
FJORDRUTA PÅ NORDMØRE - FRA FLY TIL FJORD OG FJELL

 Fottur, fjelltur, hyttetur, topptur

 Ca. 152,7 km

 1 dag, 7 dager 1

Krevende 2

Voksen, barn, senior

Nordmøre med Fjordruta

mai jun jul aug sep okt nov

Fjordruta starter ved terminalen på

flyplassen utenfor Kristiansund, og strekker

seg 15 mil rundt Vinjefjorden til Halsa på

Nordmøre. Her kan du oppleve alt - både fjell

og fjord, skog og sjø, gratis fiske i alle

vann, fantastisk utsikt hele veien, flotte

selvbetjente hytter, toppturer og korte

dagsmasjer.

Fra flyplassen følger du merkingen som fører

deg til Seivika fergekai. Herfra tar du ferga

over til Tømmervåg på øya Tustna, før du

fortsetter videre på rutenettet som går

gjennom 6 kommuner og innom 13 romslige og

velutstyrte hytter

Har du tid kan du gå hele ruta, men du kan

fint starte og avslutte andre steder for å

oppleve en smakebit av dette fantastiske

hytte-og rutenettet som Kristiansund og

Nordmøre Turistforening har bygget opp. Mange

av hyttene er lett tilgjengelige fra vei, noe

som også gjør det enkelt å reise med buss.

De fleste turene mellom hyttene egner seg

godt for familier med barn, og det varierte

terrenget, med sjø, elver og vann er

spennende og innbydende for barn som setter

pris på naturopplevelser.

På Imarbu kan du utfolde deg i kajakker og

robåter som er til låns, og flere steder er

det også gode fiskemuligheter. Har du ikke

egen fiskestang kan du leie dette

på Trollstua, Gullsteinvollen, Rovangen,

Storfiskhytta, Storlisetra, Grytbakksetra,

Hermannhytta, Hardbakkhytta, Tverrlihytta og

Jutulbu.

Fjordruta er knyttet sammen med rutenettet i

Trollheimen.

Slik bruker du hyttene på Fjordruta:

Hyttene på Fjordruta er selvbetjente. Det

innebærer at de er utstyrt for matlaging og

overnatting; i tillegg finner du det du

trenger av mat på hytta, bortsett fra

ferskvarer.

Åpningstider:

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
10 turforslag 26 hytter

Type:

Lengde:

Varighet:

Gradering:

Passer:

Område:

Sesong:

Foto: Fotograf Uten Navn Bilde

av

Fotograf

Uten

Navn.

Tilgjengelig

under

CC

BY-

NC

4.0

lisens.

1. Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her: http://www.ut.no/artikkel/1.6678864/

2. Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her: http://www.ut.no/artikkel/1.8404239/
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Hyttene er tilgjengelige for bruk hele året.

Trollstua, Gullsteinvollen, Imarbu og

Nersetra er låst med DNT-nøkkel, de

øvrige hyttene er ulåste. Nøkkel kan kjøpes

fra Kristiansund og Nordmøre

Turistforening på telefon 71 67 69 37.

Overnatting:

Ta med sovepose eller lakenpose, hyttene er

fullt utstyrt ellers med dyner og puter.

Betaling på hyttene:

På alle hyttene finner du en

betalingsfullmakt, som du kan benytte til

betaling for mat og opphold. Husk bankkort.

Du kan også betale i egen konvolutt med

kontanter.

Renhold:

På hyttene finner du alt du trenger for å

sette hytta i den stand du selv ønsker å

finne den.

Ønsker du mer informasjon om Fjordruta og de

enkelte hyttene og rutene, kontakt

Kristiansund og Nordmøre Turistforening:

www.kntur.no

ADKOMST
Buss/fly til Kristiansund, ferge over til

Tustna. Se rutetider på www.fjord1.no
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Fylke: Møre og Romsdal

HØYDEPROFIL

Sist oppdatert: 18.03.2015

Fjordruta på Nordmøre - fra fly til fjord og fjell av Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

UT.no er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK. Ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen

Opphavsrett, der ikke annet er angitt, Den Norske Turistforening og NRK © 2008 - 2015
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STORLISETRA
Selvbetjent

13 sengeplasser

Nordmøre med Fjordruta

240 moh.

