
Dramatisk krigshistorie, en glemt vikinghelt og et førkristent kultsted 
kombinert med levende kystkultur og spektakulære naturopplevelser. I 
denne oppdagelsesferden gjennom Sokndal står opplevelsene i kø.  

Sokndal er i dag Rogalands sørligste kommune og er et sted hvor 
havet og geologien til alle tider vært avgjørende for befolkningen. 
De islandske sagaene kan fortelle at det karakteristiske fjellet Hådyr 
var et kjent sjømerke i vikingtiden. Sagaene kan også fortelle at 
vikinghelten Orvar Odd ble født i samme område. På Rossland kan du 
finne spor av førkristen tro i landskapet rundt deg og i Blåfjell finnes 
spor etter tidligere gruvedrift.   
 
Turen vil ta deg gjennom er variert landskapet langs svingete grus- og 
asfalterte veier full av natur- og kulturopplevelser som viser hvordan 
geologien til området har preget historien; du vil oppleve en levende 
kystkultur og vakre kulturlandskap, med innslag av gamle naust, 
torvløer og sommerfjøs. 

START & SLUTT: Sokndal
Sykkelturen starter og slutter på parkeringsplassen ved Eigersundsveien 
i Sokndal (se kart: start og slutt). Rute 1 er en cirka 28 km lang rundtur 
på sykkel, men for å komme til Hådyr må sykkelen parkeres og turen 
gjøres til fots. Det er også lagt opp til en ekstra sykkeltur (rute 2) til 
Blåfjell. Rute 2 starter og slutter samme plass som hovedruten og er 
cirka 13 km lang. 
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Magma Geopark er et unikt geologisk område sørvest i Norge 
bestående av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lund 
og Sokndal. Her finner du over 40 lokaliteter som byr på spennende 
geologiske og kulturelle fenomener som er klar til å utforskes av alle. 

Magma Geopark er en del av UNESCO Global Geoparks, ett nettverk 
som samler 120 geoparker (per 2015) fra hele verden. En UNESCO 
Global Geopark er et geografisk område hvor landskapet har en 
internasjonal geologisk viktig betydning og som drives med tanke på 
bevaring, utdanning og bærekraftig utvikling. Området skal bidra til å 
øke bevisstheten og forståelse for den geologiske arv og dens historie, 
geofarer, naturressurser, og klimaendringer, samt likestilling og lokal 
kunnskap. 

I Magma Geopark er bergarten den samme som du finner på månens 
overflate - anortositt. Anortositten i geoparken ble dannet i store 
magmakamre for cirka 930 millioner år siden. Månebergarten utgjorde 
røttene til en stor fjellkjede på størrelsen med Himalaya. Da istiden 
trakk seg tilbake for siste gang, tittet anortositten frem fra 20 - 30 km 
dyp og venter i dag på dine fotavtrykk. 
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RUTE 2: Ekstra (lilla)
STOPP 1: Sokndal Kirke
Sokndal kirke er en korskirke bygget i 1803 og ligger i sentrum av 
Hauge i Dalane. De regnet med at det har vært kirke i Sokndal siden 
begynnelsen av 1300-tallet. I grunnen er det funnet sport etter eldre 
kirker som tyder på at dette har vært en religiøs plass i århundrer.  

STOPP 2: Eikesteinen
Eikesteinen er en runestein fra 1000-tallet funnet på Eik prestegård som 

opprinnelig har stått ved ei bru. På runesteinen står: «Sakse gjorde, 
for Guds takk, denne brua for sjela til mora si, Turid». Vedkommende 
bygget en bro til minne om sin avdøde mor og risset dette inn i en 
stein. Steinen ble senere funnet i mange sprede fragmenter men er i 
dag tilnærmet komplett. Runesteinen er en av to slike funn i Norge. 

I dag står en kopi av steinen i rådhuset på Soknatun mens den 
orginale er utstilt ved Arkeologisk museum i Stavanger. 

