Tur: Grytenuten

Sted: Kjølvik Suldal kommune

Type tur: Fottur

GPS Lengde: ca 11,5 km tur-retur

Startdato 26.3.2021

Sluttdato 31.10.2021

Poeng: 30

Kartdata: UTM sone 32, PDF Målestokk 1:20000, Rutenett 1000 m, Høydekurver 10 meter, Tellekurver 100 meter

Innledning:
Grytenuten som ligger på Ropeid halvøya i Suldal kommune, er for mange en favoritt.
Toppen som ligger på 862 meter rager høyt over Vindafjorden, og er godt synlig i sør når man kjører mellom Vikedal
og Kvaløy. Det er ingen høyere fjell lenger ut mot kysten, så det er en formidabel utsikt herfra. I godt klarvær ser man
Stavanger, hele Boknafjorden, Kvitsøy, Utsira, Stord, Bømlo, Kvinnherad, Folgefonna, Skaulen og innover mot
Ryfylkeheiene. Startstedet for turen er tilgjengelig med bil, men turen er også tilgjengelig for de som vil ta turen inn
fjorden og ligge skjermet med båt på gjestebrygga i Sjøbuholsvågen, eller ved brygga lengre inne ved Vatlandsvågen.
Det er ca 3,2 km å gå eller sykle fra Sjøbuholsvågen og inn til der stien starter.
Turbeskrivelse:
TellTuren er ca 5,5-6 km hver vei, og den er klassifisert som krevende da det er over 800 meter stigning før du når
toppen som ligger på 862 moh.
Utgangspunktet for turen er ved Kjølvikstølen grendehus som er merket P på kartet. Man kommer hit ved å kjøre til
Ropeid, videre mot Marvik og Hebnes. Parker ved grendehuset, og følg grusveien til første grind. Stien starter her, og
er særdeles godt merket. Det er røde merker hele veien. Disse er lette å følge, selv i områder der det er snaufjell.
Turen starter lett med et stykke grusvei, men når en tar av fra denne blir det etter hvert virkelig bratt. Det er ca 800
høydemeter til toppen, så det sier seg selv at her får man opp pulsen, særlig i partiet som går gjennom fin lauvskog.
Utsikten blir etter hvert flott, og det er merket utsiktspunkt som er verdt å besøke.
Ta med godt med drikke, for forbruket blir stort. Det er mulig å fylle drikkeflaska ved Krokavatnet.
Når man kommer til toppen får man betalt for strevet tidligere på turen. Det er fantastisk utsikt!
TellTur målet er toppen på Grytenuten i en radius på cirka 50 meter.
Posisjon UTM 32V N: 6591865 Ø: 327774
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

