Elvaråsa i Barstadvika
Barstadvika, Ørsta kommune
I �llegg �l å vere innfallsport �l Molladalen har Barstadvik mange ﬂo�e stader som er verdt ein tur. Ved å
parkere ved gamleskulen har ein kort veg �l ei lita og fantas�sk ﬁn sandstrand «Playa del kaia» med eit ﬂo�
naustmiljø. Det er gang- og sykkels� frå gamleskulen og bort �l elva og ein kan u�orske den ﬂo�e elveosen
eller gå Elvaråsa 1,5 km oppover langs elva. Ein ﬂo� tur som anten kan vere tur/retur eller rundtur om ein
følgjer vegen neda� �l parkeringa.
Turskildring
Elvaråsa går frå brua ved hovudvegen og følgjer elva 1,5 km oppover dalen. Det meste av turen går på god
turveg på elvebarden med elva på eine sida og med lauvskog, nokre opne områder med utmark og periodevis
dyr på beite på den andre sida. Om lag midtvegs er det se� ut ein benk. Elvaråsa er �lnærma ﬂat med slak
s�gning. Ein kan gå turen som ein rundtur om ein vel å gå �lbake langs hovudvegen. Vegen er smal og det er
ikkje �lre�elagt for gåande eller syklande, men rela�vt oversiktleg. Dersom ein går turen med mindre barn er
det kjekkast å gå Elvaråsa fram og �lbake og sleppe å gå på bilvegen.
Elveosen er eit ﬂo� ope område med rullestein�øre og er verdt å ta turen nedom for ein kik, rast eller u�orsking av �øra.
«Playa del kaia» ligg ca 100 meter nedanfor bu�kken og er truleg Sunnmøres minste sandstrand. Trass størrelsen er namnet treﬀande og sandstranda er utruleg ﬁn. Om ein er friskus er det absolu� verdt å ta ein dukkert,
eller berre vasse li� i den gode ﬁne sanden. Frå sandstranda er det rullestein�øre forbi ei gamal og ﬂo� naustrekke og heilt bort �l elveosen.
Andre turar
Lenger fram i dalen går det grus- og bomvegar �l Barstadsætra eller Melbøsætra. Sætrane ligg på kvar si
side av elva, men er kny� saman med gangbru. Ved begge sætrane er det opparbeida gode parkeringsmoglegheiter og de�e er startpunkt for tur �l Molladalen, eller ﬂeire spennande overgangsturar og mange
toppturar �l ﬂo�e �ndar og �ell.
Det er og mogleg å sykle på grusvegen �l Barstadsætra. Det er skilta avkøyrsle �l høgre ganske �dleg nede
i dalen, sjå kartet. E�er ein li� tung bakke i starten er det ein 90graders sving og slakare s�gning før du
toppar ut ved nokre benkar og utkikspunkt. Herifrå følgjer grusvegen høgda i terrenget og er småkupert og
kjekk å sykle �l sætra med Middagshornet kneisande opp.

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gi� ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2018, 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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Elvaråsa i Barstadvika
Parkering og buss

Gjer vel og parker ved parkeringsplassen ved gamle skulen.
På E39 mellom Ørsta og Festøya (Moa/Ålesund) går det regelmessig buss. Med buss-stopp på begge sider av europavegen.
Bussruter ﬁnn du frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).

