
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

  Sandvad – rundtur over Sovehei          Lengde: ca 6,9 km 

                     alternativ over Olashei             Lengde:  ca   8,1 km 

Utgangspunktet for denne turen er Sandvad. Kommer du med bil kan du parkere ved gamle «Alt bare 

billigere» - like ved «Fiven» (tidl. Norton)  

Følg grusveien inn til pukkverket og ta til 

venstre langs Moelva (skiltet til 

Olashei/Vardehei/Sovehei). Veien gå under 

E18, og snart kommer du inn i skogen og treffer 

på «Omars løype» (Løype anlagt i slutten av 

80-årene, ledet av Omar Olsen, tilrettelagt for 

løypemaskinen om vinteren.).  Følg denne 

løypa og hold til venstre, mot Sovehei ved 

skiltet stikryss. 

Du følger Omars løype videre ca 0,7 km og 

kommer til et skiltkryss der det er mulig å ta til 

høyre og gå en noe brattere, men kortere vei 

opp til Sovehei. Vi velger imidlertid å følge 

Omars løype rett frem – skiltet til bl.a. 

Storemyrbroa. Gå videre oppover dalen og følg 

skiltene til Sovehei. Stien går etter hvert 

oppover og over en lang myr. I enden av denne 

myra tar du til høyre (fortsatt skiltet mot 

Sovehei) og kommer så på bakketoppen til et 

nytt skiltkryss. Går du rett frem her, kan du 

følge skiltene til Olashei. Vi velger imidlertid å 

ta til høyre og gå skiltet sti opp trappene til 

Sovehei. (Begge alternativ møtes igjen ved 

Steinkleiva og Olashei-alternativet er ca 1,2 km 

lenger). 

Vi fortsetter opp mot Sovehei, og 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. 

Så går turen videre østover, følg skiltene mot Møglestu/Prestholt. Etter et par hundre meter går du inn i 

Olashei naturreservat (skiltet). Området ble fredet i 1993 med formål å bevare den karrige, kystnære 

furuskogen som preger naturen her. Når vi ferdes i reservatet må vi ta særskilte hensyn. Her er bl.a. ikke lov å 

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

På høyden under kraftlinjene har du også en flott utsikt. Når du etter litt nedstigning har passert den lange 

kloppen, kommer du til stikrysset ved Steinkleiva. Her møtes stien som kommer fra Olashei. Nå følger du 

stien skiltet til bl.a Sandvad. Ved den gamle stemmen ved Lille Kvernvann står det en tavle med interessant 

informasjon om naturreservatet. Fra fjellknausene ved stemmen er det også fint å bade. 

Stien går videre i skogen langs Store Kvernvann. Sydvest-enden av vannet tar du til høyre – skiltet mot 

Sandvad og følger veien over heia under «Munkehetta». For de som måtte jogge, er dette et parti som får opp 

pulsen Langs veien ligger for øvrig den flotte gapahuken og leirplassen til Prestholt barnehage. 

Etter å ha fulgt veien videre vestover og nedover, møter du igjen Omars løype og krysset du passerte i starten 

på turen. Da er det bare å gå samme vei tilbake til Sandvad. 

 

 


