Til topps i Tveit

2018

Velkommen til skogs!
Velkommen tilbake til topps i Tveit!
Etter et ”hvileår” i 2017,
hvor vi presenterte en
nettbasert light-utgave,
er vi i år tilbake for
fullt. For 5. gang har
Tveit IL’s turløypegruppe laget et turhefte
med forslag til turer i
Tveit’s skogsområder
under mottoet ”Til
topps i Tveit”. I år som
tidligere har vi plukket
ut 10 ulike turmål. Disse befinner seg spredt
over hele bygda – fra
Lauvåsenområdet i sør
og helt til Haustarfjellet
i Birkenes i nord.

Turheftet består av både et oversiktskart,
som viser alle de 10 turmålene, i tillegg
til at hvert enkelt presenteres for seg
med en turbeskrivelse
og et kartutsnitt med
inntegnet turtrase. Turbeskrivelsen omfatter
både turtraseen, turlengde og antatt gangtid, eventuelle severdigheter på veien og
parkeringsmuligheter.
På hjemmesiden vår
turloyper.no legges
den samme informasjonen tilgjengelig –
inklusiv gpx-spor til
hvert turmål.

Vi har forsøkt å velge
ut turer av varierende
lengde og grad av stigI tidsrommet 1. mai –
ning og i ulike deler av
30. november vil det
Turkassene og toppturskiltene er nå på
bygda. Slik skal det være
ved de ulike turmålene plass i skogen.
overkommelige og forvære hengt ut ei kasse
håpentlig nye og givenmed gjestebok og en unik turkode. Det
de turer for de fleste. Og enkelte av turgjelder som vanlig å samle opp de ulike
målene vil kanskje kunne vekke til livet
kodene for å sende inn registreringsskjenysgjerrighet og spenning hos både små
maet og derved være med i trekning av
og store – så ta med barn, barnebarn og
premier ved sesongslutt. Nytt av året er
oldebarn til felles opplevelser i Tveits
at det vil være mulig med elektronisk
flotte natur!
registrering av turene. Traseene er selvfølgelig merket – enten ved at de er en
del av det eksisterende løypenettet eller
med spesiell merking utenfor løypene.

GOD TUR!

Noen fakta om brosjyra du nå har i hånden:
Tekst og foto: Øyvind Brennsæter, Richard Aasrum, Ole-Jørgen Hasle, Torgny Bøhn og Lars Jøran Sundsdal.
Redigering og layout: Lars Jøran Sundsdal. Utvalgte kilder: Krs. Kommune sitt temakart om lokalhistorie. Kartutsnittene som turene er vist på, er
hentet fra det nye turkartet over Tveit som utgis nå i 2018. Takk til OK Sør for lån av kartet!

DELTAGERINFO
Det er satt opp tavler med kodeord på 10 turmål, fordelt på
ulike deler av bygda. Klarer du
å registrere deg på 9 (5 for
barn) av våre turmål i løpet av
sesongen, samt sende inn skjemaet på siste side eller bruke
appen DNT SjekkUT, har du
bestått årets krav til fullførelse.
Da er du kvalifisert til være
med deltagerlotteriet. En av

Snart er kaffen klar.

hovedpremiene er 1 måneds
gratis trening på Fitness 24/7 ved Lauvåsen!
SESONG
Starter 1. mai og slutter 30. november.

GPS-SPOR
GPS-spor til alle turene kan du laste
ned fra vår hjemmeside: turloyper.no
BÅNDTVANG

REGISTRERING
Fristen for registrering av toppturer
er 15. desember.

Hunder skal være i bånd i perioden 1.

KRAV TIL FULLFØRELSE :
Voksne, 9 av 10 turmål.
Barn/ungd. t.o.m.16 år, 5 turmål.

husdyr.

