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Hemnesjazz og idylliske Lapphella

HEMNES

I Hemnes er vi over 4.500 innbyggere. Vi bor 
godt fordelt på ei frodig landsbygd, vakre 
dalstrøk og de fem tettstedene Bleikvasslia, 
Korgen, Bjerka, Finneidfjord og Hemnesber-
get. Næringslivet omfatter kreative kultur- og 
opplevelsesbedrifter, båt- møbel- og vindus-
fabrikker, aktive bønder, slakteri og stor 
kraftproduksjon.

Hemnes kommune ligger midt smørøyet på 
Helgeland med pendleravstand til Mo i Rana, 
Mosjøen og Sandnessjøen. Både E6 og jern-
bane går gjennom kommunen, det er god 
veiforbindelse via Toventunnellen til Sand-
nessjøen, vi har dypvannskai og snart blir det 
storflyplass ved Mo i Rana. 
Ta kontakt, så snakker vi om dine muligheter 
her!
www.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 Natre er den 
største vindusprodusenten i Nord-Norge.

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

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

Visste du at?

 .

Vil du bli hos oss?

kamkaka

Piknik ved Røssvatnet

Mo i Rana 
40 km

Sandnessjøen 
70 km 

 Mosjøen 50 km

Skaperglede mellom smul sjø og evig snø. 
Besøker du oss her i hjertet av Helgeland, kan du oppleve både kultur og 
natur. Du kan utforske Nord-Norges høyeste fjell, store bremassiv og idyl-
liske fjordarmer, eller du kan prøve ut de rike fiskemulighetene i elver og 
innsjøer. Hele året arrangeres festivaler, konserter og spel, hvor kreative 
innbyggere byr på stor skaperglede og unike opplevelser.  

 Hjertelig velkommen! 



Kråkeslottet
Sørlandsvn 14. 
Tlf. +47 75 19 30 15
facebook.com/Krakeslottet
Hemnesberget/ 

KAFFE hos
Gullsmeden

- NÆRING FOR ALLE SANSENE, 
MED UTSIKT OVER fjorden

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

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

www.gullblom.com
GALLERIKAFE OG GULLSMED

HVILE i kunsten  

www.mileperlen.com
+47 971 76 824 • mileperlen@gmail.com

 

- GALLERIHOTELL MED ATMOSFÆRE 

HOS kunstneren

Vi har lagt til rette for deg i sentrum av 
Hemnesberget!
Parkering og gjestehavn med servicebygg 
i Båtstua; vaskemaskin, dusj og 
handicaptoalett.

HEMNES BÅT OG SPORTSFISKEFORENING
    + 47 911 64 189 / + 47 992 89 785

På tur 
MED BOBIL ELLER BÅT?

UNIK NORDISK ulldesign
 



Koselige Hemnesberget
Unn deg en avstikker fra E6 og kjør de 10-15 minuttene ut til den idylliske «sør-
landsbyen» Hemnesberget som ligger på en halvøy omringa av fjorder og fjell. 
Overnatt hos en kunstner, lei et privat hjem eller anker opp med bobil eller båt i 
marinaen. Spaser bort til den koselige trehusbebyggelsen på Lapphella, ta en 
kaffepause med de lekreste kaker i galleriverkstedet hos gullsmeden på kaia, 
eller stikk innom en av de andre kreative bedriftene. 

Hemnes er kjent for festivalene Hemnesjazz, Båt- og fjord festivalen og Jul på 
Berget. Hele året arrangeres det flotte konserter på Jernvaren, lokalet til Hemnes 
Jazzforum som ble ”Årets jazzklubb i Norge” i 2016. 

SKREDDERSYDD OPPHOLD
Tar du kontakt med en av de lokale opplevelsesaktørene i området (se neste side) 
kan de skreddersy et innholdsrikt opphold for både enkeltpersoner og grupper 
med base på Hemnesberget. På menyen finner du bl.a. lokalmat, umesamisk 
kunst og kultur, kunstnerbesøk og kursing, underholdning av lokale musikere, 
møte med båtbyggerentusiaster, krigshistorie, fjelltur, bretur, fisketur, laksefiske, 
padling, yoga m.m.



