
www.kntur.no

FJORDRUTA
Friluftsliv for enhver smak

En vandrejuvel 
der himmel, hav 

og fjell møtes

– sammen med KNT for friluftsglede
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Kristiansund og Nordmøre
 Turistforening (KNT) har siden
1888 hatt sitt virkeområde og
 rutenett på indre Nordmøre,
 nærmere bestemt i områdene
Innerdalen, Sunndalsfjella og
 Dovrefjell. Dette området inne-
holder det meste en fjellvandrer
kan drømme om av variert
  fjell  natur; Innerdalen er av enkelte
karakterisert som noe av det
 vakreste en kan finne av natur i
Norge. Gjennom de første 100 år
var KNTs  virksomhet konsentrert
om disse områdene, med merking
av ruter og bygging av hytter og
andre overnattingsmuligheter.

I 1994 startet imidlertid
 Kristiansund og Nordmøre
 Turistforening arbeidet med
 Fjordruta, ei sammenhengende

rute fra  Kristiansund, gjennom
kommunene Aure, Hemne,
 Rindal,  Surnadal og Halsa. Tanken
bak var å utvide foreningens
 virkeområde til å omfatte flere
 naturtyper;  Fjordruta skulle bli 
ei kystnær vandrerute med
 tilknytning til hav og fjord og 
med start fra Kvernberget 
Lufthavn i Kristiansund, og fram
til  Halsanaustan i Halsa  kommune.
Det første kvarteret,  Kårøyan, ble
åpnet sommeren 1996. Fram til
2009 er det bygd hele 13  hytter,
fordelt på 3 restaurerte  anlegg og
10 nybygg. Totalt antall bygninger
er 21. En stor dugnadsinnsats har
gjort det mulig å gjennomføre
dette  formidable prosjektet. Her
har dugnadsfolk lagt ned titusenvis
av timer for å gi hyttene den høye
standard de har. Parallellt med

 byggevirksomheten er Fjordruta
med tilførselsstier også blitt vardet
og merket. En distanse på 190 km
totalt. Ruta tar vandreren
gjennom et svært  variert landskap
med spektakulær utsikt mot
 tinde  rekkene på indre Nordmøre
og Romsdal og ut mot havet, og
kjennetegnes spesielt ved de korte
avstandene fra sjø og opp til
 uberørt høyfjell. 

Flere steder er det gode
 fiskemuligheter og hyttene er
 relativt lett tilgjengelige fra bilvei.
De fleste turene mellom hyttene
egner seg også godt for familier
med barn. Fjordruta er knyttet
sammen med KNTs øvrige nett 
i sør mot Trollheimen med 2 nye
hytter. DNT-nøkkel kan kjøpes 
fra KNT på tlf: 71 67 69 37  

Fjordruta 

Slik bruker du hyttene:
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. Hyttene
er tilgjengelige for bruk hele
året.

Overnatting: 
Ta med sovepose eller laken-
pose, hyttene er fullt utstyrt
 ellers med dyner og puter.

Betaling: 
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.

Nøkkel: 
Disse hyttene er låst med
  DNT-nøkkel som kan fås kjøpt
hos KNT (tel 71 67 69 37):
Trollstua, Gullsteinvollen,
Imarbu og Nersetra. De øvrige
hyttene er ulåste. Denne
 nøkkelen kan forøvrig brukes
til alle turistforeningshyttene i
landet.

Fiskestenger til leie på:
Trollstua, Gullsteinvollen,
 Rovangen, Storfiskhytta,
 Storlisetra, Grytbakksetra,
 Hermannhytta, Hardbakkhytta,
Tverrlihytta og Jutulbu.

Ønsker du mer informasjon om og bilder av de enkelte hyttene og rutene, kontakt:
KNT Postboks 476, 6500 Kristiansund N, tel 716 76937 mail: turist@c2i.net KNTs hjemmeside: www.kntur.no

En vandrejuvel 
der himmel, hav 
og fjell møtes
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FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent 
Åpen hele året.
Hytta er låst med standard 
DNT-nøkkel 
Høyde over havet:
180 m 
Sengeplasser:
14 senger på soverom + 
2 ekstra på stue. 
14 soveplasser på 3 hemser.
Hund:
Hund kan bo i uthuset
Kart:
Kristiansund 1321 II
Halsa 1421 III
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
7007167 (N) 
0455069 (Ø)
Hjemmeside: 
www.kntur.no
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FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent
Åpen hele året 
Hytta er låst med standard 
DNT-nøkk
Høyde over havet: 
70 m 
Sengeplasser:
9 sengeplasser + 2 på stua 
+ mange på hemsene
Hund:
Hund kan bo i eget lite
 hundehus ved inngangen.
Kart:
Kristiansund 1321 II 
Halsa 1421 III
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
7003713 (N)
0450664 (Ø)
Hjemmeside: 
www.kntur.no

Overnatting og Kafeteria
Åpent hver dag 12-18
Tlf 71 66 40 50 / 992 65 807
www.bolmepensjonat.no
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Trollstua Gullsteinvollen

Adkomst til fots:
Fjordruta har som den
eneste ruta i Norge start
ved en flyplass. Rett
nord for parkeringsplas-
sen står skiltet som viser
starten. Derfra er det  
T-merket sti til Seivika
 fergekai. Ferge over til
Tømmervåg, før man
fortsetter videre langs
fylkesveien mot Indre-
seter. T-merkete løyper
fra Gullsteinvollen i øst.

