Folkestadvatnet rundt
Folkestadvatnet, Volda kommune
På begge sider av Folkestadvatnet i Volda kommune er det grusa bilveg. Desse to vegane er knytt saman
med grusa stiar på nord- og sørsida av vatnet som gir ein ﬂott rundtur til fots eller på sykkel. Raudesanden
er ei ﬂott sandstrand på nordsida av vatnet.
Turskildring:
Turen går rundt Folkestadvatnet som ligg på 315 moh. Rundturen er på om lag 3,3 km. Grusvegen på austsida heiter «Innanforvegen» og på vestsida heiter den «Blåfjellsvegen» Begge vegane er bomvegar med
tilkomst frå Folkestad. Det er relativt lite trafikk på bomvegane sidan dei stoppar på kvar si side av vatnet.
Det er per i dag ikkje opparbeida nokre større parkeringsplassar så ein må ta omsyn til andre når ein finn
parkering langs vegen. Startar ein på Blåfjellsvegen på vestisda av vatnet er ein litt høgare i terrenget og må
gå stien ned til ei bru over elva og litt opp til Innanforvegen. Derifrå er det ﬂatt, småkupert eller slak stigning tilbake rundt vatnet.
Det går dyr på beite så gjer vel og lukk at grinder og led.
På nordenden av Folkestadvatnet ligg raudsanden som er ein langgrunn fin badeplass.
Andre turmål
Frå Blåfjellsvegen kan ein gå oppover langs eit dyrkafelt og vidare på sti opp til ein fjellrygg over
Dalsfjorden. Stien fortsett vidare med ﬂott utsyn over fjord og fjell nordover langs fjellryggen og fram til
Kornbergveten på 577 moh. På kartet (Norgeskart ol app/heimesider) heiter Kornbergveten for Veten. Litt
nedanfor toppen ligg ei opa hytte der du kan ta ein rast med ﬂott utsyn mot Volda og fjella. Blåfjellsvegen
tur/retur Kornbergveten er noko over 9 km.

TURKORT!

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

Møre og Romsdal
fylke

Folkestadvatnet rundt
Parkering og offentlig transport:
Parkering:
Det er mogleg å køyre både Innanforvegen og Blåfjellsvegen frå Folkestad, begge vegane er bomvegar. For å
kome til Blåfjellsvegen køyrer du frå fergekaia retning til Lauvstad. Ved Coop butikken tek du av til venstre,
nesten 180° og på vegen «Råsa». Følg vegen oppover, utan å ta av sidevegar, heile vegen opp til Folkestadvatnet. Per i dag er det ikkje opparbeida parkeringsplass. Gjer vel og finn ein eigna stad å parkere langs
vegen der ein er til minst mogleg hinder for andre.
Offentlig transport:
Området er ikkje lett tilgjengeleg via offentleg transport. Ein kan gå eller sykle frå fergekaia/Folkestad.

