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Turer fra Vikeså: 
Vi har samlet fire turforslag med utgangspunkt Vikeså. Turstart er anbefalt, men 
turene kan starte fra hvor som helst på Vikeså. Det skal ikke være behov for bil frem 
til turstart.  

Store Svela – Kløgetvedt 
over Solbjørgnipa 

 
563 m 

 
483 m 

 
7,8 km  

En vei 

 
3 t 30 min 

Store Svela – 
Solbjørgsnipa 

 
695 m 

 
695 m 

 
10,6 km 

 
Tur/retur  

4 t 40 min 
Solbjørgsnipa, 466 moh, peker mot sky og er lett å se fra store deler av Bjerkreim. 
Varden på toppen er stor, og er et kjent sjømerke selv om den ligger langt fra havet. 
Du kan ta deg til toppen både fra Solberg og Kløgetvedt. Men en lengre og litt mer 
utfordrende tur går helt fra Store Svela ved Vikeså. Da får du med hele høydedraget 
på austsida av Svela og Slettebø. 
Turen starter ved Store Svela, på sletta mellom E39 og Svelabakken. Herfra følges en 
bratt landbruksvei opp til et vidstrakt beiteområde høyt over Vikeså. Herfra stikker du 
ut til den vesle toppen Stongje med flott utsikt over Vikeså. 
Når du skal videre herfra, finner du stien på andre sida av en gjerdeklyver som du kan 
se fra nedstigningen fra Stongje. Nå går du inn i bjørkeskogen og må kanskje være litt 
ekstra obs på stien videre. Du går nå delvis gjennom planteskog, bjørkeskog og myr 
på vestsida av Råsafjellet. Stort sett ser du varden på Solbjørgsnipa hele turen, men 
du skal ikke gå opp fra den sida du møter først. Stien går under «niben» til du treffer 
den stien som kommer opp fra Solberg. Siste del av stigningen er bratt og kanskje litt 
utfordrende helt på slutten. 
Etter å ha studert Bjerkreim og deler av Høg-Jæren og Dalane fra den høyreste 
varden, og signert «skrøydeboka», tar du samme vei ned til du er under de bratteste 
bakkene. Da finner du stien videre mot Kløgetvedt. Her går du i åpent og småkupert 
landskap med utsikt mot Heie i Bjerkreim. Siste delen av turen går på landbruksvei 
fram til du er på fylkesveien ved Kløgetvedt. 
For å komme tilbake anbefales sykkel, som settes ut før turen. 

 

Stongje 
 

243 m 
 

243 m 
 

3,6 km 

 
Tur/retur  

1 time 
Turen starter ved Store Svela, på sletta mellom E39 og Svelabakken. Herfra følges en 
bratt landbruksvei opp til et vidstrakt beiteområde høyt over Vikeså. Herfra stikker du 
ut til den vesle toppen Stongje med flott utsikt over Vikeså. 
Alternativ er å starte ved Esso og krysse E39 og følge landbruksveien helt opp til 
beiteområdet. 
Retur samme vei 
 

Storafjellet 
 

377 m 
 

377 m 
 

4, 1 km 
 

Rundtur 
 

2 t 

Turbeskrivelse: 
Høyfjell like over Vikeså 
Kjører du forbi Vikeså, ser du Storafjellet med sine 537 meter over havet.  