STOPP 3: Ruggesteinen 
Her kan man besøke Norges første fredet geologiske fenomen (1923). 
Den 74 tonn store steinblokken kan du bevege på. Den er faktisk Nord-
Europas største bevegelige blokk. 

STOPP 4: Gammel jernbanen
Jernbanen er ca. 8,5 km lang og ble brukt til å frakte malm fra 
Blåfjellgruvene til Rekefjord hvor det ble fraktet videre med skip. 
Arbeidet med banen startet i 1864 og i 1879 stod den første jernbanen 
i Vest-Norge ferdig. I 1873 ankom damplokomotivet Blåfjellbanen. 

STOPP 5: Blåfjell gruver 
Langs den gamle jernbanen kan man observere gamle ruiner og spor 
fra eldre tider. Disse sporene er etter gruvevirksomhetene som befant 
seg i Blåfjell særlig fra 1863 til 1875. Her tok de ut titanholdige 
jernmalmforekomster fra 20-talls små og store gruveinnslag. Det 
engelske selskapet “The Norwegian Titanic Iron Company Ltd” startet 
gruvedriften som varte i 12 år. På det meste var det omlag 200 mann 
i arbeid ved Blåfjellanlegget. I senere tid har det vært flere perioder 
hvor det har blitt tatt ut malm til prøvebruk, senest i 1920. 

Ilmenittmalmen i Blåfjell finner man i forbindelse med en 
veldig grovkornet bergart kalt noritt, også kalt pegmatitt, som 
hovedsakelig består av to mineraler: plagioklas og ortopyroksen. 
Denne bergarten ble til ved at steinsmelte trengte seg inn i allerede 
eksisterende anortosittbergart og dannet det vi i dag kaller Blåfjell-
Måkevatneintrusjon. Denne intrusjonen inneholder ilmenitt hvor de 
verdifulle titanholdige jernmalmforekomstene finnes spredt.
Blåfjell gruver og Ruggesteinen er også Geopark lokalitet 37

Den gamle jernbaneveien (stopp 4)

Gruvene i Blåfjell (stopp 5)   Ulike gruveinnganger i Blåfjell (stopp 5)

Hådyr (stopp 7) 
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RUTE 1: Hovedrute (blå)
STOPP 1: Anortositt 
På dette stoppet kan man observere den samme bergarten som 
finnes på månen - anortositt. Anortositt består av bare ett mineral kalt 
plagioklas. Mineralet gir noen ganger bergarten et fint fargespill i 
blåtoner. 

STOPP 2: Rekefjord 
Rekefjord har blitt formet gjennom perioder med istider og 
mellomistider. Isbreene har erodert U-formede forsenkninger i 
terrenget. og de forsenkningene som ble druknet av havet da isen 
smeltet bort etter den siste istiden for omtrent 10 000 år siden kalles 
en fjord (over havnivået kalles de daler).  

Bergartene rundt Rekefjord kalles intrusiver, som vil si steinsmelte som 
har presset seg inn i allerede størknede og massive bergarter under 
jordoverflaten. Eia-Rekefjord intrusjonen strekker seg fra Rekefjord 

i sør til Eia i nord og består av bergarten Jotunitt som er en lys 
grovkornet magmatisk bergart.

I munningen av fjorden kan man observere dagbrudd på begge sider 
av fjorden. På vestlig side er det den lysegrå anortositten som tas ut 
til produksjon av pukk, og på den østlig side den mørkegrå noritten. 
Produksjonen av pukk startet i 1964. Aggregatene som tas ut brukes 
blant annet til betong, asfalt og mye mer.
 
STOPP 3: Odvar Odd
Vikinghelten Orvar Odd er kjent fra islandske sagaer som forteller at 
Orvar ble født i Sokndal. Orvar Odd skal ha herjet over store deler av 
Europa med sine tre magiske piler som alltid treffer målet og vender 
tilbake til eieren igjen. Fotballklubben «Odd» har sitt navn fra samme 
viking. Orvar Odd skal også være begravet på en fjelltopp i nærheten. 

