Hovdeåsane i Ørsta
Hovdebygda, Ørsta
Hovdeåsane er eit flott turområde med fleire moglege startpunkt med lett tilgang til godt oppmerka
turvegar og turstiar.
Ynskjer du å gå i lett terreng og på turvegar er det best å planlegge å gå tur/retur.
Elles knyt godt merka stiar Hovdeåsane og Hovdevatnet saman i eit nettverk av flotte rundløyper og utkikspunkt.
Eit turforslag på turveg:
Parkering ved Hovden møbel. Gå først sørover mot elva frå Hovdevatnet.
Når du kjem til elva bør, du ta ein avstikkar nedover elva mot eit flott restaurert kvernhusmiljø. Der ligg fleire
kvernhus etter kvarandre nedover med flotte murar som leiar vatn frå elva til kvernhusa.
Frå elva kan du fortsette oppover mot skogen og følgje skilting mot Hovdevatnet.
Vegen ligg fint i terrenget med lite stigning og går gjennom lauv- og blandingsskog med enkelte gamle tre.
Det siste stykket mot Hovdevatnet går frå turveg med fast grusdekke til skogsveg med litt meir ulendt underlag, men er framleis god å gå på.
Når du kjem til vatnet kan du velje å gå nordover om lag 150 meter til osen til Hovdevatnet. Der er eit
koseleg område med bord og benkar. Eller du kan gå sørover på skogsvegen langs vatnet til ein gapahuk og
rasteplass. Tur/retur til denne gapahuken, med avstikkar til kvernhusa og osen er om lag 4 km.
Det er sjølvsagt gratis å gå på tur og nytte gapahukar og rasteplassar. Men gi gjerne eit frivillig bidrag på
Vipps til arbeidet som vert lagt ned i dri� og vedlikehald av Hovdebygda Soge- og Velferdslag.
Andre turforslag
Stiane er relativt godt merka med informasjonsskilt på startpunkt
og retningsvisarar undervegs. Ein kan gå kortare og lengre rundløyper eller ta ein enda lengre rundtur over både Indrehovdeåsen
og Ytrehovdeåsen. Det er flotte utsiktspunkt over Ørsta og tindane
frå Johammaren på Ytrehovdeåsen og ved Høgåsen på Indrehovdeåsen.
Det er også ein gapahuk som er sett opp ved skogsvegen på Ytrehodeåsen. Det er ein flott badeplass i Nordenden av vatnet.
Hovdevatnet frys relativt tidleg når det er tørrkaldt og er då eit flott
skeiseområde.
Ly� �l naturmangfald
På våren er fuglesongen o�e på sitt mest intense om morgonen
eller kvelden. Går du då ei av rundløypene, vil du om du lyttar til
fuglesongen merke forskjellen på intensitet og kor mange forskjellige
fuglesongar (artsmangfaldet) du høyrer når du går gjennom lauvskogen ved elva, og når du går gjennom område med tett granskog.

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

Hovdeåsane i Ørsta
Parkering og buss
Det er fleire gode innfallsportar til området.
Moglege parkeringsplassar er merka med P i kartet og eit nummer. Hovden møbel (1) Hovden skule (2),
eller ved Ytre Hovdevegen mot «Rompa» (3).
Det er og mogleg å parkere ved Langemyra stadion i Volda (4) eller Ivar Aasen-tunet (5).
I nordenden av Hovdevatnet er det ein badeplass og friområde med parkering (6) og toalett.
På E39 mellom Ørsta og Volda går det regelmessig buss. Med buss-stopp på begge sider av europavegen
om lag 400m frå Hovden skule som er ein av innfallsportane til turområdet.
Bussruter finn du frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).
Takk til Hovdebygda Soge- og Velferdslag for informasjon- og tilretteleggingsarbeid.
www.hovdebygda.com
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