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Lys og trivelig stue/kjøkken på Gullsteinvollen.

Gullsteinvollen
Gullsteinvollen ligger på en gammel setervoll i
Gullsteinsdalen. KNT åpnet hytta i 2006 etter ett års
iherdig dugnadsinnsats med oppføring av to koselige
tømmerhus som er bygd opp av gammelt tømmer fra
et fjøs ved Ånes i Aure. Før hytta ble bygd, var hele
området delvis gjengrodd. I dag er hele setervollen
ryddet for skog, og fra setervollen er det en flott
utsikt ut Gullsteinsdalen og videre ut mot skipsleia og
Smøla. På begge sider av dalen kneiser de mektige
Tustnafjellene Skarven, Jørenvågsalen og Knubben.

Gullsteinvollen er et ypperlig turmål for barnefamilier
både sommer og vinter. Sommerstid er det fint for
barna å leke seg ute på vollen, eller dra ned til bade-
kulpen i elva. Om vinteren er Gullsteinvollen forholds-
vis lett tilgjengelig på ski, og kan være et fint alternativ
hvis du vil prøve en vinterovernatting på en KNT hytte.

Selvbetjent og kan 
brukes hele året.

14 sengeplasser på soverom + 
2 ekstra på stue + 3 hemser.

Hytta er låst med standard 
DNT-nøkkel.

Vann er tilgjengelig i spring
ved hytta. Om vinteren hentes
vann i bekken.

Kart som dekker turene fra 
Gullsteinvollen:
Norge-serien: Smøla
1321 II Kristiansund 
Turkart Fjordruta 

Koordinater:
UTM: 32V Ø0455069
N7007167



Etter turen smaker det
godt med et skikkelig
måltid. 

(Foto Kjell Bjarne Dahl)
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Adkomst til Gullsteinsvollen

Følg fv. 680 over Tustna i Aure kommune. Ca. 700
meter fra Gullstein kirke i retning Kristiansund er det
merket parkeringsplass. Fra parkeringsplassen er det
4 km å gå langs en traktorvei frem til hytta 

Alternativ utgangspunkt er å ta av fra veien ved Bar-
skaret øst for Leira og kjøre grusveien fram til merket parkeringsplass. Her
er det ca. 10 minutter å gå på merket sti før du kommer inn på en traktorvei.
Hele turen tar ca. 30 minutter.

Vinter: Lett skitur langs veien fra Gullstein.

Distanse: 3,6 km
Gangtid: Litt over 

en time
Stigning: 140 meter
Spesielle forhold:
Traktorvei helt frem 
til hytta.

Turfakta:



4

Turfakta:
Om Jørenvågsalen:
Distanse: 10 km
Gangtid: 5 timer
Stigning: 690 meter

Om Jørenvågvatnet:
Distanse: 8,5 km
Gangtid: 4 timer
Stigning: 320 meter

Fra Gullsteinvollen til Trollstua er det to ruter som er merket.
Begge rutene går først inn Gullsteinsdalen og opp til Gullstein-
skaret. Her kan du velge om du vil gå over Jurtinden 857 moh og
få den fantastiske utsikten som er oppe på våre kystnære fjell.
Eller velge den korteste og enklest ruta som går ned fra
Gullsteinskaret og til Jørenvågvatnet før du kommer til Trollstua.
Begge alternativene er godt merket. Spesielt ved fint vær, anbe-
fales det å ta turen over Jørenvågsalen.

Gullsteinvollen-Trollstua 

Oppe ved Gullsteinskaret er det en flott
utsikt ut dalen og mot Smøla.

(Foto: Kjell B Dahl)

Gullsteinsetra.
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Turfakta:
Distanse: 15 km

Gangtid: 6 timer

Stigning:
Høyeste punktet på turen er
ved Nauthatten 160 moh.

Turen fra Gullsteinvollen til Imarbu er en fin tur med variert og lett
terreng. Ruta følger traktorveien ut dalen. Ved Gullstein fortsetter
du langs hovedveien over Soleimsundbrua før du kommer til
merket sti over Stabblandet og til Imarsundet. Etter bruene over
Imarsundet, følges grusveien til du skal ned på stien til Imarbu. 
Er det mye nedbør og vått i terrenget, er det mulig å gå langs
veien både ved Gullstein og over Stabblandet.

