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TRODLA-TYSDAL – Der ingen skulle tru…. 
 

…at nokon kunne bu. Trodla-Tysdal er Rogalands mest avsidesliggende 
gård i drift. Gården ligger i Hjelmeland kommune. Vill og dramatisk natur 
med 900 meter høye fjell omkranser gården. Gården har lakseelv og 
ørretvann. Trodla-Tysdal ble også kjent utenfor vårt område gjennom 
Nrk-serien ”Der ingen skulle tru….”. 
 

 

Avreise fra Stavanger/Sandnes kl. 08.15/08.45. 
Vi kjører gjennom Fjellbygda inn til Lauvvik hvor 
fergen har avgang kl. 09.15. Fra Oanes følger 
vi veien over heia til Botne og videre innover til 
Jørpeland. I den tidligere driftsdirektørboligen til 
Stålverket er der åpnet for nye aktiviteter, og 
huset har fått navnet Rosehagen. Her får vi 
servert dagens formiddagskaffe med 
Rosehagens egne kanelruller til. 
 

Vi følger Ryfylkeveien videre innover langs 
Tysdalsvatnet og gjennom Målandsdalen til 
Årdal hvor vi svinger av veien inn til Riveland 
og Nes. Ved Øvre Tysdalsvatn venter Kjell 
Tysdal på oss for å frakte oss over det 13 
kilometer lange vannet inn til Trodla-Tysdal. 

Kjell guider oss over vannet innover mot gården som han og familien kjøpte og flyttet inn til i 1989. 
 

Vel framme i Trodla-Tysdal venter middagen på oss – hjemmelagede kjøttkaker med påfølgende 
hjemmelaget is til dessert. Etter middagen får vi servert kaffe og Kjell vil fortelle oss om hvordan familien 
fant på å slå seg ned her inne, og om hvordan dagliglivet arter seg. Trodla-Tysdal har vært turiststasjon 
for Stavanger Turistforening siden 1892 og er åpen året rundt, så de er ikke hele året alene her inne. 
Etter middagen har vi litt tid til å rusle rundt og nyte naturen og stillheten her inne, før vi igjen setter oss i 
båten og tar tilbake til Valheim i Årdal.  

 

Fra Årdal går så veien ut gjennom Målandsdalen, langs Tysdalvatnet til 
Bjørheimsbygd. Fruktmost, den lille fabrikken på Tjøstheim hos Astrid og Knut 
Skårland står på programmet. Her produseres eplemost, saftprodukter og ulike 
typer av syltetøy. Til ettermiddagskaffien får vi servert smaksprøver, og med 
mulighet for å handle med seg av det som faller i smak. 
  

Siste biten av turen går nedover mot Tau hvor vi tar fergen til Stavanger. For 
grupper fra Sandnesområdet og sørover går hjemturen med fergen fra Oanes.  
 

Vi regner med å være tilbake i Stavanger/Sandnes ca kl. 18.30/18.45 
 
 

Prisen inkluderer:   

• Turistbuss med sjåfør som guider 

• Guidet båttur over Øvre Tysdalsvatn 

• For- og ettermiddagskaffe m/noe å bite i 

• Hjemmelaget middag og dessert m/kaffe 
 

 
Merknad: Pga. kapasitet på båten på Øvre Tysdalsvatn så kan det ikke være mer enn 42 deltakere på turen. 
  
 

Opphavsrett til turprogram tilhører Sverre Haga A/S, og kan ikke kopieres uten etter avtale. 

Pris pr. person kr. 950,-*  
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