SMÅLAND

FROSTASTIEN
Frostastien byr på naturopplevelser i attraktive
områder av Frosta. Stien går gjennom fjell og
løsmasser av svært forskjellig karakter. Her
er bergarter som har sin opprinnelse 450
millioner år tilbake i tid og løsmasser dannet
på slutten av siste istid for om lag 10 000 år
siden. På slutten av siste istid stod havet 175
m høyere enn i dag.

Frostastien mellom Småland og Fånes inviterer
til en spennende tur i et vakkert kulturlandskap,
med ulike opplevelser for både store og små.
Mellom Oldervik og Skjæran har vi bygget
en aktivitetsløype for barn, og en romslig
gapahuk. Et flott turmål for småbarnsfamilier!
I Svartdalen mellom Småland og Orsand kan
man vandre rundt ruinene av husmannsplassen Svartdalen. En liten bortgjemt plass
nede ved sjøen der i alt 16 barn ble født i
tidsrommet 1885-1909. Et lite jordstykke, noen
få husdyr, og det sjøen kunne by på av mat
ga livsgrunnlag for den etter hvert så tallrike
familien Aursand.
I fjæra nedenfor Orsand går Frostastien forbi
stedet hvor Leif Andreas Larsen, kjent som
«Shetlands Larsen» og et mannskap på 10
startet flukten over til Sverige, etter at de i
oktober 1942 gjorde et mislykket forsøk på
å uskadeliggjøre det tyske slagskipet ”Tirpitz”
som lå ankret opp i Fættenfjorden.
Mellom Orsand og Fånes passerer man gården
Viktil. I dag en gård midt i hjertet av en fredelig
hyttegrend. I middelalderen et høvdingsete
for Olav Vigdeild, som kjempet sammen med
Hertug Skule mot Kong Håkon Håkonsson og
Birkebeinerne.
Fånestangen har både i gammel og nyere tid
vært en naturlig havn på Frosta. Det er gjort
funn av kaianlegg som skriver seg helt tilbake
til rundt år 1000 e.Kr. Biskopens gamle ridevei
mellom Laberget og Fånes er en av flere gamle
ferdselsveier som bekrefter Fånes som et viktig
knutepunkt for reisende opp gjennom tidene.
Historiske kilder forteller også om et «sælehus»
på stedet, et overnattingssted for reisende.
Frostastien og S:t Olavsleden - Ytre led følger
samme trasé mellom Fånes og Småland.
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Plantelivet er vekslende, med flere botaniske
sjeldenheter som for eksempel norsk timian,
trefingersildre og raudknapp. Norsk timian er
kommuneblomsten på Frosta.
Stien byr på de aller tidligste våropplevelsene
i Trøndelag. Allerede i februar blomstrer selja
med sine kattlabber. Hassel viser også tydelige
vårtegn. I mars og april følger blåveisen og
flere blomsterplanter etter, mens snøen
kan ligge meterhøy i innlandet. De første
trekkfuglene som vipe, sanglerke, tjeld og
gravand observeres i februar/mars.

Nyt det vakre kulturlandskapet mellom
Småland og Fånes der Frostastien snor seg
frem og knytter bånd mellom dramatisk fortid
og rolig nåtid.
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Vis respekt for at du ferdes i områder der det foregår matproduksjon. Ferdsel på dyrka
mark er ikke tillatt, bortsett fra hvis den er frossen eller snødekt. Vis hensyn til dyre- og
planteliv og unngå forsøpling!

