
Innspill av Villmarksveien som Nasjonal turistvei 
 
 
Villmarksveien fra E6 ved Majavatn til Korgen er en av Norges råeste villmarksveier. Den 133 
kilometer lange veien slynger seg gjennom fjell- og skogsbygder, og passerer Okstindan, 
Røssvatnet og Børgefjell. 
Veien er delvis smal og svingete, men hele strekningen er asfaltert og innbyr til en trivelig tur 
for både syklister og bilister. I tillegg til vilt og vakkert landskap, finnes det mange spennende 
opplevelses- og lokalmataktører langs veien. 
 
FV274 Majavatn – Kløvimoen 

RV73 Kløvimoen – Hattfjelldal 

FV291/FV331 Hattfjelldal – Bleikvassli 

FV806 Bleikvassli – Korgen 

133 km 

 
Beskrivelse av veien med attraksjoner  
Villmarksveien er en strekning mellom Majavatn i Grane og Korgen i Hemnes kommune. 
Ruta går på litt forskjellige typer veier og tar selvfølgelig lenger tid enn å kjøre E6 mellom 
disse plassene. Kreative reiselivsaktører har døpt strekningen Villmarksveien og anbefaler 
den som et godt alternativ til E6. 

Villmarksveien slynger seg gjennom fjell- og skogsbygder og passerer Okstindan, Røssvatnet 
og Børgefjell. Staseligere omgivelser skal du lete lenge etter. 

Villmarksveien er ca. en mil nord for fylkesgrensa der FV274 svinger av fra E6 ved Bjortjønna. 
Veien går gjennom Grane kommune innover den grønne og frodige Storfiplingdalen. 

Veien passerer to langstrakte innsjøer, først Øvre og så Nedre Fiplingvatnet.  

Ved Øvre Fiplingvatn ligger Kvannli Gård som har campingplass. Like etter svingen over eidet 
er det en avkjøring til Simskardet og en viktig inngang til Børgefjell nasjonalpark.  

Børgefjellskolen litt lenger fremme langs veien på østsiden av Nedre Fiplingvatn har utleie av 
hytter og leiligheter, og er også et utgangspunkt for de som vil besøke en av Norges mest 
villmarkspregede nasjonalparker. Det er utsikt mot Børgefjell, med Kvigtind og Golvertind 
mens vi kjører gjennom Storfiplingdalen. På vestsiden av Nedre Fiiplingvatnet ligger Strandli 
Gård. Gården er i aktiv drift med melkeproduksjon, osteproduksjon, bevertning og 
overnatting. Strandli’s oster, BæråsCammen, Golvertind og Fjellsnadder finner du i de fleste 
butikkutsalg.  



FV274 krysser Storfiplingselva igjen like ovenfor Storforsen som absolutt er verdt en stans og 
en liten fottur for å få gode bilder. Veien fortsetter så langs FV273 videre til Kløvimoen hvor 
den krysser Vefsna og svinger over på RV73 mot Hattfjelldal. 

Like før innkjøringen til Hattfjelldal dukker etter hvert kommunesenteret opp nede i dalen. 
Da ser du også det karakteristiske fjellet Hatten på 1128 meter, høyt over bygda i øst. Det 
ligner definitivt på det hodeplagget det er oppkalt etter, og det er da også denne 
formasjonen som så har gitt navn til kommunen Hattfjelldal.  

I Hattfjelldal sentrum ligger blant annet Sijti Jarnge, et samisk kultursenter og samlingssted 
for den sørsamiske befolkningen. Det har også utstillinger sommerstid. I sentrum står også 
skulpturen «Alveborg», av den islandske kunstneren Hreid Friðfinnsson. Den er en del av 
Skulpturlandskap Nordland og står ved siden av rådhuset. Hattfjelldal kirke er en langkirke i 
tre fra 1868. Den har antagelig den første kirkeklokken av stål laget i Norge fra 1841. Ved 
kirken er det minnesteiner over sogneprest Ole Tobias Olsen (1830–1924) og Hans Christian 
Knudsen (1816–1863), Norges første Afrika-misjonær. Helgeland Museum ligger i det nye og 
flotte bygget Fjellfolkets Hus. Huset kan utover museum tilby overnatting og servering. 
 
Innover langs Røssvatn blir horisonten mer og mer preget av de flotte Okstindan i nordøst. 
Breområdet har en rad flotte topper med Oksskolten som den mest imponerende. Den 1916 
meter høye toppen er Nord-Norges høyeste. Ved brekanten, 1200 moh. ligger også den 
flotte Rabothytta, landsdelens høyest beliggende turisthytte. Imponerende er også det store 
Tustervatnet du møter etter å ha kommet inn i Hemnes kommune. Det er demmet opp slik 
at vannflata nå flyter sammen med storebror Røssvatnet og FV291 går på bro over der det 
skjer.  
 
