
Ta E39 mot Hannevika til Vågsbygd og deretter Holskogveien (vei 456). Fra krysset Kjosbukta  
ca 1.5 km. til anleggsvei mot vannverket. Finn parkeringsplass kort inn denne veien.  

Start ved Slettane og følg merket sti nordover forbi klatreveggen. Før Linddalstjønnan tar du umerket 
sti opp til høyre (varde) og kommer opp til merket sti/turvei langs Bråvann. I nordenden av vannet 
fortsetter merket sti til venstre over til hytte ved Stølsheitjønna. Gå opp til hytta. Herfra går sti  
(står ikke på turkartet) over til Svingerlitjønn. Her treffer du merket sti ned langs Svingervannet,  
svinger rundt mot venstre og tar opp Linddalen. Du passerer Trappa (SBK) og tilbake til start.

Rundtur Bråvann - Svingervann

Utenfor 
allfarvei

TURER FOR

FRILUFTSFOLK

Midt-Agder Friluftsråd og Oddersjaa

Utenfor allfarvei er turboka for deg som ønsker nye opplevelser i naturen. 
Du har kanskje gått mange turer allerede, eller er en nysgjerrig nykommer i 
friluftslivet eller på Sørlandet? Her er det noe for alle. En ivrig turgjeng med 
ungdommelige seniorer har tråkket seg gjennom det meste av heielandskapet  
i og omkring Kristiansand. Mange mil og flotte turer er samlet opp over flere 
år med et åpent og kreativt tursinn – hvor skal neste turen gå? Din neste tur 
må gjerne bli en av de 64 forslagene i denne boka.
 
Dette er turboka som tar deg utenfor allfarvei. Felles for de utvalgte turene er 
at de i liten grad følger de vanlige turveger, stier og tråkk. Tvert imot går de 
gjerne utenom og tar deg med til nye og flotte utsiktspunkter, rasteplasser, 
badevann og spor etter gamle tider. De gode opplevelsene venter på deg.
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Midt-Agder Friluftsråd
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Turen er hentet fra boken ”Utenfor allfarvei” utgitt av Midt-Agder Friluftsråd
og Oddersjaa. Red.: Kai B. Flå, Arne H. Holte, Ole Dag Myhrstad og Kjell Asdal.
Boka er i salg i bokhandelen.

Turkart: Rossevannet - Vågsbygda - Berge (1:20 000)
Lengde: 6,5 km

Tur gjennomført:




