5

7m
29

km

SY N FA R T

2020

Med atterhald
om endringar.

STIGNING

LENGDE T/R

Peridotplassen – Helgehornsvatnet
Vanylven

Peridotplassen er ein rasteplass der du kan ﬁnne dine eigne smykkesteinar!
Kombiner skattejakta med ein tur �l Helgehornsvatnet som med sin unike geologi grensar mot eit naturreservat.
Det er skogsveg opp �l vatnet, og det er mogleg å u�orske og gå rundt heile vatnet.

Mellom Eureka-vatnet og Helgehornsvatnet. Foto: John Willy Klungre.

Spennande og fargerike steinar frå Peridotplassen.
Foto: Christer Lundberg Nes.

Turskildring
Peridotplassen er merka med skilt og ligg på nordsida av elva over ei bru frå Sunndalsvegen. Området ser mest ut som ein
rasteplass med laust toppdekke. Men ikkje la deg lure av førsteinntrykket. Peridotplassen er ein stad der det vert lagt ut
masse frå Olivinproduksjonen og du kan vere heldig å ﬁnne spennande og ﬂott edelsteinar av peridot, eklogit mm.
Helgehornsvatnet. Frå parkeringsområde ved Sunndalsvegen går du sørover mot Grofsevatnet. Rett etter brua tek du av
mot Grofsabrotet og skogsvegen som ligg rett �l høgre (sør) for dagbrotet. Følg skogsvegen oppover mot Helgehornskaret.
Fortsett på skogsvegen på nordsida av vatnet �l denne stoppar ved ei hytte. Etter skogsvegen vert det s�laust terreng som
er småkupert og du må rekne med litt enkel klyving. Aust for Helgehornsvatnet ligg eit naturreservat.
Sør for Helgehornsvatnet følgjer du ryggar og formasjonar rundt det mindre Eurekavatnet og �lbake �l skogsvegen. U�orsk
landskapet og la deg undre over spennande terrengformasjonar, steinar og fargen på bergartane. Du kan lese meir på kartlenka �l morotur.no og på Norsk Olivinsenter på Facebook.
Vegen hit og parkering
Frå Åheim køyrer du sørover mot Almklovdalen. Etter om lag 3,5 km passer du Gusdalsvatnet og tek av inn på Peridotvegen som leiar opp �l Peridotplassen og Sunndalsvegen. Parkering på eigna område ved vegen. Hugs å at omsyn �l større
maskiner og nyttetransport.

Turkort!

Er ein publikasjonsserie med turforslag i medlemskommunane �l Sunnmøre frilu�sråd.
Turkort kan lastast ned gra�s frå www.frilu�sraadet.no/turkort. Turkort er også �lgjengeleg
som trykt he�e i nettbu�kken �l 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.
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Peridotplassen og Helgehornsvatnet

Kartet er henta frå: https://morotur.no/tur/Helgehornsvatnet-rute-78
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