
Turen starter du fra p-plassen på Presteheia. Du går 
ned bakken til Grønn Slette og tar lysløypa til høyre. 
Du går over Høymyr og ned Røverkleiva. Du holder 
deg på lysløypa helt til du er på løypas laveste 
punkt. Da har du barnehagen nede til høyre. Du går  
forbi denne ned til Gillsveien som du følger til  
venstre til veien slutter. Da er det bare en liten bakke 
opp til Gillshytta. Du ser snart gården på Øvre Gill 
og tar opp den bratte bakken til venstre. Like etter 
ser du skiltet Barnevandrerstien. Der tar du til 
venstre opp den lange bakken og deretter over en 
ganske lang slette før du får Øygardstjønn på høyre 
side. Ved tjønna tar du til venstre opp bakken, og  
da er du ganske snart ved Kyrtjønn med flotte  
badeplasser og bra med fisk. Kanskje har du lyst på 
en ekstra utfordring, i så fall må du se etter en liten 
sti til høyre like før løypas høyeste punkt. Tar du  
denne, kommer du opp på Kapteinens Ridevei som 
fører til blinkene den gang det var skytebane her. 
Her var det mye militær aktivitet i mange år. Så mye  
aktivitet var det at jorda ble blyforgiftet av kulene, 

gill, kyrtjønn og sødalsmyra

Start at the parking lot at Presteheia. Walk down to 
Grønn Slette and go right on the lighted trail. Cross 
Høymyr and walk down Røverkleiva. When you get 
to the lowest point on the lighted trail, take the 
road off to the right at the kindergarten. Continue 
to Gillsveien, turn left and follow it to the end. Up on 
the left is Gillshytta. Continue along the road and 
you will soon see Øvre Gill. Take the steep path up 
to the left and go left at the next junction. Follow 
the road up the until Øygardstjønn is on your right. 
Continue up the hill to the left and soon you come 
to Kyrtjønn with its good bathing areas and fishing 
places. If you are up for an extra challenge, try to 
find a small path to the right just before you come 
to the highest point on the route. If you find it you 
will come out at Kapteinens Ridevei (Captain’s Brid-
le Path) which led to the targets when this  
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og all vegetasjon ble borte. Nå er all den forgiftede 
jorda skiftet ut og området er i ferd med å bli fint og 
grønt igjen.

Du holder deg på Kapteinens Ridevei og følger stien 
bratt ned mot Kyrtjønn. Har du ikke spist nista eller 
tatt deg et bad før nå, så tar du turen ut på tangen 
helt vest i Kyrtjønn og gjør nettopp det. På høyden 
sør for vannet ligger Vaffelbua hvor du vanligvis kan 
kjøpe vafler, kaffe hver søndag. Stedet er et svært 
populært turmål for både små og store turgåere.

Fra Kyrtjønn går turen på veien vestover over  
Sødalsmyra. Fortsett på kjøreveien helt ned til  
Papirmøllevannet som noen kaller Øvre Jegersberg-
vann. Du skal over demningen, men like før denne 
er det en flott badeplass. Etter demningen tar du 
til høyre over metallbroa, opp bakken og ned mot 
Grønn Slette igjen.

area was a military firing range. The soil here was 
full of lead from the ammunition and all the  
vegetation had died. Recently all the soil was  
removed and replaced with new. The area was  
reseeded and is growing back nicely. 

Stay on Kapteinens Ridevei back to Kyrtjønn. Walk 
out to the spit in the lake. This is the perfect place 
for a swim and a lunch break. South of the lake 
Kyrtjønn you’ll find Vaffelbua, where you can buy 
waffles and coffee on normal Sundays.

Continue west along the road towards Sødalsmyra. 
Continue along the road to Papirmøllevannet (also 
known as Øvre Jegersbergvann). Before you cross 
the dam you might want to stop at the beach for a 
swim. Cross the dam, go right over the metal bridge, 
continue up the hill and down to Grønn Slette.
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