Type:

Overnatting:

Område:

Høyde over havet:

Vil du til fjells, men er seint ute en

fredagskveld, er Storlisetra et passende mål

for kvelden. Turen opp til snaufjellet fra

Vinjeøra er lettgått og tar bare 40 minutter.

På plass ved hytta har du et fint

utgangspunkt for turer videre vestover på den

søndre delen av Fjordruta. Eventuelt kan du

nå både Storfiskhytta og Sollia på en

dagsmarsj om du legger ruta nordover.

Fra hytta har du fin utsikt nordover i

retning Kyrksæterøra. Hytta stod ferdig i

2003 og ble som resten av hyttene på

Fjordruta satt opp på dugnad av Kristiansund

og Nordmøre Turistforening.

SESONG OG ÅPNINGSTIDER
Fra Til Betjening 1 Nøkkel 2

Hele året Selvbetjent Ulåst

KONTAKTINFORMASJON I SESONG
Mobiltelefon: 90 88 55 46

E-post: bjarne.johansen@c2i.net

ADKOMST SOMMER
Setra ligger lett tilgjengelig fra Vinjeøra,

en tar av fra E39 vis a vis Coopbutikken,

gjennom tunet på Fjelnsetgarden og

følger godt kjørbar vei til parkering på

anvist sted. Herfra ca 40 min på T-merket

sti til setra.

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
10 turforslag 26 hytter

Prisinformasjon for Storlisetra

(http://www.kntur.no/Ny/priser.htm)

Storlisetra

Foto: Kristiansund og Nordmøre Turistforening Storlisetra

av

Kristiansund

og

Nordmøre

Turistforening.

Tilgjengelig

under

CC

BY-

NC

4.0

lisens.

1. Betjeningsgrad sier noe om hvor mye oppvertning du kan forvente å møte på denne hytta.

2. Enkelte hytter krever at man har med seg nøkkel, enten det er en av turistforeningene sine nøkler eller en privat nøkkel som må lånes/leies.
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240 moh. i Hemne i Sør-Trøndelag Lat/Long: 63°11'5"N, 9°0'45"E

PAPIRKART
Kartblad: 104 Kyrksæterøra

Turkart: Fjordruta (2004) 1:100 000 fra

Nordeca

Sist oppdatert: 21.10.2014

Storlisetra av Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

UT.no er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK. Ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen

Opphavsrett, der ikke annet er angitt, Den Norske Turistforening og NRK © 2008 - 2015
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SOLLIA
Selvbetjent

12 sengeplasser

Nordmøre med Fjordruta

310 moh.

Type:

Overnatting:

Område:

Høyde over havet:

Sollia er en resaurert gård som ligger 310

meter over Vinjefjorden på Nordmøre, rett

over Staurset. Hytta har en unik beliggenhet

med fantastisk utsikt mot sør, og kan vel på

mange måter sies å være Nord-Vestlandets svar

på fjellgardene i Storfjorden og

Geirangerfjorden på Sunnmøre.

Hytta er bygd på restene av murverket etter

et fjøs, og det har bodd folk her fra tidlig

på 1600-tallet, sannsynligvis fra enda lengre

tilbake i tid.

Sollia ligger på rutenettet til Fjordruta,

med en dagstur til Storfiskhytta og en

dagstur til Storlisetra via Vinjeøra.

SESONG OG ÅPNINGSTIDER
Fra Til Betjening 1 Nøkkel 2

Hele året Selvbetjent Ulåst

KONTAKTINFORMASJON I SESONG
Fasttelefon: 7155 7605

Mobiltelefon: 97087751

E-post: gjertu3@start.no

ADKOMST SOMMER
Raskeste atkomsten er med båtskyss over

fjorden fra Staurset og så en times gange

bratt opp den tidligere gårdsveien.

Båtskyss må bestilles i god tid på forhånd.

Alternativt kan man gå T-merket rute fra

Vinjeøra.

