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Opplevelseskart
Øynaheia og Toplandsheia     

Orienteringskart
I sommersesongen trives orienteringsfolket i det 
åpne og lettløpte terrenget med de fine og faste 
myrstrekningene. Turorienteringen ”Stifinneren” 
har ofte poster på Øynaheia. Det arrangeres også 
orienteringsløp for aktive i dette området. 

Hisøy orienteringsklubb har utgitt orienteringskart for 
Øynaheia Sør. Målestokken er 1:10 000, ekvidistansen 
5 m, utgivelsesåret 1991. Kartet dekker et område på 
4,4 km2. Hisøy OK ga ut kartet første gang i 1976. Det 
første kartet dekket et større geografisk område.

Lia IL har utgitt orienteringskart for Toplandsheia i  
Birkenes kommune. Kartet ble utgitt i forbindelse med 
VM i orientering i Grimstad i 1997. Målestokken er  
1:15 000, ekvidistansen er 5 m og kartet dekker et 
område på 23,4 km2.

Allemannsrett og adferdsregler

Allemannsretten betyr at du kan: 

• Ferdes fritt til fots og på ski
• Raste og overnatte 
   (inntil 2 døgn uten grunneiers samtykke)
• Ri eller sykle på stier og veier
• Bade, padle og ro
• Plukke bær, sopp og blomster

Friluftsloven gir deg retten til å ferdes fritt til fots og 
på ski i utmark. Utmark omfatter alt udyrka areal som 
ikke er å regne som innmark. Innmark er all dyrka 
jord, åker, eng, kulturbeite, hage – og i tillegg yngre 
plantefelt, gårdsplass, hustomt og industriareal. Over 
visse typer innmark, som åker og eng, kan du ferdes 
på frossen eller snødekt mark i tiden 15. oktober til 30. 
april. 

En grunnleggende forutsetning for å kunne hevde 
allemannsrett er at adferdsreglene overholdes. 
Hensikten med adferdsregler er å forebygge slitasje og 
skader på naturen og ivareta hensynet til eiere og andre 
brukere. 

Bålbrenning og grilling
Det skal vises særlig varsomhet ved bruk av ild, slik 
at det ikke oppstår brannfare. Det er forbudt å gjøre 
skade på trær, vegetasjon og fjell. Bruk av åpen ild er 
forbudt i tiden 15.april til 15.september og ellers når 
det kan være brannfare. 

Avfall
Ta med alt avfall (også engangsgriller) hjem, dersom du 
ikke finner offentlig renovasjonsinnretning for avfallet.

Fiske 
Ønsker du å fiske, må ha tillatelse fra grunneier eller 
kjøpe fiskekort for det vannet eller området du vil fiske 
i. Er du under 16 år, kan du fiske gratis mellom 1. 
januar og 20. august. 

Det selges fiskekort for Espestøl- og Holtebuvannet. 
Kortet inngår i felles fiskekortordning. Froland Fiske-
administrasjon, FROFA tilbyr fiskekort, fra ukekort i en-
kelte vann, til årskort som nesten omfatter alle kalkede 
fiskevann i Froland kommune. FROFA – kortet kan kjø-
pes på sentrale salgs-/servicesteder i Froland.

Innføringen av nye arter kan få svært alvorlige følger 
for de fiskeartene som finnes fra før. Det er ikke tillatt å 
importere, sette ut eller fiske med levende fisk som agn.

Telt og overnatting
Oppsetting av mindre, bærbare telt er tillatt i utmark i 
inntil to døgn med minsteavstand på 150 m til bebodd 
hus eller hytte.

Hunder
Alle er velkommen med hund, men hunden skal følges 
forsvarlig. Hunden skal holdes i bånd fra 1. april til 20. 
august. Kommunene kan innføre båndtvang vinterstid 
ved store snømengder – dette av hensyn til viltet. 
Hunder skal uansett holdes i bånd når det er husdyr på 
beite. Dressert hund kan gå løs i tjenesteforhold.

