
Start på Kjerrane der det er grei parkering., og du tar bakken opp mot nord. Nå er du i hovedturløypa 
som er rødmerket. Pass på i en rekke kryss og ta gjerne et ekstra kikk på karttavlene som er satt opp 
flere plasser i denne løypa. Du skal holde deg i hovedturløypa ganske lenge. Etter Kolåsmyra tar du til 
høyre - du finner skiltet til Krogvannstemmen og følger stien helt fram til demningen helt øst i Krogvann. 
På selve demningen ligger en liten bygning. Den har tidligere vært brukt i forbindelse med byens  
drikkevann, nå ryktes det at den skal bli vaffelbu.

Er det sommer, kan du hoppe i vannet fra den lille tangen like før demningen. Her er det fint å innta 
nista også. Vel nedkjølt og forhåpentligvis god og mett, går du over demningen og tar stien opp  
bakken mot sør. Ganske snart kan du ta en avstikker mot øst og kommer deg opp på Åmliknuten  
(159 moh) med fin utsikt. Vel nede på stien igjen tar du av til venstre og går på myke skogstier mot  
hovedturløypa som du følger tilbake til Kjerrane.

krogvannet rundt

Start at Kjerrane where there is plenty of parking. Walk up the hill to the north and join the red  
marked Hovedturløypa. There are many paths, so check the maps that are posted. Follow the  
Hovedturløypa to Kolåsmyra then take the path to the right. You’ll see the sign for Krogvannstemmen 
and follow the path to the dam on the east side of Krogvann. The little building on the dam was once 
part of Kristiansand’s drinking water system. This is a good place for a swim and a snack. After your 
rest, cross the dam and follow the trail up the hill to the south. Soon you will see the trail to Åmli- 
knuten (159 moh) on the left. Walk up and enjoy the view. Return to the trail, take the next path to the 
left back down to Kjerrane.
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