Bugardsmyrane
Bugardsmyrane, Ulstein kommune
Bugardsmyrane er eit flott opparbeida område rundt Bugardsdammen med grindbygg og benkar. Området
er knytt saman med gang og sykkesti mellom Skeide og Ulsteinvik. Det ligg eit utandørs treningsanlegg ved
parkeringsplassen og flott utsyn om ein tek turen til Osberget.
Turskildring:
Bugardsdammen
Området er godt tilrettelagt med gruslagt tursti rundt vatnet. Eit grindbygg «Bugardshuken» med benkar er
sett opp sentralt i området. Frå parkeringa ved starten av vegen Osnesbrunene er det om lag 250 meter til
grindbygget. Turen rundt Bugarsdammen er om lag 240 meter. Er ein avhengig av meir trillevennleg underlag er turen kortare og på betre grusveg frå parkeringa ved Øvrevegen. På våren kan ein ﬁnne froskeegg i
dammen og i området og du kan også ﬁnne mykje insektliv i og ved dammen. Treng du tips til henting av
froskeegg og stell av rumpetroll kan du laste ned ein god oversiktleg rettleiar på heimesida til friluftsrådet.
Når det er lengre kuldeperiodar med barfrost er Bugardsdammen også eit ﬁnt skeisseområde.
Bugardsmyrane – Osberget
Frå parkeringsplassen ved Osnesbrunene går du oppover mot Bugardsdammen. Etter om lag 100 meter
kjem du til eit skilt som viser stien til Osberget. Det går fleire stiar i området og ein kan ta turen til Osberget
som ein ﬁn rundtur på sti på om lag 1,5 km.
Frå Osberget har du fantastisk utsikt mot Ulsteinvik sentrum og Osnessanden.
Bugardsmyrane – Skeide
Det er gang og sykkelveg over Bugardsmyrane til Skeide. Turvegen har grusa underlag og er om lag 1
kilometer lang ein veg.

TURKORT!

Er ein serie om gode nærturar gitt ut av friluftsrådet. Turkortet er synfart i 2018, med atterhald om nyare endringar.
Turkorta til friluftsrådet kan lastast ned frå www.friluftsraadet.no/turkort
Utgitt med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund
Turtips: www.friluftsraadet.no | www.morotur.no | www.Godtur.no | www.ut.no
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Andre turmål:
Ved parkeringsplassen i svingen mellom Øvrevegen
og Vikebakkvegen er det eit flott utandørs treningsanlegg.
Ossnessanden er ei fantastisk flott sandstrand like
ved Ulsteinvik sentrum. På Osneshaugen over parkeringsplassen ligg den største gravrøysa på Vestlandet
med ein diameter på 45 meter og ei høgd på 6 meter.
Haugen gir godt utsyn. Det er mykje kulturminne i
området og om ein undersøker området Osnes – Flø
er det svært mykje funn og spor frå steinalder, bronsealder og jernalderen.
Av omsyn til detaljnivået på turkortet valde vi å dele
opp turinformasjonen frå Bugardsmyrane i to ulike
turkort. Dette turkortet gjeld området Bugardsmyrane og Osberget. Medan dei lengre turmåla til
Nibben, Litlevatnet og Mosvatnet er skildra i eit eige
turkort frå friluftsrådet.

Parkering og buss
Parkering:
Bugardsmyrane ligg øvst i byggefeltet i Ulsteinvik.
Den største opparbeida parkeringsplassen er ved
starten på vegen Osnesbrunene. Dit kjem du via
Øvrevegen eller Vikebakkvegen.
buss:
Det går regelmessig buss til Ulsteinvik sentrum.
Gjer vel og sjekk frammr.no eller app’en fram
(Møre og Romsdal fylke) for informasjon om
bussruter og andre buss-stopp.

