
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Olashei og Sovehei – rundtur fra Storemyr Bro      Lengde: ca 6,7 km 

Det er sikkert mange som har gått til Olashei og Sovehei med utgangspunkt fra «Lillesandsiden», men en 

fin alternativ rute er å gå opp fra nordsiden, med start fra Storemyr Bro. 

Dersom du kommer i bil er det på venstre av Grimenesveien fra Fv402, rett etter at du har kjørt 

over Storemyr Bro, en asfaltert plass. Dette er en tømmervelteplass som eies av grunneier. Så sant plassen 

ikke benyttes til tømmerdrift, kan du parkere bilen her.  

Turen starter inn grusveien på høyre side ved skiltet som viser til Vardehei, Olashei og Sovehei. Etter et 

par hundre meter kan du studere informasjonstavle og kart. Følg skiltet traktorvei oppover til du kommer 

til bunnen av den gamle slalombakken som ble anlagt på 80-tallet, under ledelse av «primus motor» Arild 

Mollestad. Her tar du til venstre og følger skiltene til Olashei.   

Etter ca 1 km går du over en ca 30 meter lang klopp og fortsetter 60-70  meter til stien gjør en usving. Her 

vil du se diabas-forekomster som ligger opp i dagen. Langs stien opp mot skilt til høyre kan du lett finne 

diabasmåsteiner. Diabas er en mørk, hard og finkornet bergart /lavastein. Den har ligget opp i dagen i 10-

14000 år. Denne åren går fra Høvåg via der vi nå er og videre gjennom Grimevann og Kaldvellfjorden.  

Stien fortsetter så gjennom fin furuskog. Når du kommer til det  flate myrpartiet, holder du til venstre, i 

østkanten av myra. Her går du inn i naturreservatet (skiltet) hvor du må ta særskilte hensyn. Her er bl.a. 

ikke lov å brekke greiner til bål, og her er ikke lov å sykle. 

Ved «Karinsmyr», under kraftledningene, kan du legge merke til den flotte kloppen som går langs myra. 

Det siste stykke til Olashei kan du enten følge skiltet løype som følger skiløypa, eller ta en litt kortere, 

men brattere sti rett frem. 

På Olashei, 162 m over havet (ikke 166 m som anvist på varden), kan du skrive deg inn i L.O.T.s turbok 

og ta deg en velfortjent hvil. 

Turen går så videre sydover, følg skiltet sti til Sovehei og Vardehei. Du kommer nå ut på et flott, åpent 

heiparti som kan minne mer om innlandsfjell enn kystnære heier. Her har du flott utsikt utover Skagerak 

og du ser også Homborsund Fyr.  

Når du kommer ned til myra med den brede broa/kloppen (for løypemaskinen),  kan du velge å ta til 

høyre og følge stien tilbake til Storemyrbroa (2,3 km).  Vi vil anbefale tilbaketuren via flotte Sovehei (ca 

0,8 km lengre) Følg skiltet mot Møglestu og Sovehei. På vei fra den brede kloppen opp til Steinkleiva 

passerer du furuskog som er 200 år gammel.  I skiltkrysset ved Steinkleiva følger du stien til Sovehei. På 

Sovehei (140m o.h.) kan du skrive deg inn i nok en turbok før turen bærer videre nordover, ned over 

Røymyr og tilbake til Storemyr Bro.  

 

 


