
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Rundtur fra «Kvilefurua» (Storemyr vest) til Skifjell          

Lengde: ca 6,5 km 

Turen starter der den gamle «Kvilefurua» en gang stod, ved sørenden av Storemyr industriområde, på 

vestsiden av RV 420 mot Birkeland. Dersom du kommer i bil, er det godt med parkeringsplass 200 meter 

lenger mot Lillesand, inn fra rundkjøringen over E18.  Herfra er det sykkel/gangsti opp til startpunktet for 

turen. Ved skiltinformasjonen står det også et kart over turstiene i området. Ta gjerne et bilde av dette med 

mobilen til hjelp under turen.  

Følg skiltingen til Skifjell 1,5 km 

oppover heia på den rødmerkede 

stien. Når du når toppen av 

stigningene, får du flott utsyn mot 

nord og vest, bl.a mot 

Nordbøknuten. Følg så høydedraget 

sydover til du møter hovedstien fra 

Holta – via Hestedalen - til Skifjell. 

Her tar du til høyre,og er etter 50 

meter oppe på toppen på Skifjell 

(160 m.o.h.). Her er det flott utsikt 

og du kan se kysten helt fra 

Grimstad, Homborsund Fyr, skimte 

Saltholmen Fyr og kysten langt 

bort mot Kvåsefjorden. Husk å  

skrive deg inn i LOTs turbok.  

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 ned 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 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 opp nede i Hestedalen. Her følger du stien 

til venstre opp Hestedalen, skiltet til Skifjell. I enden av Hestedalen dreier stien syd-vestover og stiger opp 

en steinkleiv. Her er det verd å studere de flotte trappetrinnene som dugnadsgjengen har laget i naturstein. 

På veien oppover mot Skifjell passerer du en drøye 40-meters klopp som LOT anla for noen år siden. Her 

var det tidligere ofte en utfordring å passere myra når det var vått i terrenget. Kloppen har gjort stien og 

denne rundturen langt mer tilgjengelig og er nå flittig brukt. Rett før Skifjell møter du igjen stien fra 

Storemyr, der du kom opp. Her tar du altså til høyre og går ned til utgangspunktet på Storemyr 

Industriområde/RV 420.  

Turen kan avkortes med ca. 1,3 km ved at du innerst i Hestedalen følger sti til høyre merket Olahei/Sovehei 

/Sandvad. Etter ca. 400 meter kommer du ut på RV 420 ved Fiven (Norton) og kan følge gang- og 

sykkelstien opp til utgangspunktet for turen. 

 


