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Turistforeningshytta på Kvitlen. Foto: Preben Falck 
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Familietur 3,40 t 
Lett 
Stigning 423 m   

Turkart: Bjerkreim 
 

 

Tilgjengelig 
Vår, sommer og høst 

      

Kjørebeskrivelse:     

Fylkesvei 503 fra Vikeså, 13 km, ta inn mot Stavtjørn. Kjør forbi Stavtjørn alpin og 
gjennom tunnelen, P-plass ved utgang av tunnelen, venstre side av veien.  

Til Bjordal: Kjør videre ned i Ørsdalen og følg merking til Bjordal. Siste 4 km på 

grusvei. Parkering før elva krysses. 
For start fra Stavtjørn. Ta av til venstre etter Stavtjørna, skilt til Støle. Stor P-plass 

foran servicebygg. 
 

Turbeskrivelse:     

Eikebrekka – Austdalen - Brattebø – Kvitlen (9,3 km. 423 m stigning)  
Følg stien fra enden av p-plass, gå jevnt nedover gjennom steinete li til stien kommer 

ut i et rasområde. Videre ned til bekken, som krysses på klopp, 0,6 km. Videre opp på 
brinken og følg denne til du møter den gamle ferdselsveien, 0,9 km. Følg denne videre opp 

gjennom dalen. Stigningen oppover går i «etapper», litt 
stigning så flatt, litt stigning osv. Ved 1,4 km ligger et lite 

tjern på venstre side av bekken, ca 100 meter opp i lia på 
høyre side ligger Austdalhedleren. Når du har gått 3,3 km 
vil du se Laugarvatnet og stien som går opp steinura, ned 

ved vannet ligger Austdalstølen, stor fin heller. Etter litt 
opp og ned kommer stien ned til vannet 4,8 km, stien går 

delvis i vannet et lite stykke. Laugarvasshedleren ligger på 
venstre side av stien, 5,5 km.  

Herfra går stien i bjørkeskog og myr jevnt ned over til stikrysset hvor stien fra Bjordal 

kommer opp, 7,3 km. Følg stien over bekken og inn på Brattebø, 7,5 km. Videre på den fint 
tillagede ferdselsveien gjennom et enestående vakkert og frodig kulturlandskap opp langs 

elva, fram til restene av fjellgarden Kvitlen, 8,6 km. Videre i kanten av ei myr frem til den 
nye hengebrua over elva, 8,9 km. Over brua og opp de siste kneikene opp til Stavanger 

Turistforenings nye hytte på Kvitlen, 9,3 km. 
 

Bjordal – Brattebø – Kvitlen  (5,7 km.  329 m stigning)  
Følg stien over veien fra p-plass, forbi en gammel 

nedfallen hytte opp til elva, 0,2 km. Første delen opp fra elva 

er kronglete og til dels bratt og luftig, der stien snor seg 
ovenfor den brusende elva. Det er sprengt ut hjelpetrinn og 
satt opp kjetting over de bratteste områdene. Etter 1,4 km er 

man over de kronglete partiene og stien opp til Brattebø går 
gjennom en fin bjørkeskog til vi møter stien fra Eikebrekka,  

3,6 km. Herfra er det 2 km inn til Kvitlen turisthytte. 
 

Stavtjørn – Kvitlen (10,5 km. 441 m stigning)  
Følg den gamle drifteveien inn Lomsdalen, 0,8 km, og opp på nordsiden av 

Lomstjørn, 1,9 km. Drifteveien følges videre langs en tydelig ryggformet sidemorene fra  

Ra-tid på sørsiden av Barbuvatnet. To tjern passeres, etter stigningen fra det siste, 
Skodtjørn, er man på høyeste punktet på stien, 3,8 km. Den nedlagte Myrstølen ligger ned i 

dalen, i Myrstølbrekkå, 4,7 km, ligger en stor heller under en steinblokk ca 50 meter opp 
forbi stien. Videre ned i Hommadalen og ned til Hommi, 7,6 km. Her tar vi av fra stien som 
går videre inn til Støle og svinger sørover inn i Nordre-Kvitladalen. Stien stiger jevnt opp 

gjennom myrene, 8,8 km, før den kommer inn i bjørkeskog og etter hvert kommer ned mot 
elva. Møter stien fra Eikebrekka ved hengebrua, 10,1 km. 

 



Hellere langs ruta: 
Tallene viser til markering i kart.  

1. Austdalshedleren ved Austdal. Ligger ca 

100 m opp forbi turstien i fjellsiden, lite 
tjern ligger på nedsiden av stien. Heller 

med livdemur under steinblokk, god plass. 
2. Austdalsstølen. Ligger ved nordvestre 

ende av Laugarvatnet, på sørsiden av stien 

nede ved vatnet. Stor heller under fast 
fjell. Under helleren ligger steinveggene 

etter stølen som gården Austdal hadde. 
3. Laugarvasshedleren. Ligger 5 m fra stien 

ved østenden av Laugarvatn, stor stein 
med T-merke på toppen. Heller med 

livdemur under steinblokk, trang. 

4. Grastjødnhelleren. Ligger på heia mellom 
Brattebø og Myrstølen. Ligger på hylle høyt 

oppe i lia. Heller med firkanta livdemur 
under fat fjell, god plass. 

5. Ratevatnhellerne. To små heller på 
sørvestsiden av Ratevatn, litt oppe i lia. 

6. Myrstølbrekkå. Ligger ca 50 meter fra 
stien opp mot et stup. Heller med livdemur 

under stor steinblokk. Steinete gulv, god 
plass. 

7. Gitleshedleren. Steinhelle som står på 
skrå mot ei steinblokk, liten heller. (usikker 

plassering)  
 
Kilde: Den store hellerboka for Agder og Rogaland, Torfinn Normann Hageland. 

 

 

                                     Kvitlen, sett oppover mot høyden der turistforeningshytta ligger. 

 
 

Austdalshedleren. Foto: Dalane friluftsråd.  

Grastjørnhelleren. Foto: Dalane friluftsråd. 



 

 
 

Hvor langt er det til Eikebrekka fra: 

Vikeså ……………...  35 min     28 km 
Egersund ………….. 60 min     51 km 

Moi ……………………. 1t 15 min 79 km 

Hauge i Dalane..   1t 30 min 78 km 

Husk å ta med deg all søppel hjem. Ta 

hensyn til beitedyr og lukk porter. Husk 
båndtvang. Du er selv ansvarlig for din 

egen sikkerhet underveis. God tur! 

 

 


