Årstallsteinen på Skiri

Terreng og vegetasjon
Romsdalen er her på et av sine smaleste partier. Rasmasser og elvas løp har Vegen åler seg gjennom terrenget og mellom kampesteiner. De ville strykeformet et kupert terreng. Store og grove steinblokker ligger tett sammen i
ne i Rauma elv er godt synlig for bilistene på denne strekningen.
blokkmarker. Rasmassene stammer fra to store ras for 5000 år siden. De stoOmrådet på sydsiden av elva er vernet som landskapsvernområde.
re steinblokkene deformerte de underliggende elveavsetningene og dannet
folder i terrenget på ﬂere meter.

Skiri
Årstallsteinen

Rygg

Terreng og vegetasjon
Grunneierne skjøtter kulturlandskapet i området
gjennom beite og uttak av tømmer.

Vegetasjonen er variert og skifter fra våtmarksom- Elva hadde opprinnelig en lang meandrerende
råder med oreskog til tørre morener med furuskog. sving på Skiri. Svingen ble demmet igjen da
Det er noe edelløvskog i området.
jernbanen ble bygd og et nytt direkte elveløp ble
sprengt ut. Restene etter det gamle elveløpet er nå
oppdemmede vann med stort biologisk mangfold.

Historien
I terrenget på Skiri kan vi i tillegg til dagens E136 se deler av tre ulike veger
fra forskjellig tidsepoker.
Den første ferdselsåren gjennom Romsdalen er hulvegen eller oldtidsvegen.
Den er i dag delvis gjengrodd, men U-formen er fremdeles tydelig på Skiri.
De farende krysset elva like nord for Årstallsteinen.
Opp mot ura og fjellsiden på nordsiden av dalen ligger den gamle kjøre- og
rideveg fra seint 1700- eller tidlig 1800-tallet.
Årtallssteinen har fått navnet sitt etter årstallet 1869 som er meislet inn i
steinen og markerer året Kongeveien eller Chausseen ble bygget. Vegen ble
fundamentert opp av stein, grus og sand og det ble satt opp høye tørrmurer
og stabbesteiner på ytterkanten.

Kongeveien

Kongeveien
1700-/1800tallet

Hule-/oldtidsveg

Historien
Tilgangen til ferskvann fra en kilde og ly under
Fantehelleren gjorde området rundt Årstallsteinen
svært godt egnet for hvile og overnatting. Det sies
at steinen ﬁkk navnet sitt av omreisende fanter.
Hell og lykke på vegen ﬁkk de reisende ved å støtte opp den overhengende Skorsteinen med kjepper.
Tidligere var det noen husmannsplasser i området rundt Årstallsteinen. Å klyve opp på toppen
av Piggsteinen ga geitegjeterne god oversikt over
dyra.

Piggsteinen

Kongeveien markert med grønt
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Årstallsteinen
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Registreringer
Området rundt Årtallsteinen blir i dag brukt til ﬂere friluftsaktiviteter. Det
arrangeres elvevandring, og lakseﬁsket har lange og sterke tradisjoner her.
Stien langs elva ble først etablert av ﬁskere.

Faste klatreruter er etablert på baksiden av Årstallsteinen og på Piggsteinen.
Aak bruker området ved kurs og arrangementer. En fast line er spent over
elva ved Årstallssteinen og blir brukt til å ﬁre deltagerne over stryket.

Registreringer
Arne Skiri driver reiselivsvirksomhet i området. I dag leder han 20 til 30
grupper i året på elvevandring. Det er stor aktivitet under den årlige Fjellfestivalen. På vandringene forteller han historien og om natur- og kulturmiljøet
på Skiri.
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severdighet
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Fiske

Problemområder

Elvevandringssti

Han ønsker å bygge opp igjen en hengebru som gikk over elva like nord for
Årstallsteinen og som ble brukt under lakseﬁsket. Den vil binde sammen
nord- og sørsiden av elva og skape et stort og spennende område for tur- og
friluftsaktiviteter.

Problemer

I dag kjører de ﬂeste forbi uten å være klar over natur- og kulturverdiene i
området. Det er ingen informasjon om området.
Det er noen muligheter for parkering i lommer langs vegen, men smal og
svingete veg og stor fart gjør av- og påkjøring risikabelt.

Adkomst til området går i dag langs og over både jernbanen og vegen. Jernbanesporet ligger på en bratt fylling som går rett opp fra elva. I tillegg må en
klyve over autovernet. Det er svært dårlig tilrettelagt for funksjonshemmede.

Forbi Årstallsteinen er det i dag to alternativer når vegstrekningen skal forbedres. Utvidelse av dagens veg eller omleggelse i tunnel.
Det ene vegalternativet er å legge vegen i tunnel forbi Rygg, fra Monge til
Skiri. En tunnel vil føre til betydelig mindre traﬁkkpåkjenning for området.
Dagens Rv 136 vil bli nedgradert til lokal veg og brukt av de lokale og turister. Det er ønskelig å inkludere vegstrekningen i tur- og sykkelstien som er
planlagt gjennom Romsdalen.

Utvidelse av dagens veg vil medføre store tiltak for at tilgjengeligheten til
området skal være mulig på en forsvarlig måte. Det skal være minimum 9
meter fra midten av jernbanesporet til vegkanten, dette medfører en utvidelse av dagens trase på omtrent 9 meter mot nord.

Parkering
Ved begge vegalternativene bør dagens parkeringsmuligheter og tilgjengelighet til området rundt Årstallsteinen forbedres. Parkering blir kun mulig
på nordsiden av vegen og dagens parkeringslomme kan utvides til parkeringsplass.

Dette vil eventuelt bli det eneste stoppestedet mellom Horgheimseidet og
Slettafossen. Behov for toalett om sommeren er trolig nødvendig for å forhindre dopapir i buskene. Renhet er i dag en karakter på området, dette må
opprettholdes om området tilrettelegges.

sti til Årstallsteinen
eksisterende kolle
privat parkering
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parkering buss

Konseptskisse for tilgjengelighet og parkering til området rundt Årstallsteinen.

Skissen illustrerer et forslag til parkering.

Trygg ferdsel
Det må være en gangveg fra parkeringsplassen til Årstallsteinen, denne bør
legges nord for dagens veg ved begge vegalternativene. Trygg ferdsel over
veg og jernbane må sikres med en gangbro. Ved tunnel kan deler av den
gamle vegen blir skilt ut til gangveg.

Det er vanskelig å si hvor mye tråkk området tåler. Standarden på tilretteleggingen bør skje etter en vurdering av sårbarheten på naturmiljøet til området. Kanalisering av ferdselen inne på området rundt Årstallsteinen for å
verne en del av dekket er ønskelig.

Skissen illustrerer en tenkt gangbro over jernbanen og vegen ved utvidelse av dagens veg. Broen må ende på det
høyeste partiet på området rundt Årstallsteinen.

Det må bli en bedre gangpassasje langs jernbanen mellom Årstallsteinen og Skiri

