
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Rundtur fra Borkedalen til Skifjell og retur        Lengde: ca 8,1 km 

Turen starter fra syd-enden av Borkedalsstemmen (ved det gamle busstoppet). Dersom du kommer i bil er 

det p-plass inn 50 meter på Østsiden av vannet (nederst i Skauveien). Ellers er det parkeringsplass ved 

busstoppet på RV 420 før Cirkle K stasjonen. 

Du velger selv om du vil starte med å gå på øst- eller vestsiden av Borkedalsstemmen. Etter ca 1,5 km 

møtes turveiene i nordenden av vannet. Velger du å gå fra østsiden, så er det ved inngangen til turveien et 

kart over området. 

Langs østsiden av Borkedalsstemmen er det flere krigsminner å legge merke til. Tyskerne hadde flere 

mindre forsvarsanlegg langs Borkedalsstemmen.  

Der turveien langs østsiden av Borkedalsstemmen møter turveien langs vestsiden er det skiltet til Skifjell 

2,6 km videre nordover i dalen. Følg denne og ta av til venstre fra turveien før trappene opp mot lysløypa. 

Her er det skiltet til Skifjell 2,4 km. Etter ytterligere 0,2 km kommer det et stidele hvor du kan velge om du 

går til Skifjell ved å følge stien til venstre eller til Skifjell ved å gå rett videre oppover Hestedalen. 

Turlengden til Skifjell er omtrent den samme uansett hvilken vei du velger. Vi velger å gå rett opp dalen og 

følger skilting mot Skifjell.  

På toppen skriver du deg inn i LOT’s turbok. Fra Skifjell (160 moh) er det flott utsikt og du kan se kysten 

helt fra Grimstad, Hombursund Fyr, skimte Saltholmen Fyr og kysten langt bort mot Kvåsefjorden.   

 

Fra Skifjell følger du stien sydover som er merket til Borkedalen og Holta. Like etter at du passerer den 

lille steinvarden som står midt i løypa, kan du ta en avstikkerløype til høyre, ca 50m, ut på Lille Skifjell 

med flott utsikt over Glamsland.  Videre på veien nedover passerer du etter ca, 1 km Formannen. Her 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 

 

Du følger skiltingen til Borkedalen og Holta og ender etter hvert over flere lange klopper over Rimmyr. I 

enden her kan du enten gå til venstre, ned til krysset i Hestedalen og ned mot Borkedalen, eller følge 

skilting til høyre mot Borkedalen og du kommer etter ca. 300 meter til rundløypa rundt Borkedalsstemmen 

og følger denne på vestsiden av Borkedalsstemmen  de ca. 1,5 km tilbake til utgangspunktet i sørenden av 

Borkedalsstemmen. 

 


