
Like over Midsund sentrum poserer 
det stupbratte Midsundhornet (483 
moh) . Vi ser toppen her fra 
parkeringsplassen. Turen går på 
steintrapper opp dalen til venstre, og 
på sti og trapper videre. Denne delen 
er felles med turen til Digergubben. 
Siste del er svært bratt og noen vil føle 
at det er litt luftig her. Men gode 
trapper gjør det greit å gå. 

Navn Midsundhornet 
Timer opp + ned  1,5 + 1 = 2,5 
Total stigning 450 meter 
Luftig Delvis 

Midsundhornet 
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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14

Utsiktsplass underveis.

12 

På sti og trapper – rett opp.

13

Ikke steinrøys – bare gode trapper.

15

Stien flater ut mot toppen. 

16

Hellelagt plass på kanten av stupet. 

11

Til høyre mot Midsundhornet.

10

Stien tar oss opp dalen. 

9 

Mye grus – gå forsiktig. 

8 

Herfra et parti på gruset sti.

Der trappene stopper (8) går vi 
videre på en grusete sti opp 
dalen (9 og 10).  

I stikrysset (11) går vi til høyre. 
Vi skal opp det bratte partiet 
(12). Noen kan føle at det er litt 
luftig her (13). Underveis 
finner du en flott utsiktsplass 
(14). Stien flater ut (15) og 
snart er du på toppen (16), en 
hellelagt plass med en 
fantastisk benk. Retur samme 
vei, om du ikke vil bestige 
Trollhesten og Klausethornet. 

 


