpent med servering og gårdsbutikk.
Gråfjellhytta ligger ved brekanten på 1.000 m.o.h. 
Rabothytta ligger ved brekanten på 1.200 m.o.h. 
Mørkbekken ligger på ca. 680 m.o.h.

Leirbotn/Tippen i
Leirskarddalen (650 m.o.h.)

18 km Fv 322, smal asfaltvei med variert 
standard i 13 km. Deretter smal og bratt 
anleggsvei i ca. 5 km (vinterstengt veg). 

Rabothytta (5 km/ 1,5 - 2 t)
Kjensvasshytta (10 km/ 3 t)
Gråfjellhytta (6km/ 3 t)

God parkering på steintipp på 650 m.o.h Fv322 krysser flere private gårdstun. Vis hensyn og hold 
lav fart.

Kjensvatnet (525 m.o.h.) 120 km E6 til Mo i Rana, E12 til Umbukta og 
videre på grusvei med variert standard i 
40 km (vinterstengt veg til rundt St.Hans).

Kjensvasshytta (ved bilvei) 
Gressvasshytta (8 km/ 3 t) 
Rabothytta (10 km/ 4 t)

God parkering ved tre startpunkt for merka stier til: 
- Oksskolten: parkering ved Leirbekkmoen. 
- Gressvasshytta: parkering ved dammen ved Gressvatnet.
- Rabothytta: parkering ved Kjensvasshytta.

Turen fra parkeringen til Oksskolten er ca. 7 km.  Beregn 
min. 10 timer t/r.  Oppstigningen er ikke merket og er delvis 
svært bratt med store steiner. Breutstyr er nødvendig.

Spjeltfjelldalen/Granheim ved 
Røssvatnet (ca. 390 m.o.h.)

56 km Fv 806 og Fv 324, asfalt hele veien. Gressvasshytta (18 km/ 6 t)
Kjensvasshytta (28 km/ 10 t)

God parkering på vestsiden av brua. Løypa følger Nordlandsruta som går gjennom verneområdet 
Spjeltfjelldalen. Overnatting ved Stekvasselv Gård, 2 km. unna

Avstand fra Korgen til øvrige innfallsporter 
til Okstindan er: 
Lille Målvatn Gård i 
Bjerkadalen  23 km  (ca. 330 m.o.h)
Skardelva/Røssvatnet  44 km  (ca. 390 m.o.h)
Bessedør/Røssvatnet  48 km  (ca. 390 m.o.h.)
Steikvasselv/Røssvatnet  54 km  (ca. 390 m.o.h.)
Nymoen /Nordlandsruta/
Røssvatnet  58 km (ca. 390 m.o.h.)

SESONG
Fra midten av juni til uti oktober til fots.
Fra januar/februar til mai/juni med ski.

FIRE FINE HYTTER I FJELLHEIMEN
Rabothytta er DNT-hytte nummer 500 og ligger like ved brekanten på 1200 m.o.h. Hytta har 
30 sengeplasser og er ubetjent, men i sommersesongen vil det ofte være hytteverter tilstede. 
Kjensvasshytta ligger ved inngangsporten til Nord-Norges høyeste fjelltopp, Oksskolten. Hytta 
har 28 sengeplasser. På sommerstid er det mulig å kjøre bil helt frem til hyttetunet, og i 2017 
starter arbeidet med å gi hytta universell utforming. Gråfjellhytta og Gressvasshytta har hen-
holdsvis 12 og 20 sengeplasser. Alle fire hyttene er fullt utstyrt, men man må ha med laken-
pose/sovepose og mat. Hyttene er ubetjente og minst én person i følget må være DNT-medlem 
og ha DNT-nøkkel. Mer info: www.hemnesturistforening.no / 
www.rabothytta.no 

Gleder hunden seg til en fjelltur?
Hunden din er hjertelige velkommen hos oss, 
men tamreinen og sauene som har beitet i 
dette området i flere århundre, setter stor pris 
på at du holder hunden din i bånd. Det gjør 
også reindriftsamene og bøndene. Selv en 
snill hund skremmer dyrene og kan gjøre stor 
skade på både tamrein, bufe og vilt. Husk 
båndtvang! Tusen takk for at både du og 
hunden din respekterer dette.  