Adkomst med bil: 
Ta av mot Indresæter
like etter Tømmervåg
fergekai. Etter ca 1.7
kilometer tar du av til
venstre inn en grusvei.
Her finner du et rødt
merke som viser stien
opp til hytta. Etter å ha
kjørt ytterligere 1.8
 kilometer kan du parkere
bilen og derfra regner en
ca 20-30 minutters
gangtid.

Kanotur på Bjønna -
 vatnet og Røsvatnet:
Kanoer og båt finner du
i naustet. Skal du over til
Røsvatnet kan bare kano
benyttes. Bekken ned til
Røsvatnet finner du
midt på vannet på
 venstre side. Kanoen må
trekkes over demningen.
Her er det en fordel om
passasjerer går langs
 vannet. Så kommer du til
et lite vann som du må
krysse, før du fortsetter
videre langs bekken og
ut i Røsvatnet. Dette er
en flott tur for hele
 familien. 

På den gamle setervollen ligger to
 koselige tømmerhus som er bygd opp
av gammelt tømmer fra underetasjen av
et fjøs som stod ved det gamle ferjeleiet
på Ånes i Aure. Fra vollen har man flott
utsikt mot skipsleia, Edøya og Smøla i
nord og mot Tustna-alpene vestover. 

Vakkert seteranlegg lenger sør i
 Gullsteindalen. Bademuligheter i elva
ikke langt fra hytta. 

Fine dagsturer over Skarven eller
 Jørgenvågsalen. 

Adkomst til fots: 
Vestfra Fjordruta fra Trollstua over
 Jørgenvågsalen med spektakulær utsikt
via Nonshaugvatnet (fiskemuligheter)
eller via skaret mellom Jørgenvågsalen
(Jurtind) og Skarven. Østfra til fots:
Fjordruta fra Imarbu eller Gullstein
(Skilt ved veien vest for Gullstein).

Adkomst med bil: 
Parker ved Gullstein og følg Fjordruta
vestover til fots. En kan også kjøre
 sørover dalen fra avkjørsel øst for
 telemasta øst for Leira, og gå ca 20 
min fra parkering.

Hytta ligger fint til ved et vann som er ypperlig egnet for kanoturer for 
hele  familien. Du finner både kano og robåt i naustet som hører til hytta. 
På solrike og varme dager kan en også bade i Bjønnavatnet. 

www.vaagland.no
Kristiansund lufthavn, et naturlig startpunkt



FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent. Åpen hele året 
Hytta er låst med standard 
DNT-nøkkel
Høyde over havet: 180 m
Sengeplasser:
33 sengeplasser
Sommerfjøset:
10 sengeplasser. 
Supplering til stabburet.
Stabburet:
Stabburet er selvbetjent
Sengeplasser: 8 + to på stua
Stabburet er låst med DNT
 standard nøkkel. Åpent hele året.
Hund:
Hunden og dens eier kan bo i
sommerfjøset. 
Kart:
Halsa 1421 III
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
7007167 (N) 
0455069 (Ø)
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FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent
Åpen hele året 
Hytta er låst med standard
DNT-nøkkel
Høyde over havet: 5 m 
Sengeplasser:
10 i 3 soverom (2-2-6)
2 sengeloft, tils 18 senger
2 soveplasser på stue
Hund:
Hunden kan bo i naustet 
Kart:
Kristiansund 1321 II
Halsa 1421 III
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
7009250 (N)
0463550 (Ø)
Hjemmeside: 
www.kntur.no
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Imarbu Nersetra
Hytta ligger helt nede ved sjøkanten på
en odde utenfor Viavika, et par km sør
for Ormbostad. Bare beliggenheten til
Imarbu, 5 moh og 10 meter fra
 flomålet, gjør denne hytta spesiell i
 turistforeningssammenheng. Anlegget
består av to bygninger; selve hytta med
stor overnattingskapasitet, og et naust
med to geitbåter, en stor og en noe
mindre, begge bygget spesielt for KNT
av båtbyggere ved Geitbåtmuseet i
Halsa, og med faglig veiledning av
 båtlegenden Jon Bojer Godal. I naustet
finnes et  utvalg av fiskeutstyr som kan
brukes under oppholdet. Bruk gjerne
krabbeteinene som henger der. I  tillegg
er naustet utstyrt med  kokestasjon for
krabbe.

Padle
Imarbu er padlernes favorittsted; her 
er fint å komme i land, og nærhet til
flotte padleområder på utsida mot
 Trondheimsleia. Anbefalt utsettingssted
hvis du kommer med bil er den gamle
fergekaia på Aukan på vestsida av
 Imarsundet. Herfra ca 20 min padling
til Imarbu.

På den andre sida av Imarsundet
 kneiser Storøra og Litjøra, fine dags-
turmål hvis en velger å være på Imarbu
en dag eller to ekstra. For å komme
over sundet, brukes en av båtene som
befinner seg i naustet. Til sist må nevnes
at forholdene for bading på Imarbu,
med svaberg og sandstrender rett foran
hytta, er perfekte for store og små
 gjester.

