
Praktisk informasjon:

Pris: 650 kr pr. natt for hele hytta

Til alle hyttene følger det med båt, 3 garn og 
isborr. Gratis stang og oter�ske i over 50 
vann på Steinkjer kommune sin 
eiendom. 

Ta med laken / sovepose

Veibeskrivelse: 
Fra Steinkjer sentrum (Rådhuset) kjører du 42 
km i rettning Ogndal etter RV 762, holder 
hovedvei helt fram til stor 
parkeringsplass (krokbekken). Herfra fortset-
ter turen til fots inn til hytta. For å komme til 
Lustadstua kjør videre på RV 762 forbi 
krokbekken. Hytta ligger ved 
Lustadvatnet, 44km fra sentrum.  

Nøkkel hentes i resepsjonen på Steinkjer 
Rådhus mellom kl. 0800-1530, Innherred 
Turistkontor i Steinkjer mellom kl. 08.30-16.00 
man.-fre., eller etter avtale på kveld.

Tillatt med hund på hyttene

Gå inn på visitinnherred.com for mer 
informasjon om hyttene

Bestilling og skreddersydd tilbud:
Innherred Reiseliv 
Tel.: +47 74 40 17 16  / + 47 971 46 192
Email: christine@visitinnherred.com

Lågvassbua 
Lågvassbua ligger for seg med en fabelaktig utsikt over Lågvatnet mot sør, 
Lågvass�ellet mot vest og Skjækerhatten majestetisk mot øst. Merka sti fra 
parkeringsplass og helt fram til hytta, 70 % av denne er sammenhengende 
svillesti. Lågvassbua ligger i Skjækra landskapsvernområde, ikke langt fra 
Blå�ella-Skjæker�ella nasjonalpark. Norges geogra�ske midtpunkt ligger like 
ved og er et naturlig turmål. Området er ett eldorado hva for jakt, �ske, 
multemyrer og rekreasjonsmuligheter.
Det er senger og utstyr til 6 personer på et soverom og hytta er på 30 m2. 
Hytta ligger 12 km fra vei både sommer og vinter. 

Skjækerosstua
Skjækerosstua ligger ved utløpet av Skjækervatnet. Her er utsikt mot vatnet, 
Skjækerhatten og Blå�ella- Skjæker�ella nasjonalpark. Rolige slake lier 
omkranser hytta mot vest, nord og øst, og med noe brattere 
utfordringer mot sør. Kort sagt tur terreng som passer de aller �este.
Hytta er på 40 m2 har 2 soverom med senger og utstyr til 8 personer. Det er 15 
km til hytta både sommer og vinter. Leie av båt til Skjækerosstua krever egen 
bestilling. 
 
Lustadstua
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF tilbyr stor og rommelig hytte på 
bredden av Lustadvatnet som ligger i innfallsporten til Blå�ella-Skjæker�ella 
nasjonalpark.
Hytta er på 70 m2, har to soverom og senger og utstyr til 6 personer. Lustad-
stua ligger helt inntil vei både sommer og vinter og er tilrettelagt for handi-
kapende. 
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Steinkjer Kommuneskoger har tre �otte utleiehytter i Ogndalen, Steinkjer. 
Hyttene ligger ved vann og det er �otte tur og �skemuligheter rett utenfor 
døren. 
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