
10 ting å gjøre i Hunnedalen i sommer 
 
Badeland 
Elva har mange fine kulper for bading. Helt i begynnelsen av nedre hytteby renner 
Bergebekken over glatte svaberg med små badekulper og sklier imellom. Vannet blir fort 
oppvarmet, ypperlig for de minste. 
I Hunnevatnet og Djupavatnet er det fine sandstrender. 
Fisking 
Elva inneholder mye fisk, utsatt Bekkerøye. En fin fiskeplass er kulpen ved den gamle brua 
litt oppover fra Øvstabøstølen. Prøv med dupp og flue (”Olsen”), men fisken er veldig liten. 
Du kan få større fisk i Djupavatnet og Fossetjern. 
Kvitafossen 
Fra Øvstabøstølen vasser du over elva, og følger stien på moreneryggen til høyre for 
Veltebekken. Litt over tregrensa dreier du mot høyre og sikter inn på Nonsbekken. Her er 
det ikke lett å finne noen sti, men snart er du like over utspringet for fossen, under en stor 
stein. Spennende å se fossen kaste seg utfor stupet. 
Følger du ryggen kan du gå opp på Halbrekknuten. Bratt og skummelt, nesten som 
”Besseggen”. Passer ikke for de med høydeskrekk. 
Bekkevandring 
Prøv å gå midt i bekken nedover, start fra Djupavatnet. Shorts, gamle joggesko, og kanskje 
en stav å støtte seg til. Passer for de mellomstore. Motsatt vei er kanskje litt tryggere, start 
ved veien. 
Tveitebrekka. 
I stedet for å følge stien opp Tveitebrekka går du svabergene i elva. Pass på glatte partier, 
starten er litt bratt. 
Stien under vann. 
Går du opp Konedalen kommer du til øvre Tverråtjern. For å komme videre må du gå en sti 
under vannflaten, langs bratte fjellveggen. Det er steinete, sko er nødvendig, støvler duger 
ikke. Du kommer inn til Tverrålege, en fin heller brukt av sauegjetere i gamle dager. 
Overnatting i en heller 
Nederst i Tveitebrekka ligger en fin heller (”hidlar”) som kan brukes til overnatting. Etter at 
du har passert brua dreier du mot venstre og sikter inn mot noen store steiner under 
fjellveggen. Ta med et godt liggeunderlag, sovepose, litt ved, og pølser. Tips: unngå 
spøkelseshistorier. 
Det ligger mange hellere rundt i heiene: Austmannshelleren, Løyndeherberge, Tuftelege, 
Mjålandshelleren, Marilega, og den største: Mohelleren. Disse ble brukt for overnatting av 
sauegjetere og vandrende folk. 
Gå bispeveien 
På nordsida av Hunnevatnet gikk den gamle ferdselsveien mellom Sirdal og Stavanger. 
Biskop, lensmann, og fut gikk her, og bønder som skulle til byen for å handle. Det fortelles at 
kong Øystein gikk her med hirden sin en gang på 1100-tallet. De overnattet i Øysteinhelleren 
på Tjørhom. I ei steinrøys er det funnet et romersk kokekar. Bli det varmt kan du ta en dusj i 
Kvitingen. 
Leirbål 
Grilling på terassen er fint. Men ta med litt ved, og gå opp til Djupavatnet eller Øvre 
Tverråtjern en fin sommerkveld. Her er det fine naturlige bålplasser. Ta med hodelykt, og nyt 
solnedgangen til det blir mørkt. 
Toppturer 
Ti fine topper: Osmundknut, Storeknut, Halbrekknuten, Kvitafjell, Tveideknuden, 
Tverråknuden, Komleknut, Fosseknuten,”Odden/Tverråtoppen”, Hunnefjell. 
Fem litt lenger unna: Dramreisknuten, Grøneknut, Stutaheia, Fidjaknutane, Sinneskulå. 