Vegetasjon, bær, sopp og blomster
Bær, sopp, urter og blomster av art som ikke er 
fredet kan plukkes til personlig bruk. Innføring av nye 
planteslag i utmark er forbudt. Det er forbudt å gjøre 
skade på trær og vegetasjon.

Jakt
Vær oppmerksom på at det drives elgjakt i området i 
oktober.

Motorisert ferdsel 
Motorisert ferdsel i utmark, på turveier og stier er 
forbudt, og kan politianmeldes. På privat vei kan eier 
forby motorferdsel og parkering. På offentlig vei kan 
du parkere i utmark såfremt det ikke volder skade eller 
ulempe eller er i strid med trafikkbestemmelser.

Fine løyper i vekslende terreng
Turen starter fra parkeringsplassen ved Øynastua eller på  
Toplandsheia. Følger du løyperetningen fra Øynastua, går den 
første delen over slette myrer og i et lett kupert skogsterreng 
fram til Nøklinghei (1). Her går den korteste løypa tilbake 
til Øynaheia. Den første skikkelige utforkjøringen kommer 
ned til Monslåtten (2). Her deler løypa seg – Toplandsløypa 
til venstre – Espestølløypa til høyre. Espestølløypa er på 7,5 
km og går i lett terreng fram til Kvennheia (16). Når du går 
forbi Espestølvannet kan du se Espestølgården (21) oppe 
i bakken. Fra Kvennheia følger løypa Toplandsløypa i mer 
kupert terreng over Vapsedalen tilbake til Øynastua. 

Toplandsløypa krysser Holtebuveien (3) og fortsetter forbi Holte-
bugården (4), videre over frodige lier til Bjønnskjeggmyra (5). 
Ved Storslåtta (6) deler løypa seg. Her møter du kortløypa fra 
Toplandsheia, som er 3,5 km og går rundt Tvikjennknatten. 

Løypa fortsetter over Sandtjernknatten (7). Dette er løypas 
høyeste punkt, om lag 350 moh. Turens neste ”høydepunkt” 
kommer ved Kantafjellet (8). Her er det vid utsikt mot 
Søre Herefoss. Når du kommer til Toplandsheia (9), går 
løypa gjennom et gammelt gårdstun. Bygningene ble reist i 
slutten av 1880–åra. Det var fast bosetting her fra 1890 til 
husene brant ned i 1896. Husene ble bygd opp igjen. I 1904 
ble eiendommen solgt og tilbakeført til bnr. 1 Topland. Etter 
dette har det ikke bodd folk her.   

Ferden fortsetter videre i lett og vekslende terreng over 
Skarkemyr (10), opp til Orremyr (11), hvor kortløypa rundt 
Tvikjennknatten begynner. Når du kommer til Kålfræjordet 
(12), passerer du på ny gjennom et gammelt gårdstun. 
Kålfræjordet ble skilt ut som eget bruk i 1889. Her bodde det 
på det meste 3 voksne og 3 barn. I 1903 ble Kålfræjordet 
solgt og tilbakeført til bnr. 2 Engebu. Etter dette har det ikke 
bodd folk i Kålfræjordet. 

Løypetraseen går forbi store Ljostjern (13), krysser 
Torborgsdal (14) over Vardeheia (15) - fin utforkjøring ned 
mot Holtebubrua over bekken. Her bærer det oppover mot 
Kvennheia (16), hvor vi møter Espestølløypa. 

Deretter går det i trangt og mer kupert terreng forbi His-
vatn (17) over til Vapsedalen (18) og passerer St. Olavs-
hei (19) og lange myrer tilbake til Øynastua (20). 

Trim, tur og familie
Øynaheia og Toplandsheia ligger ca 300 m over 
havet og ca 30 km fra kysten i et særlig snørikt belte 
i overgangen mellom kystklima og innlandsklima. 
Det er gjerne 2-3 grader kaldere enn ved kysten, 
akkurat nok til at det snør på heia når det regner 
langs kysten. Den første snøen på heia kan komme 
allerede i begynnelsen av november, slik at det blir 
godt skiføre fra midt i desember til ut i april.

