
Bli bedre kjent
i din nye kommune

«De grønne turene 2016»
24. april til 15. september

Et samarbeid mellom Andebu, Stokke og Sandefjord på vei inn i en ny kommune.

Velkommen til offisiell åpning 
av årets grønne turer 

på Søndre Bjørndal i Kodal
søndag 24. april kl. 14.

Alle 3 ordførere til stede.
Tale og tevling, 

kulturinnslag og trivelig samvær.

Turene er utarbeidet av Andebu Idrettslag, Høyjord idrettslag, Kodal idrettslag,
Sandefjord og Opland Turistforening, Andebu kommune og Stokke kommune

– en trivelig bank med kloke løsninger

Støttet av:
Andebu Sparebank og nye Sandefjord kommune
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VELKOMMEN TIL GRØNNE TURER - BLI BEDRE KJENT I ANDEBU OG OMEGN 2016

Navn:        | Adresse:

Postnr:    | Poststed:       | Tlf:

Navn på deltakere under 13 år:

Sendes til: Andebu kommune, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu | Frist: 1. oktober 2016

KLIPP HER

Tur nr 1: 
Høyjord Stavkirke – Aulesjord – Storås.
Parkering ved Høyjord Stavkirke på Skjelbredveien. Gå inn 
gårdsvei til Aulesjord mot vest rett sør for kirken. Følg gårds-
veien forbi Aulesjordgårdene og fortsett ganske lenge på 
skogsbilvei til Steinkleiv. Følg bratt sti opp fra sør til Storås. 
Stifteklemme ved hytte. Høyjords fineste utsikt! Fortsett 
nordover på Storås, og ned fra Storås på gammel sti/vei. Ved 
veidele følg skogsbilvei nedover mot nord. Sving etter hvert 
mot øst og sør. Gå ned til skogskoie, ta av og følg sti under 
Nautås til bru over Aulesjordbekken. Gjestebok. Skogsbilvei  
tilbake til  Skjelbredveien. Lengde ca. 9 km, gangtid ca. 3 time. 

Grunneier har kiosk med salg av turmat søndag 22. mai 
og 29. mai. kl. 11-17!

Tur nr 2: 
Myreskogen – Gran – Bångunrød
Fra Gravdal i Andebu kjør FV312 Høyjordveien,  6,4 km nord-
over, og ta til høyre inn Holandveien. Følg denne til enden, 
1,3 km til parkering.  Gå 400m tilbake på Holandveien, og ta 
skogsbilvei til venstre mot sør. Følg denne 450m til snuplass, 
og fortsett på merket sti. Passerer kølamile, og stor gravhaug 
på Gran. Drei etter hvert nordover og gå opp på Bångunrødå-
sen. Stifteklemme og gjestebok. Gå gjennom gården Bån-
gunrød og følg gårdsvei ned til parkering. Lengde ca. 3 km, 
gangtid ca. 1 time. 

Tur med kjentmann lørdag 7. mai kl.10.30.

Tur nr 3:
Døvle – Skør
Parkering ved Vestre Andebu vei ca. 2 km vest for Andebu 
Sentrum. Parkering på næringseiendom. Fylkesveien følges 
vestover ca. 400 meter. Så nordover på gårdsveien Boroa-
veien  til Døvlebekken som følges østover. Opp i skogen og 
gammel hestevei følges opp i Tømmerdalen. Bratt opp på 
åsrygg med fin utsikt. På sti og traktorvei nordover i Taran-
rødskogen, så østover opp til utsiktspunkt på østre del av 
Skør. Stifteklemme. På sti og etter hvert traktorvei ned gjen-
nom en fin bokeskau. Gjestebok. Traktorvei og bilvei ned til 
parkering. Lende ca. 4,3 km. Gangtid 1,5 - 2 timer.

Tur nr 4:
Askjemvannet rundt
Parkering ved Sentralen i Andebu sentrum. Kryss Kodal-
veien (FV305), gå veien Klokkeråsen sørover, ned til Tun-
heim og på traktorvei og sti ned til Askjemvannet. Sti og bilvei 
langs vestsiden av vannet til Nesengenbrua. På bilvei opp 
i  hyttefelt på Nesengen. Følg så bratt sti ned til Hislingvika, 
sørover på sti  til gangbru over Storelv, stifteklemme, og inn 
i Stokke. På en vel hundre meter lang gangbane over et bløtt 
område, så opp i skogen og inn i hytteområdet på Buar. På 
bilvei og sti nordover til Isakberget, fin rasteplass. På bilvei 
og traktorvei opp til gården Askjem, gjennom gårdstun. Post-
kasse med gjestebok. Nordover på Askjemveien til Andebu 
sentrum. Lende ca. 7,5 km, gangtid ca. 2,5 timer. 