Lyst på en ”selfie” på breen?
Det er bra! Men bare hvis du samtidig viser 
fram at du har med nødvendig sikkerhetsut-
styr! Breen har null respekt for deg, du må 
respektere den! All ferdsel foregår på eget 
ansvar. Stegjern, tau og guide anbefales! 

Gleder du deg til lettere sekk på 
tilbaketuren?
Til tross for fine hytter og mange flittige 
frivillige, er det ikke søppeltømming i fjell-
heimen. Både naturen, dyr og mennesker 
setter derfor stor pris på at du tar med deg 
avfall tilbake til bygda. 

Har du pakka smart nok? 
Forholdene i høgfjellet i Okstindan kan være 
krevende. Strålende vær og lovende vær-
melding kommer ikke med garanti! I fjell-
heimen vår kan været snu lynraskt, og det 
kan bli nødvendig med følgende utstyr: kart 
og kompass, skifteklær, et vann- og vindtett 
ytterlag, luer og votter, samt ekstra mat og 
drikke…uten dette duger helten ikke. 

OKSTINDAN - VANDRING PÅ NORD-NORGES TAK 

Svartfjell
1.872

Okshornet
1.908

Oksskolten 
1.916

FIRE FINE INNFALLSPORTER TIL OKSTINDAN

Fjellmassivet Okstindan, med Nord-Norges høyeste topp, Oksskolten, ligger i 
Hemnes kommune. Her finner man vakkert, vilt og urørt alpint terreng, bare et 
steinkast fra frodige landbruksbygder. Området har breutløpere i alle himmelret-
ninger og store og små vann ligger på rekke og rad rundt massivet. Det er mange 
innfallsporter til Okstindan og de fire turistforeningshyttene (DNT) i området. 

Utfyllende info om de merka DNT-løypene og vanskelighetsgrad på løypene finner du på: www.hemnesturistforening.no

Mobildekningen er generelt variabel og dårlig 
i hele Okstindan-området.
Nødhjelp: 113

Okstinden
1.804

Tvillingtinden
1.717

Steikvasstinden
1.749

Vesttinden
1.708

Bessedørtinden
1.562

Søndre
Okskalv 1.646

Midtre
Okskalv 
1.611

Nordre
Okskalv 
1.580

HEMNES TURISTFORENING
På www.hemnesturistforening.no finner du viktig informasjon om hyttene, og en hyttekalender 
hvor du kan se hva som er reservert. Her finner du også priser for overnatting og dagsbesøk. Ta 
kontakt med Hemnes Turistforening på booking@hemnesturistforening.no for å reservere hytter. 
HTF kan formidle kontaktinfo til guider.

TURKART OG STEGJERN
Kart med turtips og informasjon om Okstindmassivet, i målestokk 1:50.000, kan bestilles hos 
Hemnes Turistforening. Kartet er også til salgs flere steder, bl.a. på Circle K i Korgen, og på 
Circle K på Gruben. Stegjern kan leies på de samme stasjonene.



Ferdes du på breen en varm sommer-
dag, kan det godt hende at du møter på 
reinsdyr. De trekker opp dit for å bli kvitt 
insektsplagene. Takk for at du viser 
hensyn og lar dem være i fred.

- Oksskolten er Nord-Norges høyeste fjell 
(1.916 m.o.h.)

- Austre Okstindbre er en av Norges eldste 
breer og derfor meget interessant for klima-
forskning. 

- Røssvatnet er Norges nest største innsjø

- Rabothytta er oppkalt etter en god venn av 
Fridtjof Nansen, franskmannen Charles Rabot. 
Rabot var en av førstebestigerne på 
Oksskolten i 1883.

-Samen Klemet Persson, Rabots fjellfører, 
bodde under en bergheller ved foten av 
Okstindan, og var kjent for sine magiske 
evner. Han har nå fått sitt eget historiske spel, 
«Klemetspelet».

- Hemnes er et sør-samisk område med aktiv 
reindrift.

- Sørfjelltunet i Bleikvasslia blir i 2017 
tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke 

Olavsrosa.  Anlegget består av Gammelskola, 
hvor det ofte er café og kamkakebaking, samt 
Køtaplassen og Barnas naturpark; 
et fint tilrettelagt friluftsområde med 
samisk bebyggelse og tumleplass for 
aktive unger.

