
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Storemyr industriområde – rundtur over Sovehei        

Lengde: ca 3,9 km 

Denne rundturen over Sovehei starter ved Storemyr industriområde, bak «Bil & Trailer». Det er 

skiltet allerede fra rundkjøringen på Rv402. Kommer du med bil, må du passe på å parkere på 

egnet sted som ikke er til hinder for virksomhetene som pågår på industriområdet. 

Ved turstart står en karttavle der du kan orientere deg om området og turen. Følg skiltet vei som 

går over i sti etter at du har passert trebroa over Moelva. Stien er godt merket med rødt. Etter ca 1 

km med lett stigning kommer du inn på «Omars løype» (løype anlagt i slutten av 80-årene, ledet 

av Omar Olsen, tilrettelagt for løypemaskinen om vinteren). Her kan du velge begge retninger alt 

etter hvilken vei du ønsker å gå rundturen. Vi tar til venstre og går nordover over Skrubbemyr. 

Etter ytterligere 0,7 km kommer du inn på stien som kommer fra Stormyrbroa. Her tar du til 

høyre, 50 meter opp til toppen av bakken, der du treffer på et nytt skiltkryss. Følg stien til høyre – 

skiltet til Sovehei – opp trappene. Når du har gått oppover en relativt bratt sti ca 100 meter, 

kommer du opp på «Sovehei-platået». Her går du på fjell og fin sti sydover mot Soveheivarden, og 

etter hvert åpenbarer den flotte utsikten mot Lillesand og havet seg.  

Fremme på Sovehei – 140 m.o.h. – skriver du deg inn i LOTs turbok og kan ta en velfortjent hvil 

ved varden. Her er det også mulig å studere den oppsatte karttavla. 

Turen går så vestover mot industriområdet igjen. Her går stien på bart fjell, og er godt merket hele 

veien med små rødmalte varder. Etter en relativt bratt nedstigning kommer du ned på «Omars 

løype» igjen. Her tar du til høyre. Etter å ha gått over kloppene kommer du igjen til stikrysset der 

du kom opp. Da er det bare å følge stien til venstre, ned igjen til Storemyr industriområde. 

  

 