Adkomst til fots:
Fjordruta fra Gullsteinvollen: Følg
skogsvei og sti nordøstover til Gullstein
kirke. Følg riksveien over Soleimsund-
brua. Herfra knapt 100 meter langs
riksveien til stien tar av på høyre side
og går i terrenget over Nauthatten og
ned til Imarsundbrua. Over bruene, ta
av til høyre ved skilt til Imarbu. Veien
følges til nytt skilt hvor en tar av til
høyre. Imarbu ligger ca 300 m lenger
framme, helt nede ved sjøen.

Adkomst med bil: 
Skilt ved Imarsundbrua (østsida).
 Bygdevei til anvist parkeringsplass ved
veien rett øst for hytta.

Barnas Turlag
Nersetra er et større gardsanlegg som ble overtatt av
KNT i 2001. Bakgrunnen for overtakelsen var at
 foreningen ville bruke anlegget som base for Barnas
Turlag, og etablere et selvbetjent kvarter på Fjordruta
på samme sted. Nersetra består av hovedbygning,
stabbur, fjøs, eldhus, redskapshus, smie og sommerfjøs.
Hovedbygningen blir mye brukt av skoleklasser, og
det er utarbeidet et ferdig opplegg med aktiviteter og
natursti.  Området egner seg ellers godt til kortere
turer  innover på  Ertvågøya, f.eks. til Ertvågfjellet
(652), og elva som renner like ved er blitt en yndet
leke- og  badeplass for barn. Anlegget kan også leies til
private sammenkomster. Ta kontakt med KNT for
nærmere  opplysninger om nøkkel etc.

Det er også verd å merke seg at dette er det 
eneste tilbudet på Fjordruta med dusj. Denne er 
tilgjengelig i kjelleren på hovedhuset. Se egen
 brosjyre om Nersetra.

Adkomst til fots:
Fra Imarbu på sti og vei. Ta til høyre, gå 800m på
bomvei, deretter ca. 1km i terrenget, før fortsettelse
på bomveien til krysset ved Hundhammarvatnet.
Herfra på sti i retning Vollvatnet, som krysses i
 nordenden. I skogsterreng videre i østlig retning 
forbi Sagvatnet og ned til Foldfjorden. Fjorden 
rundes i botnen, først på sti og senere på gammel
bygdevei, før bratt på vei opp til boligområde. 
Hovedvei krysses, så på skiltet vei opp til Nersetra.

Nersetra liggert vakkert og åpent til oppe i lia øst for Grøneng på østsida av Foldfjorden i Aure kommune.
Utsikten vestover er vakker; mot Stabblandet og  fjellene lenger vest.

www.tk.no www.sparebankenhemne.no

Vi ønsker deg en riktig god tur!

– en vandring i Nordmøres natur- og kulturarv

Norsk Vandrefestival
Vandreopplevelser med fokus på natur, 

kultur og folkehelse
www.norskvandrefestival.no

Tlf: 91 77 11 26
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Selvbetjent hytte/selfserviced cabin

Låst selvbetjent hytte/locked self-serviced cabin

Privat, betjent hytte/Private, staffed accomodations

T-merket sti med gangtid/T-marked path with approximate time of walking

www.hemne.kommune.nowww.surnadal.kommune.no www.tidtilaleve.no

Aure kommune kan by på en variert natur med 
rike muligheter for friluftsliv og spennende 

opplevelser året rundt. På en og samme dag kan 
du nyte lunchpakken 900 moh, for så to timer
etterpå å stå i sjøkanten og fiske din egen sei.



Rovangen ligger idyllisk
til ved Rostolvatnet øst
for Rostolen, ca 7 km
nordøst for Aure sentrum.
Anlegget består av 2
 bygninger inntil
 hverandre, den minste
(som KNT kjøpte i 
2008) pluss et nybygg i
tømmer. Fiske i
 Rostolvatnet. Rovangen
ligger flott til for vinter -
aktiviteter, her er
 muligheter for mye fin
skikjøring i nærheten.
Flott havutsikt fra
 Rostolen og Mannen.

FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent. Ulåst.
Åpen hele året. 
Høyde over havet:
490 m
Sengeplasser:
12 på soverom + 
2 ekstra på stue
Hund:
Rom avsatt til gjester 
med hund
Kart:
Hemne 1421 I
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
0491100 (Ø)
7016100 (N)
Hjemmeside: 
www.kntur.no
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FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent. Ulåst.
Åpen hele året.
Høyde over havet:
445 m
Sengeplasser:
13 senger på soverom 
+ 2 ekstra på stue.
8 soveplasser på 2 hemser.
Hund:
Hunden kan bo i annekset
Kart:
Kristiansund 1321 II
Halsa 1421 III
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
0482889 (Ø)
7019067 (N)
Hjemmeside: 
www.kntur.no
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Rovangen Storfiskhytta
Forslag til dagsturer fra  Rovangen:
Bergsfjellet. 2 timer
Følg Fjordruta mot Kjelklia fram til Bergsvatnet. Ta av
ved merka sti som går til toppen av Bergsfjellet (538
m.o.h). Flott utsikt vestover mot Tustna og Smøla.
 Videre godt overblikk mot Aursundet med
 Trollheimen og Sunndalsfjella i det fjerne.
Sølømsfjellet 4-5 timer
Følg Fjordruta mot Storfiskhytta fram mot Kvitsteins-
skardet. Bryt av fra stien ved Strumptjørnin og følg
bekken som renner ut derfra vestover til merka sti som
går opp mot toppen av Søløms-fjellet. Utsikt. Søløms-
fjellet har mange spesielle formasjoner og store avset-
ninger fra siste istid av steinblokker i ulike fasonger.
Lett terreng når du er kommet opp på fjellplatået.
Rostolen 1 time
Følg Fjordruta mot Kjelklia til stien som går opp til
toppen av Rostolen. En fin kveldstur der du får
 oppleve solnedgangen over Hitra og Frøya i fine
 sommerkvelder. 

