
               FELLESTUR MED STAVANGER TURISTFORENING 
                                      SØNDAG 22.09.2019 

 

Tur 606: Oaland – Tindefjell – Tyllebakkvatnet– Vinddalen. 

Oppmøte Tauferja       kl. 08.45. Avgang med Tauferjen kl. 09.00 

Turstart Oaland                ca. kl. 10.30 

Buss fra Vinddalen                                                                                      ca. kl. 17.30 

Ankomst Stavanger med Tauferjen              ca. kl. 19.30 

 

 

Ved Sverre Nordal og Grethe Wathne, turleder   Kart: Frafjord-og Bjerkreimsheiane 

 

Søndagens tur er lagt til Forsand kommune. Utgangspunktet for turen er Oaland – gårdene. Gårdene ligger om 

lag 390 m.o.h.og er de høyest liggende gårdene i Forsandbygda. Oaland kan ha blitt ryddet alt i 

folkevandringstiden, men de lå øde etter Svartedauden frem til ca 1630. Fra da av har det vært kontinuerlig 

drift på Oaland. 

 

Vi passerer gjennom gårdstunet og videre et kort stykke på nyanlagt anleggsvei før vi når en flott og idyllisk 

kjerrevei. Denne følger vi i nordøstlig retning i lia høyt over Haukalivannet og Haukaligårdene som ligger flott til 

ved vannet. Veien fører oss opp gjennom den flotte Hagadalen der vi holder følge med kraftledningene, før vi 

forlater den et stykke før Hagastølen og begir oss ut i lyng og ur for å ta fatt på oppstigningen til Tindefjell.  

Men først tar vi en velfortjent pust i bakken og dagens første matpause.  

Vel oppe på toppen blir vi, om været tillater det, belønnet med flott utsikt i alle retninger i Frafjord og 

Lyseheiene. Vi ser  kanskje også Frafjordhatten som ligger i sørøst. 

 

Veien videre fra Tindefjell går i lett kupert terreng, delvis på sti/sauetråkk, først i østlig retning før vi dreier 

norøstover ned til Hellestølen. Krysser på eidet mellom store og lille Hellestølsvannet, videre opp mot Uraheia. 

Her treffer vi etter hvert sti/nødlet rute fra Fossmark og Holtastølen. Terrenget mellom Uraheia og Tyllebakken 

er preget av gjengrodd ur. Vi velger derfor å følge stien ned mot Tyllebakkvatnet før vi dreier forbi dette til 

Mikkelstøl eller Tyllebakka som er navnet som brukes av Forsandbuen. Nedstigningen til Vinddalen går på god 

sti, men er bratt og kan ta hardt på knær og føtter, så vi tar oss god tid.  

 

Turen har en lengde på om lag 14 km. Det er en høydeforskjell på ca 450 meter fra startpunkt på Oaland opp 

Tindefjell. Beregnet tid inkludert 2x 20 min pause ca 7 timer. 

 

Deler av turen går utenom sti der terrenget er preget av våt myr, lav lyng og gjengrodd ur. Det kreves god 

kondisjon og erfaring fra turer i ulendt terreng uten sti. Viktig med gode sko med ankelstøtte og det anbefales å 

ha ekstra varme klær for å kunne nyte pausene. Staver som støtte til nedstigningen anbefales.  

 

Vi har gått opp turen flere ganger og har funnet brukbare traseêr i det storslåtte landskapet 

 

Vi håper mange har lyst å bli med oss på tur til dette flotte, men for mange, ukjente området. 

 

Sees den 22/9. 

 

 

 

 

 



Planlagt rute 

 

 

 

 

 


