Trollrunden i Fiksdal
Fiksdal, Vestnes kommune
Turen startar på fylkesveg 147 mellom Fiksdal og Vatne. Ved
ferista oppom dei siste gardane i Fiksdal er det ein liten parkeringsplass. Gå først om lag 600 meter oppover bilvegen mot
Vatne, og ta så opp ein skogsveg merka «Trollrunden». Turen
går gjennom variert skog, nokre granplantefelt og hogs�elt,
men også gjennom furu- og blandingsskog.
Turskildring
Skogsvegen startar litt bratt, men etter 300 meter og ca. 50
høgdemeter kjem du �l eit T-kryss og følgjer då vegen mot høgre. Skogsvegen vert slakare medan ein går om lag 900 meter
og ca. 50 høgdemeter nord-aust mot Trollelva. Der skogsvegen
sluttar, startar Trolls�en ganske bratt oppover. Men høgdemetrane går lett når ein samstundes leitar etter små og store
troll i alle variantar, nokre godt gøymde. På toppen av Trolls�en
går det dei ﬂott bru over �l den andre sida av elva. Der møter
du ein skogsveg du kan følgje ned att �l bygda.
Denne skogsvegen har nokre avs�kkarar, hald �l høgre nedover.
Frå garden Nedre Nakken er det 1,4 km �lbake �l bilen.
Kulturminne
Vestnes er rikt på kulturminne, men ingen innanfor dette turkortet. For meir informasjon om kulturminne,
sjekk: www.kulturminnesok.no

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gitt ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2016, 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 og buss

Dersom du kjem frå Fiksdal kan du parkere ved ferista etter dei
siste gardane.
Det er ikkje regelmessig rutebuss forbi turområdet.

Gjer vel og sjekk bussruter på frammr.no eller app’en fram
(Møre og Romsdal fylke).
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Kjelde: www.norgei3d.no, Norkart AS, Geovekst og Vestnes kommune.

