Grandefjæra naturreservat har en strandlinje på 10 km, og er hekkeområde for
bl.a. ærfugl, siland, gravand, storspove,
vipe, sandlo, myrsnipe, brushane, hettemåke, jordugle og bergirisk. Grandefjæra
naturreservat er spesielt tilrettelagt for
fuglekikking, med utkikkspunkter på
Grande, Hoøya og Rønsholmen.
Nøkkelhaugen på Uthaug er en stor
gravrøys fra forhistorisk tid. Den har en
diameter på 40 meter og er 4 meter høy.
Gravminnet er plassert slik at det skulle
sees av forbipasserende langs skipsleia.
Sjøgata på Uthaug ligger langs stranda i
det gamle havneområdet, og har
pittoreske fiskerhus fra midten av 1800tallet.
Kjeungskjær fyr er landets eneste åttekantede fyr. Fyret ligger utenfor Uthaug.
Området er fredet , fyret leies ut for overnatting.

1 time
1 time
1 time 25 min
1 time 50 min
2 timer 30 min

BIL
Via Berkåk – Orkanger til Valset Fergeleie
Fra Flakk fergeleie – via Rissa og Bjugn
Via Grong om Namsos til Fossli veikryss,
Rv 715 til Osen
Via Røra om Inderøya og Skarnsundbrua

FLY
Oslo–Ørland
Aalborg–Oslo–Ørland
www.airnorway.no

FERGE
Valset–Brekstad
Flakk–Rørvik

20 min
25 min

Sykkelutleie
UTLEIE, DELER OG REPARASJONER
Ørland Kultursenter og Brekstad Sport MX har utleie av sykler, Hovde Gård har sykkelutleie for
sine gjester. Det er også mulig å leie sykler på Tarva (Havna). Både Brekstad Sport MX og Sport1
Brekstad har sykkeldeler/-utstyr og reparerer sykler.

www.visitorland.no

SYKKEL LAND
Ytterst i Trondheimsfjorden, med mye hav og vakker natur, finner du Ørland. Hit kan du
komme med bil, hurtigbåt og fly. Brekstad er kommunesenteret i Ørland og har et godt
handels- og tjenestetilbud. Terrenget på Ørland og omland er som skapt for sykkelturer.
Flatt og frodig – med et stort mangfold av aktiviteter – samt flotte natur- og kulturopplevelser.

Uthaugsgården er et kulturhistorisk
museum med hovedbygning, hage,
kornbur og matbur. Gården ble bygget i
1740 som enkesete for eieren av Austrått
Gods, og gården ble etablert som handelssted i 1859.

Hvordan kommer man seg til Ørland?
HURTIGBÅT
Fra Trondheim
Fra Hitra
Fra Frøya
Fra Smøla
Fra Kristiansund

ØR

Kråkvågsvaet, grunnvannsområdene mellom Storfosna og Kråkvåg, er særlig viktig
for fugler som skifter fjærdrakt og ikke er
flygedyktige i juli/august. I dette området
er føden lett tilgjengelig.

– et mangfold av natur, kultur og historiske perler!

Austrått-området består av en rekke interessante besøkssteder:
• Austråttborgen fra 1656, den slottslignende hovedbygningen på herregården
Austrått. Åpen for omvisning i sommersesongen. Kafé, utstillinger, konserter.
• Austrått Fort, festning bygd av den
tyske okkupasjonmakten 1942-44,
med et gigantisk kanontårn som skulle
vokte innløpet til Trondheimsfjorden.
Fosen krigshistoriske samlinger. Guiding.
• Austråttlunden, landskapsvernområde
med tilrettelagte turstier gjennom den
idylliske skogen, og med informasjonstavler underveis. Interessant fauna,
flora og kulturminner.
• Yrjar Heimbygdslags samlinger på
Austrått Gård stilles ut på spesielle
aksjonsdager.
• Austrått camping tar i mot gjester til
camping, og leier ut hytter og motellrom. Båtutleie.
• Ørland båtklubb like ved Austråttborgen og Austrått camping har
gjesteplasser.
• Hovsfjæra fuglefredningsområde
strekker seg fra Austrått til Brekstad.
• Austrått Golfklubbs 9-hulls bane ligger
sentralt i området. Kulturbruket.

www.orlandkultursenter.no

FOTO: KARIN H. STØRSETH, SNORRE HVITSAND, THOMAS H. SVENSEN, EVA HERTZBERG, TORMOD AMUNDSEN • KARTGRUNNLAG: FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG • FOSEN TRYKKERI, BREKSTAD

Våtmarksområdene i Ørland er viktige
rasteplasser for trekkfugler. De er verneverdige i internasjonalt sammenheng og er
derfor fredet etter Ramsar-konvensjonen.

Velkommen som sykkelturist på Ørland!
BREKSTAD
Brekstad er kommunesenteret i Ørland
og utgangspunkt for sykkelturene som
er presentert i brosjyren.
HANDEL OG TJENESTETILBUD
Ørland har et godt handels- og tjenestetilbud. Mye av det du trenger er lokalisert
i Brekstad sentrum. Oversikt over tilbudet
fås i turistinformasjonen.

OVERNATTING
Det er et godt og mangfoldig tilbud på
overnatting i Ørland fra meget god hotellstandard, via sjøboder til bed & breakfast,
se www.visitorland.no
SPISESTEDER
Tilbudet er variert og godt; fra gourmetrestauranter, puber og kaffebarer til enkle
spisesteder.