Øynaheia og Toplandsheia har til nå vært mest brukt 
til skiutfart. I de siste årene har det vært lite snø, men 
2003 og 2006 er forhåpentligvis et tegn på ”lysere” tider. 
Med dette kartet vil vi gjerne slå et slag for Øynaheia og 
Toplandsheia også i sommerhalvåret. Det er førsteklasses 
tur- og trimmuligheter i vakker natur – og de mange krokete 
vannene inviterer til kanoturer. Det selges fiskekort for de 
kalkede vann i området. Dersom det ikke er snø, blir det 
tidlig skøyteis på de grunne vannene på heia.

Øynaheia og Toplandsheia er først og fremst et skisportstilbud 
til familier og tur- og trimløpere, men det er også mange av 
våre toppidrettsutøvere som tar en treningsøkt i løypene.  
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Selv om parkeringsinntektene kan være høye på de beste 
dagene, er driften avhengig av interesserte som jobber på 
dugnad og offentlig støtte. 

Øynaheia løypelag
Løypelaget er et samarbeid mellom Herefoss idrettslag og 
idrettsklubben Grane. Løypelaget har ansvaret for:
 
Fra Øynastua:
Øynaheia-/Toplandsløypa på 16 km,
Espestølløypa på 7,5 km,
Kortløypa for de miste på 2,5 km,
Parkeringsplassen tar ca 300 biler,

Fra Toplandsheia:
Toplands-/Øynaheialøypa på 16 km,
Espestølløypa på 11,5 km,
Rundt Tvikjennknatten er det 3,5 km,
Parkeringsplassen tar ca 200 biler.

Løypelaget består av åtte personer, fire fra hvert idrettslag, 
samt noen medhjelpere. Løypemaskinen kjøres av Hans 
Arne Topland, fra Herefoss (mannen på bildet). Det tar 
vanligvis fem timer å kjøre opp den lange løypa., Hans Arne 
har gjennom en årrekke erfart at skifolket forventer skikkelig 
preparering av løypene ”De forlanger skikkelige spor.” Når 
sola får ordentlig tak midt på dagen, gjør nattefrosten 
løypene både harde og isete. Med jevne mellomrom må 
underlaget freses opp og løypesporet legges på ny. Der to 
løypetraseer møtes er det doble skispor, men ellers er det 
skøytetrase rundt hele løypa. I dag trenges omlag 20 cm våt 
snø før løypene kan prepareres.
 

Løypelaget har et godt samarbeid med grunneierne. Da 
laget ble stiftet i 1984, ble det inngått en avtale om bruk av 
løypenettet mot en symbolsk godtgjørelse. Avtalen har 10 
års varighet, og er seinere fornyet 2 ganger. 

Føremeldinger: Se friluftsrådenes hjemmesider 
www.friluft-sor.no og www.midt-agderfriluft.no.

Øynastua
Øynastua ble bygd på dugnad og tatt i bruk i februar 1969. 
Den første hytta ble totalskadd i brann i 1981. Arendal 
ballklubb, ABK bygde opp en ny og større hytte. I dag er 
Øynastua en velutstyrt hytte på over 600m2. Hytta har 
sengeplass til 40 og soveplass til over 50 personer, videre 
et stort kjøkken og spiserom, peisestue, aktivitetsrom, 
graderober, utepeis med grill, sandvolleyballbane og 
fotballmål.

Etter at ABK ble nedlagt som egen klubb, og medlemmene 
meldte overgang til Grane, ble navnet Grane/ABK. Øynastua 
eies av Grane/ABKs fotballgruppe, og drives på dugnad.

I helgene i skisesongen er kafeen åpen. Det selges vafler, 
pølser og sjokolade med mer. Parkeringsbilletten går til drift 
av hytta. Kaffe og te er gratis!
 
