
 

FELLESTUR MED STAVANGER TURISTFORENING 

SØNDAG 16. JUNI 2019 

 

Tur 603 - Bjørnestad - Brendamønet - Samlogtraversen - Bjørnestad  
 

Buss fra P-plass v/gamle Stavanger Stadion     kl. 08:30 

Buss fra Sandnes Rutebilstasjon      kl.  09:00 

Turstart fra Bjørnestad      ca. kl. 10:20 

Buss fra Skitrekket        ca. kl. 17:15 

Ankomst til Stavanger      ca. kl. 19:00 
 

 

Over topper og traverser i heiområdet nord for Bjørnestad 

Av Svein-Erik Kvame, turleder                          

Kart: 10005 Sirdal 

 

Denne søndagens turmål er Brendamønet og den flotte Samlogtraversen som ligger i heiområdet nord for 
Bjørnestad. Bussen kjører oss via E39 til Helleland og videre inn Gyadalen til Bjørnestad.  
 

Fra Bjørnestad følger vi den gamle drifteveien opp langs bekken vest for Gjeidalsknuten. Vi kommer snart opp i 
fint terreng innover mot Fiskeløysvatn, hvor vi dreier østover på sauetråkk gjennom et skar ned til 
Bjørnestadvatnet. Her krysser vi den gamle ferdselsveien mellom Bjørnestad og Bjordal. Fortsatt ser vi rester 
etter de gamle telefonstolpene langs traséen. Herfra går det jevnt og trutt oppover langs en rygg på sti/tråkk til vi 
er oppe på Brendamønet 852 moh. og kan nyte utsikten. Er det klarvær har vi et fantastisk rundskue, og kan se 
Skykula, Mjåvassknuten, Vinjakula, Svartevassknuten, Fidjaknutane, Hilleknuten og mye mer. 
 
Når vi først har svettet oss til toppen, holder vi oss i høyden i et vakkert landskap med kortvokst lyng og blinkende 
tjern. Vi holder nordøstlig retning og runder på nordsiden av Stertevatnet. Her tar vi en avstikker ut på kanten mot 
Bjordalen, og kikker ned i et mektig dalføre med svarte tjern og en stor steinur, som viser at det har gått store ras 
fra de bratte fjellsidene. 
Herfra går turen over høydedragene bestående av Samloghomfjellet 846 moh. og Samlogknuten 794 moh. Har 
benevnt disse flotte høydedragene for Samlogtraversen. Dette er en travers som hverken er krevende eller 
skummel, bare flott! Her går vi høyt og fritt i kupert, men forholdsvis lettgått terreng med vidt utsyn. Vi svinger oss 
ned fra Samlogknuten, og kommer til en liten hytte ved et tjern i skogsgrensen. Herfra følger vi sti ned til 
skitrekket og parkeringsplassen ved Bjørnestadvatnet, hvor bussen venter. 
 
Turen går i et fascinerende terreng som nok er ukjent for de fleste. Det er kanskje noen erfarne travere som har 
vært på Brendamønet, men en tur over Samlogtraversen, vil vi tro du kan skryte av uten konkurranse :D 
 
Det er en god del stigning på turen. Selv om en del av høydemetrene forseres langs sti, må deltakerne være i 
alminnelig god form, og godt vant til å gå i ulendt terreng. Viktig å ha gode sko med ankelstøtte, og ekstra klær til 
de to matpausene. Det anbefales å ha en stav som støtte i den lange nedstigningen på slutten av turen.  
 

Vi håper mange vil være med på tur i et flott heiområde som nå er på sitt vakreste. Vel møtt! 


