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Fottur 4t 30min 
Krevende  

Turkart: Bjerkreim 
Kart: 002 Egersund  

Tilgjengelig 
Hele året 

      

Kjørebeskrivelse:     

Fra E39 ved Gjedrem, mellom Vikeså og Bjerkreim, ta av mot Holmen. Kjør over 
brua, første vei til høyre, så til venstre og rett frem. 
Parkering i gårdstunet på den innerste gården. 
     

Turbeskrivelse:     

Fra Holmen til de veiløse gårdene Kleppali og Landsdal 
Rødmerket sti.  
Starter ved infotavla på gården Holmen. Følg veien tilbake og ta til høyre inn på 
traktorvei. Etter ca 300 meter starter Riblandskaret, med stigning opp i 
Riblandsdalen. Etter 1,1 km kommer vi til stidele hvor stien til Såta tar av til høyre. 
Forsett videre på traktorveien inn til Nordavatnet, 1,4 km, langs vatnet til 
traktorveien slutter og over en liten bekk, 2,1 km. Videre gjennom granskogen ned til 
Øyarvatnet, 2.4 km. Gjennom en stor ur som går helt ut i vannet, i enden av ura er 
det en port i steingjerde. Videre går stien opp på en rygg, 3,0 km, og vi får flott utsikt 
over gården Kleppali, som ligger på et høydedrag ca 80 meter over Ørsdalsvatnet. 
Videre ned til Kleppali går stien inne i en skog av høye einerbusker, før du kommer ut 
på vollen og kan følge den gamle internveien frem til tunet på Kleppali, 3,7 km. 
 
For tur ned til den nye brygga, følg traktorveien over vollene i samme retning som 
stien kom fra, men til venstre for tjernet. I kanten av Storemyr, over Ålabekken og 
ned gjennom den skogkledde lia til brygga ved Ørsdalsvatnet, 900 meter. 
 
Kleppali - Landsdal 
Videre mot Landsdal, følges geilen ut fra løa og mot utmarka og en liten kneik, følg 
de gamle telegrafstolpene, når det flater ut er det over en gjerdeklyver, 4,1 km. Stien 
videre går gjennom et myret område inne i skaret og ned i lia mot Landsdal. På vei 
ned lia passeres flere store eiketrær før en er nede på vollen, 4,7 km. Følg bekken til 
venstre for husene og inn på veien ned til Landsdal brygge, 5,1 km. 
 
Samme vei tilbake.  

        



De veiløse gårdene:     

KLEPPALI 
 

Gården Kleppali ligg lunt innenfor 
fjellknauser omlag 80 meter over 
vatnet. Den ble fraflyttet i mai 1975 
og blir brukt som beite for sauer. 
Brygga er bygd i 1960-åra. Her går 
en kilometer lang vei opp til gården. 
Den gamle brygga ligg 3-400 meter 
lenger inne, men her er svært bratt 
opp til gården, og det gikk mest en 
hel dag å få opp ett tonn kraftfor eller 
gjødning med hest og slede. 
Huset på gården er fra 1863 og løa er 

fra 1926, med silo fra 1960-åra. Da løa var ny, var det en av de første i Bjerkreim der 
sauene gikk på lekter. 
Den 11. mars 1852 druknet 3 barn, 13, 9, og 5 år gamle i Øyarvatnet vest av gården. 
Noen har fortalt at de gikk gjennom isen mens de skulle jage hjem sauene. Andre 
fortell at de var på vei hjem fra skolen i Holmen. 

 

LANDSDAL 
 

Gården Landsdal ligg lunt til i en liten 
dal 40-50 meter over vatnet. Den ble 
fraflyttet i desember 1967. Innmarka 
med hus, fjøs og løe blir brukt som 
ferieplass. 
Løa på garden er bygd av eikestokker 
og er fra midt på 1600-tallet, og den 
eldste delen av heimehuset er fra 
1700-tallet. Der er og et gammelt 
kufjøs som nå er innredet til verksted 
og redskapshus. 
Barna fra Landsdal gikk på skole på 
Netland i mellomkrigsåra. De ble da 

rodde over Ørsdalsvatnet og gikk opp den bratte lia og over til Netland. 
Det vokser svære eiketre i Landsdal. Før krigen ble tre store eiketre solgt til De 
Forenede Ullvarefabrikker på Ålgård, og skulle brukes til tøyvalser. Prisen var 450 
kroner. 
De siste som bodde på gården hadde geiter og leverte melk til meieriet på Vikeså. 
Etterat de flyttet fra gården brukte de Landsdal til beite for bukker. De ble ville og lot 
seg ikke fange, og levde mange år i skogen over her. 
Kilde: Tekst og foto fra Bjerkreim Bygdebok 



 
 
Hvor langt er det til Holmen fra: 
Vikeså ……………..5 min     4 km 
Egersund ………..25 min    25 km 
Moi ………………….42 min    50 km 
Hauge i Dalane..53 min    49 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. 

 


