Otrøya rundt
Sykkeltur

Oterøya rundt er en flott sykkeltur.
På sørsiden, fjordsiden, sykler vi
på en smal og svingete vei langs
Romsdalsfjorden. Lite stigning,
men noen mindre bakker her og
der. Tar vi turen på våren eller
forsommeren kan vi nyte
blomsterprakten, med vakker
kusymre i alle liene. Etter Midsund
i vest (ca. halvveis) får vi en flott
retur på god vei på nordsiden,
havsiden. Turen byr på noen

Navn

Otrøya - sykkeltur

Vår vurdering



Sted

Otrøya, Midsund

Timer

4

Antall km

38

Stigning
Utsikt

En del småbakker på sør-(fjord-) siden, en
noe større bakke på nord-øst siden.


Framkommelighet

Asfalt, unntatt fra Sør-Heggdal til Midsund

Spesielle forhold

Ta med fergerute. Fiskestang?

mindre bakker, men siden
vi stort sett følger fjorden
og havet er det lite
stigning.
Sydsiden har meget liten
trafikk. Det er noe flere
biler på nordsiden, men
disse kommer ofte puljevis
pga. fergen.

Denne blomsterprakten, i
et bed på nedsiden av
veien like etter SørHeggdal, ville vi ikke sett
om vi kjørte bil.
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4 km

Kjørebeskrivelse fra Molde
Turen rundt Otrøya er 38 kilometer. Dette er en rimelig bra tur for de fleste. Derfor kan det
lønne seg å ta syklene bak på bilen fram til fergeleiet på Mordalsvågen. Fra Molde kjører du
vestover Julsundveien (følg skilt mot Aukra). Ca. 9 km fra sentrum følger du skilt mot
Brattvåg/Midsund mot venstre. Ferge herfra (Mordalsvågen) til Solholmen helt øst på Otrøya.
Velger du å sykle fra Molde sentrum til Mordalsvågen (10 kilometer) vil du finne
sykkelsti/gangvei på det meste av turen. De siste kilometerne fra Djupdalen går på
hovedveien. Like bak fjøset på Haukebøen (gården etter broen) kan du kjøre ned til venstre
for å følge en gammel, delvis tilgrodd vei et lite stykke. Men de fleste vil nok velge å sykle på
hovedveien. Starter du i Ålesund, se egen beskrivelse av ”Hvordan komme til Midsund”.

Rutebeskrivelse
Vi anbefaler å
sykle med sola.
Da tar vi til
venstre på
Solholmen. I
starten skal vi opp
en bakke, til ca.
70 meter over
sjøen. Herfra skal
vi ned mot NordHeggdal. Fin
utsikt mot
Heggdalshornet
oppe til høyre, og
Opstadhornet noe
lengre fram.
Opp bakken like etter
fergeleiet.

Utsikten over fjorden er
fantastisk!

Turen går nå videre under
Opstadhornet (se egen turbeskrivelse) og videre til
Sør-Heggdal. Her er det
noen småbakker på den
idylliske veien. Like før vi
kommer til Sør-Heggdal
går dekke over til grus.
Veien er god, men pass på
der det er løs grus. Vær
forsiktig med å bruke
forbremsen her.
Er du her på våren så følg
godt med i veikanten. Her
kan det være overflod av
kusymre og hvitveis. Rett
fram for Sør-Heggdal ser vi
Klausethornet (se
turbeskrivelse på websiden).

Veier som følger
terrenget er sjeldent i
dag.

På vei mot
Rørset/Ræstadhornet

Ikk

Utsikt fra ”havsiden” av øya

I Midsund møter vi igjen
asfalten. Nå skal vi gjennom
Midsund sentrum og så over til
nordsiden av øya. Fra
idrettsbanen er det gangvei et
kort stykke, på venstre side av
veien. Deretter på relativ flat vei
forbi Ugelvik, Rakvåg og
Ræstad. Like etter Rakvåg
passerer vi til venstre for
Rørset/Ræstadhornet.(se egen
turbeskrivelse). I nordøst skal vi
opp ca. 60 meter, deretter svinger
og mindre oppoverbakker før vi
kan kjøre ned den lange bakken
til fergeleiet.