På vestsiden av Okstindbreen ligger en annen spektakulær hytte tilhørende Den norske 
turistforening. Gråfjellhytta ligger på 1080 meters høyde, bare halvannen kilometer opp til 
Vestisens brekant og med utsikt i alle himmelretninger. 
 
Bleikvasslia byr blant annet på Ragna og Malla Bleikvasslis samling fra krigen og Bleikvassli 
kapell, en langkirke i tre fra 1955. Her ligger også barnas naturpark – Køteplassen hvor det 
selvfølgelig er en samisk køte, men også en badeplass. 
 
Fra Bleikvasslia går FV324 gjennom den myrlendte Kongsdalen til Røssvassbukt og videre 
langs nordsiden av Røssvatnet til plassen Steikvasselva lengst inne ved vannet. Herfra er det 
merket sti mot de majestetiske Okstindan. I Steikvasselva er det også 
overnattingsmuligheter for turister. 
 
Veien fra Bleikvasslia passerer en sidevei til Bleikvassli gruver hvor det tidligere ble utvunnet 
sink, bly og svovelkis, men som nå er nedlagt.  Anders Larsa-fjelle, 668moh. Fratoppunktet 
kan du få se et utsøkt knippe av tinder, fjellterreng og vatn. Simafjellet, Grønfjellet, 
Okstindan, Sørtuva, Skaret og Kongsfjellet som strekker seg langs Bleikvatnet og stopper mot 
Litlbleikvatnet. Kjerringtindan i sør flater ut mot Vesterfjellet. Nord for Brurskanken ser man 
Lukttindan. Du ser også Hemnesfjellet og Veten.   



 
 
Fra Bleikvassli til Korgen heter veien FV806 og passerer først det vide Stormyrbassenget. Det 
er et regulert vann med mange hekkende fuglearter, blant annet en stamme kanadagjess. I 
dette området (ca 12 km sør for Korgen) finner man også jettegrytene. Det er over 20 gryter 
i området. Det går tursti til den største som er ti meter i diameter og 11.12 meter dyp. 
Dimensjonene på disse jettegrytene gjør at de er noen av de største i landet. Ved den 
tidligere Fallforsen i nordenden føres nå Røssåga til kraftstasjonen. 
 
Reguleringen ser du også når du kommer til Sjøforsen, en foss i Røssåga ved Korgen, her har 
man restaurert den gamle, flotte steinbrua over fossen. Sjøforsen bru er fra 1905. 
 
Et flott kulturminne i Korgen er også kirken fra 1863. Den har blant annet flere flotte 
utskjæringer. I Korgen bør du også besøke minnesmerket på Fagerlimoen over de vel 400 
jugoslaviske krigsfangene som omkom eller ble drept mens de jobbet med tyske anlegg i 
dette område. 
 
Dersom du vil se nærmere på Okstindan kan du ta FV322 inn Leirskardalen til 
parkeringsplassen ved Tveråga på enden av veien. Derfra er det merket løype videre mot 
bremassivet og toppene. 
 
 
 
 
Oppsummering 
Dette er et regionalt samarbeid mellom tre kommuner Grane, Hattfjelldal og Hemnes. Alle 
disse kommunen jobber målrettet når det gjelder Reisemålsutvikling, besøksforvaltning og 
bærekraftige reismål.  
Målet for turistvegsatsingen er at det skal bidra til å styrke Norge som reisemål ved å gi 
vegfarende turister opplevelser som frister til lengre opphold og flere besøk. Målet er å 
styrke næringsliv og bosetting i distriktene.  
For vår region vil status som Nasjonal turistveg for Villmarksveien være svært viktig i 
strategien for å bli et attraktivt reisemål.  
Hver år arrangeres det Villmarksveidagene i august. Her er det mange aktiviteter langs veien 
med martnan, spel, gårdsaktiviteter og festligheter.  
Det kan også nevnes at denne regionen er unik i Norgessammenheng, når det gjelder 
samarbeid og ivaretakelse av natur og kultur. Vi har to regionalparker i Okstindan natur- og 
kulturpark og Vefsna Regionalpark. I tillegg har vi to nasjonalparker i Børgefjell nasjonalpark 
og Lomsdal-Visten Nasjonalpark. Alle disse parkene ligger i tilknytning til Villmarksveien.  
 
Vårt innspill er at Villmarksveien tas inn som Nasjonal turistveg i Nasjonal transportplan 2025 
– 2036.   
 
  







 