For skyss over fjorden kan du prøve å ringe

et av disse numrene:

Ole Steinar Oppsal 48253121

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
10 turforslag 26 hytter

Prisinformasjon for Sollia (http://www.kntur.no/

Ny/priser.htm)

Sollia

Foto: Marianne Rønning Sollia

av

Marianne

Rønning.

Tilgjengelig

under

CC

BY-

NC

4.0

lisens.

1. Betjeningsgrad sier noe om hvor mye oppvertning du kan forvente å møte på denne hytta.
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Knut Anders Oldervik 97967246

Vi kan dessverre ikke garantere at skyss kan

skaffes til enhver tid, da dette er en

frivillig ordning. Det kan være en god ide å

ringe i god tid på forhånd.

2. Enkelte hytter krever at man har med seg nøkkel, enten det er en av turistforeningene sine nøkler eller en privat nøkkel som må lånes/leies.
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310 moh. i Hemne i Sør-Trøndelag Lat/Long: 63°12'29"N, 8°52'21"E

PAPIRKART
Kartblad: 104 Kyrksæterøra

Turkart: Fjordruta (2004) 1:100 000 fra

Nordeca

Sist oppdatert: 21.10.2014

Sollia av Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

UT.no er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK. Ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen

Opphavsrett, der ikke annet er angitt, Den Norske Turistforening og NRK © 2008 - 2015
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STORFISKHYTTA
Selvbetjent

12 sengeplasser

Nordmøre med Fjordruta

490 moh.

Type:

Overnatting:

Område:

Høyde over havet:

Som navnet avslører ligger Storfiskhytta i et

riktig eldorado for den som aller helst går i

fjellet med fiskestang i hånda og slukboks på

innerlomma. Fjellområdet preges av utallige

små og mellomstore vann der sjansen er over

gjennomsnittet god for å lure ørreten på

land.

Området ellers er småkupert og ideelt for

turing både sommer og vinter. Summen av dette

er at hytta og området er ideelt for

småbarnsfamilier. Raskeste adkomst sommerstid

er på T-merket sti fra Klakksetra, ca. 1,5

time. Etappene videre i begge retninger på

Fjordruta gjør du unna på fire–fem timer.

SESONG OG ÅPNINGSTIDER
Fra Til Betjening 1 Nøkkel 2

Hele året Selvbetjent Ulåst

KONTAKTINFORMASJON I SESONG
Fasttelefon: 71645486/71647448

E-post: Josh.Kalland@aure.kommune.no

ADKOMST SOMMER
Raskeste atkomst sommerstid er på T-merket

sti fra Klakksetra, ca 1,5 time.

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
10 turforslag 26 hytter

Prisinformasjon for Storfiskhytta

(http://www.kntur.no/Ny/priser.htm)

Storfiskhytta

Foto: Marianne Rønning Storfiskhytta

av

Marianne

Rønning.

Tilgjengelig

under

CC

BY-

NC

4.0

lisens.

1. Betjeningsgrad sier noe om hvor mye oppvertning du kan forvente å møte på denne hytta.

2. Enkelte hytter krever at man har med seg nøkkel, enten det er en av turistforeningene sine nøkler eller en privat nøkkel som må lånes/leies.
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490 moh. i Aure i Møre og Romsdal Lat/Long: 63°16'29"N, 8°49'25"E

PAPIRKART
Kartblad: 104 Kyrksæterøra

Turkart: Fjordruta (2004) 1:100 000 fra

Nordeca

Sist oppdatert: 21.10.2014

Storfiskhytta av Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

UT.no er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK. Ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen

Opphavsrett, der ikke annet er angitt, Den Norske Turistforening og NRK © 2008 - 2015
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ROVANGEN
Selvbetjent

13 sengeplasser

Nordmøre med Fjordruta

447 moh.

Type:

Overnatting:

Område:

Høyde over havet:

Hund

Rovangen ligger idyllisk til ved Rostolvatnet

øst for Rostolen, ca. sju km nordøst for Aure

sentrum. Her finner du ei gammel og ei ny

hytte bygd helt inntil hverandre. Hytta kan

besøkes som en av etappene på fjordruta, der

Nersetra eller Storfiskhytta er neste stopp

på turen.

