
Digergubben (527 moh), midt i bildet, er 
en flott utsiktstopp. Her er det  sherpa-
trapper nesten helt opp. I bildet, tatt fra 
stien til Midsundhornet, ser en øverste 
del av ruten.   

Navn Digergubben 
Timer opp + ned  1,5 + 1 = 2,5 
Total stigning 500 meter 
Luftig Nei 

Digergubben 
Otrøya 
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7 

Her er det bratt ned til Midsund. 

6 

Trappene er lagt fint i terrenget. 

5 

Trapper i hele skråningen. 

4 

Følg stien inn i skogen. 

3 

Stien går over jordet. 

2 

Alternativ parkering 

1 

Parkering og turstart. 

Til Solholmen 

Til Midsund 

Kjørebeskrivelse 
Ta ferge fra Mordalsvågen til Sol-
holmen. Ta til høyre ved Solholmen. Du 
skal 20 km videre. 500 meter forbi 
Midsundhallen parkerer du ved bilde 1. 
Dersom det er fullt her kan du parkere 
slik som vist på bilde 2, enten opp 
bakken til venstre hundre meter lenger 
fram (bak det gamle skolebygget), eller 
300 meter lenger fram (ved kommune-
huset).  

Rutebeskrivelse 
Følg stien vist på bilde 1. Den går over 
et jorde (3) før den går inn i skogen (4). 
Her begynner trappene (5). Disse tar deg 
opp den bratte skråningen (6 og 7).
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15

Toppvarden – i dag med flagg. 

13

TTrapper, svaberg og sti. 

14

Utsikt far toppen - vi ser Rørsethornet mot nordøst.

12

Kan det gjøres bedre? En estetisk nytelse.

11

TTil venstre i stikrysset – igjen på trapper.

10

Stien tar oss opp dalen. 

9 

Mye grus – gå forsiktig. 

8 

Herfra et parti på gruset sti.

Trappene stopper ved ”kum-
lokket”, 275 moh (8). Herfra 
går vi på en grusete sti opp 
dalen (9 og 10). Ved stikrysset 
(11) tar vi til venstre over 
bekken på en liten bro, og 
fortsetter opp trappene. Her er 
en våt og gjørmete sti erstattet 
med vakre steinheller (12).  

Siste del mot toppen går på 
trapper, svaberg og sti (13). Du 
er snart på toppen. Nyt utsikten 
(14). Det er flere toppvarder 
her, men denne har flagg (15).  

Retur samme vei. Gå forsiktig 
på partiene med grus. Vi 
anbefaler hvilepauser 
underveis, for å unngå 
gangsperre. 
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