Strandafjellet
Skorgedalen

Strandafjellet (790 moh) innbyr til
en flott skitur med fantastisk utsikt.
Samtidig kan turen tas av hvem
som helst – til og med på
langrennsski når løypa er oppkjørt. Er snøforholdene gode, vil
Rauma Skisenter ha balansert en
tråkkemaskin over eggene.
Turen starter med en skitrekktur
på 300 meter.
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Navn

Strandafjellet

Vår vurdering
Sted
Timer samlet
Total stigning
Utsikt
Finne veien
Nedkjøring
Luftig
Anbefalt utstyr
Kartreferanse
Spesielle forhold


Skorgedalen (Rauma)
3
200 meter + 300 i skitrekk

Greit, ofte oppkjørt løype
Grei
Nei
Turski
1320 III Åndalsnes
Bompenger. Skitrekk.

Smørbottentind
Ingridsetra
Selsetervatnet

Ljøsådalen

Breivikvatnet

Skorgedalen
2

P

6

4

3

Breivikheia

Strandafjellet

Isfjorden
1 km
1

1

Kjørebeskrivelse
Fra Molde, ferge Sølsnes-Åfarnes, mot
Åndalsnes. Etter Torvik kjører du gjennom to
små tunneler. Ta opp til venstre rett etter den
andre tunnelen (1). Ta til venstre i neste kryss.
Bompenger betales her. Etter tre kilometer
kommer du til en stor parkeringsplass ved
skitrekket.

Rutebeskrivelse
Avkjøring fra hovedvei.

Gå fra parkeringsplassen over broen til skitrekket.
Kjøp enkeltbillett og ta trekket helt til topps (2).
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Vi skal opp trekket og
innover ryggen.
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3

Fra skitrekket skal vi
innover denne ryggen.

Nå skal vi innover ryggen som er vist på bilde 2,
forrige side. I vinterferien og påsken er det som
oftest kjørt opp spor her. Følg ryggen innover
(3). Etter en kilometer kommer vi til et lite vann
(en dal). Her svinger løypa ned i en dump til
høyre og opp på neste rygg (4). Fra toppen av
heia har vi flott utsikt mot Vengetindene,
Romsdalshorn og Store Trolltind. Vi ser rett ned
på Åndalsnes, bare et steinkast unna (5).
Vil en forlenge turen, tar en av fra løypa på
toppen av Strandafjellet og går mot varden som
ses på bilde 6. Forbi varden og etter hvert ned
mot venstre. Deretter opp på toppen av Breivikheia. Nedkjøring først mot vest (6). Følg deretter
dalen ned mot den oppkjørte løypa. De som
kjører telemark, kan finne fine bakker her.
Men du kan også velge å ta en kortere vei, dvs. å
følge løypemaskinens trasé. Denne løypa går ned
i dalen til venstre for Breivikheia. Løypa svinger
så rundt mot venstre, ned i Ljøsådalen. Her går
sporet nesten til Ingridsetra langt oppe i dalen,
men vi kan skjære av ned mot venstre for igjen å
møte løypa lenger nede (bildet neste side).
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Her skal vi
krysse mot høyre.

5

Åndalsnes
rett ned.

6

Tilbaketuren går ned Ljøsådalen. Litt opp og ned
på vei tilbake til skitrekket.
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En mulig avstikker til
Breivikheia (900 moh).

Ned til Ljøsådalen. Vi ser Ingidsetra til høyre. Fjellet bak er Såta.
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