KART OG KOMPASS
På lengre turer er det lurt å ta med
kart og kompass. Vi anbefaler turkartet
”Tveit” (nytt i 2018!) som fra i våres er i
salg hos bokhandlere i Kristiansand og

på DNT Sør sitt kontor i krysset Tollbodgata/Kirkegata.
FARE FOR SKOGBRANN
Fra 15. april til 15. september er det
forbudt å gjøre opp bål (ild) i, eller i
nærheten av skogsmark. Tlf brannvesen: 110

april til 20. august. Løshunder kan avlives på stedet dersom de jager vilt eller

MELD FRA OM FEIL
En henstilling til alle turgåere: Meld fra
om dere opplever noen feil eller
mangler ved turkassene. F. eks om en
bok er utskrevet, blitt våt, eller om en
av turkassene eller oppslagstavlene har

blitt ødelagt eller lignende. Vi er svært
takknemlig for tilbakemelding på dette.
HOLD NATUREN REN
Søppel hører ikke hjemme i naturen!
Ta med deg ditt eget, men også andres søppel hjem og kast i renovasjonsdunken.

SLIK MERKER VI
For at alle skal finne turmålene våre, har vi lagt ekstra arbeid i å merke skikkelig. Der
hvor turmålet ligger i et eksisterende turløypenett, har vi ikke merket særskilt. Her må
dere følge eksisterende merking, som alltid er blåfarget maling. Der hvor det ikke er
eksisterende løypenett, har vi satt opp skilt med teksten «Til topps i Tveit», og i tillegg
har vi hengt ut midlertidig merking i
form av rosa trefliser.
Disse skal føre dere

helt fram til turmålet.

TI PÅ TOPP I KRISTIANSANDSREGIONEN
«Ti på topp» er et godt tilrettelagt turtilbud for barn, voksne og eldre hvor det er pre-

sentert 10 ulike toppturer i Kristiansandsregionen. Det er bedriftsidrettskretsen i VestAgder som er arrangør, i samarbeid
med DNT Sør og lokale krefter. Tveit ILs
turløypegruppe bidro i 2017 med toppturen Havsyn, og arrangerte i tillegg
fellestur dit på høsten. I 2018 er vår flotte topp i Sandnesheia; Geitåsen valgt ut som
én av de ti toppene. Dermed kan vi varmt anbefale deg å bli med på dette toppturopplegget! Påmelding og mer informasjon finner du på:
http://kristiansandregionen.tiptopp.no/

NY APP!
Turistforeningen har sluppet en spennende app til mobil: DNT
SjekkUT som i år også kan brukes til å registrere turene dine i «Til
topps i Tveit»! Kort sagt er dette en app som viser turposter over
hele landet. Du kan sjekke inn digitalt når du er på toppen. Du kan
ta bilde i appen og dele i sosiale media. Og ikke minst; appen inkluderer kart og innsjekk som fungerer offline. Last ned appen i
Appstore eller PlayButikk. Søk i appen etter «Til topps i Tveit 2018».

NYTT TURKART
Omtrent samtidig som denne «Til

komme seg ut på tur i de flotte skogs-

topps»-brosjyren gis ut, kommer også en

områdene vi har her i bygda. Tveit ILs

flunkende ny utgave av «Turkart over

turløypegruppe er stolte over å ha vært

Tveit». Forrige utgave kom i 1996, og det

en viktig bidragsyter til innholdet i kartet.

er derfor en etterlengtet revisjon som nå

Kartet vil kunne kjøpes i bokhandlere,

blir mulig å få tak i. Siden forrige utgave

hos Midt-Agder friluftsråd og hos DNT

har Tveit blant annet fått mange mil med

Sør. Merk at kartet er trykket på vannfast

merkede turløyper, flere nye gapahuker

papir, så holdbarheten er mye bedre enn

og mye mer. Derfor blir turkartet et flott

før!

hjelpemiddel og en inspirasjonskilde til å

NYE TURLØYPER
Turløypegruppa

vil kjenne til at

i Tveit har i

vi har merket

2018 store pla-

Gamle Høvågvei

ner. Det skal

mellom Drangs-

lages nye tur-

holt og Urdalen.

