
 

FELLESTUR 604 MED STAVANGER TURISTFORENING 

SØNDAG 23. august 2020 

 

 

 

Hunnedalen – Hallbrekknuten – Midtstølknuten - Øvstabø 

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

  Buss fra Sandnes Rutebilstasjon     kl.  09:00 

  Turstart fra Hunnedalen      kl. 10:00 

  Buss fra Øvstabø      ca. kl. 17:30 

  Ankomst til Stavanger     ca. kl. 19:00 
 
 

 

 

 

Høyt til fjells i Hunnedalsheiene. 

 

Turansvarlig: Sverre M Nordal                      Kartblad: 1312 IV Frafjord 

 

På søndagens tur kan du bli med på 1. balkong på sørsida over Hunnedalen, på en relativt krevende 

tur i herlig høyfjellsterreng med fantastiske utsiktspunkter og vekslende landskap,  

Vi starter fra parkeringsplassen ved Røde kors-hytta i Hunnedalen, og går over ei bru litt lenger 

oppe. Så stiger vi på skrå oppover lia mot Nonsbekken. Her krysser vi bekken, og fortsetter oppover 

ryggen til turens høyeste punkt; Halbrekknuten. Fantastisk rundskue opp og nedover Hunnedalen og 

videre utover!  

Vi fortsetter nedover den blankskurte ryggen mot neste topp, Midtstølknuten. Herfra kan vi beskue 

dagens turtrasé fra startpunkt til endepunkt ved Øvstabø. 

På vår videre ferd nedover ryggen, tar vi etter hvert farvel med det golde snaufjellet. Vi passerer en 

rekke småvann.   

Siste del av turen tar oss bratt ned lyngheiene, før vi runder Daurmålknuten og tar oss ned 

Øvstabøbrekka mot bussen som venter. 

Turen byr på herlig høyfjellslandskap og fantastiske utsiktspunkter. Den går for det meste i relativt 

lettgått terreng. Men med flere høydeforskjeller underveis. Men deler av turen følger mindre 

markante stier etter sauetråkk og stedvis uten sti, men også partier med bart fjell med god friksjon. 

Turen passer for turvante folk, i normalt god form for en hel dag i fjellet. Terrenget er stedvis bratt 

så godt fottøy og en stav er viktig. Ta med rikelig med drikke, det er et stykke mellom rennende 

bekker. Vi vil ha 2 matpauser. Antatt varighet er ca. 6,5-7 timer inkludert pauser. 

Vel møtt på tur ! 



 
 