Eventuelt kan du ta den korte turen opp fra

Tverrbotnen, og bruke Rovangen som base for

toppturer. Både Bergsfjellet (538 moh.),

Rostolen (650 moh.), Pikfjellet 637 moh.) og

Mannen (656 moh.) er ine turalternativer fra

Rovangen. Det er tilrettelagt for hund i

uthuset.

TILRETTELAGT FOR

SESONG OG ÅPNINGSTIDER
Fra Til Betjening 1 Nøkkel 2

Hele året Selvbetjent Ulåst

KONTAKTINFORMASJON I SESONG
Mobiltelefon: 91129940

ADKOMST SOMMER
Hytta ligger ved Rostolvatnet øst for

Rostolen, ca. sju km nordøst for Aure

sentrum. Korteste adkomst er gåturen på tre

kvarter opp fra Tverrbotnsetra.

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
10 turforslag 26 hytter

Prisinformasjon for Rovangen

(http://www.kntur.no/Ny/priser.htm)

Rovangen

Foto: Kristiansund og Nordmøre Turistforening Rovangen

av

Kristiansund

og

Nordmøre

Turistforening.

Tilgjengelig

under

CC

BY-

NC

4.0

lisens.

1. Betjeningsgrad sier noe om hvor mye oppvertning du kan forvente å møte på denne hytta.

2. Enkelte hytter krever at man har med seg nøkkel, enten det er en av turistforeningene sine nøkler eller en privat nøkkel som må lånes/leies.
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447 moh. i Aure i Møre og Romsdal Lat/Long: 63°18'2"N, 8°39'30"E

PAPIRKART
Kartblad: 103 Kristiansund og 104

Kyrksæterøra

Turkart: Fjordruta (2004) 1:100 000 fra

Nordeca

Sist oppdatert: 21.10.2014

Rovangen av Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Tilgjengelig under CC BY-NC 4.0 lisens.

UT.no er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK. Ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen

Opphavsrett, der ikke annet er angitt, Den Norske Turistforening og NRK © 2008 - 2015
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NERSETRA
Selvbetjent

8 sengeplasser +

Nordmøre med Fjordruta

180 moh.

Type:

Overnatting:

Område:

Høyde over havet:

220V dusj Bade

Nersetra er det største anlegget på

Fjordruta. Størrelsen og omgivelsene har

gjort hytta til base for Kristiansund og

Nordmøre Turistforenings satsning på Barnas

Turlag.

I hovedhuset er det plass til mer enn 40

personer. Denne delen av Nersetra leies ut

til lag og organisasjoner, gjerne til

skoleklasser. På låven finnes klatrevegg og

eget snekkerverksted.

I nærheten av hytta ligger det fine

badekulper og hvis en ønsker å kjenne

saltvann, er det ikke så langt så til sjøen.

Hytta er den eneste på Fjordruta med dusj.

Denne delen av hytteanlegget er ubetjent og

er låst med egen nøkkel.

Anlegget kan brukes hele året og blir ofte

brukt av skoleklasser. Vinterstid er

skiterrenget praktfullt. Her arrangeres

større dugnader hvor det er lagt opp til

aktiviteter for barn.

På tunet er det også et

selvbetjeningskvarter i stabburet for

fotturistene. Her er det 10 sengeplasser.

Stabburet er låst med DNT- nøkkel og kan

brukes hele året.

FASILITETER

KONTAKTINFORMASJON I SESONG
Mobiltelefon: 99293797

ADKOMST SOMMER
Raskeste atkomst hele året er fra veien nede

ved Grøneng ca. 15 min opp på stengt bomvei.

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
10 turforslag 26 hytter

Prisinformasjon for Nersetra

(http://www.kntur.no/Ny/priser.htm)

Nersetra

Foto: Kristiansund og Nordmøre Turistforening

8

selvbetjente

33

ubetjente
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180 moh. i Aure i Møre og Romsdal Lat/Long: 63°13'7"N, 8°26'1"E

PAPIRKART
Kartblad: 103 Kristiansund og 104

Kyrksæterøra

Turkart: Fjordruta (2004) 1:100 000 fra

Nordeca

Sist oppdatert: 01.07.2015
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IMARBU
Selvbetjent

30 sengeplasser

Nordmøre med Fjordruta

5 moh.