løyper i områ-

Nå har vi inn-

det rundt Ham-

hentet tillatelse

revann. Endelig Turløypegruppa på befaring ved Hamrevann høsten 2017.
skal Moneheia,

fra grunneierne
om å få til en

Hamresanden, Lauvåsen og Hånes få et

utvidelse som dermed sørger for at vi får

turtilbud som likner på det vi har fått til

en rundløype inne på heia. Den nye løy-

lengre opp i Tveitbygda. Det er en stor

pa skal gå over utsiktspunktet Sjøhei og

jobb vi skal gjøre, så løypene vil trolig

via den gamle boplassen Sjømyr. Løypa

ikke være ferdigstilt før høst-vinter 2018.

blir trolig ferdigstilt i løpet av sommeren

I tillegg har vi også en utvidelse av løy-

2018.

penettet på Drangsholt på gang. Mange

KULTURORIENTERING
Birkenes ILs o-gruppe tilbyr en spennende pakke med turorientering ispedd mye interessant lokalhistorie. Dette er
et ypperlig tilbud for Tveits befolkning. De nærmeste postene ligger bare noen km nord for Tveit, ved Mollestad. Kartpakka kan kjøpes på bensinstasjonen på Birkeland. OK SØR
arrangerer også turorientering og 21 poster er plassert i
Borgeheia ved Kjevik. Tur-o-pakka selges på Prix, Tveit.

OVERSIKTSKART ALLE TURMÅL
Bjorvannsheia

Rebbåsheia

Haustarfjellet

Bjørnehiet
Krågebuhelleren

Nordretjønn syd

Sjømyr
Ulvåsen

Rossheia

Lille Ravnås

VIS HENSYN NÅR DU PARKERER
Siden alle turene har utgangspunkt nær vei, anbefaler vi å reise
miljøvennlig. Ta gjerne buss eller
sykkel. Skulle du likevel velge bil,
ber vi deg parkere hensynsfullt.
Ikke sperr for andre biler og husk
at skogsbilveier og traktorveier
også må være uten hindringer,
siden grunneierne fortsatt bruker
disse til f.eks. skogsdrift.

GODE PÅ SAMARBEID

Eller k.nr:3060.24.44917

Alt arbeid med turløyper, toppturer og andre
aktiviteter som Tveit ILs turløypegruppe driver
med, koster penger. Vi har ingen faste inntekter,
og baserer oss kun på prosjektmidler og stor
dugnadsinnsats. I forbindelse med denne versjonen av «Til topps i Tveit» har vi imidlertid fått
noen svært tiltrengte samarbeidspartnere. Takk
til dere alle!

Tveit historielag
Interessert i lokalhistorie? Meld deg inn i Tveit historielag. Da får
du blant annet det flotte årsskriftet som kommer ut hvert år.
http://historielagene.no/Tveit

Balchensvei 4 . 4656 Hamresanden
Telefon : 38043777
Åpent: mand, torsd, fred 1000 -1600
tirsd , onsd.
1000 -1900
Velkommen !
Torhild og Aud Kari

REBBÅSHEIA 172 moh.



4,0 km
èn veg



3 timer
tur/retur

Turen til Rebbåsheia anbefaler vi å starte fra idrettsplassen på Solsletta eller
ved Kvales Minne sykehjem.
Fra Solsletta går du den fine
stien over Egerheia, mens
fra Kvales går du grusveien
inn til gården Nordsia. Snart
kommer du til Tveitvann og
her ligger en fin gapahuk
der første rasten kan tas.
Deretter går du det som er
den gamle kirkeveien fra
Erkleiv til Tveit kirke. Den
snor seg elegant mellom
skrenter og stup på den
temmelig bratte østsiden av
Tveitvann. Du passerer
umerkelig Dragefjellet der
det skal ha ligget en hjemmefronthytte under 2. verdenskrig. Du passerer også



