
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Man kan både gå, sykle og trille langs Øyvatnet. Løypa går på grusveg langs Øyvatnet helt til den kommer inn på 
Fv17 igjen nord for vatnet. Mellom Hognes og Øielandet er det sykkelsti langs Fiskåa, og muligheter for å krysse 
elva. Ved Bjøllia ser man beitende hester ved vannet på sommeren og ved Øie naturreservat kan man studere 
fugleliv i våtmarksområdet eller ta en rast. Barnefamilier anbefales å snu og sykle grusvegen tilbake heller enn å 
sykle langs Fv17, av trafikksikkerhetsårsaker. Bruk gjerne ekstra tid på idylliske Svortstranda. Hele turen er på ca
20 km i flatt terreng, men du kan fint gå deler av løypa.

It is possible to walk, cycle or push a stroller along lake Øyvatnet. The round trip follows a gravel road along the 
lake, until it merges with Fv17 again on the northern side of the lake. There is a bicycle path along Fiskåa river 
between Hognes and Øielandet, where you can cross the river. In summertime there are horses grazing in Bjøllia,
and by Øyvatnet nature reserve you can observe birds in the wetland area. For traffic safety we recommend that 
families with children avoid cycling on the Fv17 road. Feel free to spend extra time at the scenic Svortstranda beach. 
The entire round trip is 20 km, but you can walk parts of the trip if you prefer to be on foot.

ADKOMST/DIRECTIONS:
Kjør Kystriksveien Fv17 til Flått, nord for Høylandet sentrum. Ta av til venstre og følg Hognesvegen mot nord. Etter 
750 m, parker ved campingplass.

Drive the Coastal Route Fv17 to Flått, north of Høylandet centre.Turn left and follow Hognesvegen northwards. 
After 750 m, park by camping site.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Børstad Gård (facebook.com/borstadgard/), 
Norsk Revyfestival (norskrevyfestival.no), 
Øie naturreservat /nature reserve, 
Grongstadfossen/waterfall, 
Flere spisesteder på Høylandet/ several eateries in Høylandet.

HØYLANDET

Øyvatnet rundt
80 MOH 20 KM < 20 M <3 T.

https://www.facebook.com/borstadgard/
https://norskrevyfestival.no/

