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Skarkaknuten 863 moh 
 

482 m 
 

494 m 
 

6,4 km 
 

Rundtur 
 

3 timer 
      

Kjørebeskrivelse:     

Fra E39 på Vikeså, ta av mot Stavtjørn. Følg skilting frem til Stavtjørn. 
Parkering ved Stavtjørn alpinanlegg. 
Områdebeskrivelse:     

Stavtjørn ligger i Bjerkreim kommune og er først og fremst kjent som et 
skiutfartsområde, men det er mange muligheter til flotte turer i området på 
sommeren. 

 
Turbeskrivelse:     

Skarkaknuten,863 moh rundtur over Middagsfjellet 
Rødmerket sti.  
Starter fra parkeringsplassen ved alpinanlegget. Følg traktorvei opp under skitrekket, 
430 m, følg veien videre til venstre rundt en høyde til toppen av skitrekket, 1,2 km. 
Derfra skrått oppover til fjelltrekket, som følges til endes, 1,7 km. Herfra ser du 
nesten til toppen, toppen ligger ca 100 meter bak høyeste punktet du ser. Stien går 
videre i ett opprevet berglandskap. Opp og ned, frem og tilbake slynger stien seg, 2,1 
km, til siste kneika opp til toppen. Vel oppe kan toppvarden sees, ikke så stor, men 
den gjør sin nytte som feste av en turkasse, 2,4 km. 
  
NB! Hvis man ikke er vant til klyving og bratte til dels luftige nedstigninger, 
anbefales det å ta samme vei ned til parkeringsplassen. 
 
Stien videre mot Middagsfjellet, rundtur, er krevende med flere bratte og til dels 
luftige nedstigninger frem til skaret, 3,3 km, som går opp til Skarkatjørna. Her fra er 



det god sti gjennom et område med mye stor stein,3,8 km, flott utsikt ned mot 
Austrumsdal og Austrumdalsvatnet. Etter at noen store steinblokker er passert,  
4,7 km, går stien på ryggen ned mot hyttefeltet, 5,3 km. Gjennom hyttefeltet er det 
myret og til dels vått. Følg hytteveien ut til alpinanlegget. 
 

Skarkaknuten 863 moh 
 

423 m 
 

423 m 
 

4,8 km 
 

Tur/retur 
 

2 time 20 min 
Rødmerket sti. 
Starter fra parkeringsplassen ved alpinanlegget. Følg traktorvei opp under skitrekket, 
430 m, følg veien videre til venstre rundt en høyde til toppen av skitrekket, 1,2 km. 
Derfra skrått oppover til fjelltrekket, som følges til endes, 1,7 km. Herfra ser du 
nesten til toppen, toppen ligger ca 100 meter bak høyeste punktet du ser. Stien går 
videre i ett opprevet berglandskap. Opp og ned, frem og tilbake slynger stien seg, 2,1 
km, til siste kneika opp til toppen. Vel oppe kan toppvarden sees, ikke så stor, men 
den gjør sin nytte som feste av en turkasse, 2,4 km. 
Retur samme vei. 
 
På vinterstid kan turen opp til Skarkaknuten anbefales på ski, nedstigning til 
Middagsfjellet frarådes. Nedfart samme vei som turen opp. 
 
 
 
 

 



 
 
Hvor langt er det til Stavtjørn fra: 
Vikeså …………….25 min             24 km 
Egersund ………..50 min             52 km 
Moi ……  1 time 10 min             54 km 
Hauge i Dalane..1 time 16 min  76 km 

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

 


