
Klatrefører for Skårland 

Feltet ligger på høgjæren, med flott utsikt over Langavatnet og vindmølleparken. Klatringen 

er variert, på bra stein, og rutene er fra 10 til 20 meter lange. Veggen er sørvendt, ligger 

åpent og vindutsatt og tørker derfor fort.  Sola dukker opp klokken 11.00 midtsommers.   

Toppen heter «Knuden»  på kart, og ligger et steinkast fra  Knudaheio, forfatter Arne 

Garborgs sommerbolig på Undheim. Grunneier er Nordin Sikveland, og bor bare et par 

hundre meter ovenfor klippen. Nordin er særdeles hyggelig, og heller ikke fremmed for å ta 

turen opp for å slå av en drøs. 

Adkomst: 

Det er flere alternativer for å komme seg her, som alle er omtrent like lange (fra 

Sandnes/Stavanger). Den enkleste er å kjøre E39 til Ågård. Rett sør/øst for Ålgård, etter 

Edlandsvatnet, er det skiltet mot Sikvaland. Følg denne veien i ca 15-20 minutt. Følg skilt til 

høyre mot Snorestad rett ved broen, og kjør ca 200 meter, parker i lomme på høye side 

(bilde).  

  

Alternativt, følg gps’en i bilen til Skårlandsveien 32, parkeringen er på høyre hånd rett etter 

huset.  

Gå 40 meter opp veien og igjenom port. Følg traktorvei mot høyre og rett til klippen.  

 

Lukk porten etter deg, og ikke parker foran porten! Det går dyr på beite, og grunneier 

trenger å komme til med traktor.  



Feltets plassering 

 

Parkering og anmarsj 

 

 



Hovedveggen 

 

 

# Navn Grad Gått Førstebestiger 
1 Sviskekomplott 6+ 15.06.2014 Stian Engelsvoll 

2 Kokkelinja 7+/8- 21.07.2014 Stian Engelsvoll 

3 Gjøkeredet 7+ 22.06.2014 Stian Engelsvoll 

4 Hjaa ho Mor 7+/8- 26.04.2014 Stian Engelsvoll 

5 The Springboks 8-/8 21.07.2014 Stian Engelsvoll 

6 Windmill skyline 7+ 15.06.2014 Stian Engelsvoll 

7 Lukket pr, Stians (nat), boret 
anker.  

   

8 Lukket pr, A. Amilibia    

9 Mono sapiens 8/8+ 26.04.2014 Stian Engelsvoll 

10 Offspring 7 21.07.2014 Stian Engelsvoll 

11 Lukket pr Sigvald Risa    

 

 

 

 

 

 



 

Nordveggen 

 

# Navn Grad Gått Førstebestiger 
1  4 Juni 2014 Sigvald Risa 

2   September 2014 Sigvald Risa 

 

Selv om veggen var veldig solid og krevde lite rensing, har vi gjort en god innsats for å fjerne 

potensielt løse elementer i veggen. Likevel, det er verdt å minne om at dette likevel kan 

forekomme, og som alltid, klatring på eget ansvar! 

 

Ingen videre utvikling er ønsket uten samtykke fra Sigvald Risa og Stian Engelsvoll. Dette er 

rett å slett for å hindre overutvikling. Vi ønsker rene selvstendige linjer på dette feltet. 

 

 


