Barlia
Barlia, Stranda kommune
Frå Stranda stadion går dei ei ﬁn turløype over busetnaden gjennom ﬂo� furukledd terreng som er statleg
sikra som frilu�sområde. Turen er småkupert og om lag ein kilometer ein veg. Tur/Retur frå stadion er ca 2
km. Stranda LHL har se� opp ein gapahuk og benkar på eit utsiktspunkt om lag på halvvegen. I vestenden er
det ei sle�e med benkar og det er se� opp ei «sofahuske» under tak med ﬂo� utsikt mot �ella.
Turskildring:
Frå parkeringa går du over stadion med skilta start på turløypa.
Turløypa går først inn i skogen før den svingar og går vestover på oppsida av husa som ligg under Skaﬀarhaugen. Turløypa er småkupert med li� stigning i starten, underlaget er i nokre områder grusa med relativt
fast dekke eller står av skogsbotn og svaberg. Turløypa går gjennom eit område som er statleg sikra som
frilu�sområde og strekker seg langs ein �ellrygg med to høgdedrag på. På det vestlegaste høgdedraget er
det grusa turveg bort til Barlihuken ein gapahuk som er se� opp av Stranda LHL.
Ved stadion er det eit område med lauvskog, elles er det mykje ﬂo� furuskog. Ver merksam på at det er
bra� langs heile nordsida av �ellryggen om du u�orskar terrenget utanfor turløypa.
Det er mogleg å ta ein avstikkar frå turløypa og gå oppom Skaﬀarhaugen på sti. På toppen er det eit ﬂo�
utkikspunkt nordover mot �orden. På vestenden av Skaﬀarhaugen er stien tydeleg men relativt bra�. På
austsida er terrenget slakare, men stien er nokre stader meir utydeleg då det er ﬂeire alternative råser som
blir brukt.

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gi� ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2018, 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

Barlia
Parkering og buss
Parkering:
Køyrer du nedover mot Stranda sentrum er det skilta mot Stranda stadion og mogleg å parkere der. Starten
på turløypa er på nordsida av banene.
buss:
Det går nokre bussavgangar på skuledagar forbi Stranda stadion (Stranda røde kors) om føremiddagane.
Men jamleg buss til og frå Stranda sentrum.
Sjekk bussruter og busstopp på frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).

