Nøringset på Sula
Nøringset, Sula kommune
Ein kort og barnevennleg tur på brei tursti.
Om du vil gå lenger kan du følgje stien vidare til Gjerdet og Eltrane på Sula�ellet.
Turskildring
Turen til Nøringset startar der Nøringsetvegen stoppar, om lag ﬁre kilometer frå Sulesund ferjekai.
Nøringsetvegen er ein smal, eldre veg som går gjennom ﬂeire bustadområde. Køyr forsiktig. Når du kjem til
eit gammalt gardsbruk må du vere ekstra merksam. Her er det fri�gåande høner som plutseleg kan springe
ut i vegen.
Ved parkeringsplassen står eit informasjonsskilt om turområda rundt Eltrane. Start turen ved å gå over brua
og følg den graskledde kjerrevegen. Ved første kryss held du til høgre og følgjer skilt mot Nøringset, Gjerdet
og Eltrane. E�er de�e går vegen over til ein noko smalare sti. Den er delvis graskledd og li� ujamn med ein
del li� større steinar. Det er li� stigning på turen, totalt 112 høgdemeter.
E�er 500 meter kjem du til eit ope område. Følg tursti-skiltet som peikar i nordaustleg retning.
Du skal gå over den opne marka og følgje stien som går inn i skogen på andre sida.
Det heng eit oransje band i eit av trea der stien held fram. Om du like e�er ser ein stor stein med ein blå
T på, så er du på re� veg. Hald så fram til du kjem til eit ope område med utsikt over til Hareid. På denne
delen av turen er det ein del røter, så ver obs på at det kan vere gla� dersom det er vå� i terrenget!
Om du vil gå vidare opp på Sula�ellet ﬁnn du eit skilt som viser deg vegen like bak postkassa.
Tur-retur er ruta til Nøringset på ca. 1,5 kilometer. Det er mykje ﬂå� i de�e området, så hugs å sjekke både
tobeinte og ﬁrbeinte e�er turen.

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gi� ut av frilu�srådet. Turkortet er synfart i 2017, med a�erhald om nyare endringar.
Turkorta til frilu�srådet kan lastast ned frå www.frilu�sraadet.no/turkort
Utgi� med stø�e frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Frilu�srådenes Landsforbund
Turtips: www.frilu�sraadet.no | www.morotur.no | www.Godtur.no | www.ut.no

Møre og Romsdal
fylke

Nøringset på Sula
Parkering og buss
Ved ferjekaia på Sulesund tek du av til høgre og køyrer heilt til endes.
Om du tek buss er næraste buss-stopp på Sulesund ferjekai.
Startar du turen her vert den om lag 4 kilometer lenger kvar veg.
For rutetider og informasjon om buss-stopp gjer vel og sjekk frammr.no eller app’en fram (Møre og Romsdal fylke).

