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Kjørebeskrivelse:     

Fra E39 på Søyland, ta av mot Nedrebø. Følg Nedrebøvegen til krysset hvor veien fra 
Vikeså kommer fra høyre. Fortsett rett frem mot Birkeland til asfaltveien slutter, kjør 
videre mellom fjøsene over ferista. Rett frem i veikryss og frem til infoskilt 
Parkering ved infoskilt før hyttene. 
 

Kyrkjefjellet  
517 moh 

 
355 m 

 
355 m 

 
6,5 km 

 
Rundtur 

 
2 timer 45 min 

Turbeskrivelse: 

Kyrkjefjellet 517 moh 
Rødmerket sti.  

Fra parkering følges grusveien forbi hyttene og 
opp over beitene og opp til Stølsvatnet, 1,7 
km. Her flater veien ut og går innover langs 
vatnet, forbi Stølsvatn kraftverk. Kraftverket 
utnytter et fall på 100 meter i tunnel laget for 
vannforsyning i kommunene på Nord-Jæren. 
Videre til veidele, 2,3 km, hvor veien videre til 
Brekko forsetter rett frem, mens vår tur tar av 
til venstre. Forsett på god grusvei opp forbi 
Ytretjørn. Her blir veien dårligere og opp i 
bakkene tar stien av traktorveien, 3,2 km. Den 
kommer så vidt innom traktorveien før den går 
opp mot ryggen mellom Hestafjellet og 
Kyrkjefjellet. I stidelet, 3,9 km, ta av til 
venstre opp mot Kyrkjefjellet. På vei opp mot 
toppen, 4,6 km, er det ett par bratte kneiker. 
Vel oppe er det flott utsikt mot Ålgård, Søyland 
og ned mot gårdene på Birkeland. 
Turen ned går på stien over fjellet mot 
Birkeland. Etter hvert kommer den ned i 
skogen og bratt ned mot beitene og inn på 
grusveien, 5,8 km, som følges ned til 
parkeringsplassen. 

 
 

Kyrkjefjellet rundt,  
over Hestafjellet 

 
298 m 

 
298 m 

 
6,8 km 

 
Rundtur 

 
2 timer 30 min 

Rødmerket sti. 
Samme beskrivelse som til Kyrkjefjellet opp til stikrysset, 3,9 km, på ryggen mellom 
Hestafjellet og Kyrkjefjellet. Ta til høyre og følg ryggen ned mot et tjern. Over en liten 
høyde og noe bratt nedstigning til en traktorvei. Følg denne ned i dalen og inn på 
bedre landbruksvei som følges tilbake til parkeringa. 

  



Fra Birkeland til Brekko 
friluftsområde i Gjesdal 

 
311 m 

 
197 m 

 
9,4 km 

 
En vei  

3 timer 50 min 
Rødmerket sti. 

Samme beskrivelse som til Kyrkjefjellet opp til veidele 
ved Stølsvatnet, 2,3 km, men her forsetter du rett 
frem på veien videre forbi Stølsvatnet og Dalavatnet 
og opp til stien som tar av til venstre mot Brekko, 4,5 
km. Stien følges slakt oppover til Kartavatnet, 5,3 
km, videre langs vatnet frem til stidele, 5,7 km, 
begge stiene fører ned til Brekko. Anbefaler å følge 
stien vider langs Kartavatnet og Kartatjørna. Ta 
gjerne en avstikker opp på Karten (511 moh) hvor det 
er flott utsikt ned over Brekko. 

Etter hvert går stien ned i skogen og inn på løypenettverket i Brekko, 8 km. Ta til 
høyre inn på lysløypa og følg denne opp til parkeringsplassen. 
 
Områdebeskrivelse:     

Støladalen 
Det gamle tunet på Foss lå i bakhellingen på 
nordsiden av Dalavatnet. På østsiden av 
Dalavatnet kneiser det store fjellet Fossen. Når 
det regner mye, renn det flere små fosser ned 
den steile fjellveggen der. Gårdsnavnet har 
opphavet sitt i substantivet foss. 
Folk sa Støladalen om den vesle grenda som 
utgjorde Fossgarden og brukene Stølen og 
Listøl som ligg om lag 1 km nedenom, eller 
sørvest for Foss. 

Hele grenda ble fraflytta i 1969 og 1974 etter at Interkommunalt Vannverk (nå IVAR) 
kjøpte eiendommene. 
Alle bygningene ble tatt 
ned. Nå vokser det 
plantet barskog i områda 
der de gamle tuna lå, så 
nær som på Listøl. 
Tekst og bilder fra Bjerkreim 
bygdebok bind 3 

 

 



 
 
Hvor langt er det til Birkeland fra: 
Vikeså ……………   17 min   16 km 
Egersund ………    40 min   39 km 
Moi …………………   61 min   68 km 
Hauge i Dalane.  68 min    70 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. 

 


