
 

 

 

FELLESTUR MED STAVANGER TURISTFORENING 

SØNDAG 25. AUGUST 2019 

 
 

Tur 604: Retland – Geitaknuten – Brådlandstølen – Brådland 
 

  Buss fra parkeringsplassen ved gamle Stavanger Stadion  kl  08:30 

  Buss fra Sandnes Rutebilstasjon  kl  09:00 

  Turstart fra Retland  ca kl  10:00 

  Buss fra Brådland  ca kl 18:00 

  Ankomst til Stavanger ca kl 19:30 

 

 
 

Over Brådlandsheia til Brådlandsdalen      
 

Av Svein-Erik Kvame (turleder) og Ove Revheim                         Kart: Frafjord- og Bjerkreimsheiane 

 

På søndagens tur går vi deler av traséen på gammel driftevei over Brådlandsheia, til den naturskjønne 

Brådlandsdalen.  

Vi tar oss bratt opp lia fra Retland i Øvstabødalen. Vel oppe, legger vi turen oppom Geitaknuten (904 m.o.h.) 

som er turens toppunkt. Sjelden har vi vel kunnet nyte en tilsvarende panoramautsikt, med den ene kjente toppen 

fra tidligere turer, etter den andre i synsranden. I vest ser vi Frafjorden med Rausfjell og Bratteberga, og enda 

lenger ute Bynuten og Selvikstakken. Dreier vi nordover ser vi Frafjordhatten og de mektige Fidjaknutane, så 

kommer Storeknuten og Hallbrekknuten mot øst. Fortsetter vi runden kommer Trollakyrkja, Vinjakula og 

Vallresknuten. Her er det bare å krysse fingrene for klarvær og god sikt. 

Vi skal nedover og passere det inneklemte tjernet i Urdalshola, før vi tar oss opp i retning Vassfjellet. En liten 

avstikker bringer oss ut på kanten, til orkesterplass over den ville Urdalen. Herfra holder vi nordøstlig retning, for 

å komme tilbake til drifteveien. Snart ser vi Brådlandsstølen nede i dalen, og vi passerer den store Kyrkjesteinen. 

Forhåpentligvis greier vi å ta oss tørrskodd over Brådlandselva, men elva er uansett bred og grunn her, og grei å 

vade. Vi ser oss rundt på stølsvollen, hvor det før den nye hytta kom, var ganske trongbølt og kummerlig. 

Turen videre går nå nedover den vakre og frodige Brådlandsdalen. Vi passerer Midtstølsvatnet, og kommer etter 

hvert ned mot Tverrfjellet hvor elva igjen skal krysses. Ved normal vannstand kommer vi over på gangsteinene, 

hvis ikke må vi vade.  Vi skal over Kleivane hvor det er murt opp trappetrinn for å bringe folk og fe trygt frem. 

Så bærer det bratt nedover i etter hvert trolsk og mosegrodd skog, til Brådland, hvor bussen venter. 

Turen er ikke så lang, men har dryge opp- og nedstigninger. Det er for det meste sti eller snaufjell, men det finnes 

stedvis noe myrete partier i Brådlandsdalen. For fullt utbytte av turen, bør man være i rimelig god form for en hel 

dag i fjellet, og vant til å gå i ulendt terreng uten sti.  

Viktig å ha gode sko med ankelstøtte, og ekstra klær til de to matpausene. Det anbefales sterkt å ha staver som 

støtte ved elvekryssingene, og i den lange nedstigningen på slutten av turen.  
 

Vi håper mange vil være med på tur i dette flotte heiområdet med rike stølstradisjoner. Vel møtt! 


