Heltnelihuken
Heltnelihuken, Volda kommune
Ein kan gå til Heltnelihuken frå to ulike startpunkt. Anten ein litt kortare tur frå Vasshuset over byggefeltet
Bratteberg eller frå Volda skisenter. Heltnelihuken er eit grindbygg sett opp av Volda Rotary
Turskildring
Frå Vasshuset til Heltnelihuken kan ein anten følgje skogsvegen eller gå den litt bratte men spennande
Rasmusråsa. Skogsvegen opp til Heltnelihuken er om lag 950 meter ein veg og like i underkant av 2 km tur/
retur. Det er om lag 90 høgdemeter. Rasmusråsa er kortare og brattare, men med spennande skog og malte
steinar og ﬁgurar undervegs som gjer turen ekstra kjekk for barn. Rasmusråsa startar på vestsida av Vasshuset.
Frå Heltnelihuken har ein ﬂott utsyn over Rotevatnet og delar av Volda.
Frå Volda skisenter er skogsvegen småkupert eller med slak stigning. Etter eit lite stykke ser du ein oppbygd
mur på oppsida av vegen. Dette er kulefangar-veggen til den gamle skytebana som ein gang låg her. Frå
Skisenteret og til Heltnelihuken er det om lag 1,8 km ein veg og 3,6 km tur/retur og omlag 60 høgdemeter.
Med terrengsykkel er denne vegen også ﬁn å sykle.
Andre turmål
Frå Volda skisenter er det mogleg å gå eller sykle ein rundtur via Heltnelikhuken og til Vasshuset. Derifrå vidare nedover og tilbake via vegane Bjørnevegen og Klatrevegen til garden Dalen. Der er det tursti gjennom
utmarka og opp til Driveklepp og ein kan følgje vegen opp til parkeringsplassen.
Frå Vasshuset kan ein også gå over elva og følgje stien opp til Skogsvegen som fører til Dinglavatnet 536
moh og eventuelt Vardehornet 595 moh eller Melshornet 807 moh.
Det er ﬂeire stiar som knyt området saman. Frå Heltnelihuken kan ein fortsette til enden av skogsvegen og
på sti opp til skogsvegen mot Dinglavatnet. Går ein skogsvegen litt vidare austover er det sti som fører ein til
Dunderhoﬀ. Dette er ruinane av rund hytte bygd av ein «bryggjeså» av ungdommar på 1920-30talet.
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Det er og sti som går oppover i nærleiken av Dalen. Den kryssar skogsvegen og går opp til Turnhytta som
ligg litt under Dinglavatnet. Over skogsvegen kan terrenget i og ved denne stien periodevis vere noko våt.
For betre turskildringar og kart gjer vel og sjå nærturkartet til Volda kommune.

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

Heltnelihuken
Parkering og buss
Parkering fra Vasshuset eller Volda skisenter.
Ringruta i Volda passer nedste del av Brattebergfeltet med buss-stopp ved Bratteberg skule eller Uravegen.
Derifrå må ein anten gå sti langs Heltneelva eller følgje gangvegen opp gjennom byggefeltet.
For rutetider og informasjon om buss-stopp gjer vel og sjekk frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).
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