Rjåneset
Rjåneset, Ørsta kommune
Rjåneset er eit ﬂo� turområde med ein tilnærma universelt u�orma turveg og fiskeramper vest mot sjølve
Rjåneset. Midt i området ligg den gamle fergekaia og småbåthamna. På austsida av småbåthamna er det
toale� og ei ﬂo� badestrand.
Turskildring:
Den gamle fergekaia til Eiksund dannar eit godt utgangspunkt for ﬂo�e opplevingar.
Vestover mot Rjåneset er det opparbeida ein tilnærma universelt u�orma turveg med asfaltdekke og to
fiskeramper tilre�elagde for rullestolbrukarar. Turvegen er om lag 350 meter ein veg (t/r 700m) med
nokre benkar og si�egrupper. Det er også mogleg å u�orske li� meir av sjølve Rjåneset på stiar der turvegen slu�ar.
På austsida av småbåthamna er der se� opp eit toale�bygg. Og ei koseleg grassle�e med benkar går over i
ei delvis sandstrand og delvis småsteinstrand. Her er barnevennleg å bade og mogleg å finne krabber med
meir om ein u�orskar steinstranda. Det er ﬂeire moglege stader å fiske frå i området.
Per i dag står det nokre skilt om at området ved småbåthamna er privat – men de�e gjeld ikkje for deg som
gåande/på besøk i området og som ynskjer å ny�e toale�et og badestranda mm.

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

Rjåneset
Parkering og buss
Parkering:
Køyr ned til den gamle fergekaia og finn ein høveleg stad å parkere. Hugs at området er snuplass og ta
omsyn til at naustområda er privat og unngå å parkere der.
buss:
Det går jamleg buss mellom Ørsta og Ålesund oppe på hovudvegen, men ein må gå ned til sjøen.
Sjekk bussruter og buss-stopp på frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).

