
Ut på ski  
De store snøkledde viddene som innbyr til lange turer dag etter dag har vi ei, men 
Kristiansund har et flott skiterreng til dagsturer og kortere turer. 
 
Ved gode snøforhold kan flere turløyper anbefales. Kristiansund og Nordmøre Turistforening 
har gitt ut kartet: "Turløyper på Frei" som gir deg oversikt og informasjon om mulighetene. 
Kartet på informasjonstavla på Prestmyra viser deg også hvor du kan gå. 

 
Vinter Prestmyra Hans Ohrstrand  
Det mest populære utgangspunktet for skiturer er Prestmyra som har gode 
parkeringsmuligheter. Herfra kan anbefales Hysåsen rundt, eller løypa over Hysåsen. En 
lengre tur kan du gå fra Prestmyra via Langmyra (mellom Brattåsen og Hysåsen) og ned til 
Setervatnet. Derfra kan du ta ei rundløype først opp mot Kjerringvatnet videre til 
Drabovatnet, Ånesmyra, Skogvoll og tilbake langs Setervatnet og derfra samme løypa tilbake 
til Prestmyra. 
 
Storskarven rundt, eller tur over Storskarven er ei fin rute med Ånesmyra eller Ørnvika som 
utgangspunkt. Fra Harpskaret går ei løype opp til Setervatnet, hvor du finner fine 
solingsplasser. Fra Parkeringsplassen på Nerlandsflata er ei fin oppstigning til Drabovatnet, 
der du finner fine rastemuligheter og områder for leik og skiaktiviteter. 
 
Husk at 100-meterskogen er nok tumleplass til å skape skiglede for de minste. Fra Prestmyra 
ser du småbarnsfamiliene på ski med akebrett og stor sekk fylt med leker, mat og 
"oppovermedisin" legge ut på ekspedisjon mot skytebanen, der solhellingene er et populært 
turmål når vårsola begynner å varme (obs, obs for skyting på skytebanen - rødt flagg). 
 
For å få ryddige forhold først og fremst med tanke på oppkjøring av skispor har kommunen 
utarbeidet en plan for turløyper på Frei. Bakgrunnen for planen er at det må foreligge 
grunneiertillatelse før det kan kjøres opp skispor med snøscooter. 
 
Kommer snøen, ja da må oppfordringen bli snør sekken, spenn skiene og kom deg 
ut. 
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