Moderat
stigning

en husmannsplass der bare
veggene i den lille jordkjelleren er synlig. Og du passerer
Brudefallet (se egen liten
sak). Snart er du i nordenden av Tveitvann. Her går
du langs Tveitevannsbekken. Det er en god gytebekk
og det er stor sjanse for at
du får øye på ørret som piler
skremt av sted. Videre går
du i retning Erkleiv. I krysset
der en sti tar opp i retning
Heietjønn, skal du ta av
stien brått til venstre. Følg
FISKE: Tveitvannet
(fellesfiskekort) har småvokst ørret og abbor samt
sik og ål, og fra gapahuken
ved Nordsia er det ypperlig
å fiske også for barn.

de rosa merkene
som går opp den
bratte, men lettgåtte skogslia. Etter
10 minutters gåing i
bratt bakke, kommer du til den lille
avsatsen hvor turkassa vår henger. Ta
deg en god rast og
hvil øynene på den
ypperlige utsikten
du har herfra. På
returen anbefaler vi
at du går ned i Tveitvannsdalen igjen,
men tar av mot
Lømslandsheia og
går på vestsiden av Tveitvann tilbake. Det er en flott
sti på den siden av vannet.

BRUDEFALLET
Et gammelt sagn forteller
om et brudefølge som var
på vei til sognekirka. Den
ridende brura skled ut av
salen og fór utfor et stup.
Hun havnet i vannet og
døde her. Den gamle kirkeveien (ridesti) går langs
nordøstsiden av Tveitvannet her og dette er et
vanskelig og bratt parti.

ROSSHEIA 175 moh.



1,1 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur



Sterk
stigning



3 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Middels
stigning

grunneier har tilrettelagt med benker og turkasse.

Turen til Rossheia starter
ved parkeringsplassen for
lysløypa på Dønnestad. Herfra kan du følge veien forbi
fotballbanene og deretter
følge lysløypa til du ser skiltet som viser til Havsyn og
som går forbi Trolletjønn.
Etter Trolletjønn kommer du
inn i Trolldalen og snart ser
du skiltet som peker mot
vestre mot Rossheia. Følg
den gamle driftsveien som
går hele veien til topps på
Rossheia. På toppen møter
du den ganske nyetablerte
sykkelløypa. Følg denne i
retning vest. Du vil etter
kort tid skimte en gravrøys
nord for stien. Kanskje 100
meter lengre vest langs
stien kommer du til en flott

gravhaug (se egen tekst).
Noen titalls meter etter
denne, er det skiltet ut til
utsikten på Rossheia. Her vil
du finne turkassa. Dette er
en ny plass som turløypegruppa i samarbeid med

Returen til parkeringsplassen kan du
ta samme vei som
du kom, men vi vil
anbefale at du følger sykkelløypa
videre. Den går i
flott og tørt terreng
videre nordvestover. Den deler seg
etter hvert i to og
selv om du fint kan gå begge, anbefaler vi den til
venstre. Du kommer ned på
en stor traktorvei. Hold til
venstre og du er snart i lysløypa igjen.

RØYSANE
På toppen av Rossheia er det to gravrøyser. De er begge
synlige fra stien du går for å nå turmålet vårt. Røysene er
arkeologisk datert til bronsealder/jernalder. Den vestligste
av disse, og den som ligger svært tett på stien, er en klart
markert oval røys som er bygd opp av ryddstein og rundkamp. Den er en del utkastet, og er omkring 8 m lang, 6 m
bred og halvannen meter høy. I den utkastede gropa finnes
restene av et gravkammer. Den østlige røysa er en rundrøys
med diameter på 8-9 meter. Under 2. verdenskrig ble røysa
en del ødelagt av tyskerne da det i nærheten ble oppført et
tårn/mast.

BJØRNEHIET 193 moh.



