
Tovarden (680 moh) kan en bestige til fots 
eller på ski (se egen beskrivelse). Med sine 
to varder lever den opp til navnet.  

Turen dit inneholder en flott biltur på den 
ytre veggen av en kanal som går til 
kraftverket på Istad. Det meste av turen går 
på en fin og tørr rygg. Flott utsikt mot kysten 
og de store tindene ved Eikesdalsvatnet. 

Turen kan forlenges til Mana. 
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Navn Tovarden 
Vår vurdering  
Sted Kleive 
Timer opp + ned 2 + 1,5 = 3,5 
Total stigning 380 meter 
Utsikt  
Finne veien Greit. 
Framkommelighet Sti, stykkevis fuktig 
Luftig Nei 
Kartreferanse Turkart Kristiansund 
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Kjørebeskrivelse 
Kjør fra Molde mot øst gjennom Kleive. 
Nullstill tripptelleren i Kleive sentrum. Kjør så 
3,5 km. Rett før to buss-stopp tar du skarpt opp 
til venstre (bildet øverst til høyre). Hvis du 
passerer rørgata som kommer ned fra venstre, 
har du kjørt 500 meter for langt. 
Du skal nå kjøre på denne smale veien i ca.  
7 km. Kjør opp de bratte bakkene til du kommer 
til et oppdemt vann. Herfra defineres veien som 
anleggsvei. Den er stort sett flat innover. Et 
stykke danner veien den ytre veggen av en 
kanal (bildet opp til høyre). Parker der veien 
slutter ved demningen på Silsetvatnet (bildet til 
høyre). 

Rutebeskrivelse 
Fra parkeringsplassen går du til høyre mot øst 
på svak sti (bildet til høyre). Etter bare tjue 
meter treffer du en traktorvei (bildet under) som 
du følger til den deler seg. Her går du til høyre 
(bildet nederst til høyre).

Veien er den ytre veggen i en kanal. 

Parkering og stistart. 

Avkjøring rett før to buss-stopp. 
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Denne traktorveien utgjør turens bratteste parti. 
Etter motbakkene kommer du til ei seter. Her 
går du til venstre for bygningen og dreier til 
høyre bak denne (bildet øverst til venstre). 
Videre går du noen hundre meter på sti til du 
krysser en traktorvei (bildet over).  
Stien stiger og fortsetter på ryggen mot nordøst 
til en varde (bildet til venstre). Stien er fuktig i 
starten og tørrere lenger oppe. Selv om den 
stykkevis er svak, er den grei å følge. Underveis 
passerer du på høyre side av en fin varde (bildet 
ned til venstre). Følg ryggen innover. Snart ser 
du Tovarden i horisonten (bildet under). For å 
komme til Tovarden må du gå litt ned på 
slutten. 
Herfra kan du gå til Mana, i så fall uten sti. 
Retur samme vei som opp. Husk kryssingen av 
traktorveien når du har kommet ned fra fjellet 
(bildet nederst til venstre). 

Kryssing av traktorveien på opptur. 

Tovarden i horisonten. 

Etter traktorveien og stigningen
i skogen følges ryggen. 

Kryssing av traktorveien på retur. 

Stien fortsetter bak løa. 

Etter høyre side av varden følges ryggen. 
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