Dyrkorn
Dyrkorn, Stordal kommune
Høgt over �orden opnar Dyrkorn seg opp til ein stor dal med fleire ﬁne �ellvatn. Å ta ein avstikkar opp frå
hovudvegen gir fantastisk utsyn og tilgang til mange flo�e turar.
Turskildring
Allereie e�er første svingen oppover frå hovudvegen ligg ein rasteplass med vidt utsyn. Her går gamlevegen
med ei flo� steinkvelvingsbru over elva. Vidare oppover klyngjer husa seg fast i dei bra�e bakkane, men eit
stykke oppe i sida opnar dalen seg. I det første krysset er valet å køyre til høgre mot Dyrkornvatnet og Vikastøylen, eller til venstre forbi grendahuset med ballbinge og si�egrupper og vidare oppover mot Gjerdsstølen. Vikastølen er utgangspunktet for �ellturen mot Vikahornet eller Varden. Det er også ein ﬁn tur å gå
i terrenget på austsida av Dyrkornvatnet til Midtbustegga og Midtbustsætra, men her er det ikkje merka sti,
og råsa er nokrestader heilt borte.
Parkerer du på ein av dei to parkeringsplassane ved vegen er det flo� å gå langs den smale og lu�ige vegen
utover mot Lien. Her er det eit fantastisk utsyn over Stor�orden.
Det er også råd å parkere før sætrevegen ved Øygarden og gå opp til Gjerdsstølen. De�e er bomveg, så
hugs pengar om du vil køyre heilt opp. Frå parkeringsplassen ved Gjerdsstølen er det ﬁnt å gå til Kroketevatnet eller Svartevatnet. Til Svartevatnet er det god og merka sti. På sjølve stølen er ein liten bade/vassekulp.
Kulturminne
Det er funne ein flintdolk ved Bakkeplassen på om lag 100 moh. Elles er det per i dag ikkje registrert andre
kulturminne i området.
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
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Parkering og buss
Det er fleire parkeringsplassar i området. For å gå ut til utkikspunktet mot Lien er det best å parkere på sletta ved innkøyrsla til Ytresætra. Den største og beste parkeringa er ved siste svingen på hovudvegen.
Å køyre heilt ut til Lien eller opp til Ytresætra er ikkje tilrådd fordi der ikkje er andre stader å snu enn inne
på sjølve gardstuna.
Næraste busshaldeplass er Dyrkorn på hovudvegen.
For rutetider og informasjon om buss-stopp gjer vel og sjekk frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).
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Kjelde: www.norgei3d.no, Norkart AS, Geovekst og Stordal kommune.