2,5 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Moderat
stigning
vedtraseen til Heietjønn og
inn på den rosamerkede
løypa er det fremdeles
mulig å se resultatet av et
lynnedslag som rammet ei
gran i pinsa 2013. Både
treet og vegetasjonen ned
mot myra viser tegn til
hvilke voldsomme krefter
som har vært på ferde. Vel
nede i Store Guridal er det
mulig å observere rester av
aktivitet fra eldre dager
hvor det stedvis fremdeles
fremgår hvor en ferdselsvei
har gått. Denne følger vi
helt fram til myra der Bjørnehiet ligger.

Bjørn i Tveit? Vel, ganske sikkert ikke i dag, men historisk
har det også vært bjørn i våre
trakter noe navnet Bjørnehiet
mellom Guritjønn og Heietjønn
også kan tyde på. Og etter
sigende skal det finnes et gammelt bjørnehi i området – noe vi
muligens har funnet? Ekte
bjørnehi eller ei; en av årets ”Til
topps i Tveit”-turer er uansett
lagt til området Bjørnehiet med
det som altså kan være et gammelt bjørnehi som mål.
Turen starter i skogkanten ved
Mollekleivveien på Solsletta.
Her følger man den blåmerkede
løypa mot Guritjønn. På veien
dit vil man passere skiltet mot
mestertyven Ole Høylands hule,
og en avstikker hit vil ikke forlenge turen med mer enn et par
hundre meter. Fra Guritjønn
følges stien videre mot Heietjønn, og etter ca. 700 m – der
hvor stien svinger ca 90° mot
vest – er det et ”Til topps i
Tveit” skilt som peker ned mot
Store Guridal. Herfra vil det

være merket med rosa trefliser
og etter ca. 400 m er man fremme ved målet for turen: Bjørnehiet.
Ca. 100 m før man går av ho-

Turen til Bjørnehiet kan gjerne
kombineres med en videre tur i
løypenettet, eventuelt med et
besøk også til Store Svarteberg.

BJØRN I TVEIT
Norge hadde frem til midten av 1800-tallet en stor bjørnebestand,
og Agder – sammen med Telemark og Sogn og Fjordane – var blant
de mest bjørnerike områdene i Norge. Rundt ca 1850 startet en
regulær utryddelseskrig mot bjørn og andre rovdyr og i tidsrommet
1850-60 ble det skutt hele 200-300 bjørner pr. år. Dette medførte
naturlig nok at bestanden sank dramatisk slik at bjørnen nesten var
utryddet i Norge tidlig i forrige århundre. Selvom bjørnen ble totalfredet i 1973 felles bjørn i dag gjennom lisens- og skadefelling for å
stanse eller forhindre skader på bufe og tamrein. Det kan ikke
utelukkes at hula i Bjørnehiet har vært benyttet som hiplass for
bjørn, selv om slike huler er ikke typiske hiplasser. Men sett i lys av
den relativt store bestanden av bjørn i Agder for drøyt 150 år siden
kan det godt ha ligget bjørn i hi
i dette området – om ikke
nødvendigvis i denne hula.
Kilder: Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder v/ Roar Solheim.
Miljostatus.no
Bilde: rovdyrsenteret.no

ULVÅSEN 93 moh.



0,9 km
èn veg



50 min
tur/retur

Denne turen er en relativt
kort og - topografisk sett enkel tur på 1,8 km t/r som
vil passe fint for de aller
fleste. Den starter på parkeringsplassen ved Idrettsbanen på Kjevik hvor man fra
et ”Til topps i Tveit”-skilt
følger den rosa merkingen
ned bakken mot Oksedalen.
Rett før den gamle kaserna
står det skiltet til venstre
med et nytt ”Til topps i
Tveit”-skilt. Her følger stien
så rundt den gamle sykestua
(se faktaboks).
Stien er relativt slak i starten
før det er en liten stigning.
Deretter gjør stien en sving
mot vest og merkingen fører
videre inn i et enkelt og flott
terreng med enkelte små
stigninger frem til målet for
selve turen – Ulvåsen. Med
en nydelig utsikt over flyplassen og videre utover
Topdalsfjorden er dette en
flott plass for store og små
hvor niste og kaffe kan nytes.

