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Småkupert grønvekst turveg som held omlag same høgde
bortover �ellsida til ﬂott utkikspunkt over Ose og Ørsta sentrum.

Turvegen, utkikspunkt over Ørsta, Groblad. Foto: Christer Lundberg Nes.

Turskildring
Frå parkeringa går det ein turveg austover langs �ellsida. Turvegen held høgda bortover og har tilnærma ingen stigning.
Sidan turvegen har mykje grøn vegetasjon gir den eit mjukt inntrykk og kjennes meir som ein brei og god sti enn grusa
turveg. Det er benkar og bord ved enden av turvegen og ﬂott utsyn over Ose og Ørsta sentrum.
Det same parkeringsområdet er startpunkt for tur til Ossætra på skogsveg og sti. Eller ein kan gå litt lengre turar til turmål
som Pølsa (Okla), Dinglavatnet 536 moh eller Melshornet 807 moh.
Den langgrunne badeplassen Vekslet på Ose kan vere kjekk avslutning på turar i dette området.

Turkort!

Er ein publikasjonsserie med turforslag i medlemskommunane til Sunnmøre frilu�sråd.
Turkort kan lastast ned gratis frå www.frilu�sraadet.no/turkort. Turkort er også tilgjengeleg
som trykt he�e i nettbutikken til Sunnmøre frilu�sråd. Alle turane er skildra på
Møre og Romsdal fylke sin tur-portal www.morotur.no. Turkort er utgitt med støtte
frå Frilu�srådenes Landsforbund og Møre og Romsdal fylke.

Møre og Romsdal
fylke

Osberget
Vegen hit og parkering
Frå Ørsta sentrum køyrer du mot Volda og tek av til venstre mot Rystefeltet (omlag 500 meter frå badeplassen
på Vekslet/Ose). Samlevegen Oklavegen går rundt heile byggefeltet og du kan difor velje om du vil køyre høgre
eller venstre side rundt til du kjem til Osskarvegen. Køyr oppover til du passer ein trafostasjon på venstre hand
og fortsett på grusvegen til venstre. Stort parkeringsareal etter omlag 200m.

Kartet er henta frå: https://morotur.no/tur/osberget

Utsikt over Ørsta. Foto: Christer Lundberg Nes.

Soppen Matriske veks i skogen over utkikspunktet. Matriske er lett å kjenne
att på den gulrotfarga safta når du bryt på den. Foto: Christer Lundberg Nes.

