Haugsætra i Ørskog
Haugsætra, Ørskog kommune
Turen går langs skilta grusveg frå europavegen, det er 1 km �l sætra og 2 km tur/retur. Start ved buss-haldeplassen like ved Fjellstova, eller parker bilen ved Fjellstova.
Turskildring
Grusvegen går gjennom hy�efeltet like forbi Herdhy�a og vidare innover. Vegen går gjennom ﬁn bjørkeskog
inn �l sætra. Innimellom opnar skogen seg og du har ﬂo� utsikt m.a. mot
Giskemonibba i sør. På høgre sida av vegen vil du e�er kvart sjå skilt �l Postvegen og den re�e gata postvegen lagar ned mot Kvanndalsvegen. Inne på Haugsætra opnar landskapet seg. Her er det både nye hy�er og
gamle sel. Frå Haugsætra går vegen over �l ein god s� som fører vidare inn på ein liten haug like før Røde
Kors hy�a. Her står det eit skilt om Måslia naturreservat som er oppre�a for å verne denne myra.
Ved skiltet om naturreservatet har du fantas�sk utsikt frå Giskemonibba i sør �l Snau�ellet, Kolda�ellet,
Geitnibba,
Høgsvora, Nærems�ndane, Sprovs�nd og Sand�ellet. Haugsætra er eit godt utgangspunkt for skiturar både
mot Jutevatnet og over �l Vaksvika.
Andre turmål
Frå parkeringa ved europavegen er det også skilta turs� �l Nysæternakken.
Dynjafossen: Gå innover Kvanndalsvegen. Like før brua står det skilt �l Dynjafossen. For å kome �l fossen
følgjer du ei våt rås over myrane. Dynjafossen ligg ca. 300 m frå brua, og har få� namnet fordi du kan høyre
“dynjinga” (fosseduren) av han når det er stor vassføring. Når det derimot er lita vassføring, går det an å gå
bak fossen.
Kulturminne
”Den Trondhjemske Postvei” kom i gang i 1786. Den følgde delvis den gamle postruta mellom Bergen og
Trondheim, og går gjennom Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Vegen over
Ørskog�ellet vart stukken ut i 1787 og arbeidet starta same året. Den første vegen gjekk over Haugsætra,
men vegen vart lagt om �l nordsida av Nysæternakken i 1847. Det er vegtraséen frå 1786 som i dag blir
nemnt som ”Postvegen”. I området er det gjort funn av ﬂeire jarnvinneanlegg frå jarnalderen. For meir
informasjon sjekk www.kulturminnesok.no

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gi� ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2016, med a�erhald om nyare endringar.
Turkorta �l frilu�srådet kan lastast ned frå www.frilu�sraadet.no/turkort
Utgi� med stø�e 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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Haugsætra
Parkering og buss

Parkering ved europavegen på ein liten parkeringsplass på oppsida av vegen, eller ein større parkeringsplass ved
Fjellstova.
Næraste busshaldeplass er Fjellstova eller Nysætra.
Gjer vel og sjekk bussruter på frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).

Måslia naturreservat

Nysæternakken 549 moh.

Vestnes
Haugsætra
Fjellstova

Kvanndalssætra

E39

Sjøholt

Den trondhjemske
postvei 1786

Stortrøna
E39
Kjelde: www.norgei3d.no, Norkart AS, Geovekst og Ørskog kommune.

Kjelde: www.norgei3d.no, Norkart AS, Geovekst og Haram kommune.
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