
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Sentrum : rundtur Seljelia – Borkedalen retur   Lengde: ca 5,2 km 

 

Turen starter foran inngangen til Hotel Norge, videre opp langs hotellet, over mot YX 

bensinstasjonen og opp trappene som starter ved YX stasjonen. Følg skilting til Skifjell og 

Reveråsen. Du går forbi Springvannsstemmen som tidligere var vannforsyningen til Lillesand, 

som ble anlagt i 1860 årene og ble brukt frem til 1930 årene. En bauta litt til venstre for stien er 

reist av arbeiderne da stemmene var ferdige.  

Etter hvert passerer du under RV 420 og det skiltes til høyre til Holta/Seljelia/Reveråsen. Etter ca. 

300 meter på gang- og sykkelstien tar du venstre opp bakken ved skilting 

Holta/Seljelia/Reveråsen. Turveien opp her er anlagt i 2020 med ny gangvei over stemmen, og 

etter 100 meter ender du snart opp i Seljelia. Følg skiltingen videre over en balløkke og inn i 

terrenget innenfor Seljelia. Her følger du skilting til Holta som etter 900 meter ender opp i møte 

med lysløypa fra Holta.  

Følg skilting Skifjell 3,3 km til venstre i lysløypa. På høydene over Borkedalen kan du se 

krigsminner fra 2.verdenskrig. Det vil du også kunne se når du senere kommer ned ved 

Borkedalsstemmen, på vei tilbake til sentrum. Tyskerne hadde flere mindre forsvarsanlegg på 

østsiden av Borkedalsstemmen.  

Etter ca. 700 meter i lysløypa følger du skilting til venstre hvor det blant annet står Borkedalen 2 

km. Du går ned nesten hundre trappetrinn og kommer ned i Borkedalen. Følg så turveien på 

østsiden av Borkedalsstemmen i vel 1,5 km helt til du kommer ut på parkeringsplassen nederst i 

Skauveien. Her følger du skilting til venstre inn Bregnesvingen og herfra er det 1,0 km til sentrum. 

Ved Springvannstemmen kan du gjerne gå på motsatt side av den du gikk opp, bort til bautaen og 

ned trappene til Hotel Norge, der du startet. 

 


