Haugstadskogen på Vigrestad er et lunt og stemningsfullt sted
både for store og små. I tillegg til de mange turveiene og
skogstiene er deler av området opplyst, ei populær 2,5km lang
lysløype slynger seg rundt i terrenget. Midt i skogen finner du et
flott lite hus hvor en kan sette seg under tak og nyte den
medbrakte kaffen og en liten matbit.
Sett av 45min på rundturen, totalt 3,2km.

Kommune:

Hå

Tid:

45min rundtur

Lengde:

3,2km rundtur

Merket:

Nei

Terreng:

Sti / Lysløype

(I tillegg kommer eventuelle pauser)

(Informasjonstavler)
(Joggesko)

Vanskelighetsgrad: Enkel
Høyde:

Haugstadskogen 94m.o.h

(Høyeste nivå)

Parkering:

Haugstadskogen er å finne på Vigrestad i Hå kommune.
Fra Nærbø, følg Rv44 i sørlig retning mot Varhaug og Vigrestad. Fortsett forbi rasteplass ved Hårr, like
etter er det skiltet til Haugstadskogen. Følg Vollvegen 141 til skilt mot Vigrestadhallen kommer til syne,
fortsett på Rundevegen 180 og over brua ved IKM. Ta til høyre ved skiltet avkjørsel mot
Vigrestadhallen og Haugstadskogen. Fortsett mot Stokkelandsmarka på Haugstadvegen.
Gratis parkering. GPS posisjon N58 33.689 E5 43.454

Informasjon:

Det er en forblåst og regnfull 1.juledag. Pakket og klar starter jeg ved hovedinngangen til
Haugstadskogen, her er det satt opp ei informasjonstavle, diverse skilter og slokningsredskaper i
tilfelle skogbrann.
På informasjonstavla dominerer et tre skilt merket, Skogsti 1991. Skiltet er gitt av Hå kommune, Jæren
Friluftsråd, Rog.Skogselskap og Det Norske skogselskap. Jeg starter rett opp av den lille bommen
hvor også den populære lysløypa starter, ca 2,5km fin grusvei er opplyst.

Jeg kommer til et stikryss hvor det er mulig å ta til venstre, inn hit fører til et koselig lite «hus» hvor det
kan være greit å ta en liten pause senere i turen. Siden jeg akkurat har startet tar jeg til høyre og
fortsetter mot Stokkelandsmarka Barnehage, uteplassen her inneholder flere lekeapparater for de aller
minste.
Jeg fortsetter mot turens østligste og høyeste punkt. Ved start er det som tidligere nevnt satt opp
informative plakater, en viser blant annet hvilke dyr som spiser kongler samt hvordan de ser ut etterpå.
Kjekt for de små og få utforske terrenget i tillegg til å gå på konglejakt.

Videre på tilbakeveien går jeg innom det lune og flotte stedet hvor et flott lite «hus» står oppført. Her er
det tilrettelagt med benker og bord både inne og ute, informasjonstavler er igjen et faktum.
Denne gang leser jeg om kjuker, hva kan det være?
Kjuker er poresopper (utvekst), også kalt gås eller kåter som angriper både levende og døde trer.
Knuskkjuke som er en type angriper for det meste levende bjørk, i eldre dager ble soppen tørket og
benyttet ved opptenning. En annen type er rotkjuke og fører til råte på gran.

Jeg setter meg ned og hører på skogens ro, turen er snart ved veis ende for denne gang. Selv om min
rute stopper her er det fremdeles mye mer og utforske av denne stemningsfulle skogen. Mange stier
fører til spennende områder for de aller minste.
Det er mulig å ta turen til Haugstadskogen både med rullestol og barnevogn.

Husk,
- Gjeldene båndtvangbestemmelser.
- All bruk av åpen ild i skog og mark er forbudt.
God Tur