For ytterligere informasjon se: www.oynastua.no. Spørsmål 
angående Øynastua kan rettes til Grane/ABKs sekretariat 
på telefon 37 02 64 40

Pionerene
Det var ABK - veteranen John Johansen som tok initiativet 
til å satse på hytte og løypenett på Øynaheia. Etter at privat-
bilismen var kommet for fullt på 60-tallet, var det mange 
som oppdaget det fine skiterrenget på heia, bare en drøy 
halvtime fra byen. ”I 1969 sto den første hytta ferdig, bygd 
på dugnad. Vi så at dette kunne bli et stort utfartssted,” sier 
pioneren, som drev hytta sammen med kona Tordis i nesten 
20 år. 

Populært leirsted
Agder krets av KFUM/KFUK bygde i 1961 leirstedet Solhøgda 
på Øynaheia etter at Randi og Gudmund Bjorvatn hadde 
gitt tomta i gave. Solhøgda har ca 60 sengeplasser, og 
leies ut til kristen ungdomsvirksomhet. Mer informasjon om 
leirstedene på Sørlandet finner du på www.bur.no.

Trening og rekreasjon
Sørlandets beste skiløper gjennom tidene, Reidar Andreassen 
fra Herefoss, hadde Øynaheia som sitt faste treningssted. 
Her kom snøen tidligere og lå lengre enn lengre nede i 
bygdene. Han og treningskameratene startet nede i bygda 
og fulgte veien oppover. De lange bakkene ga god kondisjon 
som kom godt med utover vinteren. Reidar Andreassen ble 
født i 1932 og ble norgesmester på femmila i 1958 og 1960.  
Dette ble begynnelsen på en lang karriere som ble fulgt opp 
av lillebror Ivar og flere andre gode herefossløpere.

I dag brukes skiløypene på Øynaheia til trening og 
rekreasjon for våre mest profilerte skiskyttere, skøyteløpere, 
orienteringsløpere, syklister...

Ikke bare om vinteren
Øynastua er ikke bare skihytte i helgene noen få vintermåneder, 
men er også blitt populær for møter og sammenkomster av 
mange slag. Den leies også ut til bryllup, konfirmasjon og andre 
selskaper. Det er godt med plass i kafeen og i den koselige 
peisestua, og det er rom for overnatting for langveisfarende 
gjester. Vakre omgivelser får man på kjøpet.

Grane/ABK satser på helårsdrift av hytta. I sommermåne-
dene juli og august leies hytta ut til tyske og nederlandske 
turister. Øynastua har mange muligheter sommer som  
vinter. Med riktig markedsføring og utbygging av aktivitets-
tilbudene, kan Øynastua drives på helårsbasis med godt  
resultat.

På topp i Birkenes (vår – høst)
Fra parkeringsplassen på Toplandsheia går det merket 
sti til Tvikjennknatten. Stien er merket med skilt og røde 
trekantmerker. Stien går i lett terreng, delvis på vei, i skog 
og på fjell. Dette er en rundløype på ca 3 km. Ned igjen fra 
toppen går løypa forbi Klovetjenn og følger skiløypetraseen 
tilbake til utgangspunktet. Tvikjennknatten er et flott 
utsiktspunkt (365 moh.). Fra toppen skuer man sydover mot 
Rislåknuten. I øst ser man Torungen fyr. Hovdefjellmasta 
ligger nordøst, og i nord ligger Himmelsyna. Hver vår før 
1. mai blir det plassert en postkasse med bok i på toppen. 
Postkassa tas inn ca 1. oktober. Alle besøkende skriver seg 
i boka og blir med på trekning av fine premier. Trekning 
foretas i løpet av høsten. 

Naturen var  
livsgrunnlaget
Til alle tider har naturen vært livsgrunnlaget 
for menneskene som har levd på Øynaheia - 
vilt, fisk, bær, beitemarker og dyrkingsjord. 
Naturen har også gitt råmaterialer til 
trekullbrenning som foregikk i stor stil i 
hundre år, med Frolands verk som mottaker. 
I vårt århundre har det vært gruvedrift etter 
feltspat på Lauvrak (nord for Øynastua) og 
kalkbrudd ved Bjorvatn.

