Tur: Brimse

Sted: Stavanger Brimse

Type tur: Fottur

GPS Lengde: ca 5 km rundtur

Startdato 26.3.2021

Sluttdato 31.10.2021

Poeng: 5

Kartdata: UTM sone 32, PDF Målestokk 1:20000, Rutenett 1000 m, Høydekurver 20 meter, Tellekurver 100 meter

Innledning:
Fra ut.no: Å stige i land på Brimse er som å komme 50 år tilbake i tid. Smale veier, små teiger, steingarder, jordkjellere
og beskjedne driftsbygninger viser at øya har vært skånet for et intensivt, industrialisert landbruk. Kontrasten mellom
de store jordbruksflatene på Østhusvik og det kuperte beiteprega kulturlandskapet på Brimse er stor. Det er ikke
mange slike områder igjen i Rogaland.
Fornminner viser at Brimse har en lang bosetningshistorie. Rydningsrøyser, bautastein, gravhauger, gravfunn og rester
etter bygninger forteller om en to tusenårig lang historie. Men likevel, de fleste spor etter fortiden ligger muligens
under jordoverflaten, godt bevart for ettertiden, nettopp fordi Brimse har ligget relativt urørt. I dag er kun to gårder i
drift på Brimse. Resten av jorda blir paktet av bruk på Østhusvik. Fremdeles må du i båt for å komme til Brimse.
Rutebåten anløper Brimse kai, men sjekk rutetidene!
Turbeskrivelse:
TellTuren vi anbefaler finner du også på ut.no. Turen er en rundløype.
Velforeningen på Brimse har merket en flott rundtur. Sporet er ikke eksakt, men det er heller ikke nødvendig i dette
terrenget. Løypen starter i veisvingen like ovenfor kaien og dersom du følger denne, vil du få et flott tverrsnitt av
naturen på øya. Løypen går for det meste i nærheten av stranden, men veksler mellom hasselskog, lynghei, fuktig
oreskog, beitelandskap og ikke minst nydelige svaberg. Flere steder passeres hytteeiendommer. Enkelte gamle, store
naust forteller om tidligere tiders bruk av fjorden. Men ta deg tid til en tur på den koselige veien etterpå. Da får du
også med deg gards- og bygningsmiljøet på øya. Rundturen er i alt på 5 km.
TellTur målet er er 35 meter høye Ramshaug som ligger helt øst på øya. Punktet er i en radius på cirka 50 meter.
Posisjon UTM 32V N: 6553462 Ø: 317883
Generell TellTur informasjon:
TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for turregistrering, også kalt postkassetrim. Her kan du finne turmål og
registrere resultatene dine. Konkurrere med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål.
Denne turen er et TellTur mål.
Registrer turmålet via GPS med Norgeskart Friluftsliv mobilapp for Android og iOS. Appen sjekker automatisk om du
er innenfor 50 meters radius fra turmålet, da åpnes en innsjekkingsdialog som lar deg bekrefte at turmålet er besøkt.
Så lenge du har turen lastet inn i appen, betyr det ingen ting om målet er uten mobil dekning når du når målet.
For full informasjon om mobilappen og dens bruk mot TellTur: https://norgeskart.wiki/nb/brukerveiledning/telltur/
Detaljert informasjon:
PDF ligger til nedlastning via lenke: http://www.ryfri.no/telltur
Turmålet er som på alle TellTurer et punkt, som gir poeng når du kommer til punktet.
Du må laste inn appen som beskrevet i avsnittet over.
Hver TellTur gir et gitt antall poeng. Premier venter til den som har samlet flest turer, eller den som har samlet flest
poeng. Sjekk ut: http://www.ryfri.no/telltur for informasjon om årets TellTur regler.
Turen er publisert av:
Ryfylke Friluftsråd