TURISTINFORMASJON
finner du i Ørland Kultursenter
telefon 72 51 55 10/72 51 40 36
kultursenter@orland.kommune.no
Detaljert info om tilbud for syklende
og andre reisende finner du på
www.visitorland.no

Dypfest
GRØNN - Austrått (18 km)
1. Bruholmen / Hovsfjæra
2. Austråttområdet; campingplass, båthavn,
Austråttborgen, golfbane, Kulturbruket,
Austrått Fort, Austråttlunden
3. Galleri
4. Opphaug; butikk og kiosk

LYSEBLÅ - Storfosna og Kråkvåg «Øyhopping med fiskestang» (35 km)
1. Fergeleie Garten
2. Fergeleie Storfosna
3. Storfosna; butikk
4. Kråkvågsvaet fuglefredningsområde

Turistinformasjon, gjennom sentrum (Yrjars gt), følg sykkelvei
fra enden av hovedgata (Rv 710), ta av til Bruholmen friluftsområde og Hovsfjæra fuglefredningsområde, sykkelvei med
fast-/grusdekke. Veier med fast dekke og grus. En kompakt
rundtur spekket av natur, kultur, historie og aktiviteter.

Sykkelveier med hvite strender, gode muligheter for fiske fra brua,
rikt fugle- og dyreliv, kafé på Kråkvåg. Fast dekke, sideveier grusdekke.
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Opplevelser for hele familien i Lerberen Folkehelsepark,
Trollskog og Tarzanskog. En fantastisk utsikt flere steder
langs ruta, flere rasteplasser.

Skavdalen

RØD - Grandefjæra amfi og fugletårn (16 km)
1. Hovde Gård
2. Grandefjæra fuglefredningsområde
3. Dikene
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Mer detaljerte rutebeskrivelser finner du på
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I Grandefjæra naturreservat kommer
du nært fugle- og dyrelivet fra amfi
og fugletårn. Dikene innbyr til
sykling og fotturer. Veier med
fast dekke, grusvei og stier.
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Turistinformasjon, gjennom sentrum (Yrjars gt.) Følg sykkelvei
fra enden av hovedgt, Rv 710. Fra Botngård Rv 721/Fv 115.
På Tarva sykler dere i et rikt fugle-/dyreliv og nært dyr
på beite. Tarva har Europas best bevarte kystlyngheier.
Grandefjæra
Ørn og kobbe kan observeres. Veier med fast dekke,
naturreservat
grusveier på Tarva

Turistinformasjon, krysset i Yrjars gt
og opp bakken i Skolegata.
I rundkjøring til venstre Fv 239, videre
langs Trondheimsfjorden.
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ROSA - Tarva (58 km)
1. Opphaug; butikk, kiosk
2. Botngård; sentrum
3. Mølnargården
4. Fergeleie Dypfest - 40 min overfart
5. Fergeleie Tarva. Havna - lokal pub/kafé

Turistinformasjon, gjennom sentrum (Yjars gt), følg skilting
mot Uthaug (Fv 245) i rundkjøringen. Veier med fast dekke.
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Turistinformasjon, gjennom sentrum (Yrjars gt.),
følg sykkelvei fra enden av hovedgt (Rv 710),
deretter Fv 231. Fugletårn ved Eidsvatnet.
Veier med fast dekke

ORANGE - Uthaug • Hoøya • Grande • Hovde (24 km)
1. Uthaug; butikk
2. Nøkkelhaugen (gravrøys)
3. Hoøya, utsikt mot Storfosna og Kjeungskjær fyr
4. Lakskløholmen (fuglekikking)
5. Grande
6. Hovde Gård
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LILLA - Eidsvatnet (37 km)
1. Borgklinten, bygdeborg fra folkevandr. (avstikker og vandretur)
2. Yrjarhytta turområde
3. Osplikammen 285 moh (avstikker og vandretur)
4. Eidsvatnet fuglefredningsområde (avstikker til Høybakken - 1 km)
5. Gårdsmatbutikk
ær
6. Botngård, sentrum
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8. Opphaug; butikk og kiosk

Turistinformasjon, gjennom sentrum (Yrjars gt), følg sykkelvei
fra enden av hovedgata (Rv 710), deretter til venstre i rundkjøring (Fv 249). Veier med fast dekke

Kråkvåg

Botngård

7

BLÅ - Leksa og Agdenes «Øy- og fjordhopping» (25 km)
1. Garten fergeleie - Garten–Storfosna 20 min
2. Leksa fergeleie - overfart fra Storfosna 30 min
3. Værnes fergeleie/Værnes kirke - overfart fra Leksa 25 min
4. Hegg Camping
5. Vassbygda; butikk, kafé
6. Valset–Brekstad, fergeleie
Leksa, midt i Trondheimsleia, omtalt i Kong Sverres saga.
Fra Værnes fergeleie til Valset fergeleie langs fjorden,
flott utsikt, flere strender underveis. Grusveier.
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Turistinformasjon, krysset i Yrjars gt, opp bakken i Skolegata.
I rundkjøring til venstre Fv 239, videre langs Trondheimsfjorden.

GUL - Opphaug og Uthaug rundt (21 km)
1. Lerberen folkehelsepark
2. Anddammen
3. Gapahuk
4. Opphaug; butikk, kiosk
5. Døsvika/Holdnesøra, skjellplukking
6. Gårdsmatbutikk
7. Innstrandfjæra fuglefredningsområde
8. Uthaug; butikk, Uthaugsgården, Sjøgata,
Guldteigbrygga, utsikt mot Kjeungskjær Fyr
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