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De grønne turene
10 nye turer i hele Sandefjord kommune
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Goksjø - Utsikt fra Røvern mot Kalven, Foto: Inger Line Birkeland.

Turene er merket fra 25. april til 15. september.
Turene er utarbeidet av turentusiaster i Andebu, Høyjord,
Kodal, Sandefjord og Stokke i samarbeid med idrettslag,
Sandefjord Turistforening og Sandefjord kommune.

www.sandefjord.kommune.no/gronneturer

Velkommen til de grønne turene - bli
Velkommen til de grønne turene – Bli bedre kjent i hele Sandefjord kommune. Turene er merka med gule
bånd i perioden 25. april til 15. september. Benytt anviste parkeringsplasser, unngå kjøring på privat
grunn. Vis hensyn til grunneiere, natur og alle som ferdes ute. Løypekart står ved start/parkering, ta bilde
så har du det med. Notér bostavkode som kvittering. Gå minst sju turer, send inn svarslippen og delta i trekning av oppmerksomhet. Trekning på høstkvelden (se forsida).
Turene er lagt opp for å skape trivsel og inspirere til å ferdes ute. Stort sett går du i
terreng. Her er det vått når det har regna, og muligens høy vegetasjon utpå sommeren.
Det viktigste er opplevelsen av å være ute i natur og friluft. Flere av turene har informasjon om kulturhistoriske godbiter man passerer underveis. Oppdateringer kommer via
www.sandefjord.kommune.no/gronneturer

Tur nr 1: Bogen - Sand - Frøsås – Sundåsen

Start (parker): Bogen, skilta fra fv 303, omtrent midt mellom Sandefjord og Stokke sentrum.
Gå sørover langs stranda forbi badebrygga og følg gule bånd
langs vannet og opp i hyttefeltet. Ta til venstre og følg vei og sti
gjennom feltet til Sand. Følg gårdsvei opp til hovedveien, kryss
denne og følg sti og bånd til toppen av Frøsås til gravrøys og
utsiktspunkt. Her er bokstavkode. Muligheter for kafferast hvis
man ikke vil vente til Sundåsen med det. Følg sti nordover noen
hundre meter forbi skilt ved rester etter Frøsås bygdeborg. Videre
krapt høyre på sti/traktorvei til hovedveien. Kryss denne og følg
sti og vei opp til Sundåsen. Informasjonstavler og flott utsikt! Følg
merket sti fra parkeringsplassen eller ta veien tilbake til båthavna
og P.
Lengde ca. 3 km, gangtid ca. 1,5 time. God tur!

Tur nr 2: Valberg

Start (parker): Valbergveien 156, like over veien for Arnadal
Idrettsanlegg.
Følg gule bånd mot Valberggrenda, forbi de nye husene og bort
til skiltet «Bibelskolen på Fossnes». Følg pilretningen østover
til ei ny, lita pil viser stien en nå kommer inn på. Følg så gule
merkebånd videre, og pass på i vei/ stikryss. Stien går forbi
Dålær, Tomtene og merkestein (infoplakater), og svinger opp,
en noe krevende oppstigning, til Tyttebæråsen. Bokstavkode.
Her er det fin utsikt, og passende med en stopp. Stien går så
ned på den andre sida av åsen og fortsetter videre i skogen.
Stien ender ut på Valbergveien, ca. 300 m sør for startpunktet.
Følg veien tilbake dit, og her må en passe på, dette er en farlig
veistrekning.
Lengde: Ca. 5 km Tid: Ca. 1,5 t. God tur!

Tur nr 3: Helgerødskogen

Start (parker) ved Helgerød skole, følg skilt fra fv 303 mellom
Sandefjord og Stokke. P-plassen kan benyttes med unntak av kl
før kl 1200 i skoletiden. Er det fullt på p-plassen, vis hensyn og
følg retningslinjer for P ved lokalveier.
Følg gule bånd innerst på p-plassen og videre på stien til høyre
nordover. Etter ca 5-10 min svinger vi venstre to ganger og går
sørover helt til jordene på Mønnerød. Turen følger sti langs jordekanten et stykke før vi svinger nordover. Derfra går vi stort sett
i skogen med unntak at vi tangerer jorder på venstre side noen
steder. Vi passerer Haraldsrød – hvor vi passerer en liten gård

på høyre side. På venstre side noen hundre meter i vest ligger
Råstad. Etter drøyt halvgått tur svinger vi til høyre noen hundre
meter før turen svinger høyre nok en gang og vi går da sørover
til gapahuk oppe på en liten ås. Bokstavkode. Området eies av
familien Bonden, Sjuve og benyttes av bl.a. av Helgerød skole.
Her er fin mulighet for å nyte nistepakken. Vi fortsetter videre ned
fra åsen og turen svinger venstre og deretter ned sti til Steinsholtveien som vi følger til høyre til parkeringen.
Lengde ca 5,5 km, gangtid ca 1,5 – 2 timer i lett terreng. God tur

