Eidsvatnet og Folkestien
Eidsvatnet, Norddal kommune
De�e er eit idyllisk �ellvatn omkransa av �ellmassivet Skorene i aust. I vest kan ein via Eidsheia nå toppar
som Indreeidshornet, Tretindanibba og Nonshornet.
Turskildring
Frå parkering- og rasteplassen til Statens Vegvesen går det ei gangbru over elva. Langs heile austsida av
vatnet kan du gå på ein kortklipt grasveg med nokre fine rasteplassar. Det trengs fiskekort (gratis for barn
under 16 år) for å fiske i vatnet, og ein kan leige båt til å ro eller fiske frå. Eidsvatnet ligg mellom Eidsdal
og Geiranger og spesielt i turistsesongen er der mykje trafikk på vegen. Den idylliske turvegen ligg te� ved
bilvegen utan støy- eller trafikkskjerming. I periodar med stor trafikk kan det derfor vere meir ro og fred å
finne på Folkestien.
Statens Vegvesen har toale� ved parkering- og rasteplassen. De�e er i regelen stengt om vinteren/utanfor
turist-sesongen.
Folkes�en
Ruta startar på parkering- og rasteplassen til Statens Vegvesen. Ruta går over gangbrua, kryssar hovudvegen og følgjer vegen oppover mot Kleiva. Ved klubbhuset tek du av frå vegen og følgjer stien i lysløypa
sørover tilbake til Eide. Frå lysløypa kan du ta ein avstikkar opp til gamma. Det er skilta frå høgste punktet
i lysløypa, og tek 5-10 minu� å gå. Idre�slaget eig gamma, men alle som ynskjer er velkomne til å bruke
henne, også til å overna�e. Ein ryddar e�er seg sjølv og tek med søppel heim. Frå Eide er det eit par hundre
meter på veg før du er tilbake til parkeringa. Heile Folkestien er om lag 6 km. der sirka halve turen er på sti i
terrenget.
Det er turpost på Laupen, høgste punktet på Haugane, åsryggen der lysløypa ligg. Skilta og merka tur, og
kan godt kombinerast med turen rundt folkestien. Fremst på Haugane (mot Eide) er det rydda to utsynspunkt og se� ut kvilebenkar. Vakkert utsyn over kulturlandskapet ved Eidsvatnet.
Kulturminne
Eide og området rundt har mykje historie. I �ella rundt er der ﬂeire fangstlokalitetar frå steinalderen. Gravminne frå jernalderen finst både nede i dalen og ved sørenden av vatnet. Tu�er frå eit busetnadsområde
frå vikingtida finn ein og på Haugane sør for Indreeide. For meir informasjon om kulturminne sjekk:
www.kulturminnesok.no

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gi� ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2016, med a�erhald om nyare endringar.
Turkorta til frilu�srådet kan lastast ned frå www.frilu�sraadet.no/turkort
Utgi� med stø�e 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

Eidsvatnet og Folkestien
Parkering og buss
Ved nordenden av vatnet har Statens Vegvesen bygd parkering- og rasteplass. Der finn du også informasjonskilt om
Folkestien og andre turmål i området.
Næraste busshaldeplass er «Eide ved kryss til Kleiva». Derifrå er det om lag 500 meter på gangvegen til parkering- og
rasteplassen.
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 Norddal kommune.

