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Familietur 1t  
Middels  

Turkart: Bjerkreim 
Kart: 002 Egersund  

Tilgjengelig 
Hele året 

      

Kjørebeskrivelse:     

Fra E39 på toppen av Saglandsbakken, ta inn på gamle europaveien og parker på 
rasteplassen. 
For parkering på Vinningland, ta til høyre fra E39 i bunn av Saglandsbakken når du 
kommer nordfra. Følg veien nedover langs Bjerkreimselva i 2,8 km. Parkeringsplass 
på høyre side av veien. 
     

Turbeskrivelse:     

Ørnatuva, 248 moh 
Rødmerket sti.  
Starter fra informasjonstavle ved landbruksvei. Følg landbruksveien, først til venstre, 
videre gjennom svingen til høyre, 0,3 km. Derfra følg veien rett frem opp mot et 
jorde. Ta til høyre i veikrysset før jorde, 0,7 km. Følg veien inn på sti opp i skaret 
mellom toppene Ørnatuva, som er den venstre toppen og som vi skal opp på. Den 
høyre toppen er Fløyfjellet, som er synlig fra parkeringsplassen. 
Oppe i skaret, 0,9 km, hold til venstre ut over ryggen og til slutt opp på toppen, 1,1 
km. 
Flott utsikt. 
Samme vei ned. 
På vei ned er det mulig å klyve opp på Fløyfjellet og se ned på rasteplassen. 
Fløyfjellet er i gamle bøker kalt Solbjorg eller Solbjargir (solfjellet) 

 
 

Ørnatuva fra 
Vinningland 

 
299 m 

 
299 m 

 
6,2 km 

 
Tur/retur 

 
2 timer 30 min 

Fra parkeringsplassen, følg veien til høyre i 1 km. Før en stor garasje tar en vei opp 
til høyre, denne skal følges. Gjennom porten, 1,1 km, videre på traktorvei rett frem. 
Stien opp til Storeknuten tar av til høyre ved 1,4 km. Fortsett videre på traktorveien 
til stien tar av ned til venstre, 1,6 km. Over et gjerde og en myr, inn på ny traktorvei. 
Følg denne opp til veikrysset ved jordet, 2,7 km, hvor veien fra parkeringa ved 
Sagland kommer opp. Følg stien til venstre opp i skaret mellom toppene Ørnatuva 
(venstre topp) og Fløyfjellet. Oppe i skaret, 2,9 km, hold til venstre ut over ryggen og 
til slutt opp på toppen, 3,1 km. 
Samme vei ned. 

Storeknuten fra 
Vinningland 

 
140 m 

 
140 m 

 
3,8 km 

 
Tur/retur 

 
1 time 30 min 

Fra parkeringsplassen, følg veien til høyre i 1 km. Før en stor garasje tar en vei opp 
til høyre, denne skal følges. Gjennom porten, 1,1 km, videre på traktorvei rett frem. 
Stien opp til Storeknuten tar av til høyre ved 1,4 km. Følg denne skrått oppover 
gjennom en krapp sving til høyre, hold rundt høyden og passer under 
høyspentledning, 1,6 km. Like etter starter den siste stigningen opp mot toppen, 
gjennom skogen og ut på toppen av stupet, 1,9 km. 
Flott utsikt nedover langs Bjerkreimselva. 
Samme vei ned 

  



Områdebeskrivelse:     

Under Storeknuten (vest og nord) mot Vinningland vokser det en rik edelløvskog, 
dominert av eik. 
Ellers er området et flott kulturlandskap med beitemark og dyrka områder. 
Vinningland 
Ligger på det flate slettelandet på østsiden av Bjerkreimselva, og er den eneste 
gården i Norge med dette navnet. Opphavlig het gården Vindingarland, det er grunn 
til å tro at navnet kommer fra verbet vind som betyr bukte seg, å sno seg eller å 
dreie seg. Det er flere eldre kulturminner i området. Borgaråsen ligger rett opp for 
der det kommer en gammel vei ut på E39 i Saglandsbakken. Dette er trolig et 
gammelt forsvarsverk. 
 
Sagland 
De to gårdstuna på Sagland ligger i nordre ende av Saglandsvatnet. Det finnes bare 
denne ene gården i Rogaland med dette navnet.  
Det knytter seg mange historier til det store furutreet på gården. «Fora på Sagland» 
var et landemerke i søndre del av Bjerkreim. Treet var cirka 200 år gammelt da 
stormen tok det i oktober 1987. Det ble fortalt mange historier om treet. Etter 
gammel skikk skulle en ofre øk til treet på nyttårskvelden. Det ble nærmest regna 
som et hellig tre. I tidligere tider var det fast slakteplass for sauer ved treet. 
Skrottene ble da hengt opp i greinene. Treet var også overnattingsplass for de som 
kom ned til bygda med sauedrift om høsten. Det skal ha overnattet 13 mann og deres 
hester under treet. 
Treet ses i bakgrunn på bilde under. Vannet til høyre på bilde er Saglandsvatnet. 
 

 
 



 
 
Hvor langt er det til Ørnatuva fra: 
Vikeså …………….10 min   10 km 
Egersund ………..18 min   16 km 
Moi ………………….35 min   42 km 
Hauge i Dalane..46 min   44 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. 

 


