Tovarden og Mana
Grøndal Hyttegrend

Tovarden (680 moh) og Mana
(785 moh) er to nabotopper
med fantastisk utsikt. Turen dit
går i lett og oversiktlig terreng.
Bildet er fra oppstigningen
med den hvite Skjorta bak til
venstre.

Navn

Tovarden og Mana

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


Grøndal Hyttegrend
2,5
450 meter

Greit
Åpne og slake flater
Nei
Turski
Turkart Kristiansund
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Innergardsnebba

Dua

8

Mana

7

Tovarden
Trollvannet

Middagshaugen

Avkjøring rett før to buss-stopp.
Silsetvannet

6

Kjørebeskrivelse

Oltervannet
3
2
Grøndal
kraftstasjon

P

4
Grøndal
Hyttegrend
Til Angvik

Høljane

Kleivevannet

Til Eidsvåg
1
1 km
Kleive
Osvannet

Fra Molde kjører du mot øst
gjennom Kleive. Fortsett 3 km
til. Rett før to buss-stopp tar
du skarpt opp til venstre (1).
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 5 km. Kjør opp
de bratte bakkene til du
kommer til et oppdemt vann
(Høljane). Fortsett på den
smale veien til du kommer til
Grøndal kraftstasjon (2). Her
er det noen parkeringsplasser.

Rutebeskrivelse
2

Ved Grøndal kraftstasjon forlater du bilveien.

4

Over brua. (Oltervannet er rett fram.)

Fra Grøndal Hyttegrend går du
inn til Grøndal kraftstasjon.
Her tar du vinkelrett opp til
høyre før en liten bygning (1).
Løypa går på venstre side av
bekken gjennom en bjørkeskog (3). Etter en drøy kilometer kommer du inn på løypa
som går langs vannkanalen fra
Oltervannet og Trollvannet.
Følg denne et par hundre
meter til ei bru (4). Gå over
brua. Hvis du fortsetter rett
fram ved brua, går du mot
Oltervannet og eventuelt Dua.
3

Østover fra Grøndal kraftstasjon.

5

Etter brua
fortsetter du opp
bakken mot den
svakt markerte
bekkedalen litt
mot høyre i
horisonten (5).
Etter denne
lange bakken ser
du etter hvert
Trollvannet og
Dua (6).

Mot den svakt markerte bekkedalen i horisonten.

Nå fortsetter du
opp på ryggen
mot venstre og
følger denne
bortover til Tovarden (7). Herfra kan du fortsette, litt opp og
ned, til Mana (7,
8 neste side).

6

Tovarden opp mot venstre. Blå piler viser ei rute til Dua via sydsiden av Trollvannet.

7

Tovarden. For å gå til Mana fortsetter du som vist.

8

9

Dronningkrona og Kongskrona til høyre.

Fra Mana mot vest ser du Moldefjorden.

I dette området er utsikten fantastisk.
Fra nord og dreiende med sola kan du
se:
o
o
o
o
o
o
Orrfugl

o
o
o
o

Smøla med sine vindmøller
Snota, Trollheimens fineste topp
Dronningkrona (nordmøringenes
flotteste skifjell) og Kongskrona
(9)
Reinsfjellet med den høye masta
Skjorta (majesteten ved
Eikesdalsvannet - turens
tittelbilde)
Alpine topper i Romsdalen:
Venjetind, Romsdalshorn og
Trollveggen (10)
Skåla (Moldes høyeste fjell)
Ystetind (moldensernes drømmefjell)
Moldefjorden (8)
Blåskjerdingen (kjennemerke for
båtfolket).

Hare, hjort og elg.

Her kan du finne spor etter bl.a. hare,
rype, orrfugl, mus, hjort og elg.
Retur omtrent samme vei.

Hare

Mus

10

Store Venjetind til venstre, Romsdalshorn i midten og Trollveggen til høyre.