I Dalane er vi vant med høyder og fjell. Men at en topp på godt over 500 meter ligger 
like ved barnehage og boligfelt, og et steinkast fra skole og idrettsanlegg, er ikke 
vanlig i Dalane. Så vidt vi kjenner til, er dette spesielt for Bjerkreim. Så er da også 
Storafjedle et av de mest besøkte turmålene i bygda. Mange får sin daglige trim ved å 
bestige Storafjellet. Fra toppen har du en imponerende utsikt. Herfra ser til Ålgård, du 
ser havet på Jæren og store deler av Dalane og selvfølgelig «heila Bjerkrei». Du får en 
følelse av å kunne se ned på Solbergsniba! 
En tur til denne fine toppen kan starte ved Storafjellet barnehage. Herfra finner du 
merket rute mot toppen. Du kan enten gå opp og ned samme veien eller gjøre en 
rundtur. Vi anbefaler rundtur. Den blir kanskje lettest (men litt tung oppstigning) om 
du går via Skjæveland. Like ved barnehagen ligger et stort beiteområde. Du finner en 
gjerdeklyver like ved barnehagen. Så er det bare å følge et tråkk oppover mellom 
beitende sauer. Når du er på høyde med Skjæveland, finner du et par gamle 
ammunisjonslager (bygg som ikke passer inn der). Herfra følger du en vei opp den 
bratte lia i retning Storafjellet. Der veien slutter, begynner turens største utfordring; 
stien et stykke videre opp. Den er tung og bratt, men ikke uvanlig for en litt trent 
turgjenger. Du har snart tatt det meste av høyden og finner siste avsats før toppen. 
Nå gjenstår bare finalen før du kan puste ut ved varden og notere deg inn i 
skrøydeboka. Her kommer det i løpet av sommeren en flott «gapahuk», hvor du kan 
sitt ned å nyte pausen. Og så må du ha tid nok til å nyte Bjerkreim fra lufta! 
På vei ned forstår du at de fleste som «stikker opp på Storafjellet» går denne veien. 
Det er nok også det kjappeste, men synes du ikke at det er kjekt med en rundtur? 
Rundturen går du på et par timer, men da springer du ikke og går heller ikke seint. 
 

Svelavatnet rundt 
 

329 m 
 

329 m 
 

11,3 km 
 

Rundtur 
 

4 t 15 min 

Turbeskrivelse: 
Skal du gå rundt Svelavatnet, unngår du ikke vei, men du kan få med deg mye flott 
natur og stier på deler av rundturen. Spesielt byr skogen under Foreknuten og den 
gamle ferdselsveien gjennom steinura på austsida av vatnet, på flott natur og gode 
opplevelser. 
Du kan starte turen ved Vikesdal, rett aust for Vikeså. Her svinger du av fra fylkesvei 
503 og kjører noen hundre meter til du kommer til brua over elva og en 
parkeringsplass. Fra denne krysser du veien og går mot Svelavatnet på en 
landbruksvei. Etter noen minutter kommer du til en ganske brei bekk som må krysses. 
Det ligger noen steiner å hoppe på, men ved høy vannstand og låge sko, har du en 
utfordring. 
Veien fortsetter gjennom fin, åpen kulturmark før du går inn i gammel bjørkeskog. Du 
må også gå gjennom en granskog i et noe bratt og stykkevis vanskelig terreng. Men 
snart er du ute i den første ura. Her ligger den gamle stien tydelig og fin. Under deg 
har du Svelavatnet, og du ser over til Vikeså. 
Etter å ha gått gjennom ura og en fin bjørkeskog, er du ved hyttene som ligger fint i 
terrenget ved Holmen. Nå må du følge veien sørover til brua over Bjerkreimselva. 
Herfra kan du enten følge gang- og sykkelveien mot Vikeså eller krysse E39 i en 
undergang og fortsette turen fra Gjedrem, via Kalvakrone og lia på vestsida av E39 til 
Vikeså. Nå må du følge veien gjennom Vikeså. Ved idrettsplassen kan du gå ut i 
skogen ved Foreknuten og ta en rundtur som kan ende ved Bjerkreimshallen. Herfra 
må du følge veien tilbake til Vikesdal.  
 

  



 

 
 

 
Hvor langt er det til Vikeså fra: 
Moi ……………………………  46 min   53 km 
Egersund ………………….  27 min   25 km 
Hauge i Dalane……………52 min   52 km 

Husk å ta med deg all søppel hjem. 
Ta hensyn til beitedyr og lukk porter. 
Husk båndtvang, som i Lund kommune er fra 
1. april til 31. oktober. Eier er ansvarlig for 
hunden – hele året 
Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet 
underveis. 

 


