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Freikollen (629 m) og
Lågfjellet (4s8 m)
Stiene i Freikollområilet er børe øntyilningsois inn-
tegnet på kartel og ile er ikke oørdet eller merket.

Fottur. Omtrent 100 m etter brua over Valelva
er det parkering f.or 2l biler på venstre side
av veien. Her starter stien.

Skitur ved gode snøforhold. Parkering
langs veien.

Fot- og skitur. God parkering langs veien
eller ved trafo. Skiene må bæres den første
bratte delen.

Fottur. Korteste vei til toppen langs slalom-
bakken. Parkering ved riksveien eller ved
slalombakken.

Fot- og skitur. Opp i boligfeltet Storbakken og
til venstre. Parkering langs veien. Følg skogs-
bilvei langs vestsiden av Flatsetelva omtrent
500 m oppover. Stien tar så av til h"yr" like for
snuplass. På skitur parkerer en ved Samvirke-
laget, følger skogsbilveien på østsiden av
Flatsetelva.

Fottur. Parkering langs veien inn til Frei
Staciion. Traktorvei bak klubbhuset føiges
ca.300 m nordover. Bratt sti på høyre side"

Fctfur. Parkering langs veien ved krysset i
Møstavågen. Følg sidevei mot rød Løe. Sving til
venstre, deretter til høyre ved kryssende side-
vei. Gå rett mot et forholdsvis nytt brunbeiset
bolighus. Hold huset kloss på hø-yre side og du
går rett inn i stien.

Fottuc. Parkering langs veien. Kjerrvei ved
beg3rnnelsen av jordet. Sti mot høyre, like før
bekken veti enden av veien.
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Trrr- og skiløypetr
på Freiøya

Hysåsen rundt. Skiløype lTurløype
Start fra Prestmyra. Parkering. Løype / sti øst-
over ca 1 km til god skogsvei. Alternativ start
fra avkjørsel rett syd for Srrenskesvingen. Sti
nordøstover til god skogsvei. Fin rasteplass ved
Freivatnet. Løype/ sti syd/sydvest på sydsiden
av skytefelt, og deretter nordvest, hvor løypa
deler seg, og deretter går sammen sydvest for
Dyrhaugan. Fra sydiigste løype avstikker (som-
merløype) langs skogsvei til Bjerkestrand.
Parkering. Etter at løypene er gått sammen,
vender løypa og går syd og vest for Dyr-



haugan. Flott utsikt mot Frei og Frei kirke. I
dette området sto vikingeslaget på Rastarkalv.
Alternativ sommerløype mellom Dyrhaugan
og Ratlia. Sommerløypa snur deretter sørøst-
over langs skogsvei ned tii Bjerkestrand. Ski-
løypa stiger nordvestover på vestsiden av
Vassåsen. Deretter nordvestover i åsside,n. Fin
utsikt nordover til Setervatnet, Storskarven og
utover mot Kristiansund og Storhavet. Fra
stiens høyeste punkt, mellom Hysåsen og
Brattåsen, anbefales avstikker opp på Bratt-
åsen. Herfra imponerende utsikt nordover til
Kristiansund, og østover til Årsund og Årsund-
Øya, som er som en sørlandsidyll. Rett etter at
løypa har krysset kraftlinja, tar Iøype nr. 14 av
nordover på vestlig side av Brattåsen. Langs
løypa fin utforkjøring langs skogsvei ned til
dalen mellom Rytteråsen og Hysåsen. Deretter
sØrover dalen til Prestmyra og langs skogsvei
sydover til startpunkt. Fra Svenskesvingen
alternativ løype syd- og østover. Møter hoved-
løype syd for skytefelt.

Over Hysåsen. Skiløype / Turløype
Start som løype 9. Deretter nordover langs
skogsvei nesten til veien deler seg. Herfra sti i
østlig og deretter sydøstlig retning gjennom fin
gammel furuskog oppover åssiden. Når stien
flater ut, vender den nordøstover. Noe myr, før
oppstigningen til Hysåsen. Avstikker til topp-
p'.rnktet anbefalcs. Herfra fin utsikt i alle rct-
ninger. Fin, umerket nedstigning til stien
mellom Hysåsen og Brattåsen (se løype 9).
Den merkede stien fortsetter fra Hysåsen i
nordøstlig retning nedover i slakt lende til
Sæterbakken, der den når løype nr.9. Herfra
løype nr. 9 både i nordlig og sydlig retning,
og avstikker sydøstover til Bjerkestrand.