Adkomst fra Nersetra
Over fjellet i nordøstlig retning ned til Giset. Over
bruene til Kjelklia (rundkjøringen). Fra Kjelklia
 østover sti langs åsryggen, like nord for Grønset over
dyrkamark på Berg, følg deretter gammel markavei
mot sørsida av Bergsfellet, videre på gammel setersti
mot Kråklia, så bratt opp langs driftsvei østover. Så sør
for Bergsetra, langs sti mot Bergsvatnet og videre mot
Bergsetra nord for vatnet. Følg så ryggen opp mot
 sørsida av Rostolen og ned mot Rostolvatnet og
 Rovangen

Adkomst fra Aurdalen:
Parkering ved Aurdalsetra. Følg skilt mot Tverrbotn og
Rostolen til Fjordruta med stidele til Storfiskhytta,
Nersetra og Rovangen. Deretter ned i nordøstlig
 retning til Rovangen .

Storfiskhytta ble
åpnet for bruk høsten
2001. Storfiskhytta
ligger i et spennende,
småkupert terreng,
ideelt for turer både
sommer og  vinter.
Fjellområdet preges
 ellers av utallige små
og store vann som
kan gi fjellvandreren
med  fiskestang fine
opplevelser. 
Storfiskhytta er
meget godt egnet for
barne familier. 

Adkomst til fots:
Fra Rovangen: Merket og vardet, 6 timer. 
Kart: Skardsøy 1421 IV og Hemne 1421 I Turkart Fjord -
ruta (1:100 000). Følg Fjordruta over Pikfjellet, videre
forbi Strumpfjellet og Strumptjønnin og deretter ned til
Skardvatnet. Herfra opp mot Blomlivatnet som passeres i
østenden. Deretter kort sørøstover til Storfisktjønna og
Storfiskhytta. Lettgått, variert og sjarmerende terreng.

Adkomst med bil: 
Fra Klakkan: 3 km og 1.5 t. Kart: Hemne 1421 I og 
Turkart Fjordruta (1:100000). Korteste adkomstvei til
Storfiskhytta. Fellessetra ligger ved enden av bomvei, 9
km fra Sjøli innerst i Årvågfjorden. Parkering. Ikke
 vinterbrøytet. Stien starter ved parkeringsplassen og går i
småkupert terreng, forbi flere idylliske mindre fiskevann.
Variert og trivelig terreng, ideelt for barnefamilier.

Langlimarka Hyttefelt
Flotte hyttetomter til salgs nært TrollheimenDomus Senter

Sport 1 

Surnadal

www.trollheimsporten.no 
«Hyttetunet»

Kontaktpersoner:
Ola Langli 90 10 88 46 eller
Margit Langli 97 68 28 33

aaslangl@online.no

www.trollheimsporten.no 
«Hyttetunet»

Tlf. 934 48 687/ 913 10 796

• Tomt eller nøkkelferdig
hytte etter ønske

• Ca. 1 mål tomt
• Vei frem til hyttene
• Grunnvann fra kommunalt

vannverk
• Strøm fra offentlig kraftverk
• Preparerte skiløyper
• Badeplass og båtplass/naust

Rabben Hyttegrend

Ringholmen Sjøhus
Reiselivs- og kurssenter 

i havørnens rike

• Overnattingsrom
• Serveringslokaler

• Konferanserom til 125 pers. 
• Moderne teknisk utstyr

Tlf: 71 52 04 02



FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent
Åpen hele året.
Høyde over havet:
260 m 
Sengeplasser:
17 fordelt på 3 soverom og
 anneks + 2 ekstra på stue.
Hund:
Hund kan bo i annekset. 
Kart:
Vinjeøra 1421 II
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
0500554 (Ø)
7006165 (N)
Hjemmeside: 
www.kntur.no
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FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent. Ulåst.
Åpen hele året. 
Høyde over havet:
310 m 
Sengeplasser:
12 fordelt på 3 soverom 
+ flatsenger på 2 hemser.
3 ekstra på stue.
Hund:
Hund kan bo i uthuset 
Kart:
Vinjeøra 1421 II
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
0493566 (Ø)
7008763 (N) 
Hjemmeside: 
www.kntur.no
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Sollia Storlisetra

Det som i dag framstår som KNT-hytta Sollia, er
 resultatet av en omfattende gjenreisning med
 utgangspunkt i restene av fjøset som stod på dette
 seter anlegget. Hytta har en unik beliggenhet med
 fantastisk utsikt mot sør rett overfor Staurset i
 Vinjefjorden, og kan vel på mange måter sies å 
være et Nord-Vest landets svar på fjellgardene ved
 Storfjorden og Geirangerfjorden på Sunnmøre. 
Det har bodd folk her fra tidlig på 1600-tallet,
 sannsynligvis fra enda lengre tilbake i tid.