STOPP 4: Vågan
Vågan er en naturlig beskyttet havn, med arkeologiske spor tilbake 
til steinalderen. Her finnes en minneplate som markerer det første 

3 km 

skuddet avfyrt mot Norge under andre verdenskrig. Skuddet var 
et varselskudd fra britiske HMS Interpid mot det tyske lasteskipet 
Altmark. Bordingen av Altmark i Jøssingfjord ble kjent som «Altmark-
affæren».  

På Engelsholmen er det en rekke fornminner tilbake til eldre jernalder. 
Det finnes også et lokalt sagn som forteller at et skip fra England la til 
ved holmen for at mannskapet skulle begrave sine kamerater som var 
døde av pest. Gravplassen inneholder 7 til 8 graver. 

Vågan bru (fra 1932) er 21,4 m lang og 3,5 m bred. Det er den siste 
hvelvbrua som ble bygget av uarmert betong og naturstein i Rogaland. 

STOPP 5: Nesvåg- naustene 
Nesvåg ligger skjermet bak en molo og mellom fjell. Stedet har vært 
preget av fiske i mange generasjoner og man kan se gamle naust og 
sjøboder innerst i havnen. De 9 naustene på rekke ble bygget siste del 
av 1800-tallet til tidlig 1900- tall.   

Man kan også besøke Nesvåg Sjø- og Motormuseum som er en 
restaurert fiskerbolig fra 1883 og som har en utstilling av gamle 
båtmotorer, fiskeutstyr og maritime gjenstander. 

STOPP 6: Løyningåsen 
I jernalderen lå det trolig et gårdsbruk her. Det er også flere 
gravminner og andre rester av gårdsanlegg fra samme tidsalder i 
området. I øst ligger gården Berglyd, hvor sagahelten Orvar Odd skal 
ha vokst opp.  

STOPP 7: Hådyr 
Hådyr er et høydepunkt med utsikt til havet. Fjelltoppen er hvitmalt 
fordi det har blitt brukt som seilingsmerke i århundrer og som nevnes 
helt tilbake til de islandske sagaene. I nord ser man mot Eigerøy og i 
sør ser man mot Lista. 

Syklene parkeres og turen foregår til fots. 
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STOPP 8: Utsikt fra Birkeland 
Anortosittlandskapet strekker seg fra Jæren i nord til Flekkefjord i sør. 
Landskapet er preget av knollete og nakne overflater med firkantet 
forvitringsmønster. Anortosittbergarten gir opphav til næringsfattig 
jord og derfor er det lite vegetasjon på bergflatene. Landskapet blir 
beskrevet som et  månelandskap. 

STOPP 9: Høyløe Åvendal 
På Åvendal kan man observere noe som ser ut som små hus, men som 
mangler en sidevegg. Dette er høyløer som ble bygget rundt 1870-
1880. De er bygget av tørrmus med tegl på taker. Her ble høy tørket.

STOPP 10: Flyttblokk 
Flyttblokker er blokker eller steiner som har blitt tatt opp, 
transportert og avsatt av en isbre. Flyttblokkene er ofte eksotiske, 
som vil si at de er av en annen bergart enn berggrunnen de ligger 
på. Ut fra rundingsgraden på flyttblokkene kan man si noe om 
transportavstanden. På dette stoppet observerer man en flyttblokk 
med liten rundingsgrad og dermed kan man si at den er kortreist.

STOPP 11: Driftsbygningen på Øvre Saurdal 
Driftsbygningen på Øvre Saurdal ligger cirka 100 m fra hovedveien 
(Fv. 44) på en grusvei og forteller om tidligere generasjoners 
ressursutnyttelse. Ut fra bygningsstilen kan man ikke tidfeste når 
denne bygningen ble reist.  Veggene er av steiner og taket av tegel. 

