TURER I LILLESANDSOMRÅDET
Kroksteinåsen til Skifjell og retur

Lengde: ca 5,5 km

Alternativ retur: rundtur via Hestedalen

Lengde: ca 7 km

Denne uka starter vår
turanbefaling i Kroksteinåsen,
nærmere bestemt fra Blåbæråsen.
Dersom du kommer i bil er det en
gjesteparkering ved Blåbæråsen
39-67. Her er det skiltet til
Skifjell/Borkedalen og Holta på
transformatorbua ved
parkeringen.
Stien som i starten er en gruset
turvei starter 50 meter inn på den
private p-plassen ved Blåbærstien
77. Turen går oppover den
grusete turveien 150 meter,
svinger av til venstre og går over
i en vanlig sti. Stien går i jevnt
terreng nesten 1 km til du får et
lite vann, Store Korvtjønn, til
venstre. Her er det mulighet for
en rast. Herfra følger du stien
videre til du etter ca 500 meter
møter Kjerkeveien ( en gammel
ferdselsåre/ridevei mellom Vestre
Moland Kirke og Glamsland).
Her følger du skilting til høyre til
Skifjell 1,4 km. Etter 50 meter er det skiltet til høyre til Borkedalen/Holta/ Øvre Hestheia (stien her
følger Kjerkeveien), men du fortsetter bare rett frem. Etter enda 300 meter treffer du på hovedstien
fra Holta til Skifjell og det er ca. 1,1 km igjen til Skifjell. På vegen opp kan du ta en kort avstikker
til venstre til Lille Skifjell hvor det er fin utsikt over Glamsland.
På Skifjell skriver du deg inn i LOT`s turbok. Fra Skifjell (160 moh) er det flott utsikt og du kan se
kysten helt fra Grimstad, Homborsund Fyr, skimte Saltholmen Fyr og kysten langt bort mot
Kvåsefjorden. Så er det samme veien tilbake til Kroksteinåsen.
Hvis du vil forlenge turen med ca. 1,5 km, kan du fortsette over Skifjelltoppen og følge stien ned til
høyre. Ved stikrysset like under toppen, går du rett frem mot Borkedalen/Holta/Sandvad. Etter ca
1,5 km kommer du ned en steinkleiv og ned i Hestedalen, følg skilting mot Borkedalen/Holta. Etter
ca. 600 meter tar du så av til høyre og følger skilt til Kroksteinåsen/ Skifjell/Øvre Hestheia.
Du følger nå Kirkeveien mot vest og skilting mot Kroksteinåsen. Ved skilting Kroksteinåsen 1,7 km
til venstre er du ved Formannen. Her er står byttestein nr. 1 og nr.94. Disse ble satt opp i 1783 etter
befaling fra Kong Christian VII. I en rett linje fra Formannen til den nordligste sløyfa av lysløypa
fra Holta er det 9 nummererte steiner. Disse ligger på nordsiden av stien nedover mot Borkedalen.
Det ble satt opp 15 slike steiner i en rett linje mellom Formannen og Fjellvann som ligger lenger
mot nord på vestsiden av RV 402 mot Birkeland. Brudestolen, litt innenfor Formannen, er restene
av en hvileplass langs Kjerkeveien.
Ned en bratt bakke og over en bekk og du er tilbake på stien du gikk på tidligere mot Skifjell. Følg
denne tilbake ca 1,5 km til Kroksteinåsen.
LOT ønsker god tur og minner om at turen også kan finnes på https://lillesandturistforening.no
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