Flofjellsvegen i Stranda
Flo�ellsvegen, Hellesylt, Stranda kommune
Flo�ellsvegen er ein ﬂott tur gjennom eit levande kulturlandskap med sætrar og dyr på beite. Høge �ell
kneisar over tre vatn som ein går forbi. Mesteparten av Flo�ellsvegen er gruslagt og brei og ﬂott også å
sykle med terrengsykkel. Eit par� ved Stegholvatnet er meir ein svært god s� enn ein veg, og kan opplevast
som lu�ig. Ein kan gå Flo�ellsvegen tur/retur eller som overgangstur om ein legg opp �l vennekøyring/koordinering av transport.
Turskildring
Frå Hellesylt køyrer du inn dalen og opp �l Vollset. Eit lite stykke forbi den siste garden er det opparbeida
ein stor og god parkeringsplass.
Flo�ellsvegen er her gruslagt og med litt s�gning opp �l Nedstevatnet. I nordenden av vatnet er det benkar
og turtrimpostkasse og ei lita naustrekke. Vegen strekker seg ﬂatt og småkupert vidare på vestsida av vatnet
�l ein kjem �l sørenden. Der er det ei lita s�gning opp �l Nedstevassætra.
Frå Nedstevassætra s�g vegen slakt oppover �l S�gholvatnet. Etter brua ved osen �l S�gholvatnet blir
vegen meir gjenvokst og framstår no meir som ein svært god s� enn ein veg. Om lag midt på vatnet er det
ei naturleg hole og det er sett opp ei trimturkasse og informasjonsskilt. Frå hola og vidare sørover følgjer
s�en/vegen ei hylle over vatnet og kan opplevast som lu�ig. Det er ikkje sikra ned mot vatnet og om ein
syklar bør ein ved dette par�et vurdere å trille syklane.
Sør for S�gholvatnet er vegen igjen brei og gruslagt. Like før ein kjem �l Øvre-Flosætra går vegen forbi ein
ﬂott foss. Vegen går vidare opp �l Nedre-Flosætra og Ångelsvatnet som er �lnærma høgaste punkt på vegen. Fortsett ein sørover kan ein få oppleve at �ella og breane speglar seg i Oppstrynsvatnet og det her Per
Bolstad vart inspirert �l å skrive den kjende slåtten «Fagre Stryn»
Historie
Flo�ellsvegen er statleg sikra frilu�sområde frå Vollset �l Øvre-Flosætra. Vegen har vore ein gamal ferdselsveg mellom Sunnylvsbygda i Stranda kommune og bygda Flo i Stryn kommune.
Hans Strøm omtalar denne vegen allereie i 1764-1766. Og dei øvste gardane på Sunnylvssida, Brekke og
Vollset høyrde �l Oppstryn Sokn fram �l 1848. Dei måtte då gå over Flo�ellsvegen for å kome �l kyrkje eller
u�øre oﬀentlege ærend.

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gitt ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2018, med atterhald om nyare endringar.
Turkorta �l frilu�srådet kan lastast ned frå www.frilu�sraadet.no/turkort
Utgitt med støtte 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
Stor og god parkeringsplass er opparbeida etter Vollset i Hellesylt.

