
 

FELLESTUR MED STAVANGER TURISTFORENING 
Søndag 13. juni 2021 

 
Øvre Espedal - Fannafjellet - Båten - Torkjelsknuten - Øvre Espedal 

 
  Buss fra Sandnes Rutebilstasjon                 kl.       08:00 
  Buss fra P-plassen v/Gamle Stavanger Stadion    kl.      08:30 
  Turstart fra Øvre Espedal            ca. kl.     10:00 
  Buss fra Øvre Espedal                             ca. kl.             17:30 
  Ankomst Sandnes             ca. kl.     19:00 

 
 

 

Se Røssdalen fra oven! 

Av Sverre M. Nordal, Åse Sellereite, turledere.   Kartblad: 1312 IV Frafjord, 008N Sirdalen Nord 
 
Mange har besøkt den vakre og imponerende Røssdalen. Denne søndagen ønskes du velkommen på tur for å 
bestige bl.a. Båten (707 m.o.h.) og Torkjelsknuten (673 m.o.h.); fjelltopper som begge befinner seg på sørsiden 
av innløpet til Røssdalen. Herfra får en rikelig anledning til å beskue både Røssdalsvatnet, Røssdalen og 
Espedalsvatnet fra et imponerende fugleperspektiv. 
 
Fra Øvre Espedal starter vi på traktorvei bort til Espedalsbrekka, og derfra fortsetter vi på god sti opp selve 
brekka til Øvre Espedalsstølene. Herfra kan vi allerede beskue dagens hovedturmål, Torkjelsknuten og den 
karakteristiske Båten. 
 
Vi fortsetter imidlertid innover heia på god sti i retning av Fannafjellet (854 m.o.h.) som troner i bakgrunnen mot 
øst. I området finnes det for øvrig vrakrester etter et tysk fly som havarerte i krigens dager. Om været og 
forholdene ellers tillater det legges turen opp til varden på Fannafjellet hvor rundskuet simpelthen er 
upåklagelig. I sørvest troner bl.a. Frafjordhatten og dersom sikten er god vil en kunne skue like inn i 
Madlandsheia mot Vådlandsknuten. 
 
Fra Fannafjellet tar vi oss bratt ned fjellsiden og legger kursen forbi Steinfjellet mot Båten. Terrenget her er noe 
småkupert, men vi finner en god trasé som tar oss ut mot nordenden av Båten. Her får vi snart øye på 
Røssdalen og Røssdalsvatnet dryge 550m under oss. 
 
Fornøyde med synsinntrykkene fra Båten bærer det videre bortover fjellryggen mot Torkjelsknuten. Her finner vi 
også stedvis sti og den siste oppstigningen volder ikke de helt store problemene. På vår vei skimter vi 
Røssdalen langt der nede. Fra toppen kan man bl.a. se innover dalen mot ura, Fossjuvet og Indrevatnet. 
 
Nedstigningen fra Torkjelsknuten skjer imidlertid i et noe uryddig og innledningsvis bratt terreng så vi tar oss 
god tid. Heldigvis er vi snart nede, terrenget flater ut og snart kan vi steingå Tofridbekken. Tilbaketuren legges 
om en gammel, markant sti som går parallelt med elva nedover inntil denne løper sammen med stien som førte 
oss opp Espedalsbrekka. 
 
Turen antas å ta ca. 7 timer medberegnet pauser. Den er relativt lang, stiger totalt nærmere 1000 høydemeter 
og traseen går stedvis gjennom et kupert terreng som også inneholder enkelte våte partier. For å ha glede av 
dagen forutsettes det derfor at turdeltagerne er vel skodd og i god form for å begi seg i kast med en hel dags tur 
i et spennende turområde. Belønningen er en flott tur som byr på en rekke, naturskjønne opplevelser. 
 
Vel møtt på tur! 


