
Turvegar Ulsteinvik

Bugardsmyrane - Litledalsvatnet - Mosvatnet
Frå parkeringsplassen ved Osnesbrunene går ein gang og sykkelvegen i retning Skeide forbi Bugardsdam-
men ti l ein kjem ti l krysset der turvegen mot Litledalsvatnet sti g bratt  oppover. Denne bratt e kneika på 
nesten 200 høgdemeter har fått  det treff ande namnet «Mørdarbakken».  Sjølv om turvegen er smal så er 
det eit godt turti ps å gjere motbakkane mindre slitsame med å ta små kryss fram og ti lbake både oppover 
og nedover. Å krysse gir mindre belastning på Akilles-senane oppover og på lår og tær nedover.

Men ett er at ein er ferdige med Mørdarbakken opnar landskapet seg opp og det er fl att , småkupert og 
med slak sti gning fram ti l Litlevatnet. Ved Litlevatnet på om lag 310 moh er det sett  opp eit fl ott  grindbygg 
«Lisjevatnhuken» med benkar ti l raste- og kvileplass. Om ein ynskjer å gå lenger så fortsett  turvegen vidare 
med slak sti gning ti l Mosvatnet på 458 moh.

Frå Litledalsvatnet er det også mogleg å følgje sti en oppover � ellryggen som leiar fram ti l Mosvarden på 
550 moh. Toppen har eit fantasti sk utsyn. Med ti ndar i søraust og øyane og horisonten i vest og nord.

• Bugardsmyrane – Litledalsvatnet er ca 3 km ein veg og 6 km tur/retur og ca 240 høgdemeter
• Går ein Bugardsmyrane – Litledalsvatnet – Mosvatnet tur/retur er dett e om lag 10,2 km og 390  
 høgdemeter

Bugardsmyrane – Nibben
Frå parkeringsplassen ved Osnensbrunene går du gang- og sykkelvegen mot Skeide. Forsett  forbi krysset 
med Mørdarbakken og gå nedover ti l du kjem ti l skogen. Der går det ein skogsveg som leiar først litt  
oppover, før den kryssar nordover mot Raudeelva og � ellryggen Nibben. Der sti en ti l Nibben startar kan du 
gå ned ti l eit fl ott  utsiktspunkt over Skeide. Sti en opp ti l Nibben er bra, og ein kan fortsett e over eit platå 
med stort utsyn ti l ein møter turvegen ti l Litledalsvatnet. Sti en på platået kan i periodar vere våt.

• Bugardsmyrane – utkikspunktet før Nibben er ca 1,7 km på skogsveg og 3,4 km tur/retur og ca  
 120 høgdemeter
• Utkikspunktet – Litledalsvatnet er ca 2,7 km på sti .

Turvegar frå Ulsteinvik sentrum, Ulstein kommune
Frå Bugardsmyrane er det bygt opp turvegar som dannar eit fl ott  nett verk av moglegheiter frå Ulsteinvik og 
Ulstein opp mot Litlevatnet og Mosvatnet.

Er ein serie om gode nærturar gitt  ut av friluft srådet. Turkortet er synfart i 2018, med att erhald om nyare endringar.TURKORT!

Turkorta ti l friluft srådet kan lastast ned frå www.friluft sraadet.no/turkort 
Utgitt  med støtt e frå Møre og Romsdal fylkeskommune og Friluft srådenes Landsforbund
Turti ps: www.friluft sraadet.no | www.morotur.no | www.Godtur.no | www.ut.no
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fylke



Turvegar Ulsteinvik

Offentleg transport
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.

Bugardsmyrane – Skarpeidet
Ein annan rundtur ein kan ta er å starte ved Bugardsmyrane og gå opp Mørdarbakken. Etter motbakken på 
om lag 300 moh kan ein ta til høgre på ein ny grusa turveg. Denne tek deg først litt oppover til Skarpeidet 
før den rundar nedover mot vassverket i Varleitevegen. Derifrå har du to- tre alternativ for å kome ned til 
Øvrevegen som fører deg attande til Bugardsmyrane.

Den lengste rundturen er på om lag 7,4 km og ca 300 høgdemeter

Andre turmål
Ved parkeringsplassen i svingen mellom Øvrevegen og Vikebakkvegen er det eit flott utandørs trenings-
anlegg.

Av omsyn til detaljnivået på turkortet valde vi å dele opp turinformasjonen frå Bugardsmyrane i to ulike 
turkort. Dette turkortet gjeld til dei lengre turmåla til Nibben, Litlevatnet og Mosvatnet. Bugardsdammen og 
Osberget er skildra i eit eige turkort frå friluftsrådet.


