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– med utsikt over Grimevann og havet. 

Turløype fra Risvann. 

 

Dyblemyrheia er ny topptur fra og med 2018. Utsikspunktet ligger på en ås nesten 150 m høyere 

enn Vestre Grimevann, noe som gir et vidt utsyn og en god oversikt over hele terrenget mellom 

vannet og kyststrekningen utenfor Lillesand. Den østre og mye større delen av Grimevann blir 

derimot mer skjult av høye heier. Utsiktspunktet ligger i Lillesand kommune, men størstedelen av 

løypa fra Risvann går gjennom Birkenes. Der som kommunegrensa krysses ligger en lett synlig 

byttestein. 

Lokalhistorie: Mesteparten av løypa følger den gamle «Berestien» der posten ble båret mellom 

Birkenes og Reddal i Landvik. Oftest ble den bare kalt Stien, og hele tre husmannsplasser fikk navn 

etter den, kort og godt Stien. For å skille de tre plassene fra hverandre, fikk de navn etter brukerne: 

«Anders-Stien», «Nils-Stien» og «Ånons-Stien»! Plassene Mannfallmyra og Eggevad ligger også 

like inntil Berestien. Alle de nevnte plassene ligger riktignok lenger øst enn der vår turløype svinger 

av mot utsikten på Dyblemyrheia. 

Barnevandringsstien gjennom Birkenes (se side 54 og 55 i turheftet) følger i grove trekk også 

Berestien helt til Reddal, en tur som kan anbefales ved en senere anledning.  

 

Løypebeskrivelse: Turen starter ved en enkel parkeringsplass ved Risvann og er 2,6 km en vei. 

Den første kilometeren går langs bilvei i slak motbakke til Ås. Derfra følges en middels kupert sti 

som er merka med både barnevandringsskilt og turmerker. Fra krysset hvor barnevandrerstien 

forlates er det bare ca 500 m igjen til toppen. Du passerer Dyblemyr som i sin tur har gitt heia navn. 

Nå er Dyblemyr grøfta og bevokst med gran. (Ordet «dybbel» betyr dyp høl. Mange navn i 

Birkenes har noe med dybbel å gjøre). Løypa går gjennom skog helt til toppen, og utsikten 

åpenbarer seg først når du er helt oppe. 

 

Hvordan komme dit: Kjør, sykle eller gå Grimenesveien fra Øvre Birkeland ca 3 km til Risvann. 

Parkeringsplassen og løyperetningen er merka med enkle turskilt. (Se også Birkeland øst, side 18 og 

19 i heftet). 

 

OBS! Grimevann Fiskelag har laget et turkart som heter Grimevann, utgitt i 2007. Det dekker hele 

ruta og kan anbefales!     