Fra Sollia er det en  dagstur til Storfiskhytta og en
dagstur til Storlisetra via Vinjeøra. Variert og lettgått
terreng, med  muligheter for fiske underveis.

En anbefalt helgetur går fra Vinjeøra (parkering
øverst i boligfeltet) til Sollia på fredag kveld, til
 Storfiskhytta på lørdag, med direkte retur
 Storfiskhytta - Vinjeøra på søndag.

Adkomst:
Fra Storfiskhytta: Følg Fjordruta i retning Vinjeøra til
stidele ved  Skardvatnet. Herfra følges løypa til Sollia
over  Snøfjellet. Merket og vardet. Idylliske partier, 
med fiske- og  bademuligheter. 
Fra Vinjeøra: Fra øverst i boligfeltet på Vinjeøra, opp 
lia. Videre lettgått vestover forbi Grytvatnet, deretter 
på fin sti helt fram til Sollia. Flott utsikt vestover
 Vinjefjorden. Fra Staurset på andre siden av fjorden 
kan det være mulighet for båtskyss. For oppdatert
 informasjon, se www.kntur.no.
Fra Todal: Fra Todal (skiltet, parkering) merket løype
over fjellet.

Dagsturer:
Følg Fjordruta i retning Storfiskhytta helt opp til  høyeste
punkt. Flott utsikt. Turen kan forlenges til  Todalsfjellet.
En går da ned til vannskillet mellom  Todalssetra og
 Skardsetra. Herfra tar en seg rett opp mot toppen. Her blir
du belønnet med flott utsikt. Stien opp er ikke merket. 

Storlisetra er et restaurert
seteranlegg og arbeidet ble
utført på dugnad årene
2002-2003. Setra ligger
lett tilgjengelig oppe i lia
syd for Vinjeøra. En
 parkerer ved skilting ved
E39 vis a vis Turistinfor-
masjonsskiltet, deretter går
en gjennom tunet på
Fjelnsetgarden og følger
skogsveien sørover. 
Beregn ca 40 min til setra.

Deler av hytta innvendig
er bevart som den gang
den var brukt som seter.
Anlegget består av to
 bygninger, annekset og
hovedhuset. Fin utsikt
nordover i retning
 Kyrksæterøra. Merkete
løyper til Grytbakksetra
med stidele inne på fjellet
til fjellgarden Kårøyan,
hvor KNT har kvarter-
 avtale. Flott terreng med
flotte utsikter og fiske  -
muligheter. Nordover en
dagsmarsj til Sollia og
Storfiskhytta; begge
 løypene med start øverst i
boligfeltet på Vinjeøra.
 Alternativt kan en gå til
Staurset. Her kan det være
mulig å ta båt over
fjorden med sti til Sollia.

Sjekk oppdaterte opplysninger om båtskyss på
hyttelinken til Sollia på www.kntur.no.

Storlisetra egner seg svært godt som utgangspunkt 
for turer vestover på den søndre delen av Fjordruta.
Delvis fordi den er lett tilgjengelig når en kommer på
 kveldstid, men også fordi turen opp til snaufjellet er
lettgått og av kort varighet. 

Åpen Fjord
Aktive natur- og kulturopplevelser i Halsa

www.openfjord.no  •  Tlf: 71 55 54 60



FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent. Ulåst
Åpen hele året 
Høyde over havet:
420 m 
Sengeplasser:
13, fordelt på 2 soverom, 
1 sofa i hytta og 1 soverom 
i anneks
Hund:
Hund kan bo i annekset. 
Kart:
Vinjeøra 1421 II
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
0498910 (Ø)
6988014 (N)
Hjemmeside: 
www.kntur.no

1514

Grytbakksetra Hermannhytta
Ferdig restaurert i 1997. Trivelige  seterhus i barnevennlige omgivelser.
 Grytbakksetra ligger flott til ved ei elv med fosser og badekulper, med utsikt 
mot Trollheimen og Sunndalsfjella. Setra ligger øverst i Bæverdalen i  Surnadal
kommune. Den har tidligere vært seter for Grytbakk i Rindal og er nå restaurert
og drives av KNT som selvbetjent hytte. 

Hytta er lett  tilgjengelig og er fin som utgangspunkt for turer både sommer og
vinter.  Grytbakksetra ligger i et svært snøfast område, slik at en kan legge
 vårskituren hit når det er lite snø ellers på  Fjordruta.

Grytbakksetra er et knutepunkt på Fjordruta, og hit kommer merkete løyper fra
Hermannhytta, fra Øygard øverst i Bøverdalen (parkering), fra Hardbakkhytta på
høyfjellet lengre vest, fra Kårøyan Fjellgard og fra Storlisetra. Korteste adkomst er
fra Øygard.

FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent. Ulåst.
Åpen hele året 
Høyde over havet:
413m
Sengeplasser:
11 fordelt på soverom og 
anneks + 2 ekstra på stue.
Hund:
Hund kan bo i annekset.
Kart:
Vinjeøra 1421 II
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
0497356
6997839
Hjemmeside: 
www.kntur.no

Høsten 2002 kjøpte KNT hytta, for å
benytte den som bindeledd mellom
Fjordruta og hyttene i Trollheimen
(Sætersetra og videre til Vindølbu i
Vindøldalen og derfra til   Trollheims-
hytta). 

Hytta var fra først av ei tømret badstue,
bygd først på 50-tallet, og den stod på
Røv i Surnadal. I 1973-74 kjøpte
 Hermann Sande (derav Hermannhytta)
badstua og flyttet den dit den står nå. 

Hovedbygningen er nærmest
 uforandret fra Hermann Sande sin tid,
mens annekset er et nybygg, bygd på
murene etter det gamle uthuset. 

Hytta er et fint utgangspunkt for turer
på Nordmarka. Her er et eldorado for
sportsfiske, bading og andre aktiviteter.
Fiskekort for området Nordmarka Aust
kan kjøpes på hytta. Husk å ta med
kontanter. Kortpris: Kr 50 for 2 dager,
kr 100 for årskort. To stenger med
 utstyr for lett fiske kan leies for 20 kr
pr dag/pr stang.

Adkomst:
Fra sør: Fra Sætersetra på sørsida av
Surnadalen i lia opp mot Bollin: Følg
stien ned til riksvegen som krysses ved
skilt til Hermannhytta. Følg merkinga
helt fram til hytta. 
Fra nord: Fra Grytbakksetra følg
 merket løype over Nordmarka, forbi
Vaulen, Limåskyrkja og mange flotte
fiskevann.

Turtips fra Hermannhytta i retning
Grytbakksetra:
Til Limåskyrkja og Vaulen:
Limåskyrkja er ei kalksteingrotte med
ei elv gjennom. Dersom det er liten
vannføring, kan en ta seg gjennom
grotta og komme ut på den andre sida.
En spennende opplevelse for barn.

Vaulen er et sted med ei spesiell
 historie. Anlegget var eid av engelsk-
mannen Musters, og han bodde her 
og drev studier av naturfenomen i
 området. Vaulen er restaurert og eid 
av Surnadal kommune, og ligger
 naturskjønt til på ei høyde ved
 Krokvatnet.

www.hemnekraftlag.no

Innerdal Turisthytte ANS
Overnatting, god hjemmelaget mat

og alle rettigheter

Vertskap Torill og Iver Innerdal
6620 Ålvuneid - Tlf.: 71 69 79 90www.karoyan.no

Kårøyan Fjellgard  
har gjennom samarbeid
med Kristiansund og

 Nordmøre Turistforening
sjølbetjent kvarter på

 garden.
www.kristiansund.kommune.no
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FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent. Ulåst.
Åpen hele året 
Høyde over havet:
560 m 
Sengeplasser:
12 fordelt på 4 soverom 
+ 3 ekstra på stue. 
Flatsenger på hemsen. 
Hund:
Ett av rommene er satt av 
til  hunden og dens eier. 
Hunden skal ligge på gulvet. 
Kart:
1421 III Halsa eller Fjordruta
GPS: 
04 80793 (Ø)
69 93118 (N)
Hjemmeside: 
www.kntur.no
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FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent. Ulåst.
Åpen hele året 
Høyde over havet:
789 m 
Sengeplasser:
11, fordelt på 3 soverom. 
3 ekstra på stue.
Steinbua:
12 sengeplasser. 
(Brukes når fullt i hytta).
Hund:
Kan ligge på gulvet på det
minste soverommet. 
Kart:
1421 II Vinjeøra
1421 III Halsa
Turkart Fjordruta (1:100 000)
GPS: 
04 88131 (Ø)
69 96722 (N)

Hardbakkhytta Tverrlihytta

Hytta ligger høyt og fritt ved et lite
tjern med en fantastisk utsikt i alle
 retninger, ikke minst mot sør, der en
kan se en sammenhengende  fjellrekke
helt fra  Trollheimen i øst til Romsdals-
fjella i vest. Mot nord kan man se
 landskapet i den nordlige delen av
Fjordruta, og havet.

Anlegget består av to bygninger,
 hovedhuset fra 1998, og Steinbua fra
2008. Steinbua er hyttas sikringsbu, i
tilfelle det verste skulle skje (brann etc)
i hovedhytta. Steinbua er fullisolert 
og  fungerer også som  avlasting for
 hovedhytta ved besøkstopper,  spesielt
om sommeren.

NB! Tjønna ved Steinbua er
 badestampen på Hardbakkhytta, vannet
foran hovedhytta er  drikkevann. 

Hardbakkhytta ligger omtrent midt i
den  sørlige Fjordrutetraseen, og er lett
tilgjengelig fra Valsøybotn i nord, og fra
Bæverdalen i sør, med merkete løyper.
Særlig turen fra Valsøybotn er natur-
skjønn, med  bade- og fiskemuligheter
underveis. Nærmeste hytte i østlig
 retning er Grytbakksetra, og i vestlig
retning Tverrlihytta. Vær oppmerksom
på at inngangen vinters tid kan være
fylt av snø, helt opp til taket. Du vil
finne en spade oppunder overbygget
over  inngangen. Det er også en
 anleggsspade som henger på veggen.
Bruk denne når snøen er hard og kan
ødelegge  snøspadene. Når det gjelder
vann vinters tid, vil vi på det sterkeste
 anbefale å slå hull i isen med øksa i
 stedet for å tine snø. Ofte er det ikke
mye en må jobbe med dette for å
komme ned til drikkevann.