Tlf: +47 952 23 311 •  fri-og-frank@outlook.com

Steikvasselv
LEV SOM EN HEMNESVÆRING 

NYT LIVET ved
fjorden  

 
ved Røssvatnet og Okstindan 
•  Overnatting i fullt utstyrte hus 
 - åpent hele året
•  Vandring i flott og variert turterreng   
 både sommer og vinter
•  Kano- og båtutleie
•  Servering av lokal mat på bestilling

+47 916 70 540 • post@stekvasselv.com 
www.stekvasselv.com

1916 moh

RANA SPESIALSPORT 

krydrer 
opplevelsen  

•  Opplev Hemnes med erfarne guider på bre-,  
 ski- eller fottur i Okstindan, eller kajakkturer  
 på fjellvann og på sjøen. 
• Aktiviteter, teambuilding og kurs for små og  
 store grupper med hele Helgeland som arena.

www.spesialsport.no  
+47 911 48 455
       facebook.com/spesialsport.no

Tett 
på naturen 
HOS STEKVASSELV GÅRD

Hemnes

FERIE AS

Kortidsutleie av hus, rom og båter 
(3-4 pers.)
Spesielle ønsker – vi skreddersyr
etter dine behov!  

Telefon: +47 959 12 640
facebook.com/Hemnesferie/

MED KJENTMANN  FRANK
på tur
- BRE OG OKSSKOLTUR, 
ELLER ROLIG FAMILIETUR  
- SKREDDERSYDD FOR DEG!

- SERTIFISERT SAMISK GUIDE
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AKTIV I HEMNES 
Sommer og vinter

Den som vil være aktiv i Hemnes har mange muligheter, bl.a. takket være fem idretts-
lag, en turistforening og et stort antall lag og foreninger som legger til rette for forskjellig 
aktivitet. 

Om vinteren er det fine turmuligheter, med lysløyper i hver bygd. 
I Bleikvasslia er det slalåmbakke med café i tilknytning til lysløypa. 

På Korgfjellet er det milevis med oppkjørte langrennsløyper, og fra påske kan man 
parkere bilen helt på toppen av fjellet ved Korgfjellet Fjellstue og gå derfra. For mer info, 
sjekk ”Korgen” på skisporet.no

Siden 2017 er det åpent for scooterkjøring i Hemnes, med løypenett tilknyttet scooter-
løypene i Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Oversikt over løypene og info om løypekort finner 
du på appen GoMapAS.  

Også om sommeren har hele kommunen flotte naturopplevelser å by på i hele spekteret 
fra smul sjø til evig snø. Kjente turmål som Korgfjellet og DNTs hytter og løyper i 
Okstindan kan du lese om på de neste sidene. Ved å laste ned trimappen «Trimpoeng» 
kan du finne andre turmål i Hemnes. Her kan du samle poeng og vinne fine premier.

trimpoeng.no/i/hemnesk18
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Ved Køtaplassen i Bleikvasslia 
kan du samle Trimpoeng.



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. 
NB: se merknad om vinterstengte adkomstveier 
i tabellen over. Husk vinterdekk hvis du kommer 
med egen bil. 

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 
startet 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 lakenpose/
sovepose og mat. Hyttene er ubetjente og minst én person i følget må være DNT-medlem og ha 
DNT-nøkkel. Mer info: www.htf.dnt.no / www.rabothytta.dnt.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 fra 1. april – 31. oktober. 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. 

Svartfjell
1.872

Okshornet
1.908

Oksskolten 
1.916

FIRE FINE INNFALLSPORTER TIL OKSTINDAN

Det går ikke buss inn til innfallsportene i Okstindan om sommeren (kun i skoleåret). Taxi fra Bjerka stasjon til enden av Fv 322 i Leirskarddalen eller til Inderdalen Gård i Brygfjelldalen koster ca. kr. 550,- (dagtakst). Det er mulig å bestille taxi helt inn til Leirbotn i sommerhalvåret. 
Vær obs på at prisene er 21% høyere på kveldstid og 35% høyere om natta og i helgene. Må forhåndsbestilles! Noen av overnattingsbedriftene tilbyr å ordne skyss for sine gjester. 

