Fløstranda
Fløstranda, Ulstein kommune
Fløstranda er ein ﬂo� gruslagt turveg frå Gåsneset og utover mot Flø. Turen går utover langs stranda med
utsyn mot Runde, Grasøyane og horisonten. Den opne himmelen og nærleiken �l havet gjer de�e �l ei ﬂo�
turoppleving.
Turskildring
Turen startar ved opparbeida parkeringsplass på Gåsneset. Turvegen startar med informasjonstavle over
gravhaugane på Gåsneset. Det er mange kulturminne frå Ulstein og �l Flø, og det er funne både bronsesverd og bronseøkser i gravhaugane. Ved Gåsneset er det også ei lita, men ﬂo� sandstrand mellom svaberg
og steinar. Vidare går turvegen over svaberg og sjøkanten parallelt med bilvegen utover mot Flø. Utsynet
mot havet og øyane utanfor er fantas�sk i godvêr og fasinerande når vêret står på. Stor himmel og havet gir
uendeleg med variasjon og stemning i skyer, lys og bølgjer. Underlaget er fast grus, men li� erodert eit par
stader. Barnevogn vil vere grei� for dei ﬂeste i vanleg form. Det er ﬂeire benkar på ﬂo� utkikspunkt undervegs på turen. Turvegen er om lag 2 km lang (tur/retur er om lag 4 km). På Flø sida stoppar turvegen ca 350
meter før ei ﬂo� sandstrand. Det er og ein anna mogleg parkeringsplass og benkar undervegs. På Fløstranda ligg også ein liten bergvegg som fører oppover mot ein �ellrygg. Bergveggen heiter Trollet og �ellryggen
Trollhe�a. De�e lokalnamet kan knyte seg mot sagnet «Håndhilse på troll» om ﬁskaren frå Fløstranda som
skulle ut og ﬁske juleﬁsk og vart rodd ut med «Jolebokken». Heile segnet er skrive ned av Kris�an Bugge og
ligg på interne� på Norsk Folkeminnesamling.
Fløstranda vert også kalla Larsvegen e�er ini�a�vtakar Lars Langnes.
Andre turmål
Frå parkeringsplassen ved Gåsneset kan ein også gå opp �l Roppehornet 410 moh med fantas�sk utsyn
over havet og øyane. Frå Gåsneset er turen �l Roppehornet på om lag 2,1 km ein veg (4,2 km t/r) og på
om lag 400 høgdemeter. Eit kortare turalterna�v �l Roppehornet er å køyre inn �l Flø og opp bomveg �l
dyrkingsfeltet i Roppedalen. De�e turalterna�vet er om lag 1,3 km ein veg (2,6 km t/r) og på om lag 200
høgdemeter.

TURKORT!

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

Fløstranda
Offentleg transport:
Gjer vel og sjekk bussruter på frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).

