Sekken rundt
Sykkeltur

Skogvika vest på Sekken.

Sekken rundt er trolig den flotteste
sykkelturen i Romsdal. Biltrafikken
begrenser seg til noen få biler ved
fergeankomst. Et stykke vestpå gror
gresset midt i veien.
Her er museum som åpner når du
ønsker, matbutikk, badestrand og
mange idylliske gårder underveis.
En utmerket familietur, gjerne med
bading og fisking.

Navn
Vår vurdering
Sted
Timer samlet
Antall km
Stigning
Utsikt
Framkommelighet
Spesielle forhold

Sekken - sykkeltur
Sekken, Molde
3,5
20
En del bakker på vestsiden.
Flatere østpå.
Hard grus
Få ferger. Fiskestang?
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Storvika

Fergekai
Molvika

Engvika

Sekken
Skogvika
Sekkenes

Romdalvika
Eik
Vestad
2 km

Syklene reiser
gratis med ferga.

Kjørebeskrivelse
Ta syklene på ferga fra
Molde til Sekken.

Rutebeskrivelse
Vi anbefaler å sykle
vestsiden av øya først.
Da gjenstår de letteste
partiene til slutt. Det er
enkelt å finne veien –
Rett opp fra fergekaia og til høyre.
her er ingen avstikkere.
Veien går for det meste
oppe i skogen et stykke over sjøen. Noen få steder er det enkel
adgang til sjøen.
Sykle opp bakken fra fergekaia og ta til høyre i første kryss
(bildet over til høyre). I starten er det noen få gårder. Etter hvert
er det bare deg, veien og skogen (bildet ned til venstre). Fin utsikt
mot fjorden. I flere kilometer sykler du på en skogsvei. Lengst
vest er det en midtrabatt av gress (bildet øverst forrige side). Her
passerer du den idylliske Skogvika med utsikt mot Furneset
(Vestnes) og Otrøya (bildet under).

Fra Skogvika mot Furneset og Otrøya.

Fra østsiden har vi
utsikt til Skåla.

Stranda i bukta på Vestad.

Veien svinger mot sør og delvis mot øst.
Ned til høyre ser du flotte svaberg. Nå
går veien østover med utsikt mot
Kvitfjellet og fjorden inn til Åndalsnes.
På Vestad kommer du nær sjøen og kan
ta en rast på stranda ut til høyre (bildet
over).
Øyas mest bebodde område strekker seg
ca. 5 km langs sjøen fra Vestad til
Sekkenes. Her er museum (bildet under),
grendahus, ungdomshus, skole og butikk.
Veien fortsetter til øyas østligste punkt.
Her svinger veien skarpt til venstre og
passerer Engvika med utsikt til Moldes
høyeste fjell Skåla (bildet nederst til
høyre). Småkupert i skogen til fergekaia
der du kan prøve fiskelykken.
Mest bebyggelse på sørsiden.

Mariehuset på Sekken museum.

Sekkens matbutikk.

Engvika på østsiden av Sekken.

