
Romjuls turtrim - Bjerkreim 
I år utfordrer vi alle til å være med på romjuls turtrim i Bjerkreim, en ny 
mulighet til å utforske turmuligheter i og rundt Vikeså. Vi har funnet fram 

fire turmål som er enkle og stedsnære. 
Dette er turer som passer for de aller fleste og som du godt kan starte 

hjemmefra. For de som vil ha det litt mer krevende, kan alle turene tas på 
en dag. 

 
 

 

 
 

 

 
Dalane friluftsråd 

 tlf 51 29 30 45  
post@friluftsrad-dalane.no 

  



Romjuls turtrim 
På Topp i Dalane ble en stor suksess i år. Kan vi klare å gjøre 
vintermånedene til fine aktivitetsmåneder i Dalane? 
Vi bør holde oss hjemme og i nærmiljøet nå, men vi blir anbefalt å komme 
oss ut i frisk luft. På tur er det også enkelt å opprettholde anbefalingene 
om avstand. 
Vi inviterer deg med på aktiviteten som har fått navnet Romjuls turtrim – 
Bjerkreim, en ny mulighet for å utforske turmulighetene i egen kommune 
og i regionen hver dag fra romjulen til midten av februar. Turmålene blir 
bytta i midten av januar. Grip sjansen og se hvilke perler nærområdet har 
å by på. 
Hvordan bli med 
Last ned appen "Norgeskart friluftsliv (gratis) i Appstore/Google play. 
Gå inn på telltur.no og lag en brukerprofil der. Om du allerede har en 
profil, sjekk at det står riktig friluftsråd på din bruker. 
Gå så inn på https://www.telltur.no/friluftsrad/dalane og meld deg på 
konkurransen 
«Romjuls turtrim – Bjerkreim». 
Finn de digitale turmålene i og rundt Vikeså. 
 
Vær oppmerksom på at det ikke er fysisk kode eller merke på alle steder. 
Når du er nærmere enn 50m fra turmålet vil du kunne «sjekke inn». Du 
får en melding om det via appen.  
Trenger du karthjelp underveis, bruk appen og naviger deg fram til 
turmålet. 
 

Stongje  
309 moh Tur 1   

 
Stongje ligger på ryggen mellom Vikeså og Solbjørgnipa.  

Turen starter ved Store Svela, på sletta 
mellom E39 og Svelabakken. Herfra følges 
en bratt landbruksvei opp til et vidstrakt 
beiteområde høyt over Vikeså. Her stikker du 
ut til den vesle toppen Stongje med flott 
utsikt over Vikeså. Turmålet er høysete 
punktet. 
Alternativ er å starte ved Esso og krysse E39 
og følge landbruksveien helt opp til 
beiteområdet. 

Retur samme vei. 
  



Fureknuten  
193 moh Tur 2   

Fureknuten ligger mellom Vikeså og Svelavatnet. 
Dette er en flott rundtur i skogsterreng, som 
starter ved Bjerkreimshallen eller. Turen går 
på rødmerket sti og traktorvei. Du vil passere 
en gapahuk som kan benyttes til rast. Turen 
går gjennom Foreknuten landskapsvern 
område, vis hensyn. Turmålet er ved 
turbokkassa på toppen av Fureknuten. 
 
 
 
 
 

Tjødnaråsen  
188 moh Tur 3   

Tjødnaråsen ligger rett bak skolen på Vikeså. 
Turen kan starte fra den store P-plassen ved 
samfunnshuset, gå over veien og opp 
Tjødnaråsen opp til Lauvtjørn. Her går stien 
opp til Storafjellet til venstre langs tjernet. 
Ta ut til venstre langs åsen på umerket sti, 
slik at du har Vikeså under det. Følg stien 
rundt og på til toppen av Tjødnaråsen. 
Turmålet er det gamle trigometriske punktet 
ved siden av mobilmasta. 
Det er også mulig å gå opp Hompen, følg 
stien opp mot Storafjellet, ta av i stidelet 
mot Lauvtjørna, etter ca 100 meter ta av til 

høyre mot Tjødnaråsen på umerket sti. Gå gjennom en «gapahuk leir» 
opp mot toppen. 
 

Storrsheivatnet  
200 moh Tur 4  

 

Storrsheivatnet ligger på toppen av Vikesåbakken.  
Fra Skjævelandsvegen ta av inn på 
Buberget, følg veien rett frem forbi 
byggefeltet. Videre opp på grusveien helt 
opp til inntakshuset for kraftveket. Turmålet 
er huset. 
Det går sti videre ut til E39. 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

 


