
Helgerødskogen. Foto: Eva Gro Røsok, vinner av fotokonkurranse 2021.

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

Høstkveld

Torsdag 17. november kl 19.00 på 

Andebu menighetshus. 

Folkeakademiet Andebu inviterer til høstkveld 

i samarbeid med Andebu idrettslag, 

Andebu fortidslag og 

Sandefjord kommune.

Turene er merket fra 24. april til 15. september.

De grønne turene
10 nye turer i hele Sandefjord kommune

2022
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Velkommen til de grønne turene - bli bedre kjent i Sandefjord

Tur 1: Melsomskogen – Trælsodden – Melsom-
stranda/Sandbånn
Start (parker) ved Melsom videregående skole – ridehallen, ved 
Melsomvikveien 190.

Gå opp mot skogen, ta til venstre ved skiltet og følg pilskilt og 
merkebånd på sti langs idrettsbanen på Brunstad. Følg sti/skogs-
vei sørover til grusvei der vi tar til venstre. Etter ca. 200 m, ta til 
høyre på sti som går forbi jettegryter og flyttblokk før vi er tilbake 
på veien igjen. Ta til høyre og etter noen hundre meter, ta til høyre 
opp i skogen. Litt sør for gapahukene finner vi bokstavkode på 
et flott utsiktspunkt. Ved gravrøys følger vi stien ned fra fjellet til 
vegkryss. Gå rett sørover til Trælsodden. Følg merka løype langs 
sjøen til badeplassen før Melsomvik. Følg gårdsvei nordover og 
ta til venstre før bommen. Infoskilt og gjestebok ved traktorveien 
tilbake til parkering. Flere fine rasteplasser underveis – ved gapa-
huk, utsiktspunkt, Trælsodden eller badeplassen.
Lengde ca. 7,5 km.
Gangtid ca. 2,5 timer. God tur!

Tur 2: Storås
Start (parker) på Åskeverket. Undelstvedtveien følges ca 200 m 
fra bro over E18 ved Furulund.

Ei tøff løype med flere bratte bakker, men turen har fin, variert 
natur og spesielle severdigheter. Fra P følger vi stien vestover mot 
naturbarnehagen. Følg merking, kikk innom den korte avstikke-
ren til ulveura. Etter hvert runder stien på sørsida av Storås, og 
kommer til Moa. Her er ruiner etter en husmannsplass, der det 
står ei jordgamme som en gang var geitehus. Gjestebok og bok-
stavkode. Vi følger stien ned en steinete bakke, runder tilbake og 
«klatrer» opp på nordenden av Storås. (Se pil for en avstikker til 
utsiktspunktet med fin plass for rast.) Videre følger vi stien ned-
over, forbi bygdeborgrøysene, Vassbånn, inn på løypenettet til ski-
senteret og opp til startstedet. Her kan snøen ligge langt ut i mai.
Lengde: Ca. 6 km.
Gangtid ca. 2,5 timer. God tur!

Tur 3: Råstad
Start (parker) ved Råstadveien, nøyaktig 1 km nord for Råstad 
stasjon. OBS: Ikke parker på skogsveien like på sydsiden. Alter-
nativ P er vest for Fylkesveien.

Vi er øst for Sandefjord Lufthavn og Vestfoldbanen. Vis hensyn 
til nyplanting! Følg kort sti inn til skogsveien, østover og etter ca 
250 m sving sydover på Roveåsen. Utsikt mot vest til deler av 
Råstadbygda. Gå noe østover og sydover i skog og over fjell-
rabbe ned til Østre Råstadvei og drøyt 100m østover. Følg sti i 
til dels tett skog sydover – ca 600m - til vi kommer til en åpen og 
fin sti østover. Bokstavkode ved fin rasteplass. Vi er ca halvveis 

og lengst mot syd. Videre østover og deretter nordover tilbake 
til Østre Råstadvei. Til dels grov løvskog når vi går i hellingen 
ned mot Skåren på østsiden. Fylkesveien følges vestover og inn 
i skogen der fjellrabben heller ned mot veien. Vi går inn samme 
sted som vi kom ned, men følger sti rett nordover, litt opp og ned 
over åsene. Etter åsene er det relativt flatt og åpent til vi kommer 
på grusvei går vestover Gjestebok tilbake til parkering.
Lengde: 5,5 km i lettgått terreng.
Gangtid: Ca 1,5 timer.  God tur!

Tur 4: Mokollen - Mølleråsen - Midtåsen
Start (parker) ved Mokollen barnehage, Mokollveien 30.