På vei til Ulvåsen, ca 100
meter etter den første stigningen, er det mulig å ta en
liten umerket avstikker sørover mot idrettsplassen for
derved å komme til toppen og se restene - av den gamle
hoppbakken.



Svak
stigning

(Se ”Til topps i Tveit 2016”
for mer fakta om hopp-

bakken).

SYKESTUA
Den gamle sykestua på Kjevik ble oppført sommeren 1940. Det var
opprinnelig to separate bygg på området; sykestua og det tilhørende
annekset. Annekset ble tegnet av den tyske arkitekten Thilo Schoder
som etter krigen satte sitt preg på Kristiansand med eksempelvis de
lange boligblokken på ”Solbygg” i Kristiansand. (Kilde: Wikipedia).
Sykestua rommet i ”nyere tid” både lege- og tannlegekontor og hadde
plass til 9 pasienter noe som kunne utvides betydelig ved behov. Selv
om tjenestene var forbeholdt militært personell kunne også andre få
hjelp. Flere av bygdas innbyggere har således opp gjennom årene
kunnet nyte godt av kompetansen til kyndig medisinsk personell.
I forbindelse med renovering av bygningsmassen ble det avdekket
soppskader samt asbestplater i bygget. Sanering av sopp, drenering
rundt bygget og omfattende asbestsanering ble vurdert som alt for
dyrt og sykestua ble dermed «tatt ut av tjeneste». Både sykestua og
annekset ble revet i 2013 men fremdeles kan enkelte rester sees.

Kilder: Rolf
Bakken og
Øystein Aasheim
Foto: Media/ATL
LSK

KRÅGEBUHELLEREN 152 moh.



1,8 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur



Moderat
stigning

Turen til Krågebuhelleren starter fra parkeringsplassen ved Tveit Frikirke. Følg merket sti
et par hundre meter opp ei bratt li. Der kommer du inn på en traktorvei. Her holder du litt
mot høyre, og følger «Til topps i Tveit»-skilt og
rosa merker på sti som går videre oppover lia.
Du følger stien ca 700 meter og du kommer til
nytt «Til topps i Tveit»-skilt. Her tar du til høyre
og følger rosa merking videre gjennom
hogstflate. Etter et par hundre meter kommer
du inn i flott skogsterreng og følger merking
videre fram til helleren. Krågebuhelleren ligger
i dalen ca. 300 m sørvest for Krågefjellet. Vi har
flere hellere i Tveit, men dette er en av de
flotteste. Det er en god heller under fast fjell
med plass til seks mennesker.

Ifølge kilden Sven Krageboen ble
helleren brukt som tilfluktssted
under siste verdenskrig. Det var
hans foreldre, Toralf og Barbra
Krageboen, og naboene Hans og
Annie Egerhei som tok med seg
familiene opp hit når det kom
varsel om mulige krigshandlinger
på Kjevik. Begge familiene hadde
frakt opp mat og klær som ble
oppbevart under helleren. Oppholdene ble heldigvis aldri langvarige. Et par hunder meter opp for
helleren finner du Krågebuveden
en stor gammel steinvarde.

LILLE RAVNÅS 120 moh.



1,0 km
èn veg



1 time
tur/retur

Turen til Lille Ravnås starter ved utfartsparkeringen i Lauvåsen boligområde. Innerst på parkeringsplassen går det en
grusvei inn i retning Lauvåstjønna, og du vil få
øye på skiltene merket
med «Til topps i Tveit». I
starten følger vi Tufteløypa som svinger forbi gapahuken og til høyre for
Lauvåstjønna. Straks er
du inne på en smal gruset
vei med noen Tuftehindre underveis. Men det



