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Dagsturhytta Nakkebruna

LENGDE T/R

Volda

Familievennleg tur til dagsturhytta på Grodås. Stistarten er merka frå Ytrehornsvegen.
Opp gjennom skogen har stien jamn stigning og er litt bratt. Dagsturhytta ligg over �ellhammaren
”Nakkebruna” som også har gitt namn til hytta. Hytta har ﬂott utsyn over Grodås og Hornindalsvatnet

Dagsturhytta Nakkebruna på Grodås. Foto: Christer Lundberg Nes.

Turskildring
Turen er skildra frå parkeringa til Hornindal skule. Frå parkeringa går du vestover mot elva og over gangbrua. Når du kjem til det
første vegkrysset tek du til venstre og går først langs Grendavegen og så i neste kryss til høgre oppover Ytrehornsvegen. Du må ikkje
ta snarvegen gjennom privat tunveg. Når du kjem til punktet der stien startar er denne merka. Stien er også ein del av Hornindal
rundt løypa og er merka med malte kvite merke undervegs. I skogen har stien jamn stigning og er litt bratt.
Når du kjem opp til dagsturhytta vert du løna med fantastisk utsyn over Grodås og Hornindal. Dagsturhytta har svært gjennomtenkt
u�orming med sitteplassar ute, og eit lite utvendig tak/huk på kvar side gir ly om det regnar litt. Inne er det eit lite utlånsbibliotek
og benkar med sitteputer. Dagsturhytta har stor panoramaglasvegg med ﬂott utsyn og ein liten hems til kos og lesing. Ute er det
opparbeida pla�ng og ﬂeire sittegrupper.
Stien frå dagsturhytta går vidare opp til Ytrehornsætra som også har ﬂott utsyn. Der står ein bauta og ei restaurert ”Vetestove” som
er open. Er du sprek og har tid kan du gå vidare til Storhornet eller fortsette rundt på Hornindalen rundt løypa.
Går du berre litt vidare frå dagsturhytta kan du stoppe og u�orske Kalsedonbrottet frå steinalder/bronsealder eit kort stykke nord
for stien. Kalsedon var nytta i steinalder/bronsealder som alternativ til ﬂint for å lage reiskap med egg som td knivar og pilspissar

Turkort!

Er ein publikasjonsserie med turforslag i medlemskommunane til Sunnmøre frilu�sråd.
Turkort kan lastast ned gratis frå www.frilu�sraadet.no/turkort. Turkort er også tilgjengeleg
som trykt he�e i nettbutikken til Sunnmøre frilu�sråd. Alle turane er skildra på
Møre og Romsdal fylke sin tur-portal www.morotur.no. Turkort er utgitt med støtte
frå Frilu�srådenes Landsforbund og Møre og Romsdal fylke.

Møre og Romsdal
fylke

Dagsturhytta Nakkebruna
Vegen hit og parkering
Utanom skuletid og når det ikkje er arrangement ved stadion kan du nytte parkeringsplassen ved skulen. Elles bør du
parkere i sentrum av Grodås. Parkerer du i sentrum følgjer ein Ytrehornsvegen nordover fram til der stien startar.

Kartet er henta frå: https://morotur.no/tur/nakkebruna-dagsturhytta-paa-grodaas

Dagsturhytta, utkikspunkt på Nakkebruna, Kalsedonbrottet som er verna som naturminne.
Alle foto: Christer Lundberg Nes.

