
Sørmarka
Navnet Sørmarka ble til som en praktisk samlebetegnelse for tur-
områdene Ullandhaug, Auglendshøyden og Hinnamarka. Området
er på ca ca 3km2 med Ullandhaug som det høyeste punktet på
135 moh. Stavanger Aftenblad tok i
1908 initiativ til å plante området med
trær. Skoleklasser har fra 1910 og helt
fram til i dag deltatt i dette. Her finnes
treslagene gran, furu, bøk, lerk, eik,
bjørk, kristtorn, lønn, hassel, rogn og
osp. Bruk en dag sammen med barn og
barnebarn og finn disse trærne!

Ullandhaug
Utsikten fra toppen er fantastisk. Her
er det også et minnesmerke for slaget
ved Hafrsfjord. Søndager har Sørmarkas
venner åpen kafé i Ullandhaugtårnet.
Sørmarkas venner og Skogselskapet i
Rogaland har de siste årene samarbeidet
med Park og idrett om tilsyn, planting
og skjøtsel i Sørmarka.
Ned mot Stavanger botaniske Hage
kan du finne en flott bøkeskog.

Stavanger botaniske Hage
Hagen er åpen året rundt, og er hver
søndag fra juni til september betjent av
Hagens venner. I Urtehagen finner du
ulike krydder, medisin- og urteplanter.
Staudehagen inneholder flere hundre
arter som blomstrer hele sommerhalv-
året. Den geografiske hagen har planter
fra hele verden.

Auglendshøyden
og Hinnaberget
Hinnaberget, 112 moh, er det høyeste
punktet i den sørlige delen av Sørmarka.
Utforsker du området, finner du mange
spennende stier, pytter og ikke minst
flere svære betongklosser! Klossene ble
laget som fester til radiomaster i 1920.
Mastene ble revet 1935. Ned mot
Hinnamarka er det en fin lerkeskog.

Opptre varsomt i vår nære natur.
Når du ferdes i naturen skal du opptre varsomt, ikke gå på dyrket
mark, lukke grinden etter deg og la steingjerdene i fred. Søppel
tar du med hjem. Det er båndtvang hele året nord for motorveien.

Kilde: Thoring, Erik 2000: På tur i Stavangers natur. Eget forlag, Stavanger
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En Folkesti er en turløype der
hver km er markert med km-
skilt. Ideen om Folkestier
kommer fra Irland. Folkestier
finnes i flere land både i Skandi-
navia og resten av Europa.
Km-skiltene (markert med rødt
hjerte på kartet) motiverer flere
til å gå oftere og gjerne lengre
enn de ellers ville gjort.
Vi oppfordrer folk i alle aldre til
å gå for trivsel og velvære!

Velkommen til
Sørmarka Folkesti
Sørmarka folkesti er belyst.
Følger du de to nye Folkestiene
får du flotte rundturer i Sør-
marka. Det er ca 400 meter
mellom rundløypene. Du kan
variere turen ved å bruke de
andre turveiene og stiene i
området også.
Folkestiene går i kupert terreng
og er henholdsvis 3 og 2 km.

Sørmarka Folkesti

Kjell Arholms gt. Sørmarkkrysset