Storskarven rundt. Skiløype / Turløype
Start i Ørnvlka (Kleiva) eller ved Bjerkelund
skole (Bjerkås). Parkering. Fra Ørnvlka på vei
opp til lysløype der en møter stien fra Bjerke-
lund skole. På flat sti, delvis skogsvei til Seter-
vatnet. Forbindelse til terrenget rundt Hysåsen.
Gjennom skaret mot nord til Kjerringvatnet, på
østsiden av vatnet. Nord for vatnet møte med
Iøype nr. 14. Deretter langs kraftlinjen til kryss
like nord for vannskille der en tar av mot øst,
følger fin sti til nordenden av Drabovatnet, opp
lia mot øst og på sti til lysløypa på Anesmyra.
Herfra kan boligveien følges ned til Bjerkelund
skole eller lysløypa følges til veien fra Ørnvlka.
Fine avstikkere til Matlausfjellet / Breilia eller
til Storskarven. Turen kan gjøres også fra Råd-
huset, fra stien fra Riksveien til Drabovatnet
eller fra Skjerahøgda. På stien fra Skjerahøgda
fin avstikker til Breilia.

Over Storskarven. Skiløype I Turløype
Start fra Ørnvika eller Bierkelund Skole På vei
til lysløypa på Ånesmyra. Tar av fra lysløypa
på syd-vestre sløyfe, på sti i slakk skråning mot
syd-vest. Passerer Litlskarven på sydsiden og
Storskarven på østsiden. Avstikker til toppene.
Fin utsikt. I flatt terreng med delvis myr mot
syd-vest, i skråning ned til skaret mellom
Kjerringvatnet og Setervatnet, slakk skråning
først,bratt siste delen ved kraftlinjen. Forbind-
else til terrenget rundt Hysåsen, Iøype nr. 9 og
2.Herfra på turløype nr. 11, begge veier tilbake
til utgangspunktet.

Harpskaret - Setervatnet. Skiløype / Turløype
Start på Harpskaret. Parkering. På skogsvei
vestover på sydsiden av dyrkamarka. Krysser
bekken innerst i dalen og følger ny skogsvei til
høyden meilom Setervatnet og Litlvatnet. På

skogsvei til Vassåstjønna der bekk krysses og
skogsvei følges på vestsiden av Setervatnet.
Forbindelse til terrenget rundt Hysåsen, rundt
og over Storskarven, løype nr. 11 og nr. 12.

Brattåsen - Kjerringvatnet.
Skiløype lTurløype
Løypa tar av fraløype nr. 9 sydvest for Bratt-
åsen. Deretter noe stigning i nordvestlig ret-
ning. Brattåsen passeres på vestsiden. Fra
stiens høyeste punkt kan tas av i nordvestlig
retning opp på Breilia. Breilia har høyfjells-
lignende preg. Fin tur nordover langs ryggen.
Nedstigning rett nordover, til kryss mellom
riksvei og vei mot Rensvikvatnet. Den merkede
løypa fortsetter fra stiens høyeste punkt mel-
lom Brattåsen og Breilia nedover i nordvestlig
retning, passerer Kjerringvatnet på vestlig side,
og møter deretter løype nr. 11. Herfra løype
nr. 11 nordover og sydover, ogløypenr.72
over Storskarven.

Drabovatnet. Skiløype i Turløype
Bil langs riksvei 76 fra Rensvikkrysset forbi Frei
Rådhus. Stopp ved begynnelsen av Nerlands-
flata like før bekk fra Drabobatnet. Noe mulig-
het for parkering 50 m på stien fra riksvei. Fin,
fIat, tørr og barnevennlig sti sydvestover, lett
oppstigning til Drabovatnet. Fine rastemulig-
heter.
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