Synnalandsvatnet
Synnlandsvatnet, Haram kommune
Rundt Synnalandsvatnet går det ein ﬂott grusa turveg. Vatnet som ligg ovanfor Brattvåg sentrum er langt
og smalt og strekkjer seg nesten 2 km i nord/sør retning.
Turskildring
Det går grusveg rundt heile vatnet. Turvegen er fin for både barnevogn og sykkel i tillegg til fottur. Terrenget
rundt vatnet er prega av kystlynghei, som mange stader er i ferd med å gro att. Det er opne område med
kystlynghei i nordaust, mykje lauvskog/krattskog i nordvest, og nokre område med furuskog. Undervegs er
det mogeleg å u�orske og gå ned til vatnet og finne eigne små fine stadar. Rundturen er på om lag 5,2 km.
I periodar med snø er turen rundt Synnalandsvatnet også ein fin skitur. Vatnet er regulert – noko ein ser
tydeleg på strandsona rundt vatnet. Det gjer at ein må vise ekstra varsemd når vatnet er islagt fordi det kan
vere område med usikker is.
Andre Turmål
Åsen er ein liten fjellrygg som startar ved sentrum og har ein opparbeidd natursti og gapahukar. Det er fleire
stiar på fjella rundt Synnalandsvatnet. På turkortet har vi berre vist eit utval. Høgenakken i aust er lett tilgjengeleg med sine 313,5 moh. Vil ein ta med seg Høgenakken som ein utvida rundtur rundt Synnalandsvatnet,
bør ein på grunn av terrenget følgje stien via Gjersetdalen. Frå sørenden av Synnalandsvatnet er det om lag
ein kilometer og 70 høgde-meter opp til Gjersetdalen villmarksområde. Rambjøra har ein imponerande
gravhaug frå jernalderen. Det er elles mykje spennande historie i områda kring Brattvåg. Undersøk meir på
www.kulturminnesøk.no

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gitt ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2015, 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

Synnalandsvatnet
Offentlig transport
Busshaldeplass ved Brattvåg kyrkje i sentrum.
Det er 1,8 km å gå på veg for å kome opp til
Synnalandsvatnet. Den finaste rundturen er
då å gå frå kyrkja, forbi barneskulen og
følgje vegen vestover over elva. Etter brua
tek du til venstre og følgjer bilvegen opp og
framover til du kjem til turvegen.
Bussruter: gjer vel og sjekk frammr.no eller
app’en fram (Møre og Romsdal fylke).
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