På denne turen bør vi ha god tid til stopp for masse utsiktspunkter 
og kulturskatter. Fra P går vi inn bak barnehagen på gruset vei 
vestover. Utsikt over Mosserød, Haukerød og Raet. Blåmerket 
sti oppover mot Mokollen. Utsikt. Retning til kjente landemerker 
vises på store granitt-blokker. Blåmerket trase videre er litt bratt, 
alternativet er å følge asfaltert vei. Litt ned i lia krysses kjøreveien 
til nr 20. Herfra anbefales avstikker sørover til utsikt over Åsen 
og sentrum. Videre tilbake og ned Mokollveien, Nedre Åsenvei 
østover, krysse Dølebakken og inn ved skilta adkomst til Møl-
leråsen ved nr 27. Ved skulpturen fugl Føniks på toppen, er det 
Bokstavkode og rastemulighet. Utsikt. Følg sti nord og øst og gå 
Trudvangveien nordover til Trudvang barnehage med gapahuk. 
Kryss Dølebakken, inn Røyskattveien og steintrapp til Midtåsen, 
Anders Jahres bolig. Flott opparbeidet hageanlegg, «Utsikten» 
og skulpturpaviljong med verk av Knut Steen. Vis hensyn ved ar-
rangementer. Videre merket tur til et par utsiktspunkter. Vi følger 
adkomstveien, men tar av til venstre før Midtåsveien. Gjennom 
fin bøkeskog Gjestebok og tilbake til Mokollveien og parkering.
Lengde: Ca 5,5 km.
Gangtid drøyt 1,5 timer i kupert terreng, enkelte steder litt bratt, 
og asfalt. God tur!

Tur 5: Kjempås – Stiåsen
Start (parker) parker ved Kodal skole, Rismyrveien 4.

Turen går tilbake på gangvei over hovedveien, videre nordover 
langs hovedvei og inn til venstre i boligfeltet Stiåsen. Vi følger 
veien opp i feltet og inn i terrenget (friområdet). Kommer inn på 
blåmerket løype i småkupert, stigende terreng. Etter litt enkel klat-
ring kommer vi opp på Kjempås, en gammel bygdeborg. Her er 
det flott utsikt over Kodal sentrum, og tid for rast. Bokstavkode. 
Deretter fortsetter vi videre i varierende terreng, og kommer etter 
hvert fram til nytt utsiktspunkt, Stiåsen. Herfra går turen nedover 
og tilbake mot sentrum. Gjestebok før vi kommer ut på et jorde 
og så inn på gårdsvei og ned på gangvei tilbake til parkering. 
Lengde: 4 km
Gangtid: ca 1.5 – 2 timer. God tur!

Velkommen! De grønne turene er 30 år! Turene er merka med gule bånd i perioden 24. 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 kvitte-
ring. Gå minst sju turer, send inn svarslippen og delta i trekning av oppmerksomhet. Trekning på høst-
kvelden (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 god-
biter man passerer underveis. Oppdateringer kommer via www.sandefjord.kommune.no/gronneturer

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
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Notér bokstavkoder her:
TUR 1
Melsom-
skogen

TUR 2
Storås

TUR 3
Råstad

KLIPP HER

NB: 13. august arrangeres Gråtassen i området, da vil det 
være vanskelig med parkering.

Åpningsdagen søndag 24. april inviterer vi til felles tur kl. 
12.00. Jubileumshilsen fra ordfører og litt informasjon om 
denne turen, som for 30 år siden blei starten på det som er 
blitt de grønne turene. 

Tur 6: Heisetra – Langevann – Grevestein
Start (parker) før Heisetra, Heiaveien 282.

Turen starter ned mot Heisetra, men svinger snart til høyre inn på 
sti mot Sliradammen. Gå videre gjennom skogen og etter hvert 
inn på skogsbilvei. Denne leder oss oppover og fram til Lange-
vann. Herfra bærer det sydover mot Hellenesdammen og videre 
inn i Djupdalen. Om lit tar vi inn mot venstre på Hellenesstien, og 
straks til venstre bratt opp mot Grevestein. Her er det utsikt og tid 
for rast. Bokstavkode. Vi går tilbake samme vei mot Hellenes-
stien og følger denne nedover, mot Heisetra. Gjestebok på vegg 
på Slirabu. Ved Heisetra kan man hvile etter turen, før vi fortsetter 
ned mot Heivann, og tilbake mot parkering.
Lengde: ca 8 km
Gangtid: ca 2.5 – 3 timer. God tur!

Det blir gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag 26. mai kl 11.00 
på Heisetra.

Tur 7: Dalsroa – Russerleieren – Tranumkollen – 
Kleivern
Start (parker) i Dalsroabakken, Dalsroaveien på sørsida av inn-
kjøringa til nr 165.