Tverrlihytta ligger i fjellet mellom
 Bæverdalen og Valsøybotn. Den ligger
fint til med utsikt mot Trollheimen og
Sunndalsfjellene. Hytta er lys og trivelig
og det er gode fiskemuligheter i
 Tverrlitjønna og Langvatnet. Kulpene i
 bekken fra Tverrlitjønna kan tilby
 vandreren forfriskende badeopplevelser.
Tverrlihytta er utvilsomt ei av de beste
hyttene på Fjordruta vinters tid, her er
muligheter for alle slags vinter-
 aktivi teter like i nærheten av hytta.

Tverrlihytta er lett tilgjengelig, med
merkete løyper fra Reinslivatnet i
 Valsøybotn og Sæterbø i Bæverdalen.
Hytta egner svært godt som første
overnatting fredags kveld på helgetur i
trekanten Valsøybotn-Tverrlihytta-
Hardbakkhytta-Valsøybotn. 

Adkomst:
Fra øst: Følg merket løype fra
 Hardbakkhytta. Variert natur med
mange muligheter for bading og fiske
underveis.

Fra nord: Merket løype fra
 Reinslivatnet i Valsøybotn (parkering).
Fin fredags kveldstur hvis en vil gå
 trekanten som nevnt over.

Fra sør: Merket løype fra Sæterbø i
 Bæverdalen (parkering)

Fra vest: Merket løype fra Jutulbu,
eventuelt Settemsdalen (parkering).
Lønnende avstikker til toppen av
 Hjelmen underveis med flott utsikt.

Industriveien 5, 7200 Kyrksæterøra, www.hemnetreningssenter.no
post@hemnetreningssenter.no Tlf: 73 10 11 20

Aerobic - Step - Spinning - Corebar

Pilates - Catslide - Styrke i Sal
Åpent for egentrening: 06:00-23:00 FREI

Tlf: 71 52 86 58
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FAKTA:
Kategori: 
Selvbetjent. Ulåst
Åpen hele året 
Høyde over havet:
400 m 
Sengeplasser:
22, fordelt slik: 
7 på sengeloft, 
12 på 4 soverom 
+ 3 ekstra på stue.
Hund:
Ett av rommene er satt av 
til hunden og dens eier. 
Hunden skal ligge på gulvet.
Kart:
1421 III Halsa
Fjordruta 1:100 000
GPS: 
0469130
6990090
Hjemmeside: 
www.kntur.no
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Jutulbu Veien videre
Jutulbu ligger fint til på en liten høyde
sør for Tussan i fjellområdet mellom
Bøfjorden i Surnadal og Skålvik-
 fjorden i Halsa kommune. Hytta er 
den siste på Fjordruta hvis en går fra
hytte til hytte med avslutning på
 Vullum ved Halsa ferjekai.

Hytta er med såpass stor overnattings-
kapasitet ideell for skoleklasser.
 Muligheter for fine dagsturer til de tre
toppene som utgjør Tussan, med flotte
utsikter i alle retninger. I nærområdet
finnes mange fiskevann med muligheter
for godt fiske. Bekken like nord for
hytta kan friste med fine badekulper.

Vinters tid er området fint for skiturer,
og terrenget rundt hytta er svært
 velegnet for skiaktiviteter for barn.

Adkomst: 
Fra Tverrlihytta:
Kart Halsa 1421 III og Turkart
 Fjordruta (1:100000). Fra Tverrlihytta
variert terreng vestover, med fiske- og
bademuligheter. Hjelmen (978) rundes
på vestsida. Ved skiltstokk på ca høyde
650 m sti til topps hvis en avstikker er
ønskelig. Praktfull utsikt. Deretter bratt
ned i Settemsdalen.  RV 65  krysses ved
 kommunegrensa. Videre vestover bratt
opp lia før de siste lettgåtte 1,5 km
fram til Jutulbu.

Fra Megardsvatnet 
Parkering ved sørenden av
 Megards vatnet. Merket løype opp
gjennom  Vassdalen til stidele, herfra
Fjordruta til Jutulbu. Fine muligheter
for bading og fiske underveis.

Siste etappe på Fjordruta:
Den går til Vullum ved Halsafjorden, og
byr på flere flotte panoramaer. Merket
løype forbi Skrøvsetvatnet, Skredå -
 vatnet, over ryggen vest for Vassdalen til
den spesielle Håkkåsteinen. Løypa går
videre over Flatfjellet og Krekjefjellet
(avstikker til Saksa) og dreier så nord-
over ned til Vullum.

Vinterløype fra Settem ved Settemsøra:
Fra Settem (parkering) opp lia på
skogsvei. Oppe over tregrensa kort 
fram til Jutulbu i nord. Fin kveldstur på
fredag som start på helgeopphold på
Jutulbu vinters tid.