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.htf.dnt.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, og arrangerer også turer, se turkalenderen på hjemmesiden. 

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.

OKSTINDAN - VANDRING PÅ NORD-NORGES TAK 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. 



- 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 Okst-
indan, og var kjent for sine magiske evner. Han 
har nå fått sitt eget historiske spel, «Klemet-
spelet». www.klemetspelet.no

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

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

Visste du at?

Rabothytta

Ved starten av DNT-løypa inn til Gråfjellhytta 
i Okstindan kan du kose deg med nystekt 
kamkake og kaffe. Et turmål i seg selv, eller 
kanskje frister det med en tur opp i fjellene og 
på breen?

Vertskapet på Inderdalen Gård holder åpen 
gårdsbutikk i Eldhuset med café og kamkake-
baking fra kl. 11:00 – 17:00 
på følgende datoer: 
 23.- 24. juni 
 30. juni -1. juli
 7.- 8. juli
 4.- 5. august

Den 17. juni og 29. juli vil det være café i 
gammelstua med middagssalg og landhandel 
fra kl. 12:00 – 18:00.

KAMKAKE baking 
Kamkakebaking og kaffeservering 
på Gammelskola i Bleikvasslia hele juli 
fra kl. 10:00 - 15:00. 

Gammelskola er en del av Sørfjelltunet som i 
2017 ble tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke 
Olavsrosa. Anlegget består også av Køtaplas-
sen og Barnas naturpark; et fint tilrettelagt 
friluftsområde med samisk bebyggelse 
og tumleplass for aktive unger. En fin 
stopp på Villmarksveien som går fra 
E6 i Korgen til E6 ved Majavatn.

med  kaffe  og  kamkake
VED INNFALLSPORTEN TIL OKSTINDAN



Gamle E6 over Korgfjellet kalles Blodveien fordi den kostet livet til 646 jugoslaviske 
krigsfanger som var sendt hit til tyske fangeleirer under andre verdenskrig. Ved å følge 
skiltingen – fra Korgen på nordsiden, eller fra rasteplassen ved E6 på sørsiden - kan du 
lære mer om denne triste historien. Vennskap mellom fanger og bygdefolk er videreført 
av etterslekten, og Hemnes er stolt vennskapskommune med Prokuplje i Serbia.

Stort utvalg i butikkvarer, 
fastfood, kaffe og is.

Bilverksted, Dekk, Tilhengerutleie
Olderneset, 8646 KORGEN
Åpent til kl. 22:00 alle dager. 

Følg oss på Facebook og Instagram.
Tlf: +47 75 19 10 62

KORGEN Tlf  +47 75 19 12 10

Mandag - fredag kl 09.00-16.00
Lørdag kl 10.00-14.00

Vi sender medisin og andre
apotek-varer til Prix Hemnes, 
Prix Bjerka og Coop Marked 
Bleikvassli.

Vår kunnskap - din trygghet

ALT DU TRENGER 

til turen

På toppen av fjellet 
-MED UTSIKT TIL OKSTINDAN   
BOOKING OVERNATTING TLF. 75 17 01 50

facebook.com/Korgfjellet



TOPPTUR TIL KORGFJELLET
Kjør eller sykle gamle E6 opp til utsiktspunkt over Okstindan. 
Veien over Korgfjellet er åpen fra påske fram til november/desember. 
Så lenge veien er åpen, er Fjellstua åpen! 

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 oppkjørte langrennsløyper om vin-
teren og milevis av flott turterreng som sommeren, samt noen korte merkede 
løyper for den som bare vil strekke litt på beina.
 
  

Velkommen til sykkelfjellet 
på Helgeland!



NYT EN
fjordtur  

MED DEN PENSJONERTE FISKEBÅTEN 
MK REMI KETIL 

 nyt
 stillheten 
 VED LAKSEELVA RØSSÅGA

www.korgen-camping.no • +47 473 74 978  • 

Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening (HBBF)
eier og restaurerer denne flotte 64 fots fiskebåten,
bygget på Hemnesberget i 1967.
HBBF tilbyr fjordturer etter nærmere avtale. 
Kontakt Stein Dahlberg på tlf +47 907 60 837

VERTSHUSET VED E6 
med  Norges 

beste pizza?

