Åsnakken i Vestnes
Åsnakken, Vestnes kommune
Ein tur som byr på fantastisk utsikt og eit ﬂott område for å raste ved gapahauken ”Væ�n”.
Turskildring
Turen til Åsnakken startar ved ein romsleg parkeringsplass på toppen av Åsvegen. I starten går du på ein
brei turveg med grus og ein del store steinar. Etter 400 meter deler stien seg og du skal halde til høgre. Litt
lenger framme ser du ei grind. Husk å late den att etter deg og følg så traktorvegen om lag 100 meter fram
til eit nytt vegkryss. Tek du til venstre går vegen til Langvatnet og Åssetra. Vi skal halde til høgre og gå mot
Åsnakken. Etter 1,2 kilometer går ein liten sti ut til høgre. Her får du ﬂott utsikt over Vestnes og Tresfjordbrua. Like etter kjem du til eit område med mykje vått terreng. Eit skilt med bilde av ein bil på glatt føre er
ei humoristisk påminning til turgåarane om å gå forsiktig. Nokre stader er her lagt ned plankar å gå på, men
gode sko er uansett viktig.
Etter rundt 1,5 kilometer dukkar det opp eit skilt til gapahuken «Væ�n», som er sett opp av Åsbygda Vel.
Her er det godt med sitjeplassar både under tak og ute i det fri. Her er bålplass,omn, ved til fri bruk og
diverse verktøy som sag og kniv. Frå gapahuken er det fantastisk utsikt mot Fræna.
For å kome til utkikspunktet på Åsnakken går du tilbake til der du tok av til gapahuken, og følgjer stien rett
fram. Det er ca. to kilometer frå parkeringsplassen til toppen av Åsnakken. Her kan du nyte den ﬂotte utsikta over Vestnes.
Vil du gå ein rundtur kan du følgje stien mot vest like ved gapahuken. Då går du mot Langvatnet og kjem inn
på traktorvegen igjen ved det skilta vegkrysse 500 meter frå der turen starta.

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gitt ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2017, med atterhald om nyare endringar.
Turkorta til frilu�srådet kan lastast ned frå www.frilu�sraadet.no/turkort
Utgitt med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Frilu�srådenes Landsforbund
Turtips: www.frilu�sraadet.no | www.morotur.no | www.Godtur.no | www.ut.no
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Åsnakken i Vestnes
Parkering og buss
Frå Vestnes sentrum køyrer du vidare på riksveg 661 mot Tomrefjord. Ca. ein kilometer frå rundkøyringa tek
du til høgre inn på Åsvegen og deretter brått til venstre, like ved leikeplassen.
Følg vegen til toppen der du ser ein stor gruslagt parkeringsplass. Her kan du stå gratis.
For lokale buss-stopp og rutetider gjer vel å sjekk frammr.no eller appèn fram (Møre og Romsdal fylke).