Svak
stigning

går ikke mer enn kanskje
et par hundre meter før
du skal ta av fra stien til
venstre. Følg nøye med
på vår rosa merking så
skal det gå greit. Du vil nå
komme inn i et flott område med høyreist eikeskog. Her er det spesielt
fint om våren da den
grønne krona på eika
danner et «katedraltak»
over deg. Terrenget stiger ganske godt og du
rekker å bli varm i trøya
på de få hundre metrene

før det flater litt ut og du
er framme ved målet.
Yttest på kollen mot sør
har vi plassert turkassa
og her er det flott utsikt.
Vi du gå en lengre tur,
kan du fortsette nordover
i retning Hamrevann.
Turløypegruppa holder
på å lage nye turløyper i
området, og når vi kommer til høst og vinter vil
det nok være mulig å
følge merket løype rundt
Hamrevann. Men tidspunkt er usikkert.

HAUSTARFJELLET 160 moh.



1,6 km
èn veg



1 time
tur/retur



Moderat
stigning

Fotos: Ivar Skaare
Her beveger vi oss litt ut
av Tveit-bygda. Haustarfjellet er et flott turmål
helt sør i Birkenes kommune. Utgangspunkt for
turen er Have, noen
hundre meter nord for
Åbål grendehus og avkjørselen til Røynåsheia.
Kjør inn mellom gårdene
på Have (det står turskilt
her) og til parkeringsplass
150 meter lenger inn.
Den første del av turen er
identisk med den gamle
Røynåsveien. Etter ca.
400 meter kommer du til
skogsvei som følges et

stykke før du svinger
krapt til venstre mot Ha-

vehei. Vider følger du en
smal og fin sti til Haustar-

fjellet som ligger helt
ytterts på Havehei. Herfra har du fin utsikt over
dalen og gårdene på Have og Rugsland. Navnet
Haustarfjellet kommer av
å hauste eller å rope. Før
i tida måtte unge gutter
og jenter gjete buskapen
på heia. Fra Haustarfjellet
kunne de rope hjem og
høre om det var klart for
å føre buskapen hjem til
kvelds.

SJØMYR 130 moh.



3,2 km
èn veg



2,5 time
tur/retur

Like over kommunegrensa til Lillesand ligger gården Sjømyr. Dette er en
av de få gårdene på
Drangsholtskogen hvor
fremdeles husene delvis
står. Dette har sammenheng med at Sjømyr var
bebodd helt opp til rundt
1950.
Utgangspunktet for turen
er Åsen på Drangsholt
(innerst i Kilåsveien ved
bom). Her følger man
merket løype mot Urdalen. Traktorveien går
bratt oppover til å begynne med, men når man
kommer til krysset hvor
man møter gamle Høvågvei fra Drangsholt, er den
verste stigningen unnagjort. Noen hundre meter
etter krysset tar man av
til venstre og inn på den
nye løypa til Sjøhei. Turen går videre over Sjøhei, hvor man på godværsdager får utsikt til
havet i flere retninger.
Fra toppen følger man
stien ca 500 meter ned til
gården.
Det har vært flere bygninger enn de som står
på Sjømyr i dag. Man kan
se rester av grunnmuren



Moderat
stigning

Våningshuset på Sjømyr 12. april 1993. (Foto: Drangsholt og Grødum velforening)

Samme bygg i 2013. (Foto: Richard Aasrum)

Steinbenk og bord på Sjømyr. (Foto: Robert Oleszczuk)

til løa rett nord for husene. Den må ha vært
ganske stor, og man kan
se hjørnesteinene rage

høyt nedenfor skrenten.
Her er det også en flott
steinsatt vei opp til gården.

BJORVANNSHEIA 225 moh.



