
Tekst Til toppane i Tur Dalsfjorden 2021 

 

Siklabergvatn: 

På fv 609 Holmedal rett ovanfor kyrkja svingar du opp mot fjellet, køyrer ca 1 km og du kjem til skilt 

til  turområder. Køyr til parkeringsplass.  Her vil eg anbefale rundtur, opp på eine sida av elve og ned 

på den andre.  Forklaring: Følg skilt til Bakkefjellet, over brua og opp på traktorveg.  Følg den til 

enden ca 1 km, der det er eit skilt som viser til Bakkestølen.  Gå på sti dit og du vil finne eit nytt skilt 

som viser til Siklabergvatn som ligg på ca 500 moh.Ein krevande tur på ca 4,3 km ein veg. Det er 

merka heile vegen, og ved vatnet er det namneskilt. Dette er eit fint fiskevatn!! 

Ned igjen kan du gå samme vegen, men eg vil anbefale at du tar deg ned Fagredalen til 

Håland/Tveitstølen der det er skilta/merka vidare til parkering. 

Torsetgjerdet: 

Køyr ca 1 km på fylkesveg 57 frå Dale i retning Flekke. Sving til venstre mot Dalsåsen.  Parkering og 

løypestart ved den gamle vassverkdammen (Demma). 

Til Torsetgjerdet er det enklaste å gå frå demma ( på veg opp til Dalsåsen), opp til Torset (merka dit), 

så er det skilt ned til Torsetgjerdet og det er tydeleg sti dit. Ein enkel tur til ca 250 moh. Det tar ca 45 

min ein veg. 

Bogeåsen: 

Til Bogeåsen 140 moh er det mange stiar, men  vi har merka stien som går frå Kleppeneset. dette er 

ein enkel tur og du kan parkere ved fv 609 på Kleppeneset Der vil du sjå pilskilt som viser stien vidare. 

Du går på traktorveg opp til skilt som viser til Bakkekletten og Bogeåsen, du går etter skilt til 

Bogeåsen videre på sti og det er merka heilt fram. Denne stien er 1,7 km ein veg. 

Du kan og parkere der stien til Bakkekletten startar, går på toppen her og følger stien videre skilta til 

Kleppeneset. Du vil så komme til skiltet som viser til Bogeåsen og til Kleppeneset. Hvis du går til 

Bogeåsen denne vegen, så vert det ca 3,2 km. 

Langeneshovden: 

Du må du komme deg til Straumsnes, vidare til Åsnes og så heilt til enden av vegen som går til 

Andalsvika. Her er det skilta parkering rett ved sidan av eit sagbruk, og det er pilskilt som viser stien 

vidare.  Det er merka heilt til toppen der du vil oppleve ei nydeleg utsikt!! 

Toppen er enkel å nå og ligg på 278 moh . Det er 2,5 km ein veg, og du må stipulere 45 min opp. 

 

 

 

 

 

 



Torvevatnet: 

Adkomst: 

Fv. 393 inn Vassdalen og kommunal veg inn til Steiestølsvatnet. Bruk Turkart Hyllestad - Fjaler i 

målestokk 1 : 50 000. 

Det er viktig at ein må parkere ved Røde Kors – hytta. Dei vil ikkje ha køyring inn på Slettelandsstølen. 

Dersom du skal gå direkte til Torvevatnet 503 moh, parkerer du ved Røde kors - hytta og går til 

Slettelandsstølen og videre på merka sti til Torvevatne. Ein middels vanskeleg tur som tar ca 1 time 

ein veg. 

Rundtur: Dyttinga, Taket, Styggeheia, Namnlausevatna, Torvevatnet og til Slettelandsstølen. 

Stistart ved Dyttinga med steinvandring over elva. Jamn hard stigning mot Taket 791 moh, deretter 

vekslande fjellterreng via Styggeheia ned til Slettelandsstølen. Grusveg den siste kilometeren. 

Blåfjellet i Grimelia: 

Køyr mot Stongfjorden, vidare mot Staveneset. Etter nokre km frå Stongfjord vil du finne skilt som 

går til Grimelia. Her skal du køyre heilt til parkering i enden av vegen. Stien startar på høgre sida av 

elva og går opp over gamle slagghaugar. Stien er merka mot toppen på 435 moh. Middels krevande 

tur som tar litt over ein time ein veg. 

Flekkenipa: 

Start ved skogsveg ved Turvedalsbrua, ca 1 km før Flekke når du kjem frå Dale. Dette er middels 

krevande tur og du går på skogsveg i ca 10 minutt før du tek av på merka, bratt sti til høgre oppover 

lia. Utkikkspunktet ligg på ca 370 moh. Turen tek i underkant av ein time. Frå Nipa kan du gå på 

merka sti vidare til Flekkestølen og Longevatna. På denne måten får du ei fin rundløype. Dersom du 

går til Flekkestølen først får du ein lettare tur. 

Einingsfjellet: 

Til denne toppen må du komme inn på fv 5655 mot Våge. I dette vegkrysset køyrer du mot 

Korssundet ca 1 km det det er parkeringsplass på høgre sida. Start frå parkeringsplass, og det er jamn 

lett stigning opp til Einingsfjellet som ligg på 258 moh. Dette er ein enkel tur som tar ca 30 min ein 

veg.  På fine dagar får du ei fantastsk utsikt langt ut i havet.. Til denne toppen er det fleire alternative 

stiar, mellom anna kan du gå opp frå Våge, eller ta det som ein rundtur. 

 

Fristadfjellet: 

Majestetisk topp på 476moh som ein ser klårt frå Askvoll sentrum. Den er krevende, og det er 3,2 km 

ein veg. 

Køyr til høgre forbi kirka, ca 500 m til ein parkeringsplass. Der er det kart slik at de vil sjå vegen.  Følg 

stien inn dalen og når de kjem til ei trebru, gå over den og fortsett inn dalen. Midt i dalen går stien 

opp til høgre opp bakken og vidare til toppen der de vil få ei nydeleg utsikt. 

 

 



 

 

Skredvarden: 

Turen til Skredvarden 636 moh er krevende og tar ca 2 timar. Her er det fleire fine stiar for å nå 

toppen. Det første alternativet, er det ikkje nødvendig med å ta med bilen på ferja, er å følge stien 

som er merka frå gardstun rett opp frå ferjekaia i Gjervik. Etter å ha kryssa enga oppom husa, går 

stien på sørsida av skogen, og gjennom skogen. Jamn stigning til toppen.  

Frå Eidet: Kjør mot Herland, om lag 7 km. Stien er merka frå riksvegen.  

Frå Høyvik: Kjør mot Høyvik, om lag 7 km. stien er merka frå ein raud stor garasje ved vegen. Begge 

stiar er godt merka og har kupert jamn stigning mot toppen.  

Frå toppen har du utsikt 365 grader, mot nord - Florabassenget, aust - Mot Askvoll, sør - ytre Fjaler 

og Solund og vest - mot Bulandet og havet. 


