Nihusen i Skodje
Skodje, Skodje kommune
Det er to alterna�ve vegar �l Nihusen frå sentrum. Du kan gå på s� frå Nihusvegen, som startar ved
rådhset, eller ta skogsvegen frå Indre Berget. Turen opp �l toppen er på om lag 360 høgdemeter avhengig
av start-punkt.
Tek du s�en opp og skogsvegen ned a� blir det ein rundtur på om lag 5,8 km.
Turskildring
S�en opp frå Nihusvegen er direkte og li� bra� opp gjennom granskogen i starten, men ﬂatar e�er kvart ut
og følgjer høgda gjennom ﬁn blandingsskog vestover �l den møter skogsvegen.
Vidare oppover følgjer ein skogsvegen. Den startar frå Indre Berget, går gjennom blandingsskog og granskog
og er tydeleg og grei å gå. I starten går vegen over ei nyhogd hogs�late som gir ﬂo� utsyn over sentrum.
Skogsvegen slu�ar like før toppen, men ein bra� og tydeleg s� går siste kneika �l topps.
Frå toppen av Nihusen på 438 moh. kan du nyte utsikta over 9 prestegjeld på Sunnmøre, som og truleg har
gitt namnet til toppen.
Frå sentrum er det s� ned �l Murvika frilu�sområde. Det er fint å bade i sjøen og her er både toalett og
benkar overbygde med tak.
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 viking�da 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 2015, med a�erhald om nyare endringar.
Turkorta �l frilu�srådet kan lastast ned frå www.frilu�sraadet.no/turkort
Utgi� med stø�e frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Frilu�srådenes Landsforbund
Tur�ps: www.frilu�sraadet.no | www.morotur.no | www.Godtur.no | www.ut.no

Møre og Romsdal
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Nihusen i Skodje
Parkering og buss
Det er tre gode parkeringsplassar i sentrum:
På nedsida av Gomerhuset, aust for klubbhuset og på oppsida av rådhuset.
Gjer vel og sjekk bussruter på frammr.no eller app’en fram
(Møre og Romsdal fylke).

Nihusen 438 moh.

Berg 3 indre

Skodje Rådhus
Gomerhuset
Skodje Rådhus

Murvika friområde
Kjelde: www.norgei3d.no, Norkart AS, Geovekst og Skodje kommune.

