
INTRODUKSJON
Har Olav den hellige beseiret over midgardsormen? Hva er anortositt 
og hva er flyttblokker og sigdbrudd? Dette er noen spørsmål som blir 
besvart under denne sykkelrundturen som starter i Egersund. Egersund  
er byen i Eigersund kommune og som sammen med kommunene Lund, 
Sokndal og Bjerkreim utgjør regionen Dalane. Egersund og Eigersund 
kommer fra det norrøne navnet Eikundarsund som betyr “ei sund med 
mye eiketrær i.” Dette er også noe som gjenspeiles i kommunevåpenet 
som er en gullfarget eikeblad på en grønn bakgrunn. Deler av turen 
går gjennom bygda Hellvik som er et tettsted i Eigersund. 

START & SLUTT: Gruset (Egersund)
Turen starter ved parkeringsplassen på Gruset langs Jernbaneveien i 
Egersund. Sykkelrundturen går gjennom et kulturlandskapet med en 
unik magmatisk geologi og spor etter den siste istiden som var for 

10 000 år siden. Turen er cirka 27 km lang og foregår langs varierende 
veidekker, fra grus til asfalt, med varierende trafikk (se figur 
Høydekurve). Egersund er også Magma Geoparklokalitet nr. 25.

STOPP 1: Anortositt og forvitring
I blottningen på nordsiden av stien kan man observere månesteinen 
kalt anortositt. Det som gjør bergarten mineralogisk spesiell er at den 
inneholder bare et mineral, kalt plagioklas. Dette gir bergarten et fint 
fargespill i blåtoner.  

På sørsiden av stien ses en forvitret overflate med striper*. Dette er 
forvitringsstriper som ble dannet i perioder før istidene. Da var klimaet 
varmere og fuktigere enn i dag og mineralet feltspat (plagioklas) ble 
utsatt for kjemisk forvitring nede i sprekker. Dette har resultert til 
anortosittens karakteristiske utseende med småskala stripemønster 
som gir en knollete overflate. * Forvitring vil si kjemisk eller fysisk nedbrytning av en fast 

bestanddel til mindre fragmenter.
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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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 Vannføring i Fotlandsfossen som er stopp 9 

 STOPP 2: Jord, morener og flyttblokker
Anortositt forvitrer svært dårlig i dagens norske klima og derfor er 
berggrunnen svært næringsfattig med lite vegetasjon på fjellene. 
Dette fører en av karakteristikkene til Dalane regionen: et “nakent 
landskap”. 

Frodige områder med vegetasjon kan blant annet skyldes den 
næringsrike jorda som kommer fra moreneavsetninger som ligger 
spredd i landskapet. Materialet ble avsatt fra en isbre under siste istid 
og kjennetegnes med at den er usortert, som vil si at det inneholder 
fragmenter av ulike kornstørrelse, kornformer og rundingsgrad. 

På motsatt side av innsjøen kan man observere blokker som ligger 
tilfeldig og sprett i landskapet. Dette er blokker og steiner som har 
blitt tatt opp, transportert og avsatt av en isbre. Blokkene er ofte 
eksotiske, som vil si at de består av en annen bergart enn berggrunnen 
de nå befinner seg på. Blokkene kalles flyttblokker. 

STOPP 3: Maurholen holdeplass og sigdbrudd
Maurholen holdeplass ble åpnet 1879 under navnet “Lille 
Sirevaag holdeplass” og var tidligere en stasjon langs den gamle 
jernbanestrekningen. Stasjonen ble lagt ned i 1951 da Eigerøybru 
ble bygget. Den tidligere jernbanetraseen er i dag tilrettelagt som en 
turvei. 

Boligen på venstre side var vokterboligen som i dag er innredet i 
gammel stil. 