• Nyoppussede rom 
• God mat og alle rettigheter
• Desinfeksjonsstasjon og salg av 
 fiskekort

HEMNES MUSEUM

ÅPNINGSTIDER 
Hemnes Bygdetun på Bjerka:
1.juni - 20. juli kl. 10 - 18 (tirs. - lørd.) 
Kamkakebaking (Eldhuset på Jamtjord):
23 - 27. juli og 30. juli - 3. aug. kl. 11-17 
Maritim kulturarv på Ranheimbrygga:
3. sep. - 28. sep. kl. 12 -15:30 (ma. – fr.)

www.helgelandmuseum.no
Telefon:+47 948 99 566 
(for øvrig omvisning 
etter avtale)

FÅ KUNNSKAP
                  fra   
            fortiden 

– TIL NYTTE I FREMTIDEN MED 
HEMNES MUSEUM

Tlf. 751 97 200

+47 75 19 72 00  
www.korgen-vertshus.no 
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FISKELYKKE  
Elva Røssåga er en ørret- og lakseelv som i gamle dager var svært attraktiv for
«britiske fiskelorder» på jakt etter storfangst. Nå har du muligheten til å oppleve den samme 
spenningen, og vente på napp mens du nyter stillheten i storslåtte omgivelser. Korgen 
Camping har stort vald og tilbyr gode forhold for sportsfiskere. Du kan fiske i flere deler av 
elva i juli og august, så fremt du har betalt lokalt fiskekort og fiskeavgift, og har desinfisert 
fiskeutstyret ditt. Desinfeksjonsstasjoner finner du på Korgen Camping og Korgen Vertshus. 
Begge tilbyr salg av fiskekort.
 
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.
På Hemnesberget kan du fiske med stang fra moloen eller en av kaiene, leie båt hos 
Hemnes Ferie og fiske på fjorden, eller booke tur med fiskeskøyta MK Remi Ketil.   

   Skitt fiske!
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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 med base i Korgen tlf. 959 59 153 
Taxi med base på Hemnesberget tlf. 959 59 157 
Det går ikke buss inn til innfallsportene i Okstin-
dan om sommeren, kun i skoleåret.

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 campingplasser 
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

tfj
ell

da
len

Steikvasstinden

Laksefiske

Startpunkt for merket turløype

Badeplass

Severdighet

Naturreservat

Utsiktspunkt

til M
osjøen

Bjerkadalen

Fv 806

Fv 324

Fv 322

Fv 323

Fv 808

Jettergryter

Blodveien

Dagligvarebutikker (Coop): Hemnesberget, Bjerka, Korgen og 
Bleikvasslia. 
Bensinstasjoner: Hemnesberget (Best), Bjerka (YX) og Korgen 
(Circle K). 

HUSK AT DET KAN VÆRE VINTERFØRE 
I NORD-NORGE FRA OKTOBER TIL MAI 
– gode dekk på bilen, og gode klær og 
utstyr, kreves for å ferdes i våre områder.
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For mer info: 
www.visit.hemnes.kommune.no og www.visithelgeland.com
Turistinformasjon hos Circle K i Korgen fra 1. juli – 10. august. 
Telefon: + 47 482 95 811

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, ”Blodveien”, 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 2018
7. – 15. APRIL            BLEIKVASSLI VINTER FESTIVAL

3. – 17. JUNI              KORGEN SOMMERFESTIVAL

29. JUNI – 01. JULI    BÅT- OG FJORDFESTIVALEN på Hemnesberget

21. - 22. JULI               MIDDELALDERDAGER på Hemnes Bygdetun, Bjerka

02. – 05. AUGUST      HEMNESJAZZ på Hemnesberget

11. – 12. AUGUST       KAMKAKEFESTIVALEN i Bleikvasslia

18. – 19. AUGUST       OKSTINDAN FJELLMARATON

2. SEPTEMBER       ÅPEN GÅRD hos Reinåga Samdrift 

24. – 25. NOVEMBER  JUL PÅ BERGET, julemarked på Hemnesberget 
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