Kokarsteinen på Dyrkorn
Dyrkorn, Stordal kommune
Kokarsteinen, som i gamle dagar skulle gi ly for farande mellom Dyrkorn og Vaksvik, er utgangspunkt for
denne turen. De�e er ei rute som passar dei ﬂeste og byr på vakker utsikt.
Turskildring
Turen startar ved Kokarsteinen, som står like ved Dyrkorntunnelen langs fylkesveg 650.
Området er mykje brukt som rasteplass for folk på reisefot. Her kan ein ta seg ei pause ved dei mange benkane, og i sommarhalvåret er Kokarsteinen kiosk open.
Her går også ein bra� s� ned �l sjøen der ein kan prøve ﬁskelukka.
Turen går langs den gamle bilvegen frå før Dyrkorntunnelen vart opna i 2003.
Den originale Kokarsteinen må�e �ernast då det vart bygd ny veg fordi den var så stor at den stakk ut i
vegbana. Steinen som står her i dag er berre ein bit av den originale, og er se� opp som eit minne.
Turruta går på asfalt og er ﬁn både �l fots, med barnevogn, motorisert rullestol og sykkel. E�er ca. 500 meter ﬁnn du ein benk ved eit ﬂo� utkikspunkt.
Det er ein del skog langs vegen som �dvis hindrar deg i å nyte utsikta, men det er likevel ein ﬂo� tur der
du får godt utsyn over Stor�orden og mellom anna �ellgardane på Skotet.
Du kan følgje vegen heilt �l andre enden av Dyrkorntunnelen. På �lbakevegen vil det vere le� s�gning.
Tur-retur er ruta på om lag 3,5 kilometer.

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gi� ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2017, 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
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Parkering og buss
Ein kan parkere ved Kokarsteinen kiosk like ved Dyrkorntunnelen på fylkesveg 650.
For rute�der �l Dyrkorn og informasjon om buss-stopp gjer vel og sjekk frammr.no eller app’en fram (Møre
og Romsdal fylke).
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