Tur med kjentmann 1. mai med start fra Sentralen kl. 
11.00. Søndag 8. mai stiller Andebu helselag med for-
friskninger fra  kl. 12.00. 

Tur nr 5:
Heia – Granasnekollen- Pålahølet - Heia
Kjør til parkeringen ved Heisetra. Turen starter i nordenden 
av p-plassen. Løypa starter i slakt terreng, men blir bratt opp 
mot Granasnekollen. Her oppe er utsikten mot øst formida-
bel i godt vær. Stifteklemme og rastemuligheter. Følg stien 
ned igjen fram til veien fra Pålehølet til Nova stjerneobser-
vatorium. Vi følger traktorveien ned til Pålehølet, og følger 
hovedveien til høyre noen hundre meter sydover før vi tar 
av til venstre inn på sti mot Granasne. Vi følger gårdsveien 
ut til hovedveien, underveis passeres et garasjebygg hvor 
postkasse med gjestebok er plassert. Hovedveien krysses 
og vi følger deretter stien som fører tilbake til parkeringen.  
Gangtid ca. 2.5 timer, lengde ca. 5 km.

Tur nr 6:
Bjørndal – Dårestigen - Bjørndal
Kjør til Kodal Kirke og videre noen hundre meter, så til ven-
stre i første kryss inn på Lefsrødvegen. Ca. 1 km fram til gult 
merke til høyre inn Bjørndalsveien til Søndre Bjørndal gård 
og parkering. Turen går noen hundre meter på gårdsvei, der-
etter skarpt til venstre inn på sti som stiger slakt oppover. 
Etter hvert over høyden og ned i skaret før det igjen bærer 
oppover. Etter en stund inn i en sjelden stor og fin barlind-
skog før vi på ny passerer et skar. Herfra bærer det oppover 

Turene er merket med gule plastbånd i perioden 24. april til 15. september. Benytt anviste parkeringsplasser 
og unngå kjøring på privat område. Løypekart er slått opp ved start/parkering. Bruk stifteklemme på stedet 
som kvittering for turen. Skriv gjerne inn navn og en liten hilsen i gjestebok. Går du minst sju av turene, blir 
du ved innsending av svarslippen med på trekning av fine premier. Alle deltakere under 13 år får diplom! Ta 
med venner/ familie på fine turer i skog og mark!



VELKOMMEN TIL GRØNNE TURER - BLI BEDRE KJENT I ANDEBU OG OMEGN 2016

Sett inn klipp fra stifteklemmene her

TUR 1

Høyjord 
Stavkirke -
Aulesjord 
- Storås

TUR 2

Myreskogen 
- Gran 

- Bångunrød

TUR 3

Døvle -
Skør

TUR 4

Askjem-
vannet
rundt

TUR 5

Heia - 
Granasne-

kollen - 
Pålahølet 

- Heia

TUR 6

Bjørndal - 
Dårestigen 
- Bjørndal

TUR 7

Rundtur 
Storås i 
Stokke

TUR 8

Rundtur 
Rossnes-
odden ved 
Brunstad

TUR 9

Langs to 
fjorder på 
Vesterøya

TUR 10

Gapahuken 
på Tjønne-

myr

og fram mot Dårestigen med god utsikt, bl.a til Goksjø og 
Åsrumvannet. Stifteklemme og rasteplass. Turen tilbake 
går et stykke i samme spor, før vi svinger av mot venstre 
og ned i skaret til traktorvei. Straks er vi framme ved hytta til 
Jørn Styrvoll hvor vi finner gjesteboka. Også her er det gode 
rastemuligheter. Deretter følger vi traktorveien helt tilbake til 
parkeringen. Lengde ca. 5 km, gangtid ca. 2 timer. 

Offisiell åpning av «De grønne turene 2016» skjer søn-
dag 24. april kl. 14.00 med diverse underholdning hvor 
blant annet ordførerne i de 3 kommunene deltar. 

Husk også gudstjenesten på Kristi Himmelfartsdag 5. 
mai kl 11.00 på nabogården Nordre Bjørndal. Tur nr. 6 
går med kjentmann etter gudstjenesten. Helselaget byr 
på forfriskninger.

Tur nr 7:
Rundtur Storås i Stokke
Parkering ved skistadion (avkjøring fra Stokke Ravei mellom 
Furulund og Gjennestad). Følg traseen til «Storåsrunden» 
forbi Vassbonn. Et skilt viser vei til Storåstoppen, herfra går 
turen på smal sti som passerer bygdeborger. På Storåstop-
pen er det en fantastisk utsikt, og du vil finne postkasse med 
gjestebok og stifteklemme på toppen. Stien fortsetter ned 
på sørsiden av Storås, og kommer ned på en bredere sti 
hvor du går til venstre. Ta til høyre på en bredere traktorvei. 
Du passerer en gammel demning, og går forbi barnehagen. 
Fortsett på «Storåsrunden» til skistadion. Lengde 6,5 kilome-
ter. Gangtid ca. 1,5 - 2 timer.