Type:

Overnatting:

Område:

Høyde over havet:

Båt Kystledhytte Fiske

Barnevennlig

Hund

Ved Imarbu er et naust hvor det ligger to

flotte geitbåter til disposisjon for alle som

bruker hytta. I tillegg finner du

fiskeutstyr, krabbeteiner og kokestasjon for

krabbe i naustet. Her ligger med andre ord

alt til rette for aktive dager for hele

familien med middag rett fra havet som

motivasjon.

Dette er faktisk den eneste av hyttene til

Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT)

som ligger nede ved sjøen. Beliggenheten gjør

den til et attraktivt turmål også for

kajakkpadlere. En uforglemmelig utfordring på

våren er å padle ut Imarsundet til

Korsnesfjorden, derfra til Fjellnesdalen, gå

i land og ta skiene på ryggen, bestige

Storøra (905 moh.), nest høyeste fjell på

Tustna og Stabblandet, før retur samme vei

til hytta.

Man kan også bruke en av de to geitbåtene i

naustet til å ro seg over sundet og legge

turen opp på den noe lavere Litløra (637

moh.). Et passe utfordrende dagsprosjekt for

hele familien. Fjellene på Imarbusiden av

sundet er noe lavere. Turen opp på

Ormbostadfjellet (328 moh) er kort og bratt

og gir fi n utsikt over hytta og sundet.

Hytta ble åpnet sommeren 2004. Tømmeret i

hytta er elementer av et gammelt fjøs som har

stått på Ånes i Aure. I annekset er det eget

hunderom. Raskeste adkomst til hytta er fra

veien mellom Hundhammar og Ormbostad. Turen

ut går på ca. 15 minutter langs den T-merkete

stien fra Nersetra. Vestover langs Fjordruta

er det en fem timer vandring til

Gullsteinvollen. Østover er det omtrent like

langt til Nersetra.

FASILITETER

TILRETTELAGT FOR

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
10 turforslag 26 hytter

Imarbu

Foto: Kristiansund og Nordmøre Turistforening Imarbu
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SESONG OG ÅPNINGSTIDER
Fra Til Betjening 1 Nøkkel 2

Hele året Selvbetjent DNT-nøkkel

KONTAKTINFORMASJON I SESONG
Mobiltelefon: 95815168

E-post: ragnak@start.no

ADKOMST SOMMER
Hytta ligger i traseen mellom Gullsteinvollen

og Nersetra.

Raskeste atkomst er fra veien mellom

Hundhammar og Ormbostad, ca. 15 min på den T-

merkete stien fra Nersetra.

Prisinformasjon for Imarbu (http://www.kntur.no/

Ny/priser.htm)

1. Betjeningsgrad sier noe om hvor mye oppvertning du kan forvente å møte på denne hytta.

2. Enkelte hytter krever at man har med seg nøkkel, enten det er en av turistforeningene sine nøkler eller en privat nøkkel som må lånes/leies.
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GULLSTEINVOLLEN
Selvbetjent

12 sengeplasser

Nordmøre med Fjordruta

180 moh.

Type:

Overnatting:

Område:

Høyde over havet:

Vedovn Bade Fiske

Gullsteinvollen ligger på den nordlige delen

av Fjordruta øst på Tustna. Fra hyttene har

du nydelig utsikt uover havet og Smøla. I

vest rager et flott alpint landskap. Fra

hytta kan du følge en merket sti ned til en

badekulp i elva. Her kan du ta badet etter å

ha besøkt de flotte fjelltoppene Skarven og

Jørgenvågsalen som ligger i tilknytning til

hytta. Hytta er åpen hele året og kan gjerne

også benyttes på vinteren.