Gullsteinvollen-Imarbu 

Det høyeste punktet på turen
mellom Gullsteinvollen og Imar-
bu.

Neste stopp blir Imarbu. 
(Foto: Kjell B Dahl)
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Turfakta:
Distanse: 10 km

Gangtid: 5 timer 
hele runden

Stigning: 670 meter

Turen til Jørenvågsalen om Nonshaugvatnet er av mange be-
tegnet som den fineste fjellturen på Tustna. Spesielt flott er det
langs ryggen mot Jørenvågsalen med Gullsteinsdalen bratt ned
mot øst samtidig som du får den fantastiske utsikten vestover
mot Kristiansund. Jørenvågsalen er navnet på hele fjellet, mens
selve toppen på 867m heter Jurtinden.

Fra Gullsteinvollen går du ned til parkeringsplassen. Fra par-
keringsplassen går det sti opp til Nonshaugvatnet. Første stykket
opp fra vatnet er det ikke sti, men lengre opp er det merket helt
opp til fjellryggen. Videre mot Jørenvågsalen er det merket sti. 
Turen ned gås langs merket sti ned til Gullsteinskaret og ut dalen
tilbake til hytta.

Sommersesongen ved kysten er lang. Som bildet
her viser så kan det gå fint med fotturer til
Jørenvågsalen i desember. (Foto: Birger Blomvik)

Jørenvågsalen

Langs ryggen av Jørenvågsalen er det en fantastisk
utsikt vestover mot Kristiansund.
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Turfakta:
Distanse: 11 km

Gangtid: ca. 5 timer 
hele runden

Stigning: 520 meter

Flott rundtur i variert terreng og fantastisk havutsikt. Knubben er
ikke mer enn 680 meter høy, men med en beliggenhet helt ute
ved havet, får du en fantastisk utsikt fra toppen ut mot Smøla og
havet.

Fra Gullsteinvollen følger du merket sti ned til parkeringsplassen.
Gå langs veien et par hundre meter før du tar til venstre på en
traktorvei opp lia. Følg den til den stopper. Her går du rett opp lia i
vestlig retning til du kommer inn på merket sti fra Leira. Følg stien
helt opp til toppen av Knubben.
På turen videre følger du merket sti mot Jørenvågsalen. Etter ca.
1,5 km skal du bratt ned mot Nonshaugvatnet. Nedstigningen fra
ryggen er merket. Etter ca. 50 meter med bratt nedstigning blir
terrenget slakere. Siste stykket ned til Nonshaugvatnet er det
ingen sti, men du skal passere ved utløpet av vatnet og følge
vannkanten til du kommer inn på stien som går ned til
parkeringsplassen.
Alternativ tur ned er å gå bratt ned fra skaret like syd for Knubben.

Knubben 

Fra toppen av Knubben
er det en fantastisk hav-
utsikt.

(Foto: Birger Blomvik)

Solnedgang fra Knubben.
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Turfakta:
Distanse: ca 6 km

Gangtid: 2,5 timer en vei

Stigning: 450 meter

Koordinater:
UTM: 32V Ø0453218

N7006625

Den 11. februar 1944 havarerte et tysk krigsfly på Tustna. Selv om
mye av flyet er fjernet, ligger det fremdeles i dag mange flydeler
spredt ut over steinura. En tur opp til flyvraket er en spennende
og interessant tur både for store og små.

Fra Gullsteinvollen følger du samme rute som til Jørenvågsalen.
Når du kommer opp på fjellryggen, går du ned ura ca. 400m i
nordvestlig retning. 

Flyet som vi fremdeles ser en del rester av var en Junker 88 D-
modell (4N+IH). Junker 88 var et 2 motors lett bombefly, men
den modellen som er på Tustna var ombygd til rekognoseringsfly.

Selve flystyrten var det ingen som observerte, men det var flere
som hørte flyet, og la merke til at det brått ble stille. Det var først
dagen etter at folk oppdaget at det var en sort stripe oppe i fjellet
ved Jørenvågsalen. 

Det ble ved flyet funnet 4 personer som var omkommet. Det sies
at en av personene kanskje kunne ha levd en stund etter flyet
traff bakken, men alle var døde da de ble funnet.