Tur nr 8:
Rundtur Rossnesodden ved Brunstad
Parker ved rundkjøring (avkjøring fra FV303 nord for Mel-
somvik). Følg gang- og sykkelvei i retning konferansesente-
ret til kyststien krysser veien. Kyststien går gjennom skogen 
og langs jorder ned til sjøen. Postkasse med gjestebok og 
stifteklemme står på tre ved toalettanlegg. Stien passerer 
noen flotte strender, og går over fjellrabber før den kommer 
inn på området til konferansesenteret. Følg kyststien langs 
båthus, nederst mot sjøen til kommunal badestrand. Her går 
stien opp til vei, og følger veien tilbake til rundkjøring. Lengde 
4,5 km. Gangtid ca 1,5 timer.

Tur nr 9:
Langs to fjorder på Vesterøya
Kjør FV260 til Langeby campingplass, Vesterøya. 8 km fra 
Sfj sentrum. Parkeringsplasser utenfor porten vis a vis por-
ten på østsiden av veien. Følg i hovedsak kyststien med start 
i nordenden av campingplassen ved rødt hus ved småbåt-
havna.
Følg strandkanten ved hyttene med utsikt til Buerøya og 
Sandefjordsfjorden. Så kyststien forbi Sjøbakken fram til 
Vesterøy skole. 
Følg Veløyveien østover til Vesterøyveien, som krysses for 
å gå gang-/sykkelveien 30 m sydover til Buerskogen. Videre 
østover 10 -15 min. til vi er tilbake på kyststien. Følg skog-
sti og hyttevei sørover noen 100 meter til veikryss med skilt 
for kyststi opp til Hummelen. Avstikkeren som er en del av 
grønne tur. 2-3 minutters gange opp til fantastisk utsiktspunkt 
over Mefjorden. Stifteklemme og rasteplass. Nyt utsikten.
Videre ned på veien igjen og følg hytte-/boligveier sørover til 
Herreportveien og opp litt bratt sti fram til Grubesandveien. 
(Mulig å ta sti opp til Vardås eller ned til badplass ved Grub-
besand.) Så langs asfaltert vei til Vesterøyveien. I krysset her 
er postkasse med gjestebok. Følg veien tilbake til Langeby. 
Gangtid: 2 - 2,5 time. Lengde ca. 8 km.

Tur nr 10:
Gapahuken på Tjønnemyr
Parker på nordlig del av p-plass ved OBS på Fokserød,  ved 
kjellerinnkjøringen. Følg kommunal vei nord- og vestover 
gjennom undergang for E18. Så til venstre gjennom tunet 
på den sørvestre gården på Fokserød. Vis hensyn, gå på 
grusveien. Videre følges blåmerket SOFT-turistløype. Kryss 
jordet og inn i skogen. Følger turiststien til Tjønnemyr, hvor 
den grønne turen svinger vekk fra blåmerket løype. Videre 
mot nord til gapahuken på Tjønnemyr. Stifteklemme og ras-
teplass. (Mulighet for kort tur opp til Vakås med benker.) 
Videre på smal sti og kjerrevei østover mot Bjørnum. Ved 
E18 følg kjerrevei på vestsiden gjennom  undergang til stedet 
der Bjørnum mølle lå. Følg så skogssti sørover på østsiden 
av E18. De siste hundre metrene fram til Fokserød nærings-
område følger vi foten av vollen langs E18. Postkasse med 
gjestebok ved den røde pumpestasjonen, helt i nordenden 
av næringsområdet. Følg veien opp til OBS. NB! Stien kan 
ha fuktige partier ved regn.
Gangtid: 1,5 – 2 timer. Lengde ca. 7 km.

Kontaktpersoner ved manglende merking og spørsmål om enkeltturer:
Tur 1 - 2

Yngvar Sulutvedt, 
tlf. 466 30 716, 

Tur 3 - 4
Gunnbjørn Tangen, 

tlf. 913 07 871

Tur 5 - 6
Oddbjørn Hansen, 

tlf. 906 26 177

Tur 7 - 8
Erlend Larsen 
tlf. 922 37 217

Tur 9 - 10
Thore Fevang 
tlf. 907 45 608
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Bålbrenning
Det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nær-
heten av skogsmark i tiden 15. april til 15. 
september.

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i ut-
marka i Norge. Allemannsretten er et gratis 
fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir 
deg rett til å bruke utmarka til både turgåing 
og bærsanking. Ferdselen og oppholdet må 
skje på en slik måte at du ikke er til ulempe for 
grunneieren og andre som er ute for å nyte 
natur og friluftsliv.

Allemannsretten


