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6-topperstur (Barbro Slott-Kniben-Vardehei-Olashei-Sovehei-Skifjell) 

Lengde: 20 km 

Vi avslutter våre turtips for denne gangen med en langtur som favner og «oppsummerer» mye av de 

turområdene vi har vært innom i alle våre turforslag som er presentert gjennom sommermånedene. Vi 

går innom hele 6 av LOTs  7 «turbok-topper. Turen er på 20 km, men det er fullt mulig å avkorte 

turen flere steder hvis den fulle runden blir for lang. Går du den fulle runden, vil du nok bruke noen 

timer, så det er lurt å ta med mat og drikke. 

Vi starter på parkeringsplassen ved Holta stadion. Herfra går vi asfaltveien ut til Fv 402 (ved 

Møglestu) og følger gang- og sykkelveien til avkjørselen til Bjørkestølveien. I krysset nedenfor 

Bjørkestøl gård tar vi grusveien til høyre- mot Frydentopp. Her følger vi så stien oppover lia mot 

Barbro Slott som bli den første «turbok-toppen». 

I første stikrysset videre nordover tar vi til høyre, mot Teinemyr. Etter ca 0,7 km kommer vi ut på 

grusveien som fører ned til Teinemyr. Her tar vi opp den bratte bakken med bom og følger veien ned 

til Heldalstemmen. Vær oppmerksom på at LOT ikke har satt opp grønne skilter i dette området ennå, 

men gamle skilt viser greit veien. Vi følger stien på høyre side av Lona, går over Lonestemmen og 

følger stien opp til Kniben. Etter å ha skrevet navnet vårt i turboka følger vi samme stien ned igjen til 

Lonestemmen. Her velger vi stien på andre siden av Lona, forbi Savemyr, over Heldalstemmen og 

tilbake til Teinemyr. Nå har vi gått ca 7,4 km, og følger skiltene mot Pumpestasjonen, der vi ender 

opp etter ytterligere 2 km. 

Fra Pumpestasjonen går vi ca 100 meter på grusveien før vi tar til høyre opp fjellet, skiltet til Vardehei. 

Nå kommer vi 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, og det heller ikke lov å sykle i reservatet.  
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Stien går ganske bratt opp til Sukkertoppen. Her dreier stien sydvestover, og vi går på høydedraget over 

Lundeheiene. Vi er nå ca. halvveis på vår langtur! 

 

Etter en liten nedstigning, med et idyllisk tjern på vår venstre side, møter vi så stien fra Bjørkestøl og går opp 

til vår tredje topp, Vardehei. Vi skriver i turboka og  følger så stien videre mot Olashei. Nede i stikrysset ved 

Steinkleiva tar vi til høyre og tar på nytt til høyre like etter den brede kloppen. Etter ca 1,2 km er vi oppe på 

Olashei, 162 m.o.h. 

Nå skal vi følge stien vestover, skiltet til Sovehei. Vi passer på å ta til venstre i stikrysset etter den flotte 

kloppen over Karinsmyr. Nede i dalen ovenfor Ormetjønn følger vi den steinete veien/stien opp til 

toppen av bakken og tar til venstre opp trappene til Sovehei.  Etter å ha gått på fjell og fin sti sydover 

får vi nok en gang et flott utsyn mot Skagerak og Lillesand og kommer frem til Sovehei. Vi skriver 

oss inn til LOTs turbok for 5.gang. 

Da har vi bare en topp igjen på vår 6-topperstur, nemlig Skifjell. Det betyr at vi må gå vestover, 

retning mot Storemyr Industriområdet. Her går stien på bart fjell og er godt merket hele veien med 

små, rødmalte varder. Etter en relativt bratt nedstigning kommer vi ned på «Omars løype», tar først til 

høyre, følger løypa et par hundre meter og tar så til venstre ned til Storemyr Industriområdet. 

 

Vi følger skiltene og passer på å krysse Fv402 over gangfeltet ved rundkjøringen. Så går vi ca 300 m på 

gangveien retning Lillesand før vi ser skilt og karttavle oppe på jordvollen på høyre side.  

Nå bærer det oppover den skogkledde lia mot Skifjell. Vi begynner å «kjenne det» i beina, men trøsten er at 

dette er den siste lengre stigning på vår rundtur.  Når vi når toppen av stigningene, får vi flott utsyn mot nord 

og vest, bl.a mot Nordbøknuten. Så følger vi høydedraget sydover og er etter 2-300 meter fremme på vår 6. og 

siste topp, Skifjell!  Med nok en underskrift i turboka har vi fått 6 «lodd» i LOTs turbok-loddtrekning. 

 

Nå gjenstår bare turen ned til Holta. Stien er skiltet hele veien. Når vi er nede i bunnen av Hestedalen, føler vi 

at beina er tunge og at den siste lille, men bratte stigningen opp til lysløypa er dobbelt så lang som den egentlig 

er. Men vel nede på parkeringsplassen er vi vel tilfreds med å ha gjennomført 6-toppersturen og ha tilbakelagt 

2 mil på Lillesands flotte turstier. 

 

 

 