Fra Fjordruta kan man via T-merkede stier nå andre
fjellområder hvor KNT og andre turistforeninger har
tilrettelagt for fjellvandrere.

Trollheimen, Innerdalen og Sunndalsfjella
Følger man den merkede stien fra Hermannhytta
sørover, krysser man Surnadalen og kommer til
Sætersetra på første etappe. Videre er det en dagstur
til Vindølbu i Vindøldalen. Begge hyttene er
selvbetjente. Fra Vindølbu går det merket rute til
Trollheimshytta (betjent) og man er inne i 
Trondhjems  Turistforening (TT) sitt nett i
 Trollheimen. 

Fortsetter man vestover kommer man til Kårvatn
(TT) eller KNTs Todalshytta.Videre sørover til
 spektakulære Innerdalen med selvbetjente og betjente
tilbud, Innerdalshytta og Renndølsetra.

Fra Innerdalen sørover via Eiriksvollen i Sunndalen til
Vangshaugen. Denne hytta er betjent i sommer -
 sesongen og et godt utgangspunkt for å nå våre  hytter
i Sunndalsfjella/Dovrefjell. Dette er et flott høyfjells-
område hvor Snøhetta troner på toppen. 
Her får man minneverdige fjellturer både sommer 
og vinter.

KNT ønsker alle fjellvenner opplevelsesrike dager i
Nordvestlandets varierte og vakre natur.

www.hallvard.leroy.no PB. 255, 6501 Kristiansund - Tel 71573327

KRIFAST
Riksvei 70 knytter Kristiansund til fastlandet gjennom Freifjord -
 tunnelen. Mer enn 5000 m lang og ned til 130 m under
 havflaten krysser den fjorden. Krifast følger E-39 over den 1257
meter lange Gjemnessundbrua, den verdenskjente flytebrua over
Bergsøysundet, samt Straum sundbrua som krysser åpningen inn til
Karihavet. Krifast åpner for en vakker reise over, under og på
havet – en effektiv vei som gir deg en  ferieopplevelse i  tillegg.

Kontormøbler • Kontorrekvisita • Kontormaskiner
Kontorstoler • Arkiv/Dataoppbevaring
Ergonomiprodukter • Datarekvisita

www.engvig.no

www.vikaneset.no

Surnadal Bygdeservice BA: 90 06 35 34
Halsa Bygdeservice BA: 46 85 56 31
Rindal Bygdeservice BA: 99 44 64 11

www.bygdeservice.no

Barcarole tapasrestaurant
Dødeladen café  -  Tahitibrygga

Tlf.: 07166

Vindølbu i Trollheimen

KNTs flaggskip Vangshaugen i Sunndalsfjella
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A Walking jewel, 
where sky, sea and

mountains meet

Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Postboks 476, 6501 Kristiansund 

tel (+47) 71 67 69 37, mob (+47) 908 65 088, turist@c2i.net

Kristiansund and Nordmøre
 Tourist Association (KNT) has
since 1888 had its scope and
 walking trails on the inner parts
of Nordmøre, more specifically
on the areas of Innerdalen, the
Sunndal mountains and Dovre.
These areas are among the most
spectacular in Norway when it
comes to outdoor activities and
mountain scenery. The valley of
Innerdalen is often characterized
as one of the most beautiful
 valleys in the country. Throughout
the first 110 years the KNTs
 activity took place in these areas,
with a network of marked hiking
routes. All routes are clearly
 waymarked at intervals sufficiently
short so you can see from one
waymark to the next, even in fog
and rain. Moreover, there have
beenmbuilt a number of cabins
that contribute to giving the
hiker proper accommodation
 facilities. The newly established
Fjordruta (the Fjord Route) gives
the wanderer a unique range of a
number of landscape types, from

coastline to mountain, from lakes
and valleys to peaks and plains
with spectacular views over the
Norwegian Sea in the north and
the range of countless mountains
in the south. 13 cabins offer
 comfortable facilities that make
the hiking trip an experience. The
cabins are easily accessible from
the roads, and it is of course nice
to start the walk directly from the
airport terminal of Kristiansund. 

Anyone hiking or skiing in the
mountains of this region may use
KNT's (Kristiansund and Nord-
møre Tourist Organization's)
 lodges. However, members of
KNT or other tourist organizati-
ons are given preference. As you
can see on the map, some of the
lodges are marked «selvbetjent»
(self-serviced) in Norwegian). In
these lodges provisions are for sale
at a self-serviced, unstaffed basis.
Therefore, it is expected that the
guests will prepare their food
themselves and keep the cabin
neat and clean. The beds in all

lodges are equipped with blankets
and pillows, but guests are
 expected to use their own sheets,
sheet bags or sleeping bags. There
is also equipment in the lodges
for preparing meals: cutlery, pots
and pans, gas burners etc., as well
as fuel for heating and lighting. As
you can see on the map, some few
of our cabins are locked. You may
buy a key of your own at
 turist@c2i.net

If there is anything you are not
sure of, or you wish to know
about our activities, just ask the
other guests. Most Norwegians
are happy to help and enjoy
 getting to chat with foreigners.
Norwegians speak English, and
quite a few also understand
 German.

The KNT wishes you enjoyable
mountain walks on Fjordruta.
Planning information is of course 
also available from the addresses
below.

Fjordruta (the Fjord Route)
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