Slyngstad- og Fannevatnet
Slyngstad, Haram kommune
Koseleg og småkupert grusveg med lite traﬁkk langs eit vatn med nokre små og ﬁne badeplassar.
Sætra er eit naturleg snupunkt og ein ﬁn stad for bålkos.
Turen passar også for barnevogn og sykkel.
Turskildring
Langs dette vatnet, som har ulikt namn i sør- og nordenden, går det ein småkupert grusveg heilt frå Slyngstad til Strand ved Vatne�orden. Det er lov å køyre bil på vegen, men det skjer så sjeldan at dette er eit ﬁnt
turmål.
Naturen er variert. Vatnet har ei roleg strandline med små viker og ﬂeire koselege badestrender.
I nokre område ﬁnn du varmekjær lauvskog, elles er det blandingsskog og noko granskog.
Sætra ligg om lag 2,7 km frå parkeringa ved hovudvegen. Tur/retur Sætra er 5,8 km. Turen kan gjerast både
kortare og lengre etter kor langt ein vil gå.
Vegen langs vatnet er også ein ﬁn sykkeltur. Om du kjem med bil kan du parkere på parkeringsplassen etter
den bratte bakken i starten av vegen frå Slyngstad. Frå brua ved hovudvegen går det ein kort sti inn til ein
veldig ﬁn badekulp i elva.
Kulturminne
På Sætra er der restar av det som mest truleg er gamle tu�er.
Nede ved sjøen ligg to gravhaugar frå jarnalderen.
For meir informasjon om kulturminne sjekk: www.kulturminnesok.no

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gitt ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2016, med atterhald om nyare endringar.
Turkorta til frilu�srådet kan lastast ned frå www.frilu�sraadet.no/turkort
Utgitt med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Frilu�srådenes Landsforbund
Turtips: www.frilu�sraadet.no | www.morotur.no | www.Godtur.no | www.ut.no

Møre og Romsdal
fylke

Slyngstad- og Fannevatnet
Parkering og buss

Ved hovudvegen er det ein liten parkeringsplass på oppsida og ein større på nedsida.
Frå parkeringa går vegen ganske bratt opp dei første 400
meterane (om lag 30 høgdemeter og 20%
stigning). Men det er råd å køyre opp denne bakken til
ein mindre parkeringsplass.
Næraste busshaldeplass er Slyngstad.
Derifrå er det om lag 500 meter på gangveg til
turvegen.

Gjer vel og sjekk bussruter på frammr.no eller
app’en fram (Møre og Romsdal fylke).
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Kjelde: www.norgei3d.no, Norkart AS, Geovekst og Haram kommune.