Følg Dalsroaveien vestover til Lakskjønnveien. Lakskjønnveien 
følges til Russerleien med gjenreist vakttårn. Forbi leirområdet og 
bratt opp til østre bunker. Over beite og inn i skogen østover, i ter-
renget under høyspentlinje og opp vestsiden av Tranumkollen til 
toppen. Fin utsikt. Bokstavkode. På sti nordover ned til Dalsroa-
veien og på fylkesveien vestover forbi Kleivern. Gode bademulig-
heter. Videre på fylkesveien til bekk fra Fossemyr. Gjestebok. Vei-
valg. Her kan sti i skogen benyttes i stedet for å gå fylkesveien til P.
Lengde, ca. 4,5 km.
Gangtid ca. 2 timer. God tur! 

Tur 8: Andebu sentrum – Åsen hytteområde 
– Åsenstranda 
Start (parker) ved Andebuparken, Andebu sentrum 8.

Gå forbi Møylandsenteret, over Klokkeråsen, Tunheim, og på 
traktorvei sørover mot Askjemvannet. På sti opp i Åsen til enden 

av Trollhaugveien, på turstien Trollsløyfa med liten avstikker til 
hulveien Huestupe, videre til bilveien Eventyrveien, videre sør-
over til veien Trollbakken som følges til Trollhaugen. Sørover på 
Trollhaugveien til veien Nesengen som følges til Nesengbrua. Så 
nordøstover på bomveien Åsenstranda med avstikker til bade-
plassen Åsenstranda. Bokstavkode. På turstien Trolljuvet langs 
vestsiden av Askjemvannet, tilbake til Tunheim. Gjestebok ved 
infotavle, om Askjemveien til sentrum og P. 
Lengde ca. 6 km.
Gangtid ca. 2 timer. God tur!

Søndag 8. mai stiller Andebu helselag med enkle forfrisknin-
ger fra kl. 11.00 – 14.00 på Åsenstranda.  

Tur 9: Høyjord (Haugarbanen) – Bergsvannet 
NB! Klar 1. mai.
Start (parker) ved Haugarbanen og Haugar Ungdomslokale. 
Høyjordsmoa 1a.

Trimløypa til mange Høyjordinger! Vi krysser fotballbanen, og føl-
ger lysløypa sørover til Berg. På gårdsvei gjennom Bergsgrenda, 
og fortsetter på skogsbilvei. Ved skaukanten, 0.9 km fra start, tar 
vi ned til høyre og følger skitraseen 0,8km til skogsbilvei, Etter 
200 m passerer vi skogskoie. Fortsetter skogsbilvei 0,7 km til 
kryss. Her kan vi velge lang løype 2 km ekstra om Håsken. Kort 
løype til venstre. Etter 0,4 km kommer vi til kryss , der lang løype 
kommer innpå igjen. Bokstavkode. Fellesløype fortsetter mot 
nord forbi Bergsvannet. Trimkasse til Høyjord I.L. 3,5 km fra start. 
Følger skitraseen 1 km til skogsbilvei. Gjestebok. Vi fortsetter 
på skogsbilvei nord og øst, og kommer etter 0,6 km der vi tok av. 
Fortsetter der vi kom tilbake til P.
Kort løype,  lengde: 6 km. Gangtid: 1,5 timer
Lang løype, lengde: 8 km. Gangtid: 2 timer. God tur!

Tur 10: Lønnskollen i Vivestad
NB! Klar 1. mai
Start (parker) ved avkjøring til Vivestadlinna 680, Lønnshagen, 
2,2 km nord for Vivestad kirke.

Vi krysser hovedveien, og går merket løype til toppen, 2,1 km, 
med en stigning på ca 210 m. Ingen klatring! Sti hele veien. Ved 
hytta på toppen kan vi se Gaustatoppen i godt vær. Fortsett til 
sørenden, med flott utsikt! I godt vær ser vi Færder! Bokstav-
kode og Gjestebok ved sørenden. Vi går samme vei tilbake til P.

Lengde 4,2 km tur -retur.
Gangtid 40 - 60 min opp i hyggelig turfart! God tur!

På åpningsdagen 1. mai inviterer vi til fellestur med start 
kl. 10.30.
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Dalsroa
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TUR 9
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Andebu
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Sandefjord

Sandefjord kommune

Allemannsretten
Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Nor-
ge. 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 grunnei-
eren 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.kommu-
ne.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 par-
keringskultur 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

De grønne turene er støttet av:
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Konkurranse!
Ta et bilde fra turen din og 
delmed andre på instagram 
med #gronntur2022
Da kan du også vinne 
en fullt utstyrt tursekk.

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.