Stokkebåter
Vi vet ikke så mye om de første beboerne på heia. Men noen 
varige spor har de satt etter seg: i 1932 fant Nils T. Øina, 
far til Syvert Øina, to stokkebåter i gjørma på bunnen av 
Øynavannet. Båtene er datert til 700-900 år e. Kr. Båtene er 
lagret i magasinet på Aust Agder Museet. I dag er de ikke 
stort mer enn 5-6 m lange morkne treplanker. Da de ble 
funnet, var den ene båten nesten hel, og i følge Syvert Øina, 
bar den tydelig preg av at den var brent ut innvendig.

Menneskene i stokkebåten på Øynavannet var sikkert ute 
etter fisk. Det fikk de. Alle vannene var rike på fisk, tryte i 
masser og også fin aure. Storparten av fisken forsvant med 
den sure nedbøren på 1960-tallet.

Olav den Hellige
Etter det første tusenårsskiftet red Olav den Hellige over 
Øynaheia på vei til Herefoss for å innføre kristendommen. 
Han passerte stedet som siden har fått navnet St. Olavshei. 
I følge sagnet red han her så hardt at hestehovene satte 
merker i fjellet. En fisk han mistet falt også så hardt mot 
fjellet at den satte merke. Sporene kan sees den dag i dag. 

Allmannavegen
Arendalsveien til Evje er en 1000 år gammel ferdselsvei. Ulik 
bruk og forskjellig geografisk utgangspunkt i ulike tidsepoker 
har ført til at de gamle ferdselsveiene i området har flere 
forskjellige navn. Den restaurerte traseen av veien fra Frolands 
Verk til Mineralmuseet på Evje har fått navnet Allmannavegen. 
Restaureringen har pågått som et 3-årig prosjekt fra sommeren 
2003. Traseen er om lag 60 km lang og går gjennom 3 
kommuner (Froland, Birkenes og Evje og Hornnes). 
Fra ferjestedet på Herefoss (Brobakken / Minsted) går 
Allmannavegen opp Gamlekleiver fra Torsbumonen, mot 

Landstveit. Dagens bilvei mot Øynaheia går delvis i den samme 
traseen. I Gamlekleiver er det spor etter Allmannavegen der 
den gikk rett opp mellom hårnålsvingene på fylkesveien. I 
1881 ble det bygget ny vei fra Mjåvatn mot Herefoss, men 
Gamlekleiver ble først utbedret noen år senere. 

Fra Landstveit går Allmannavegen videre mot Espestøl, og 
deretter mot Koveland. I St. Olavshei, mellom Landstveit 
og Espestøl er det bl.a. en hellebro på ca 2 x 3 m. Olav 
den Hellige og hans følge red på Allmannavegen over fjellet. 
Allmannavegen går videre mot Tveiten. 

Kvern og sag
De gamle heigardene utnyttet vannkraften. Så sant det 
var et vannfall som kunne demmes opp, bygde bøndene 
sine egne vanndrevne kverner. Noen bygde også sagbruk 
for å skaffe byggematerialer til eget bruk. Flere steder 
kan en finne rester etter slike gamle anlegg, og navn som 
Kvennbekken og Kvennheia forteller sin tydelige historie. 
Bøndene på Øynaheia dyrket fra gammelt av korn og senere 
poteter og grønnsaker, og holdt husdyr, kuer og sauer. Med 
tilskudd fra jakt og fiske var de langt på vei sjølberga. 

Trekullbrenning
I hundre år, fra 1767 til 1867, var mange opptatt med 
brenning av trekull og transport av dette til Frolands Verk. 
Trekullproduksjonen var pålagt i kongelig resolusjon. Prisen 
var dårlig og arbeidet hardt. Dette førte til at bøndene drev 
mindre med jordbruk og ble mer avhengig av å kjøpe varer 
på verket, som også drev butikk. Det endte med at de kom i 
gjeld til verket, som kunne kontrollere prisene på trekull. 

