
       TURER I LILLESANDSOMRÅDET 

 

 

Prestholt –rundtur Olashei-Sovehei retur      Lengde: ca 8,5 km 

Turen starter fra parkeringsplassen ved Prestholt Barnehage der det er god plass til å parkere bil. 

Her står også en karttavle med oversikt 

over turområdet. 

Følg asfaltveien inn til Prestegården. 

Her tar du til venstre ved driftsbygning 

og følger grusveien videre innover 

langs beiteområdet, under E18 og inn til 

sydvestenden av Store Kvernvann. Her 

tar du til høyre og følger skiltet sti mot 

Olashei. 

Oppe ved den gamle stemmen ved Lille 

Kvernvann kommer du inn i Olashei 

naturrreservat, og her kan du studere 

informasjonstavla om reservatet. 

Området ble fredet i 1993 med formål å 

bevare den karrige, kystnære 

furuskogen som preger naturen her. Når 

vi ferdes i naturreservatet, må vi ta 

særskilte hensyn. Her er bl.a. ikke lov å 

brekke greiner til bål., og det er heller 

ikke lov å sykle i reservatet. 

Fra svabergene ved Lille Kvernvann er 

det flott å bade. 

Etter ca 0,7 km kommer du til stikrysset 

ved «Steinkleiva». Her følger du stien 

skiltet til Olashei og kommer inn i et 

område med svært gammel furuskog, ca 200 år gammel. Etter å ha passert den brede kloppen, tar 

du til høyre og kommer etter ca 1,3 km opp til Olashei.  

Når du har tatt deg en hvil og skrevet deg inn i LOTs turbok, går du videre mot nord-vest, 

skiltretning «Sovehei 1,9 km». Like etter den lange kloppen over «Karinsmyr» tar du til venstre, 

skiltet til Sovehei. Nede i dalen ovenfor Ormetjønn følger du den steinete veien/stien opp til 

toppen av bakken der du tar til venstre, opp trappene til Sovehei. Når du har gått oppover en 

relativt bratt sti ca 100 meter, kommer du opp på «Sovehei-platået». Her går du på fjell og fin sti 

sydover mot Soveheivarden, og etter hvert åpenbarer den flotte utsikten mot Lillesand og havet 

seg.  

Fremme på Sovehei – 140 m.o.h. – skriver du deg inn i LOTs turbok og kan ta en deg hvil ved 

varden. Her er det også mulig å studere den oppsatte karttavla. 

Turen går så 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 du ned på 

«Omars løype» (Løype anlagt i slutten av 80-årene, ledet av Omar Olsen, tilrettelagt for 

løypemaskinen om vinteren.).  Her tar du til venstre og følger stien ca 0,6 km, til du treffer på en 

anleggs-/traktorvei. Følg så veien til venstre, skiltet Møglestu/Prestholt. Du følger veien oppover, 

under «Munkehetta», og på vei nedover igjen passerer du den flotte gapahuken og leirplassen til 

Prestholt barnehage. 

Du kommer så tilbake til stikrysset i enden av Store Kvernvann og følger veien tilbake til 

Prestholt. 

 

 

 


