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BREIE/SANGEFJELL
Naturkatedralen – Veslestølen for hjul (960–1000 moh)

tur 8.1
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Skattane er ofte der du minst ventar å finne dei

Fylg Rv. 7 vestover frå Ål langs Stranda-
fjorden, ta av til venstre i Kleivi og inn på 
Sangefjellvegen. Fylg vegen til Sangefjell 
Naturkatedral. Bomavgift!

Parkering ved Sangefjell Naturkatedral.

 
4 km.km

Rødungen Syd er eit enormt fjellvatn og 
kraftbasseng, og området rundt er vel 
verd å utforske, både til fots og på syk-
kel. Begynn turen ved Naturkatedralen, 
langs Rødungvegen. Frå Naturkatedra-
len syklar du om lag 200 meter sydover, 
før du tar av fyrste sideveg mot Veslestø-
len. Herifrå er det eigentleg berre å 
lange ut, eller trø på i lett kupert terreng 
til vegs ende.

Etter at du har tatt av frå Rødungvegen 
går vegen nedover til du krysser bekken 
frå Langtjørn. Her er det ein liten bade-
kulp for dei minste, og ein rasteplass for 
dei store. Du skal imidlertid vidare, forbi 
sandtaket og opp ein liten bakke. Til 
høgre skimtar du no dei nye hyttene på 

Bergsstølen. 
Vegen vidare går gjennom åpent myr-
landskap inntil du syklar inn i eit skog-
holt med utforbakke mot Rødungen. Du 
fortset med Rødungen på høgre side til 
du når fram til eit grusuttak på venstre 
side. Her skal du gjennom ei setergrind 
og inn på eit område til Storestølen. Det 
er mogeleg at du møter sauer og anna 
fe, medan du gir deg tid til å utforske 
strandsona og bølgene i det røffe fjell-
havet. 

Herifrå til Veslestølen er det ikkje lange 
vegen. 

Sangefjell Naturkatedral.

Fin tur for alle, også for ulike hjul.

For meir detaljert kart sjå: Veståsen og Sangefjell, 1:50 000

Idéen om Sangefjell Naturkatedral kom 
til på initiativ frå  hyttenaboane Torstein 
Breie frå Ål og Johan Lyche fra Råde på 
tidleg 1970-talet, men vart ikkje bygd 
før på tidleg 1990-talet, og innvigd og 
velsigna i 2001 av Biskopen i Tunsberg, 
Sigurd Oseberg. Katedralen er alltid 

open, og har faste høgtidsgudstenester 
skjærtorsdag og andre sundag i august.
Sjå også tur 8.2 Pilegrimsstigen til 
Sangefjell og tur 8.6 Sangenuten.
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