FISKELYKKE  
Elva Røssåga er en ørret- og lakseelv som 
i gamle dager var svært attraktiv for 
«britiske fiskelorder» på jakt etter stor-
fangst. Nå har du muligheten til å oppleve 
den samme spenningen, og vente på napp 
mens du nyter den mektige stillheten i 
storslåtte omgivelser. Du kan fiske i deler 
av elva i juli og august, så fremt du har 
betalt lokalt fiskekort og fiskeavgift og har 
desinfisert fiskeutstyret ditt. 
Mer informasjon om dette finner du på 
www.visit.hemnes.kommune.no. 
Her finner du også informasjon om fiske i 
de mange fine fjellvannene i Hemnes, hvor 
Statskog tilbyr egne fiskekort. 
Husk at fiske i fjordene våre er helt gratis. 

Skitt fiske!

Visste du at?

Rabothytta

Okstinden
1.804

Tvillingtinden
1.717

Steikvasstinden
1.749

Vesttinden
1.708

Bessedørtinden
1.562



www.korgen-camping.no
+47 47 37 49 78  • +47 75 19 11 36

post@korgen-camping.no

Tlf. 751 97 200

ÅPENT ALLE DAGER

• Serverer middag
• Alle rettigheter

• Overnatting

www.mileperlen.com
971 76 824 • mileperlen@gmail.com
 

OVERNATTING • KURS • TEAMBUILDING 
• GALLERI OG ATELIER

75 19 72 00 • bestilling@korgen-vertshus.no

Velkommen til 
STEKVASSELV GÅRD 
ved Røsvatnet og Okstindene 
•  Overnatting i fullt utstyrte hus 
 - åpent hele året
•  Vandring i flott og variert turterreng   
 både sommer og vinter
•  Kano- og båtutleie

916 70 540 I post@stekvasselv.com I www.stekvasselv.com

www.bjerkacamping.no

BJERKA CAMPING
Tlf + 47 75 19 05 47 / +47 91 67 31 70
Fax: + 47 75 19 31 90
Mail: post@bjerkacamping.no
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Bli med på 
GUIDATUR i sommer 

7. - 9. JULI  Oksskolthelg fra Kjensvasshytta med Hemnes Turistforening
15. JULI    Dagstur til Gråfjellhytta og brekanten i Okstindan med 
 Fri-og-frank. Start ved Inderdalen Gård kl. 09:30. Ikke påmelding. 
29. JULI    Dagstur til Gråfjellhytta og brekanten i Okstindan med 
 Fri-og-frank, m/middag på Inderdalen Gård. Påmelding.
12. AUGUST  Dagstur til Gråfjellhytta og brekanten i Okstindan med 
 Fri-og-frank. Start ved Inderdalen Gård kl. 09:30. Ikke 
 påmelding.
19. - 20. AUGUST  Bessedørtur fra Bessedør med Hemnes Turistforening

Mer informasjon om priser og påmelding for disse og andre turer på 
www.hemnesturistforening.no og www.fri-og-frank.com 

KORGFJELLET
Kjør eller sykle gamle E6 opp til utsiktspunkt over Okstindan

Hvis du skal sykle E6 mellom Mo i Rana og Mosjøen må du sykle over Korgfjel-
let, siden Korgfjelltunellen nå er forbudt for gående og syklende. 

Korgfjellet var en del av andre og tredje etappe under sykkelrittet Arctic Race 
of Norway i august 2016. Til tross for gjennomsnittlig 6,5% stigning, brukte de 
beste i verdenseliten under 20 min på de 9 km fra Korgen og opp til toppen på 
555 m.o.h.

Om du ikke klarer å sykle like fort, er det likevel godt å vite at på toppen venter 
panoramautsikt til Okstindan, Lukttindan og Svartisbreen, og er du sulten, kan 
Korgfjellet Fjellstue friste med varm eplekake med softis…eller noe annet godt. 

Korgfjellet kan også friste med milevis av flott turterreng, samt noen korte 
merkede løyper for den som bare vil strekke litt på beina. 

