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Valletua (566 moh) er den nordligste 
toppen i ”Moldemassivet”. Den kan 
bestiges fra mange kanter. Vi valgte ruta 
fra Sandsbukta i Malmefjorden. Dette var 
en positiv overraskelse! Vi var i tvil om 
Valletua kunne være et godt turmål, og 
her fant vi en av de flotteste turene i 
Molde-området. En idyllisk skogsvei tar 
oss til Fjellsetervatnet. Deretter god sti 
opp på ryggen og så en flott trasé til 
toppen. 

Navn Valletua 
Vår vurdering  

Sted Malmefjorden (Sandsbukta) 

Timer opp + ned 2 + 1,5 = 3,5 

Total stigning 520 meter 

Utsikt  

Finne veien Greit 

Framkommelighet Traktorvei og sti, noen våte 
partier 

Luftig Nei 

Kartreferanse Turkart Molde 

Spesielle forhold Alternativ kortere tur til 
Fjellsetra 

 

Ville dyr langs veien. 
Heldigvis bak et gjerde. 



 

Kjørebeskrivelse 

Kjør gjennom Tustentunnelen eller over Skaret til Malme-
fjorden. På vei ned mot fjorden svinger du av til venstre mot 
Aureosen. Kjør forbi skilt med Sandsbukta. Nullstill trippteller – 
du skal 1,5 km videre. I enden av bukta kommer du til buss-
skuret på bildet til høyre. Ta til venstre opp Øverlandsveien. Der 
veien deler seg oppe i bakken holder du til høyre.  

Utsikt over Malmefjorden. 
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Fjellsetra 

Nonsfjellet 1 km



Her skal du ta av fra 
traktorsporet. 

Du skal over bekken 
på denne steinen. 

Gjennom grinda 
og til venstre.

 

Lengre oppe kommer du til en gård. 
Her er flere parkeringsmuligheter langs 
veien (bildet over).  

Rutebeskrivelse 

Gå opp til huset på bildet over. Her 
starter en traktorvei. Fra denne veien 
får du etter hvert flott utsikt over 
Malmefjorden (bildet nederst).  

Du skal nå gjennom grinda på bildet 
øverst til høyre. Veien svinger her brått 
til venstre og går horisontalt før den 
svinger mot høyre og stiger oppover. 
Lengre oppe går den flotte veien over 
til det vi kan kalle et traktorspor.  

Vær oppmerksom nå! Vi skal ta av 
mot venstre fra traktorsporet som vist 
på bildet over til høyre. Her er det lagt 
en steinhelle over bekken (bildet til 
høyre).  

Går du isteden rett fram (stiplet pil på 

bildet over til høyre) kommer du til 

Fjellsetervatnet etter noen hundre 

meter.



 

Om du vil ha en kortere tur, til Fjellsetra 

istedenfor til Valletua, kan du alternativt gå rett 

fram mot vatnet. Følg kanten av vatnet rundt mot 

venstre og så opp mot setra. Her finner du gamle 

hustufter. Du kan også gå til Valletua herfra. Hold 

mot høyre så vil du etter hvert finne en utydelig sti 

mot toppen. 

Skal du direkte til toppen, kryss bekken på 
steinhella. Følg stien opp til hytta på bildet til 
høyre. Passér denne og følg god sti opp langs 
ryggen slik pilen viser. Noen våte partier her, men 
du kommer snart opp i høyden. Her er det tørr og 
fin sti. Det er lagt ut heller i noen myrpartier. Ta 
sikte på varden du ser der framme (bildet til 
høyre). Når du kommer til varden, åpner løypa seg 
til toppen. Vi skal følge høydedragene innover. Gå 
inn på bandet mellom Nonsfjellet og Valletua og 
følg stien mot toppen (bildet nederst til venstre). 

Retur samme vei. Når du kommer ned på flaten 
(mot Nonsfjellet), skal du ta av til venstre. Følg så 
høydedragene nedover slik som vist på bildet 
nederst til høyre.  

Hustufter på Fjellsetra (alternativt turmål). 

På returen følger du igjen 
stien over høydedragene. 

Forbi hytta og videre 
oppover slik som vist. 

Ved varden ser du løypa til toppen. 


