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Familietur 3t 10min 
Krevende  

Turkart: Bjerkreim 
Kart: 002 Egersund  

Tilgjengelig 
Hele året 

      

Kjørebeskrivelse:     

Fra E39 i Bjerkreim, ta av mot Lauperak. Følg veien forbi Bjerkreim skole og 
Bjerkreim kirke. Videre følg skilt Tjørn 6 km. 
Mange muligheter for parkering på Tjørn. 
     

Turbeskrivelse:     

Trodlarinda, 676 moh 
Rødmerket sti.  
Starter på første parkeringsplass på høyre side 
etter at gården er passert. Først over 
gjerdeklyver og inn på landbruksvei, ta av 
veien før Orresteinen, 0,1 km. Over nok en 
gjerdeklyver og inn på hyttevei, følg denne, ta 
av til høyre. Inn i bjørkeskogen, 0,8 km, her 
starter det bratteste partiet på turen. Det 
stiger jevnt opp gjennom skogen. Oppe over 
skoggrensa tar stien en bøy ut på ett flott 
utsiktspunkt, 1,6 km.  
 
 
Herfra går stien tilbake og det vil nå gå jevnt 
opp til toppen. På veien opp passeres flere små 
tjern. Rett før toppen ligger det flere tjern på 
høyre side av stien, 3,4 km. Turkassen er 
plaser ved en stor stein, 3,7 km. 
Turen ned starter på en smal rygg ut mot en 
varde, 4 km. Videre litt kronglete nedover lia, 
og inn det noe ugreie området med 
dødisgroper og ur. Bekkedalen krysses, 4,5 
km, og ryggen følges ned gjennom et myrete 
parti og ned i bjørkeskogen. Restene av en 
anleggsbrakka passeres, 5,3 km, og derfra er 
det kjerrevei ned til Lauperakveien, 5,5 km. 
Denne følges tilbake til parkering. 

 
  Dødis terreng 

 Fra P-plass opp mot Orresteinen 

På vei opp fra utsiktspunkt 



 

Svartavatnet rundt 
 

165 m 
 

168 m 
 

5 km 
 

Rundtur 
 

1 time 50 min 

Rødmerket sti. 
Følg Lauperakveien videre innover til 
hytteveien, privat vei, tar av ned til 
venstre. Følg denne til en klopp tar av ned 
mot vannet og inn i ura. Det kan være litt 
utfordrende å komme seg gjennom ura, 
men når du er gjennom den er det lett å 
gå. Gjennom ur og inn på myr. Opp fra 
vannet og følg ryggen inn på landbruksvei 
som følges ned til Hytland. Derfra følges 
asfaltert vei opp til Lauperakveien, følg den 
tilbake til parkering. 
 
Det er mulig å korte ned turen ved å ta opp 
skaret når du er på vei ned mot Hytland, 

opp til venstre før den store grusplassen, mellom hyttene og inn på hyttestien og ut 
på Lauperakveien. 

Områdebeskrivelse:     

Tjørn eller Kjørren som det ofte skrives, ligger i Bjerkreim kommune, på vei opp på 
en langstrakt og mektig fjellrygg som kneiser mellom de to ville dalene Gyadalen og 
Ørsdalen. Fjellsidene stuper de fleste steder rett ned i dalene og gir ikke mye rom for 
skog. Oppå høydene er vi langt over tregrensen, her ligger lyngteppet brettet ut over 
berg og ur. Turvandrere beskriver området som en hei der alt ligger på tvers, kolle på 
kolle med steinrøyser i bølgedalene. Og riktig imponerende ugreit er det like innen for 
Tjørn – ved Trodlarinda. Her har isbreen for lenge siden smeltet ned med dødis og 
etterlatt seg et kaotisk og dumpet landskap. 
Siden terrenget ligger såpass høyt, er det også gode muligheter for skiutfart. 
 

 
Fra Trodlarinda området 

Stien går på kloppen til høyre 



 
 
Hvor langt er det til Trollarinda fra: 
Vikeså …………….20 min   14 km 
Egersund ………..35 min   25 km 
Moi ………………….55 min   54 km 
Hauge i Dalane..1 time   53 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. 
 

 