Velkommen til sykkelfjellet på Helgeland!



AVSTANDER I HEMNES
Korgen – Bleikvasslia ca. 20 km
Korgen – Bjerka ca. 10 km
Korgen – Finneidfjord ca. 15 km
Korgen – Hemnesberget ca. 30 km 
 

ANDRE TRANSPORTMULIGHETER
Fly: www.wideroe.no til Mo i Rana lufthavn 
Røssvoll eller Mosjøen lufthavn Kjærstad 
Tog: www.nsb.no til Bjerka stasjon 
Buss: www.177nordland.no
Taxi: 959 59 157

AVSTANDER MED BIL
Nordover:
Korgen – Mo i Rana 40 km /35 min
Korgen – Polarsirkelen 120 km / 1t 45 min
Korgen – Bodø  270 km/ 3t 50 min
Korgen – Nordkapp 1200 km / 18 t
Sørover:
Korgen – Mosjøen 50 km / 45 min
Korgen – Sandnessjøen 70 km / 55 min
Korgen – Trondheim 440 km / 6 t
Korgen – Oslo 930 km / 12t 15 min

Granheim

OVERNATTING OG SERVERING 
I Hemnes kommune kan du overnatte på gård, hjemme 
hos en kunstner, på toppen av fjellet, på camping-plasser 
ved elvene våre, eller på vertshus og veikroer. Eller du kan 
leie private enheter. 
Kontaktinformasjon til overnattings- og serveringsbedriftene 
finner du på  www.visit.hemnes.kommune.no 

I Hemnes er det godt tilrettelagt for båtliv, med fine marinaer 
på Hemnesberget, Bjerka og Finneidfjord.

Bleikvasslia

Korgen

Bjerka

Hemnesberget

Orrhaugen gård

Rabothytta

Bessedør

Skardelva

Charles 
Rabot-breenOksskolten

Leirbekkmoen

Leirbotn/Tippen/
Mørkbekken

Inderdalen 
gård

Sjøforsen 
bru

Lille Målvatn 
Gård

Brygfjelldalen

Jamtjord

Finneidfjord

Leirskarddalen

E6 til 
Mo i R

ana

Sp
jel
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ell
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len

Steikvasstinden

Laksefiske

Startpunkt for DNT løype

Badeplass

Severdighet

Naturreservat

Utsiktspunkt

til M
osjøen

Bjerkadalen

Fv 806

Fv 324

Fv 322

Fv 323

Fv 808

Jettergryter

Blodveien

Last ned trimappen, finn turmål i Hemnes og vinn 
fine premier
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 9. JUNI    PARKROCK i Korgen

 23. JUNI  NASJONAL 75 ÅRS markering for jugoslaviske fanger og 
 Midtsommerfest på Korgfjellet.

 30. JUNI – 2. JULI  BÅT- OG FJORDFESTIVALEN på Hemnesberget

 22. og 23. JULI  MIDDELALDERDAGER på Hemnes Bygdetun på Bjerka 

 3. – 6. AUGUST  HEMNESJAZZ på Hemnesberget

 12. – 13. AUGUST  KAMKAKEFESTIVALEN i Bleikvasslia

 25. – 27. AUGUST  KLEMETSPELET i Leirskarddalen 

 1. – 3. DESEMBER  JUL PÅ BERGET- julemarked på Hemnesberget

For mer info: 
www.visit.hemnes.kommune.no og www.visithelgeland.com
Turistinformasjon hos Circle K i Korgen fra 26. juni til 11. august. 
Telefon: 48 29 58 11

Klemetspelet i Leirskarddalen

FINE ALTERNATIV TIL E6

•  Villmarksveien fra E6 i Korgen til E6 ved Majavatn gir utsikt mot 
 Okstindan, Røssvatnet og Børgefjell Nasjonalpark (133 km/asfaltert vei).

•  Gamle E6 over Korgfjellet tar deg opp til Korgfjellet Fjellstue på 555 m.o.h.   
 og byr på panoramautsikt over Okstindan og Svartisbreen.
•  Avstikkeren langs Fv 808 tar deg ut til idylliske Hemnesberget omringet   
 av fjord og vakre fjell.  

Arrangement 2017