Alle de 4 ble fraktet ned fra fjellet til Tømmervåg.

De omkomne var: Hauptm. Fritz Tascinsky,. Fw. Wilhelm Karla,
Fw. Enno Lindemann og Fw. Kurt Wiehalm. Alle ble begravd ved
Havstein kirkegård.

Mye av flyet ble tatt ned fra fjellet og brukt til ulike formål på
Tustna. Gummi fra flyet ble brukt av en lokal skomaker til å lage
såler på støvler, aluminiumsrør ble til skistaver, og lær ble til
trinser: Det sies at halehjulet ble brukt på en trillebår som har blitt
benyttet nesten frem til i dag. 

Det var en Junker 88 som havarerte på Tustna i 1944.

Flyvraket ved Vakta

Fremdeles ligger det mange deler av flyet spredt utover
ura.
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Turfakta:
Distanse: 8 km

Gangtid: 3,5 timer  
hele turen

Stigning: 730 meter

Fantastisk fin rundtur tur til det høyeste fjellet på Tustna. Langs
sydsiden av fjellet får du oppleve den flotte kombinasjonen
mellom fjord og fjell, mens på nordsiden er det utsikten ut mot
Smøla og havet som gjør deg stum av beundring.

Fra Gullsteinvollen følger du merket sti inn dalen og opp til
Gullsteinskaret. Videre går stien bratt opp langs ryggen og til
toppen av Skarven.

På turen ned følger du merket sti nordover langs ryggen. Når du
har kommet ned det bratteste partiet, dreier du i vestlig retning
og går ned mot hytta. Her er det ikke sti, og de siste par hundre
meter er det noe ulendt terreng.

Skarven

Herlig å komme opp på fjellet å se toppene stikke opp av tåka.
(Foto: Ingebrikt Målen)

Planking på toppen av Skarven. (Foto: Birker Blomvik)
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Turfakta:
Distanse: 3,2 km
Gangtid: 1 time
Stigning: 220 meter

Blir du fristet av et måltid bestående av fersk ørret, kan du ta
turen opp til Nonshaugvatnet og hente maten selv. For barn opp
til 15 år er det fiskeutstyr i hytta som fritt kan benyttes. Ved
Nonshaugvatnet er det fritt fiske og ikke nødvendig med fiske-
kort. Da det er drikkevannskilde for deler av Tustna er det ikke
tillatt med bading i vatnet.

Fra Gullsteinvollen går du ned til parkeringsplassen. 50 meter opp
langs veien finner du stien som går opp til Nonshaugvatnet.

Fisketur til Nonshaugvatnet

Stille kveldstund ved Nonshaugvatnet. (Foto: Ivar Fossland)

Svartkjelen er med på fisketur. (Foto: Ivar Fossland)
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Turfakta:
Distanse: 3,6 km

Gangtid: 2 timer 
til toppen

Stigning: 670 meter

De fleste som går opp til Jørenvågsalen følger merket sti enten
om Gullsteinskaret eller Nonshaugvatnet. Men liker du å gå i
terrenget uten sti, er det en fint alternativ å gå rett opp fra Gull-
steinsdalen og opp til Jørenvågsalen. Tidlig på sommeren kan det
være vanskelig å forsere snøskavlen som ligger langs kanten av
Jørenvågsalen. 
Fra Gullsteinvollen går du inn dalen til Gullsteinsetra. Her tar du av
fra stien og krysser dalbunnen før du begynner på bratta opp mot
Jørenvågsalen. Det første stykket oppover er det litt ulendt ter-
reng, men når du kommer over krattskogen er det mer lettgått
terreng. Du skal komme opp på kanten av Jørenvågsalen i skaret
nordvest for toppen av Jurtinden.
Turen ned kan du gå langs merket sti ned til Gullsteinskaret.