Tur nr 4: Skjellvika - Kastetskogen

Start (parker) ved P Skjellvika Skjellvikaveien 39, ca 3,7 km fra
fv 303 via Østerøyveien (Fv 3062). Følg parkeringsrestriksjoner
Turen følger mye kyststien merket med blått på lave stolper og
blåmerker på skilt og lysstolper, følg gule bånd. Vi går på hytteveier, noen fortau langs hovedveier og lokale veier før vi kommer fram til Kasteskogen og Hafallen. Turen starter nordover til
Hagaløkka og videre forbi Sundekilen. Derfra må vi gå på fortau
og lokalveier fram til Kasteskogen og Hafallen. Her vil vi snart
kunne se Mefjorden. En avstikker høyt opp et fjell med kan de
sprekeste gjennomføre for å få strålende utsikt utover fjorden.
15-20min ekstra gange. Det er senere en fin plass for rasting på
en 100m’s avstikker til høyre helt til vannkanten. Bokstavkode.
Vi passerer også et bekkedrag hvor det tidligere ble produsert
isblokker. Isdrift var på 1800-tallet og helt fram til etterkrigstidens
en viktig næring som sysselsatte mange langs Oslofjorden, og
det ble eksportert til mange land sørover i Europa.
Vi krysser etter hvert fylkesveien igjen (og følger den i ca 180m)
og beveger oss østover langs Strandskogen til sti tar av til venstre, nordover tilbake til Skjellvika.
Lengde ca 6,5 km, gangtid ca 2 – 2,5 t i forholdsvis lett terreng.
God tur!

Tur nr 5: Hagnes – Kalven – Trollsås

Start (parker) rett før Hagenes bro etter Pipenholtkrysset, på østsiden av Trollsåsveien (fv 3042).
Turen følger Hagnes elva fram til utløpet fra Goksjø. Vi følger stien gjennom porten ut på Kalven, en flott halvøy mellom Trollsåsbukta og Trevlandbukta. Ute på tuppen passer det kanskje med
en rast. Turen går så videre nordover, og vi kommer om litt fram
til den nye brua over Trollsåselva. Bokstavkode. Brua er bygget
på dugnad av Sandefjord Turistforening. Herfra kan du komme på
ny sti til Røvern og Vaggestad, men vår tur går videre nordover

Kontaktpersoner ved manglende merking og spørsmål om enkeltturer:
Tur 1 - 2
Arne Kristensen
tlf. 951 43 297

Tur 3 - 4
Thore Fevang
tlf. 907 45 608

Tur 5 - 6
Oddbjørn Hansen,
tlf. 906 26 177

Tur 7 - 8
Gunnbjørn Tangen,
tlf. 913 07 871

Tur 9 - 10
Yngvar Sulutvedt,
tlf. 466 30 716

bedre kjent i Sandefjord
langs jordkanten. På gårdsveien tar vi først til venstre og om litt til
høyre, og følger skogsbilveien opp mot Trollsåsen. Fra veien går
vi over i noe ulendt terreng, og etter hvert ned mot Pipenholtkrysset og tilbake til parkering.
Lengde ca 4.5 km, gangtid ca 1.5 time. God tur!

Tur nr 6: Snappen – Svindalen – Kattedalen, retur
over Snappås

Start (parker) Snappen langs Hvitsteinveien (fv 3162)
Turen følger hovedsakelig det merkede løypenettet til Sandefjord
Turistforening. Vi følger skogsbilvei i lett terreng forbi Ulevann,
og kommer om litt fram til Svindalen. Du kan lese mer om denne
grenda i Andebus bygdebok. Fra Svindalen går turen videre nordover gjennom Kattedalen, før vi etter hvert kommer inn på hovedstien fra Heia til Vestby. Her snur vi til venstre mot Heia, men før vi
kommer så langt, snur vi igjen mot venstre og følger stien sørover
mot Snappås. Bokstavkode. Herfra er det kort avstand tilbake til
Snappen og parkering.
Lengde ca 6.5 km, gangtid ca 2 - 2.5 timer. God tur!
Kristi Himmelfartsdag torsdag 13 mai kl 11.00 er det utegudstjeneste i Svindalen. Se nærmere info senere på kommunens hjemmeside.

Tur 7: Møylandsletta – Vetan – Andebuparken –
Kjørkåsen

Start (parker) ved Møyland barnehage, Vestre Andebu vei 65.
Fylkesveien følges sørvestover ca. 250 m så sørøstover på Møylandveien ca. 500 m. Tursti mot Vetan, traktorvei og sti forbi Henrikbua i østsiden av Vetan, forbi Vetatra og nordover til toppen av
Vetan. Utsiktstårn. Bokstavkode. På sti ned til Møylandveien og
til Kodalveien. Gjennom den nye Andebuparken, forbi Herredshuset og på gangvei østover, på Bergstien nordover og på sti
forbi Andebu kjørkegård, hulvei over Kjørkåsen, gangvei ned til
Skjeggerød og på turvei sørover til Møylandsletta. Aktivitetspark,
trimtrapp og P.
Lengde, ca. 7 km, gangtid ca. 2 timer. God tur!