STOPP 12: Rosslandsguden 
På bergkollen kalt Haugen ligger «Alteret» eller «Skammelen» 
sammen med Rosslandsguden og to kar. Rosslandsguden, som er et 
steinhode av bergarten anortositt, er 0.61 m høy og ble funnet i et ur 
nedenfor «Alteret» sammen med et av karene og som er den eneste 
av sitt slag funnet i Norge. «Alteret» er en stor firkantet steinblokk 
som ligger over 4 mindre steiner. Karene er mest sannsynlig blotekart 
for ofring. Alteret, Rosslandsguden og karene knyttes opp mot 
fruktbarhetskulten - fruktbarhetsguden Frøy. Regnes for å være en 
offerplass fra Jernalderen (500 f.Kr. – 550 e.Kr.). 
Rossland er også Geopark lokalitet 36.

Utsikt fra Hådyr (stopp 7) Høyløy ved Åvendal (stopp 9) Alteret ved Rossland (stopp 12) Flyttblokken ved stopp 10
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No LOKALITETER BESKRIVELSE

P Start & slutt
Parker ved parkeringsplassen som dukker opp på venstre side langs 
Eigersundsveien nær Krossen.

1 Anortositt
2,3 km fra start, ved Støllevik, på høyre side kan man studere en fin 
anortosittblottning. 

2 Rekefjord 50 m fra stopp 1 kan man se ut Rekefjord.
3 Odvar Odd 2 km videre sykler man forbi Oddsfjell. 

4 Vågan
Ca. 1,5 km fra stopp 3 kommer man til Vågan bukt og ca. 200 m 
videre er Vågan bro. 

5 Nesvåg 0,9 km videre kommer man til Nesvåg. 
6 Løyningåsen Sykler forbi Løyningåsen.

7 Hådyr

Følg veien slakt oppover fra Nesvåg i ca. 3 km. Turen til Hådyr tar 
rett under en time tur – retur og er ca. 2,5 km lang. Syklene parkeres 
og turen starter på en traktorvei ved Vatland og går over til en 
rød-merket sti gjennom ulendt terreng med blant annet myr og tuer. 
Husk godt fottøy!

8 Utsikt fra Birkeland 1 km videre, et fint utsikts-punkt. 
9 Høyløe 2 km videre finner du høyløene på Åvendal. 

10 Flyttblokk
Følg veien og du vil komme ut på FV44. Ca. 3,5 km fra stopp 9 kan 
flyttblokken observeres på høyre side. 

11 Driftsbygning på Øvre Saurdal
3 km fra stopp 10, 100 m fra hovedveien på høyre side finner  du 
stopp 11. 

12 Rossland
Følg FV44 til skilting “Rossland” (Ca. 4 km fra stopp 11). Parker 
syklene og spaser opp til Haugen. Fra FV44, følg bakken ned til du er 
tilbake på parkeringsplassen. Ca. 4 km fra stopp 12. 

13 Kriken Ca. 0,8 km fra parkeringsplassen er kirken på venstre side. 
14 Eiksteinen 800 meter videre er plassen hvor Eiksteinen ble funnet. 
15 Ruggesteinen Etter 2,1 km vil du se Ruggesteinen på venstre side. 
16 Den gamle jernbaneveien Du sykler nå på den gamle jernbaneveien langs denne strekningen. 

17 Blåfjellgruvene
2,5 km fra Ruggesteinen finner du stopp 17. Følg samme vei tilbake til 
parkeringsplassen.

MAGMA GEOPARK
Gratis GPS-basert spill og guide for smarttelefon. 
Ta familien med på en guidet tur gjennom Magma Geoparks 
lokaliteter og lær mer om dette unike området!

AndroidApple

Bli med på TURFHUNT! Spillerne drar til 
ulike GPS-koordinater i spillet og svarer 
på spørsmål. Passer for hele familien!
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