Rundtur til Olavsheia
Ta E39 mot Hannevika til Vågsbygd og deretter Holskogveien (vei 456). Kjør til bom ved Tjuvika.
Gå inn langs Tjuvigtjønn. I granholtet tar du traktorveien til høyre og opp til Vennemyra (SBK).
Herfra følg sti på østsiden av Vennemyrtjønnan. Ved siste tjønn tar du stien opp dalen til høyre.
Stien er ikke vist på turkartet, men følg den viste løypa og opp på Olavsheia (SBK). Gå ut på nordre
kolle, her er utsikten unik over Rossevannet. Herfra går du en utydelig sti ned til Terjevann. Stien er
ikke vist på turkartet, men følg den viste løypa. Varde i stikryssene. Her finnes en flott badeplass. Følg
stien videre langs vannet til du treffer merket sti. Stikk innom ruinene på Skauen (SBK) før du følger
merket sti over til Talbuvann. Stien går langs vannet. Som vist kan du velge to alternativer ut til start.

Turkart: Rossevannet - Vågsbygda - Berge (1:20 000)
Lengde: 7,0 km
Tur gjennomført:

TURER FOR
FRILUFTSFOLK

ka for deg som ønsker nye opplevelser i naturen.
e turer allerede, eller er en nysgjerrig nykommer i
ndet? Her er det noe for alle. En ivrig turgjeng med
ar tråkket seg gjennom det meste av heielandskapet
d. Mange mil og flotte turer er samlet opp over flere
vt tursinn – hvor skal neste turen gå? Din neste tur
forslagene i denne boka.

deg utenfor allfarvei. Felles for de utvalgte turene er
vanlige turveger, stier og tråkk. Tvert imot går de
med til nye og flotte utsiktspunkter, rasteplasser,
mle tider. De gode opplevelsene venter på deg.
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