Rett ovenfor stien kan man observere halvmåneformede merker i 
berggrunnen. Merkene kalles sigdbrudd og ble dannet av fastfrosne 
steinblokker under bresålen under siste istid. Blokkene utøvet et trykk 
på berggrunnen som resulterer i at fjellet ga etter å det ble dannet 
brudd. Sigdbrudd kan indikere isens bevegelse fordi de dannes på 
tverrs av bevegelsesretning.   

Sykkelveien mellom Egersund og HellvikSykelturen er cirka 27 km lang Sykelturen går gjennom morenelandskap
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 Pukkverk med “hvit anortositt” nær Hellvik (stopp 5) Sigdbrudd dannet av isbre (stopp 3) Ivesdal kapell  (stopp 6)

Flyttblokk (stopp 5)Anorosittens knollete utseende (stopp 2)

Anortositt kan studeres i blottningen ved stopp 1 

No LOKALITETER BESKRIVELSE

P Start og slutt

Start fra ‘Gruset’ (parkeringsplass i Egersund).
På sykkelsti, følg RV44 til jernbanestasjonen. I rundkjøringen 
forsetter sykkelstien til venstre mot Eigerøya. Følg Nordsjøruta, 
sykkelrute 1. Sykkelstien tar av fra RV 502 inn mot Åsan, følg 
sykkelveien til skilt; ”Den Gamle Jærbanen” kryss veien og ned 
bakke under RV 502.

1 Anortositt Ca. 3,3 km fra start kommer du til stopp 1. 
2 Jord, morener & flyttblokker Ca. 2,8 km fra stopp 1 kommer du til stopp 2. 

3
Maurholen holdeplass og 
sigdbrudd

Ca. 1 km fra stopp 2  kommer man til stopp 3. 

4 Netland
100 meter etter Hellvik stasjon tar sykkelruta av til høyre, under 
jernbanen, inn på Netlandsveien langs Netlandstjørna.

5 Hellvik
3,9 km fra Maurholen kommer du til Hellvik Steinbrudd på venstre 
side. 

6 Utsikt 
Ca 3,4 km fra stopp 5 (steinbruddet) kommer du til et utsiktspunkt

7
St. Olavsormen Kan ses flere plasser i terrenget. 

8 Eige Følg veien til Eige. Ta til høyre ved kryss. 

9 Fotlandsfossen

Fotlandsfossen ligger i enden av Fotlandsvatnet med laksetrapp. 
Du kan lettest gå ned til laksetrappen 50 meter etter busstoppet 
på venstre side. Følg hovedveien videre nedover mot RV44 og skilt 
mot Egersund.

10 Egersundsgang

Ta av til venstre ved skilt EGERSUND, over riksvegen, og inn 
på sykkelsti. Denne følges mot jernbanebrua og ca. 2 km fra 
Fotlandsfossen kan man observere Egersundsgangen  (stopp 
10) på venstre side.  Ta av til venstre ved skilt SJUKEHUS inn 
Kvidafjellveien. 

11 Hestvad brua

 I enden av veien ta til høyre under jernbanen og følg sykkelveien 
oppover langs RV42. Ta til høyre under RV42 og over Hestvad bru. 
Hold til venstre og ned langs elva Lundåna forbi Elverhøy (park). 
Følg Elvegaten.  

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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STOPP 4: Netland
Murene langs Netlandsveien er fra 1874 og langs veien kan man 
også finne flere gravplasser og gravminner fra jernalderen. Den første 
gravplassen ligger mellom to innkjørsler på høyre side (Stopp 4). 
Haugen er delvis dekket av vegetasjon i form av trær og gress. Noen 
meter fra første gravplass finnes det 6 gravminner og gravplasser på 
motsatt side. 

STOPP 5: Hellvik
Hvit anortositt brytes ned ved Hellviksplitt AS. Anortositten knuses ned 
til mindre bestanddeler og brukes hovedsakelig til veikontruksjoner. 
Litt lenger nordøst ligger et annet steinbrudd -  et ”hvitt fjell” med 
knust forvitret anortositt. 

