Rotevatnet rundt
Rotevatnet, Volda kommune
Turvegen rundt Rotevatnet er ein variert og ﬂo� tur. Turen går på grusa turveg, grusa skogsveg og på asfaltert gang- og sykkelveg. Lengda på turen kan ein avpasse om ein går den som rundtur eller går tur/retur til
eit punkt undervegs.
Turskildring
Tek ein utgangspunkt i badeplassen på Årneset går ein først på turvegen ned mot Øyraelva og over brua.
Her brukar o�e Fossekallen å vise seg fram. E�er brua tek ein til venstre og følgjer turvegen langs vatnet på
nedsida av Volda Stadion og Stadionparken. Turvegen dreiar e�er kvart opp til skogsvegen som går langs
Rotsetstranda. Like før mid�urua er det se� opp nokre benkar og ein rasteplass. Ved Botnasanden slu�ar
skogsvegen og ein følgjer asfaltert veg fram til golfbana der gang- og sykkelvegen startar.
Frå Vassbotnen opp til hovudvegen er det jamn stigning på asfaltert underlag. Dere�er går gang- og sykkelvegen tilnærma ﬂa� bortover til vegen bikkar nedover mot sentrum. Når du kjem til Heltneelva kryssar du
bilvegen og går ned til Årneset. Her er vegen relativt smal og ein må vise li� merksemd på eventuell traﬁkk
frå bilar som skal til eller frå Årneset. Denne rundturen er på om lag 6,1 km
Andre turmål
Årneset er ein godt tilre�elagt badeplass med parkering, toale� og permanente grillar. Det er ei lita sandstrand og grassle�er for leik, aktivitet eller avslapping og soling. Området har også sandvolleyballbaner og
discgolfbane. Årneset er også slu�en på turvegen langs Øyraelva med start i Volda sentrum. Denne turen er
skildra som eit eige turkort frå frilu�srådet.
Volda stadion og stadionparken tilbyr eit variert utval av leike og aktivitetsmoglegheiter for små og store.
Med utandørs treningsapparat, rullebre�-anlegg, sykkelvegar, klatrestativ, ballbaner med meir.
Det går skogsveg opp til Kalsethola som har godt utsyn over �orden og Volda sentrum og er eit ﬂo� turmål
om ein vil gå li� oppover. Kalsethola er også starten på ein av stiane til Rotsethornet. Sjølv om de�e er
Volda si� «by�ell» så ver merksam på at denne �ellturen er krevjande og det er lagt ut tau og kje�ng på
nokre bra�e punkt.
I sør-aust enden av Rotevatnet går det skogsvegar til Lisjedalen og Høgdedalen. Begge er ﬂo�e turmål på
skogsvegar med noko stigning. Det er også mogleg å gå rundtur mellom nokre av skogsvegane.
Lisjedalen er utgangspunkt for ein av stiane til Rotsethornet. Og det er mogleg å gå over Rotsethornet som
ein rundtur til dømes frå Kalsethola og ned a� Lisjedalen. Frå Høgdedalen er det mogleg å gå skogsveg opp
til Horndalsvatnet eller på sti over til Homborsetsætra med utsyn over Auste�orden og Volds�orden.
Frå Vassbotnen og golfbana går det skogsveg til Skinstøylen og opp til Botnasætra.
Like nedanfor hovudvegen går det også skogsveg heilt fram til Rotevassætra.

TURKORT!

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

Rotevatnet rundt
Parkering og buss
Parkering:
Denne rundturen tek utgangspunkt i parkeringsplassen på Årnset. Det er også mogleg å parkere ved Volda
Stadion/stadionparken, ved E39 ved Rotsethorntunnelen og framme ved Volda golfbane. Om ein vel å parkere langs vegen på andre stader må ein vise omsyn til bilar eller traktor/skogsmaskiner.
Buss:
Det går regelmessig buss til Volda sentrum og på E39. Gjer vel og sjekk bussruter og moglege buss-stopp på
frammr.no eller app’en fram (Møre og romsdal fylke).