Vi takker grunneiere for velvilje og mulighet
til å merke årets ruter. En stor takk også til alle
frivillige som ved sin innsats legger til rette for nye
og gode opplevelser og turer.

Tur 8: Håsken – Taranrød – Skør

Start (parker) ved Stasjon ved Håskenveien ca. 4 km nord for
Andebu Sentrum. Skogsbilvei følges sørover, etter ca. 400 m på
traktorvei sørover nesten ned til Vestigården på Taranrød. Nordover på traktorvei og sti til toppen av Skør og til utsiktspunkt med
utsikt vestover. Bokstavkode. På sti østover til Gunnbjørns plass
med ny fin benk og med utsikt over Andebu sentrum. Nordover
på sti og bratt ned til traktorvei / helårsløype. Nordover til Harasvingen og skogsbilvei. Tilbake til P.
Lengde, ca. 7,5 km, gangtid ca. 2,5 timer. God tur!

Tur nr 9: Høyjord stavkirke – Nautås – Vrangedal

Start (parker) ved Høyjord Stavkirke, Skjelbredveien 15. NB! Vis
hensyn ved arrangementer i kirken!
Vi går Skjelbredveien noen få m sørover, og tar mot vest på
gårdsveien til Aulesjord. Vi følger denne til de siste Aulesjordgårdene, og fortsetter skogsbilvei til høyre mot sør. Følger skogsbilveien, krysser Aulesjord-bekken, kommer inn i skog, og fortsetter
i Djupedal. Etter 2km fra start tar vi til høyre, nordover på mindre
skogsbilvei. Etter 600m kommer vi til vei/stidele. Vi tar til høyre
og starter oppstigningen til Nautås. Passerer skogshytte. Nesten
oppe tar vi til høyre i merket løype i terrenget, til kaffekokeri og
bjønnehi 3,6km fra P. Fortsetter merket sti til stor stein nær toppen. Bokstavkode, utsikt vestover mot Høyjord. Fortsetter merket sti nordover og vestover, ned til stidele ved skogsbilvei fra
Skjelbred etter 4,6km. Vi går sørover gjennom Vrangedal, mellom
Nautås og Storås, til Rasmusstua, 5,9km, og tilbake til p.
Lengde: Ca 8,6 km. Gangtid ca. 2 – 2,5 timer. God tur!

Tur nr 10: Bølevann - Halsås – Trollvannsdalen

Start (parker) ved nordenden av Bølevann. Følg Dalsroaveien (fv
306) gjennom Dalsroa, forbi avkjørsel til Trollsvann, mot Hvarnes.
Vi følger skogsbilvei nordover, fortsetter på sti nord og østover
til myra vest for Halsås, og merket sti opp på Halsås, 397moh,
2km fra p, med nydelig utsikt mot Oslofjorden! Bokstavkode fra
Halsås samme sti ned til myra, og så merket løype nordover til
blåmerket turistløype litt øst for Brumyr, 3km fra p. Ta turistløypa
til høyre, østover, ned til Trollvannsdalen 4,3km fra p. Fortsetter
på skogsbilvei til høyre sørover 2,7km til p, oppover Trollvannsdalen, før vi kommer på sti som etter hvert går vestover til skogsbilveien vi gikk fra p.
Lengde: 7 km, gangtid 1,5 – 2 timer God tur!
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Notér bokstavkoder her:
TUR 1

TUR 2

TUR 3

TUR 4

TUR 5

TUR 6

TUR 7

TUR 8

TUR 9

Bogen

Valberg

Helgerødskogen

Skjellvika

Hagnes

Snappen

Møylandrunden

Håsken

Høyjord
stavkirke

TUR 10
Bølevann

Kart: Sandefjord kommune Inese Linuza

Sandefjord kommune
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De grønne turene er støttet av:

Konkurranse!
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Ta et bilde fra turen din og
delmed andre på instagram
med #gronntur2021
Da kan du også vinne
en fullt utstyrt tursekk.
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Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka 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.
www.miljostatus.no//allemannsretten/

Bålbrenning

Det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av
skogsmark i tiden 15. april til 15. september.

Båndtvang

Av hensyn til dyr og fugler er det båndtvang fra og med 1. april til og
med 20. august. www.sandefjord.kommune.no/bandtvang

Kulturminner

Vi har mange spor etter tidligere tider i kommunen vår. Du finner mye
informasjon via www.kulturminnesok.no

Parkering

Følg retningslinjer og vis hensyn. Vi trenger en god parkeringskultur
som grunnlag for avtaler om nye turmål neste år. Er det fullt, velg
annet turmål og kom tilbake.

Smittevern

Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer. Dette kan føre til endringer for arrangementer og gjennomføring. Gjestebøker utgår.

Andre turer?

Sjekk informasjon via www.sandefjord.kommune.no/tur
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