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Stortua (Silsetfjellet)
Eide

Silsetfjellet har flere topper. På denne
turen skal vi først bestige Stortua
(449 moh), deretter Vardehaugan
(629 moh).
Første halvdel går på god sti gjennom
skog med enkelte våte partier. Over
skogrensen er stien tørrere. Fin utsikt
i alle retninger.

Navn
Vår vurdering
Sted
Timer opp + ned
Total stigning
Utsikt
Finne veien
Framkommelighet
Luftig
Kartreferanse

Stortua (Silsetfjellet)

Eide
2 + 1,5 = 3,5
600 meter

Lett
Tydelig sti, stykkevis fuktig.
Nei
Turkartet eller 1320 IV Eide

Vardehaugan (629 moh) på toppen av
Silsetfjellet, lever opp til navnet.
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1 km

Kjørebeskrivelse
Noen hundre meter nord for Eide
sentrum tar du opp til venstre der det er
skiltet til Bollia, Stadion og Eidehallen.
Etter ca. 200 m tar du til høyre. Deretter
til venstre, skiltet mot Stortua. Bilveien
svinger mot høyre
og krysser en
bekk. Like over
bekken svinger du
til venstre og
parkerer ved enden
av veien.

Silsetfjellet

Stortua

P

Eide

Rutebeskrivelse
Gå gjennom porten til høyre for huset
(se bildene til venstre). Velg øvre trasé
av lysløypa. På toppen av den første
bakken tar stien av til venstre (se bildet
nederst til venstre). Her er flere
muligheter, alle fører til målet, men
stien mot venstre er nok den tørreste.
Start i lysløypa
bak porten.

Gjennom porten.

På toppen av den første bakken i lysløypa tar
stien av til venstre.

Denne stien går bratt oppover i skogen.
Den er tydelig og lett å følge. Lenger
oppe flater stien ut, og her møter du
den alternative stien.

31

Nå passeres et større myrparti, helt tørrskodd på
en flott plankevei (se bildet til høyre). Stien
stiger på andre siden av myren. Her kommer du
til et stidele med bok og kasse. Følg stien som
går oppover mot høyre.

Tørrskodd over
stormyra.

Denne tar deg gjennom en granskog. Snart
svinger stien mot venstre. Etter hvert kommer vi
ut av skogen. Du kommer til et skilt som viser
vei mot Stortua og Vardehaugan (se bildet ned
til høyre). Vil en rett til høyeste toppen kan en
følge denne stien oppover, men en avstikker via
Stortua anbefales. Vi går derfor til venstre mot
Stortua (se bildet under).

Stortua rett fram.

Fra Stortua har du fin utsikt over Eide. Gå
noen meter tilbake fra toppen og ta stien ned til
venstre i retning Vardehaugan. Stien tar oss ned
i en liten dal, og fortsetter deretter helt til
toppen av Vardehaugan. Dvs. der er det flere
topper å velge mellom.
For returen går du ned stien du kom opp. Men
halvveis nede i bakken tar en sti av mot venstre,
i retning av venstre kant på Stortua. Følger du
denne kommer du tilbake til skiltet på bildet til
høyre. Deretter samme vei ned.

Følg stien til venstre mot
Stortua (vi kommer ned stien
fra Vardehaugen).
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