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Fottur 2t 50min 
Middels  

Turkart: Bjerkreim 
Kart: 002 Egersund  

Tilgjengelig 
Hele året 

      

Kjørebeskrivelse:     

Fra E39 på Bue, ta av mot Bryne på FV504. Følg veien forbi NAFs glattkjøringsbane til 
Moi, 4,6 km. Ta av til venstre over bru i ca 200 meter, parkering på toppen av 
bakken, før gården. 
 
     

Turbeskrivelse:     

Bjerkreimsenderen, Moifjellet, Urdalsnipa 
Bjerkreimsenderen står på toppen av Moifjellet, nærmere bestemt Urdalsnipa. 
Urdalsnipa, som er 561 moh. er et velkjent turmål for mange i området. Turen består 
av fjell, daler og flatt jær-landskap, og på toppen, har man en fantastisk utsikt over 
landskapet – Jæren og Rogaland. 
 
Umerka tur på grusvei.  
Starter på parkeringsplass før gården. Følg veien rett frem forbi gården ned mot 
Røyslandsvanet, en fin badestrand hvor det passer med en avkjøling når vi er på vei 
ned.  
Etter ca 500 meter er det en port, passer gjennom porten eller over gjerdeklyveren 
ved siden av. Videre langs vatnet inn mot Kvansmyra, hvor bakken opp mot toppen 
starter, 1 km. Jevnt oppover Brekkå til det flater litt ut og veien passerer under en 
kraftledning, 2km. Innover langs myrene over elva, 2,3 km.  
Veien gjør en sving til venstre under Ørnereiret og stigningen forsetter. Veien flater 
litt ut etter 3,4 km, til venstre for veien ligger Ulvatjørn, Ulvahola og Ulvakula (toppen 
som ligger sørøst for tjernet). Nå forsetter veien på ryggen opp mot TV-masta. 
Når du kommer opp ligger Urdalsnipa til høyre for veien, der veien svinger til venstre 
ut mot TV-masta, 3,9 km. 
Fra toppen ser du Eigerøy fyr og kysten nordover mot Randaberg. 
Samme vei ned. 
 

 
På vei ned mot Røyslandsvatnet 
 

 
Er du heldig kan du finne multer i veikanten 

 

 
Utsikt mot Jæren 

 
Ekstra tur til Joneknuten. (Umerka) 
På vei ned kan turen opp til Joneknuten 470 moh anbefales.  
Ta av fra veien, rett etter at elva er krysset, inn på traktorvei til denne slutter. 
Deretter inn på sti, følg denne opp mot Trollshaugen, passeres på sørsiden. 
Trollhaugstjørni ned til venstre. Vider opp på ryggen fra Trollshaugen vestover mot 
Joneknuten. Finn en høvelig plass for å krysse gjerde etter ca 700m. Ryggen mot 
Joneknuten er utrolig fin å gå på, stigningen mot toppen starter etter 1,1 km. På 
toppen er det to varder, begge er verdt ett besøk 1,3 km. Flott utsikt. 



Fra den største varden (vestligste) starter nedturen på skrå tilbake mot stien vi fulgte 
opp. Ta av mot den store myra Hanskjinsgropa og ut på grusveien før siste bakken 
ned mot vannet. Dette blir en ekstratur på 2,2 km. 
 

 
Vestlige varde på Joneknuten 

 
Den første antennen (til det digitale bakkenettet) 
På Urdalsnipa var den nye antennen på tre tonn klar for å løftes på plass på toppen 
av masta på Bjerkreimsenderen onsdag 23. august 2006. I løpet av to dager, ved 
hjelp av spesialbestilt helikopter, smarte hoder og rå muskelkraft, fikk den ene av 
Rogalands to hovedsendere ny antenne. Et drøyt år etter at Bjerkreimsenderen var 
den første til å få den nye antennen, var den også den aller første til å sende digitale 
TV-signaler gjennom eteren 1. september 2007. 
 
     

Områdebeskrivelse: 
Området som Urdalsnipa ligger i er et uvanlig stort, velutvikla og intakt 
kystheiområde med lite inngrep i form av gjødsling, dyrking, oppslag av tre og 
granplanting, og med tre rødlistearter i høy kategori. Området har trolig en av de 
største bestandene av klokkesøte i landet, en art som nasjonalt har et svært lite 
utbredningsområde. En annen sjelden art er rødlistearten bustsmyle, og ellers kan 
solblom fremdeles finnes. Området inneholder også terrengdekkende myr og 
tørrheier, som blir regnet som sterkt trua vegetasjonstyper. 
Området her på Moi – Laksesvelafjellet har en del av den utvalgte naturtypen 
kystlynghei, og er definert med svært viktig verdi. 
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Hvor langt er det til Urdalnipa fra: 
Vikeså …………….11 min   12 km 
Egersund ………..33 min   33 km 
Moi ………………….51 min   62 km 
Hauge i Dalane..1 time   61 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. 

 