Den gamle setervollen består av to hytter som

er bygd opp av tømmer fra et gammelt fjøs. I

en største hytta kan 12 personer ligge i

senger, pluss at det er mulig å ligge på

hemsen. I tillegg er det 6 sengeplasser i den

andre hytta.

FASILITETER

SESONG OG ÅPNINGSTIDER
Fra Til Betjening 1 Nøkkel 2

Hele året Selvbetjent DNT-nøkkel

KONTAKTINFORMASJON I SESONG
Mobiltelefon: 90 06 00 57

E-post: inmaalen@online.no

ADKOMST SOMMER
Følger du Fjordrutetraseen, kommer du fra

Trollstua. Hvis du derimot ønsker å besøke

Gullsteinvollen uten å gå selve ruta, er

raskeste atkomst fra rv680 øst for Leira der

der tar av en vei mot sørøst etter at man har

passert en telemast ved nordøstenden av

Knubben. Veien følges til sørøstenden av en

stor "rundkjøring" der T-merket sti tar over

elva på helårsbru og kommer inn på ruta fra

Gullstein vest for Tverrbekklia. Det tar ca.

1/2 t fra veien til hytta. Alternativt kan

man gå fra gården Gullstein ca. 500 m

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
10 turforslag 26 hytter

Prisinformasjon for Gullsteinvollen

(http://www.kntur.no/Ny/priser.htm)

Gullsteinvollen

Foto: Kristiansund og Nordmøre Turistforening Gullsteinvollen
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og

Nordmøre

Turistforening.
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1. Betjeningsgrad sier noe om hvor mye oppvertning du kan forvente å møte på denne hytta.
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nordvestover langs rv680 og inn på T-merket

rute, ca. 1 t til hytta.

2. Enkelte hytter krever at man har med seg nøkkel, enten det er en av turistforeningene sine nøkler eller en privat nøkkel som må lånes/leies.

ut.no/hytte/3.1621/

UT.no

http://www.ut.no/
http://www.ut.no/hytte/3.1621/
http://www.nrk.no/
http://www.nrk.no/
http://www.turistforeningen.no/
http://www.turistforeningen.no/


180 moh. i Aure i Møre og Romsdal Lat/Long: 63°11'27"N, 8°6'26"E

PAPIRKART
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Turkart: Fjordruta (2004) 1:100 000 fra

Ugland It Group AS

Sist oppdatert: 21.10.2014
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TROLLSTUA
Selvbetjent

12 sengeplasser

Nordmøre med Fjordruta

70 moh.

Type:

Overnatting:

Område:

Høyde over havet:

Båt Kano Bade

Trollstua er den første hytta du kommer til

om du begynner turen din langs fjordruta fra

Kristiansund, der den ligger sør på Tustna

ca. 200 m sørvest for sørvestenden av

Bjønnavatnet.

Til hytta hører det med et naust som ligger

nede ved vannet. Her finner du både robåt og

kanoer som besøkende kan bruke. Ved

Bjønnavatnet er det flotte bademuligheter.

Et godt turtips er kanoturen til Røsvatnet.

Da må du padle over Bjønnavatnet, gjennom

bekken og ut til Røsvatnet - en utrolig fin

familieaktivitet!

FASILITETER

SESONG OG ÅPNINGSTIDER
Fra Til Betjening 1 Nøkkel 2

Hele året Selvbetjent DNT-nøkkel

KONTAKTINFORMASJON I SESONG
Fasttelefon: 71 52 12 07

E-post: guldstein@c2i.net

ADKOMST SOMMER
Hytta er lett tilgjengelig fra Kristiansund

Lufthavn, Kvernberget. (Se rutebeskrivelse)

Kristiansund og Nordmøre Turistforening
10 turforslag 26 hytter

Prisinformasjon for Trollstua

(http://www.kntur.no/Ny/priser.htm)

Trollstua

Foto: Gunnar Guldstein

1. Betjeningsgrad sier noe om hvor mye oppvertning du kan forvente å møte på denne hytta.

2. Enkelte hytter krever at man har med seg nøkkel, enten det er en av turistforeningene sine nøkler eller en privat nøkkel som må lånes/leies.
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