
  
 

Tur: Nord-Talgje Sted: Nord-Talgje Stavanger Kommune Poeng: 5 

Type tur: Fottur GPS Lengde: ca 4,5 km rundtur  

Startdato 26.3.2021 Sluttdato 31.10.2021  

 

Kartdata: UTM sone 32, PDF Målestokk 1:20000, Rutenett 1000 m, Høydekurver 5 meter, 

 



  
 
  
   
 

Innledning: 
Fra Ut.no: Nord-Talgje er et av de viktigste båtutfartsområdene i Ryfylke. Her er hundrevis av båter innom de lune 
vikene hver sommer. På vestre del av øya har Ryfylke Friluftsråd lagt til rette for at hele familien kan ha utbytte av et 
opphold. Her er svært gode havneforhold, toalett og renovasjonsordning. Gå på land og utforsk denne helt spesielle 
øya. Her er marmor- og kvernsteinbrudd og over 330 forskjellige plantearter. Da vegetasjonen flere steder er svært 
sårbar, er det best å bruke de mange stiene i området. I tilknytning til dette stinettet er det satt opp 
informasjonstavler som gir opplysninger om geologi, plante- og dyrelivet. 
På Helgøysund øst på øya kan du handle, og her er også anledning til å vaske klær og ta en dusj. Men ikke la deg 
stoppe dersom du ikke har egen båt. Hurtigbåter går i rute til Helgøy. Det er et glimrende utgangspunkt for 
utforskning av denne perlen av en øy. 
 

Turbeskrivelse: 
TellTuren er ca 4,5 km rundtur, og den er klassifisert som enkel og går i en blanding av stier, turveier og gardsveier. 
Sporet er ikke eksakt, men terrenget krever heller ikke et nøyaktig spor  
TellTur målet er X 35 toppen på i en radius på cirka 50 meter nordvest på øya. 
Posisjon UTM 32V N: 6570216 Ø: 317492 
 

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 
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