Snarvei til Jørenvågsalen

Siste stykket opp er
ganske bratt, men lett å
gå.
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Turfakta:
Distanse: 2,6 km

Gangtid: 2 timer 
til toppen

Stigning: 730 meter 

Helningsgrad: over 40

Dette er en fin tur hvis du vil prøve deg på tur med stegjern og
isøks. Fra Gullsteinsetra og opp til Skarven ligger det om våren og
forsommeren en smal snørenne som går helt opp på fjellet. På
enkelte partier i snørenna er helningsgraden over 40 så det
anbefales å bruke stegjern og isøks. Fra toppen av snørenna er
det ca 15 minutter å gå bort til varden på toppen av Skarven. Turen
ned kan du følge stien om Gullsteinskaret, men det er også fint å
gå ned samme vei. Hvis forholdene er gode går det fint å skli ned
deler av snørenna på baken. 
Selv om det er lite snø vil det alltids være en fare for skred når
helningsgraden er over 30°.

Skarven snørenne

Bratt og morsom tur opp til Skarven.

Selv tidlig på sommeren er det mulig å gå opp snørenna.
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Turfakta:
Distanse: ca. 10 km

Gangtid: 4 timer

Stigning: 740 meter

Maks helningsgrad:
ca. 30 grader

En skitur til Skarven (896moh) byr på alpine nedrenn og fantastisk
utsikt både mot havet på vei opp og mot fjellene på indre strøk
når du er oppe på toppen.

Vinterstid er Skarven det mest populære skifjellet i Aure
kommune. Det kommer utvilsomt av det fantastiske nedrennet
langs sydsiden av Skarven.

Fra Gullsteinvollen følger du veien ut dalen et stykke til du
kommer ned til en hytte på høyre side. Her følger du terrenget
opp lia i østlig retning. Når du kommer over tregrensa, dreier du
mot syd og går rett opp fjellryggen. Den er ganske bratt, men
vanligvis lite snø, så du krysser opp mellom steinene. Oppe på
platået følger du ryggen helt til toppen. Vær obs på at det langs
østsiden av fjellet er overhengende skavler.

Turen ned følger du ryggen mot syd før du setter utfor fjellsiden.
Terrenget er litt slakere hvis du holder litt mer mot vest. Når du er
nede på flata holder du høyden i vestlig retning til du kommer til
Gullsteinskaret. Fra Gullsteinskaret følger du dalen ut til hytta.

Rundtur om Skarven på ski

Fantastisk utsikt med kombina-
sjonen fjord og fjell.

Fra toppen av Skarven med ut-
sikt mot Jørenvågsalen.

Flott utsikt mot Smøla på vei opp til Skarven.
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Turfakta:
Distanse: 2,7 km

Gangtid: 1 time 

Stigning: 320 meter 

Maks helningsgrad:
25 grader

Flott utkikkspunkt i skjæringen mellom Jørenvågsalen og Skar-
ven. Gullsteinskaret er en ganske kort skitur med utgangspunkt
fra Gullsteinvollen. Er du på hytta med barn er turen inn mot Gull-
steinskaret lett å gå og med lite stigninger. Det er bare den siste
kneika opp til skaret som er noe bratt. 

Fra hytta følger du traktorveien inn til Gullsteinsetra som for barn
kan være et turmål i seg selv. Videre inn dalen og opp til Gullstein-
skaret går du samme løype som sommerstien.

Er du heldig med føret kan du skli hele veien ned fra Gullstein-
skaret og ned til hytta på returen.

Skitur til Gullsteinskaret

Nydelig vinterlandskap i Gullsteinsdalen, med den flate dalbunnen og de
mektige fjellene som omkranser dalen. (Foto Ivar Fossland)

Gullsteinvollen er et fint utgangspunkt for skiturer/toppturer rundt Gullsteinsdalen.



Fra Jørenvågsalen med utsikt mot Knubben. (Foto: Bjørn Hultgreen)

Nonshaugvatnet.

Kakeservering på toppen av Skarven. På vei opp sydsiden av Skarven med Innerberg-salen i bakgrunnen.



Fra ryggen mot Jørenvågsalen med utsikt ned mot Nonshaugvatnet. August 2013

- sammen med KNT for friluftsglede
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KRISTIANSUND OG NORDMØRE
TURISTFORENING (KNT)

Postb. 476, 6501 Kristiansund.  Kontor: Storgt. 10.
Tel 71 67 69 37. Mobil 90 86 50 88. Faks 71 67 64 44.

Internett: www.kntur.no   E-post: turist@knt.no