Ordet Hellvik kommer fra “helle” som vil si et flatt berg som ble brukt 
til laste- og losseplass for skip i mange århundrer. Mye av det som 
produseres her blir sendt med lasteskip fra Hellvik havn som ligger 3 
km herfra.

bygd for over 100 år siden.    

Stopp 10: Egersundsgang
Ved veiblottningen kan man observere et bredt bånd av en mørk, 
finkornet bergart som skjærer gjennom den hvite anortositten. Denne 
mørke bergarten kalles basalt og ble dannet under jordoverflaten ved 
at steinsmelte trengte seg inn i anortositten og størknet i sprekker i 
jordskorpen for 600 millioner år siden. Denne typen intrusjon kalles 
en gang og det finnes 11 slike basaltganger i Rogaland. Gangene er 
mellom 0,5 til 30 meter tykke og opp til 60 km lange. 

STOPP 11: Hestevad brua 
Brua som i dag fungerer som gå og sykkelvei over Eieåne ble bygget 
i 1851. Brua koblet byen Egersund sammen med den Vestlandske 
Hovedvei (første planlagte kjøreveien mellom Stavanger og Oslo). 
Denne veien var i mange år hovedveien inn til byen. 

STOPP 6: Utsikt
Denne turen når en høyde på 150 moh. og her på toppen får man 
utsikt i alle retninger. Her kan du se store deler av Egersund-Ogna 
anortositten som strekker seg så langt du kan se i alle retninger. 
Mot syd og vest strekker anortositten seg like langt som du kan se. 
Anortositten strekker seg til Krossmoen i øst hvor den blir brutt av den 
lagdelte Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. Fjellene du ser i horisonten 
mot øst og nordøst er gneiser. 

STOPP 7: St. Olavsormen
St. Olavsormen er en forhøyet gresskledd åsrygg (opp mot 10 m tykk 
og 2 km lang) som ligger i en motbakke i landskapet. Ryggen har fått 
navnet sitt fra et gammelt sagn som handler om kampen mellom kong 
Olav den hellige og midgardsormen. Midgardsormen prøvde å komme 
seg fra fjorden til et vann innlands. Olav den hellige seiret i kampen 
og bevis fra hendelsen ligger som et synlig tegn i landskapet! 

I dag har man en geologisk forklaring på fenomenet; under siste 

istid ble materialer (leire, silt, sand, grus, stein og blokker) fraktet i 
smeltevannstunneler under isbreen som dekket området. Når breen 
smeltet bort ble materialet liggende igjen i landskapet og indikerer 
hvor smeltevannstunnelene en gang har gått. Rygger kalles en esker. 
Dette er også Magma Geoparklokalitet 13. 

STOPP 8: Eige
Navnet Eige kommer fra det gammelnorske navnet Eike som viser 
til et sted med mange eiketrær. Funn fra området kan dateres 
tilbake til steinalderen og det har vært drevet gård her siden 
folkevandringstiden. 

Stopp 9: Fotlandsfossen
Den lakserike elva, Bjerkreimselva, går igjennom en serie strie vannfall 
nær Fotland. Vannmengden i elva varierer igjennom året men er 
normalt størst på våren når snøen smelter i fjellet. 
Laks svømmer opp elven for å gyte og vannfallet her har vært en 
større utfordring for dem. Den første laksetrappen i Fotlandsfossen ble 

STOPP 12: Egersund Fayanse
I den oransje bygningen som dukker opp på høyre side av Fabrikkgaten 
holdt Egersund Fayancefabrikk holdt til i mange år. Fabrikken var 
lenge den første og største industribedriften i Egersund. 

Fabrikken ble grunnlagt av Johan Feyer i 1847 og var i drift i 132 
år før den ble langt ned i 1979. Dalane Folkemuseum overtok 
da samleobjektene og dette står i dag utstilt ved Egersund 
Fayancemuseum som holder til i det samme bygget. 

Tidligere Egersund Fayancefabrikk

Stopp 10 - basaltgang
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