Kråkvika og Kråkneset friluftsområde
Kråkvika og Kråkneset, Vestnes kommune
Turskildring
De�e er eit ﬂo� frilu�sområde like ved Vestnes sentrum. Frå stadion går ein gangveg med fast grusdekke
langs Flatevågen, rundt Kråkvika til Kråkneset og vidare vestover langs vågen til den møter hovudvegen.
Frå gapahuken på Kråkneset går gangvegen i ei ekstra sløyfe rundt i skogen. Området har stor furuskog,
småkupert skogsterreng med mange gøymestader og blåbærlyng. Ein kan gå rundt Kråkneset langs heile
�øra og u�orske. Kanskje klarer du å ﬁnne markeringspunktet til oteren som av og til bur i nærområdet?
Tur-retur Vestnes stadion og gapahuken på Kråkneset er omlag 2,4 km. Skogssløyfa har ei lengd på sirka 250
meter og den nye turvegen frå gapahuken vidare til hovudvegen er om lag 1,4 km lang.
Sjølve Kråkvika er langgrunn med sand- og mudderbotn som kan gi li� e�er når ein trakkar uti.
Ein bør derfor vere forsiktig med å gå ut i de�e området ved �øre sjø. Men svanene ﬁnn mat og ope vatn
og trivst godt her i den kalde årstida. Frå gapahuken i vest går ein gangveg opp til ei industritomt. De�e er
primært ein tilkomstveg for vedlikehald av området. Tilkomstvegen er om lag 360 meter.
Andre turmål
Hagneset Vel har opparbeidd eit ﬂo� området ute på Hagneset med badeplass og grassle�er.

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gi� ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2015, 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

Kråkvika og Kråkneset friluftsområde
Parkering og buss
For rutetider og informasjon om buss-stopp gjer vel og sjekk frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).
Det er god kommunikasjon i Vestnes sentrum med hurtigbåt til Molde og buss til både Molde og
Moa/Ålesund.
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