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Fotturer 
Krevende og middels  

Turkart: Bjerkreim 
Kart: 002 Egersund  

Tilgjengelig 
Hele året 

      

Kjørebeskrivelse:     

Fra E39 i Bjerkreim, ta av mot Tengesdal. I Tengesdal ta av til høyre, skiltet, mot 
Hetlandsskogen.  
Flere parkeringsplasser. 
     

Områdebeskrivelse:     

Hetlandskogen 
Saman med Statskog og Dalane friluftsråd har Bjerkreim kommune lagt 10.000 mål 
skog og utmark til rette for friluftsaktiviteter i Hetlandsskogen. Her finner du 
småkupert skogområder med planta barskog og naturlig løvskog, snaue bergknauser, 
myrer tjern og vann. Det er en rekke merka turstier som går på kryss og tvers. Vi vil 
beskrive fire forslag til rundturer, disse kan endres slik at de kan bli så lang/kort som 
du vi ha de. 
Aktivitetstilbudene er mange, du kan fiske, padle, gå/trimme, plukke bær og sopp. En 
fin badeplass er tilrettelagt ved Eikesvatnet. Det er laget fiskeplass for 
rullestolbrukere ved Hetlandsvatnet. Det er tilrettelagt leirplass for kanopadling ved 
Søra Furevatnet, og du kan padle til Bjerkreimselva fra badeplassen i Eikesvatnet. 
 

Grønn tur  
 

151 m 
 

151 m 
 

4,5 km 
 

Rundtur 
 

1t 30 min 
Grønnmerket sti. 
Start fra øvre parkeringsplass. Ned på asfaltvei, inn mot Hetland. Etter 50 meter ta 
av ned til høyre på grusveien langs Hetlandsvatnet. Ta av inn på sti, 650 m, følg stien 
over høyden og ned på veien, 1,4 km. Følg denne til høyre og ta av ned på grusveien, 
1,5 km. Denne veien skal nå følges rundt til startstedet. Første kryss, 1,7 km, hold 
rett frem i bakken. Forsett rett frem i neste kryss, 2,3 km, og videre opp bakken. 
Fortsett rett frem til krysset ved Søra Furevatnet, 3,5 km, fin rasteplass ved vannet. 
Fortsett til høyre opp bakken og ned til parkeringsplassen.  
     

Hvit tur  
 

367 m 
 

367 m 
 

7,2 km 
 

Rundtur 
 

4t 00 min 
Hvitmerket sti. 
Start fra øvre parkeringsplass. Følg traktorvei/sti (går parallelt med veien opp til P-
plassen) til venstre gjennom hogstfelt og frem til grusveien, 1,2 km. Ta til venstre 
ned veien, ta til høyre i bunn av bakken, 1,8 km. Nedre parkeringsplass og badeplass 
passers, 2,0 km. Inn på traktorvei som følges rett frem til den slutter, 2,6 km. Her er 
en bratt liten motbakke opp over en topp og ned til vannet på andre siden, 2,8 km, 
som følges inn i bukta, 3,7 km. Her starter nok en liten bratt kneik opp til traktorvei 
som følges til en sti tar av opp til venstre, 4,0 km. Her starter motbakken, som går 
helt opp forbi Torvhelleren, 4,8 km. Opp på traktorvei ned til grusveien, 5,4 km, ta av 
til venstre opp veien. Ta til høyre inn på sti, 6,1 km, som har noen våte partier frem 
til grusveien rett over parkeringsplassen. 

  



Blå tur  
 

258 m 
 

258 m 
 

7,8 km 
 

Rundtur 
 

4t 00 min 
Blåmerket sti. 
Start fra øverste parkeringsplass. Følg traktorvei rett opp fra parkeringsplass frem til 
krysset ved Søra Furevatnet, 1,1 km. Ta inn på sti, hold til venstre i første stikryss, 
1,6 km. Over myr, hold til høyre i neste kryss, 1,8 km. Rett før Raubartjørna tar stien 
krapt av opp til høyre, 2,0 km, følg stien til stidele, 2,7 km. Her deler blå og oransje 
løype seg, blå tar til høyre. Følg stien til Søra Furevatn, 3,8 km. Stien følges langs 
vatnet og opp til myra hvor vi møter stien vi har vært på tidligere, 4,5 km. Ta til 
høyre over myra og opp til venstre i første stidele, 4,7 km. Opp mot Børildstjørna og 
rett frem til stimøte, 4,9 km, hvor oransje løype kommer. Videre ned til grusveien, 
5,8 km. Følg veien til høyre til veikryss, 6,6 km, ta til venstre og følg stien til 
parkeringsplassen. 
 

Oransje tur   
 

274 m 
 

274 m 
 

7,9 km 
 

Rundtur 
 

4t 00 min 
Oransjemerket sti. 
Start fra øverste parkeringsplass. Følg traktorvei rett opp fra parkeringsplass frem til 
krysset ved Søra Furevatnet, 1,1 km. Ta inn på sti, hold til venstre i første stikryss, 
1,6 km. Over myr, hold til høyre i neste kryss, 1,8 km. Rett før Raubartjørna tar stien 
krapt av opp til høyre, 2,0 km, følg stien til stidele, 2,7 km. Her deler blå og oransje 
løype seg, oransje tar til venstre ned til Ognavatnet, 3,5 km, følger kanten av vatnet 
til Ognaelva og videre nedover til Krågevatn. Her ligger gapahuken som Statskog 
bygde og Stavanger Turistforening har ansvar for, 4,2 km. Videre krysser stien 
bekken fra Grastjørna to ganger, første gang er det ingen problem å komme over, 
men ved utløpsosen fra Grastjørna kan det være vanskelig å komme over, 5,0 km. 
Opp mot Raubartjørna, ta til høyre opp på ryggen videre Børildstjørna til stimøte, 5,9 
km, hvor blå løype kommer. Følg stien videre ned på grusveien, 6,7 km. Følg veien til 
høyre til stien ned til venstre, 6,8 km. Følg stien frem til grusveien rett over 
parkeringsplassen og følg veien ned til parkering. 
 

 
Gapahuk ved Krågevatn 



 
 

 
Hvor langt er det til Hetlandsskogen fra: 
Vikeså …………….17 min   17 km 
Egersund ………..17 min   12 km 
Moi ………………….47 min   54 km 
Hauge i Dalane..45 min  40 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. 

 