3,0 km
èn veg



2,5 timer
tur/retur

I utgangspunktet er
dette en rundløype
og en løype som kan
gjennomføres som
en dagstur. Vi vil
anbefale parkering
som skissert på kartet. Turen starter på
en eldre driftsvei
som ender opp ved
«Nordlandsløa» ved
Nordlandsmyra. I
dalen hvor driftsveien ligger
(Askedalen) er det
eventyrlige omgivelser, med høy løvskog,
vannfall, kjempesteiner i et landskap som
vil begeistre.
Etter Nordlandsløa er landskapet mer vanlig skogsterreng, mye gran- og furuskog
og lav lyng. På vei inn mot
utsiktspunktet på Bjorvannsheia ligger «Løemyr»
på venstre siden. Her har de
sannsynligvis dyrket høy til
buskapen i gamle dager.
Løypa er merket med rosa
trefliser frem til utsiktspunktet på Bjorvannsheia. Fremme på Bjorvannsheia er det
en fantastisk utsikt utover
mot Foss og Drangsholt og



Moderat
stigning

minne om en kjempemessig bautastein.
Her skal det ha vært
løsnet skudd under
krigen. Turen går
videre ut gjennom
Risdalen til Tonesal.
Tonesal har fått dette
navnet pga mye ekko
og gjenlyd fra fjellene. Dette var nok
mer utpreget i tidligere tider, da det var
mye mindre skog og
vegetasjon.

med havet i bakgrunnen.
Rett under platået på Bjorvannsheia ligger Bjorvann
utstrakt i sin dype blåfarge.
Her er det fint å ha en spisepause og nyte utsikten.
Turen fortsetter videre over
et annet utsiktspunkt,
Kjellemyrknutten, før den
går videre ned mot Risdalen
og Tonesal. Fra Kjellemyrknutten kan man bl.a. i
nord-vest se husene på Ås.
Der løypa kommer ned i
Risdalen står det en stor
stein på høykant. Den kan

Fra Tonesal og ut til
Stean er det en tydelig og god driftsvei.
Når dere er nede på veien
igjen er det kort vei til parkeringen. Hvis en trenger en
avkjøling etter turen så er
det en fin bademulighet på
vei til parkeringen på en
liten holme (Fantesåda) rett
ved veien. Ved lav vannstand går det an å gå tørrskodd ut ved å trø på noen
stokker.
Turen er middels krevende
da det er en del stigning og
en del skogsterreng uten sti,
men merket løype.

NORDRETJØNN SYD 156 moh.



1,7 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur

Turen til Nordretjønn starer
fra Åsen på Drangsholt
(innerst i Kilåsveien ved
bom). For å komme til utgangspunktet tar du av



Moderat
stigning

RV41 på Drangsholt ved skilt
som viser mot Kilåsen. Etter
et par hundre meter tar du
av mot høyre i veikryss og
følger Kilåsveien til endes
(ca 1
KULTURMINNER:
km). Her
I Maljeråsen, like sørøst for parkeringsplas- kommer
sen på Åsen, ligger et lite skjerp der det har du til en
bom og
vært forsøkt å ta ut jernmalm.
en plass
I Buheia finnes flere bunkerser og skytestil- der du
linger som tyskerne bygde under 2. verdens- kan
parkere.
krig med tanke på å beskytte innflyvningen
til Kjevik flyplass. Spesielt bunkersanlegget i Gå så
Lundshaugheia er spennende å besøke. Den veien
videre
ligger helt nord i Buheia og har to innganger.
fra bomDet er mulig å gå gjennom anlegget. Husk
men til
lommelykt!
første

veikryss (ved Kiletjønn), og
ta så her til høyre. Du følger
nå traktorveien langs vannet, og etter ca 400 meter
kommer du til enden av
traktorveien. Videre følger
du merket sti opp lia til du
får Nordretjønn foran deg.
Her tar du krapt til venstre
og følger rosa merker langs
vannet fram til turkassa. NB:
På grunn av at det i våres
skal foregå hogst nær dette
området, er det ikke sikkert
turmålet er tilgjengelig hele
tiden. Stien ned til Arvehuset vil også være stengt i
perioden mens hogst pågår.
Dette vil vi informere om.
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Premiering:

Ved sesongslutt vil vi foreta en trekning blant alle som har sendt inn
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