
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Rundtur Bjørkestøl – Eftevannåsen - Vardehei - Bjørkestøl 

Lengde: ca 6,2 km 

Denne turen starter på Bjørkestøl. Dersom du kommer i bil, er det 3 parkeringsplasser på høyre side av veien 

mot Pumpestasjonen, rett før bommen. Det er også mulig å sette bilen i krysset etter broa over Moelva, men 

bilen må ikke hindre tilgang til noen av veiene ut av krysset og en må ikke parkere foran postkasser og 

søppeldunker. Dersom du kommer på sykkel og vil sykle et stykke innover, må det respekteres at det IKKE er 

anledning til å sykle gjennom gården på Bjørkestøl, det er bomvegen som skal benyttes også når du returnerer 

på sykkel igjen.  

Turen følger bomveien forbi 

Bjørkestøl gård. Når du har 

passert under E18 og kommer på 

toppen av den asfalterte bakken, 

tar du grusveien til høyre og 

følger skiltene mot Teinermyr/ 

Frydentorp/Barbro slott. Når du 

kommer opp til vanntårnet, går 

du over sletta i underkant av 

tårnet. Her følger du merket 

traktorvei nord-østover. Ved 

skiltkrysset etter ca 1 km går du 

rett frem retning Pumpestasjonen 

og følger traktorveien, som etter 

hvert går over til sti, på åsen øst 

for Eftevann. 

Når nedstigningen begynner, får 

du fint utsyn over Grimvann. 

Nede i lia kommer du til et 

skiltkryss der du tar til venstre 

mot Pumpestasjonen. Her 

kommer du inn på en 

«tømmervei» gjennom hogstfelt. 

I bunnen av en utforbakke får du 

en stor myr på venstre siden og 

en liten kulp på høyre side. Går 

du 30 meter opp til høyre ved 

kulpen, finner du Sauehelleren, et naturlig formet overheng i fjellet. Her kan du sitte tørt å spise nista om det 

skulle regne, og du kan studere den høye bjørka som har vokst ut fra innerst under helleren. Du må imidlertid 

ikke rigge til leirplass, flytte på steiner etc på denne helleren. 

Tilbake på tømmerveien kommer du etter 300 meter ned til Pumpestasjonen. Her følger du grusveien drøye 

100 meter og tar så til høyre opp fjellet, skiltet til Vardehei. Nå kommer du inn i Olashei naturreservat. 

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. Det er heller ikke 

lov å sykle i naturreservatet, selv om det nok uansett hadde vært uaktuelt akkurat her. Stien går nemlig ganske 

bratt oppover til Sukkertoppen. Når du når toppen, og stien dreier syd-vestover ved den lille varden, kan du gå 

30 meter rett frem, mot en liten kolle bak en furu. Her finner du en fin liten jettegryte. 

Tilbake på stien går du nå på høydedraget over Lundeheiene. Etter en liten nedstigning, med et idyllisk tjern 

på din venstre side, møter du så stien fra Bjørkestøl til Vardehei. Ta turen opp til Vardehei (0,4 km), skriv deg 

inn i turboka og nyt den flotte utsikten. 

Deretter går du ned igjen de slake fjellflatene der du kom opp og kommer igjen ned til skiltkrysset ved tjernet. 

Nå følger du bare stien mot Bjørkestøl. På vei ned passerer du informasjonstavle for Olahei naturreservat. Du 

kommer deretter ned på veien fra Pumpestasjonen  til Bjørkestøl, passerer den gamle skytebanen og er snart 

tilbake til utgangspunktet. Du har nå tilbakelagt ca 6,2 km! 

 


