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Fra Eikenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet 
med toppen Høgkubben (450 moh). 
Fordelen med å starte her er at en 
svingete vei tar en nesten til 200 moh.  
 
Herfra er det mange muligheter, men vi 
velger en rundtur via hytta Bjønnalågja 
til Høgkubben, deretter ned mot 
Blindheimsvatnet og herfra ned til 
Røssevollsvatnet og på skogsvei tilbake 
til parkeringsplassen. Flott og lett tur, 
fin utsikt, god sti med et stort antall forskjellige trappetyper. Passer utmerket for barn. 
 

Navn Emleimsfjellet/Eikenos 
Vår vurdering  
Sted Eikenos 
Timer opp + ned 1,5 + 2 = 3,5 
Total stigning 300 meter 
Utsikt  
Finne veien Lett 
Framkommelighet Stort sett tørr og god sti, noen 

fuktige partier. 
Luftig Nei 
Kartreferanse Turkart Ålesund  
Spesielle forhold  

Fra Høgkubben mot øst.

Fra Eikenossætra: Ikke 
hytte i skogen, men 
hytte under skogen. 

Deilige bær 
ved setra. 



Kjørebeskrivelse 
Kjør gjennom Moa til Spjelkavik. Følg 
skilting mot Bergen. Nullstill tripptelleren ved 
rundkjøringen i Spjelkavik. Du skal nå 5 km 
videre. Kjør gjennom tunnelen og ta av til 
høyre mot Stranda. Vi skal nå forbi Blindheim 
og Blindheimhallen, og ta av til venstre slik 
som vist på bildet ved skiltet som viser til 
Eikenos. 
 
Smal og svingete vei oppover, men asfalt hele 
veien. Du kommer nå opp til en stor 
parkeringsplass (bildet under til høyre). 

Rutebeskrivelse 
Gå gjennom grinda vist på bildet til høyre. Vi 
skal bare ca. hundre meter oppover denne 
veien før vi skal ta av til venstre (se bildet på 
neste side). 

Ta av til venstre her, 
til Eikenos. 

 

Stor parkeringsplass 
ved enden av veien.

Blindheims-
vatnet

Høgkubben 

Emleimsfjellet

Eikenos 

Til 
Stranda 

Til 
Spjelkavik 

Røssevolls-
vatnet

Ivar Aasen hytta 

P 



Ta opp stien som går i kanten av enga, 
slik som vist på bildet til høyre. Litt 
lengre oppe svinger denne stien inn i 
skogen (bildet under). 

 
Flott sti oppover, med rekkverk og 
trapper i forskjellige varianter. Et lite 
utvalg er vist på bildene over. 
 
Der stien deler seg lengre oppe kan vi 
ta til venstre (bildet under til høyre). 
da kommer vi til hytta Bjønnalågja (se 
under). Her tar vi til høyre og kommer 
igjen inn på stien. Denne går nå ned i 
en liten dal. Her kan det være litt vått.

Vi skal ta av fra 
veien her… 

...så inn i skogen 

Følg stien til venstre 
for å komme til  hytta 
Bjønnalågja. 



Nede i den lille dalen krysser vi bekken. Ved 
hytten (bildet) skal vi følge stien oppover til 
høyre. Litt lengre oppe deler stien seg. Men 
vi skal følge den tydeligste stien, som 
svinger stien opp mot venstre. Stien går nå 
vestover, forbi nok en hytte. Litt forbi denne 
kommer vi inn på 
stien som går fra 
Blindheim til 
Høgkubben. Her 
finner vi skiltet til 
høyre. Nå er det 
brei sti videre, 

helt til toppen. 
 
Et litt forvirrende skilt på toppen viser mot 
Ivar Aasenhytta og Bigtonhytta i forskjellige 
retninger, men disse stiene følger hverandre 
et godt stykke. Fra toppen skal vi følge ruten 
inntegnet på bildet under, innover heiene til 
Blindheimsvatnet (market med en blå pil på 
kartet), og herfra mot høyre ned til 
Røssevollvatnet. 

Ved denne gamle 
furua skal vi ta til 
høyre. 

Flott sti mot 
toppen. 

Fra Høgkubben ser vi veien 
videre. 



Ved Blindheimsvatnet kommer vi til et 
nytt skilt. Her skilles stien til Bigtonhytta 
(mot venstre) og mot Ivar Aasenhytta (til 
høyre). Vi skal til høyre her slik som vist 
på bildet (til høyre). Fremme på kanten 
ser vi Røssevollvatnet lengre nede. På vei 
ned passerer vi Eikenossæter der det 
serveres villbringebær i sesongen – helt 
gratis! På bro over midten av vatnet og 
inn på veien mot høyre på andre siden. 
Da kommer vi til plassen på bildet under. 
Følg veien videre, litt opp og ned tilbake 
til parkeringsplassen. 

Vi tar til høyre ved 
Blindheimsvatnet. 

Fra kanten ser vi ned 
på Røssevollvatnet. 

Vi skal følge 
denne veien 
tilbake til 
parkerings-
plassen. 

Utsikt mot Jønshorn og 
de andre toppene i Molladalen. 


