
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Rundtur Øvre Hestheia-Skifjell-Borkedalen-retur  Lengde: ca 6,2 km 

Mange av våre turforslag går via Skifjell, og denne gangen starter vi ved Vanntårnet oppe i Øvre Hestheia. 

Kommer du med bil, er det greit å parkere ved vanntårnet.  

Herfra følger du en fin og variert sti nordover inntil du etter ca 1 km kommer inn på «Skifjelløypa» fra 

Holta og Borkedalen. Nå følger du bare skiltene til Skifjell. På veien passerer du byttesteinen «Formannen» 

fra 1783 som vi har omtalt i tidligere Skifjellturer, og du kan etter ytterligere  0,7 km ta en avstikker ut på 

Lille Skifjell. 

Når du kommer opp på Skifjell er du 160 m over havet og kan nyte den flotte utsikten. Husk også å skriv 

deg inn i turboka som ligger i den flotte stålkassa med LOT-bokstavene på lokket. Disse solide kassene er 

laget av Asbjørn Guttormsen og er plassert på alle LOTs turbok-topper, seks i alt. 

Fra Skifjell går du nordover et kort stykke over toppen og ned til høyre. Ved stikrysset like under toppen 

går du rett frem mot Borkedalen/Holta/Sandvad. Etter ca 1,5 km går du ned en steinkleiv med 

natursteintrapper og er nede i Hestedalen. Her følger du skilting mot Borkedalen/Holta.  

Nederst i Hestedalen møter du et sti-kryss der du kan ta til høyre og følge skiltene til Øvre 

Hestheia. Du møter da etter ca 0,6 km stien du kom fra i starten av turen.  

Vi velger imidlertid å gå rett frem, ned til Borkedalen. Her kommer du etter hvert inn på turveien 

rundt Borkedalsstemmen og følger denne på vestsiden. Et stykke før du kommer til bebyggelsen 

ser du et skilt til Øvre Hestheia som peker opp til høyre. Følg denne oppover, hold deg på venstre 

side av den lille bekken og skiltene vil vise deg veien opp til stien du startet på, like nord for 

vanntårnet. 

 