Det er vanskelig å forestille seg omfanget av 
trekullproduksjonen. Verket brukte enorme mengder kull til 
smelteovnene og bygdene i fire mils omkrets måtte levere 
kull. Kullet ble transportert med hest og slede om vinteren. 
Langs veiene, som ofte gikk over islagte vann, kunne det 
gå hele karavaner av hester og menn. Turen til verket og 
tilbake tok en dag. Spor etter trekullmilene kan en ennå 
finne mange steder på heia. 

Gruvedrift
Pegmatitt er en grovkornet bergart som vanligvis opptrer i 
ganger som skjærer gjennom bergrunnen ellers. Pegmatitt 
ble dannet i Prekambrium – den geologiske tidsperioden fra 
jordens dannelse for om lag 4570 mill. år siden til 550 millioner 
år tilbake. I en granitt - pegmatitt finnes store mengder 
rene masser eller krystaller av kvarts, feltspat og glimmer. 
I området nord for Øynastua finnes flere pegmatittgruver 
hvor det har vært drivverdige forekomster. Den største 
pegmatittlinsen har en overflate der lengden er 500 m og 
bredden 200 m. Av og til inneholder pegmatittgangene 
også krystaller av mer sjeldne mineraler som for eksempel 
beryll. 

Innen kartområdet, nord for Øynastua i Froland kommune 
ligger det om lag 10 pegmatittgruver. I gruveregisteret 
for Froland kommune antydes det at halvparten av dem 
oppleves som en fare for dyr og mennesker, og derfor burde 
ha vært sikret bedre.
 
Feltspatgruvene på Lauvrak (nord for kartutsnittet) har 
sammen med Gloserheigruvene på Lyngroth vært av stor 
økonomisk betydning i Froland. Gruvedriften på Lauvrak ble 
startet av Anders Landsverk. Det var gruvedrift på Lauvrak 
helt fram til slutten av 1970-tallet.

Hyttebygging 
Etter at det ble bygd ny vei til Espestøl midt på 50-tallet, 
ble Øynaheia etter hvert et populært hytteområde. Hyttene 
som ble bygget i 60-årene var små, med enkel standard, 
uten innlagt vann og med utedo. Det er denne formen for 
hytteliv mange av oss har knyttet barndomsminner til.

Et par gode snøvinter har igjen gjort hyttebygging på  
Øynaheia til et aktuelt tema. Det er i dag mulig å sikre 
seg hyttetomt i dette fantastisk flotte vinterfriluftslivsomr
ådet. Dessuten er det fine fiskemuligheter i Espestøl- og 
Holtebuvannet. Kortet inngår i Froland Fiskeadministrasjons,  
FROFAs fiskekort.

Bynært vinterparadis 
og villmark
Orrhaner og tiurer i store flokker 
Jakt har vært og er en viktig del av Øynaheias historie. Syvert 
Øina kan fortelle om eventyrlig orrfugl- og storfugljakt i 
mellomkrigstida. Syverts far, Nils T. Øina, var en ivrig jeger. 
Han kunne skyte opp til 50 orrfugl- og storfugl på ei uke. 

Tiurer og spesielt orrhaner kunne sitte i store flokker i 
tretoppene. Det kunne være mer enn 100 fugl i en flokk.  
De ble ikke skremt av skudd, og du kunne skyte så mange 
du ville. Den gang var toppjakt med rifle tillatt. Fuglene ble 
sendt med bussen til byen og solgt hos slakter Fredriksen og 
Pedersen. Dette ga en brukbar inntekt, forteller Syvert.

Selv har han ikke drevet stort med fuglejakt, men elgjakt 
har han derimot drevet med mer enn 50 år. Han har ikke tall 
på hvor mange elg han har skutt, men tror det må være et 
sted mellom 50 og 100.

På 1800-tallet var det nesten ikke elg i bygdene på Sørlandet. 
Fram til 1930-tallet var det svært lite elg, og den var i en 
periode totalfredet. Bestanden tok seg opp i løpet av 1940-
årene. Dagens elgbestand er en viktig ressurs på mange 
måter. Økonomisk sett utgjør verdien av jakt en stadig 
større andel av utmarksressursene.

De store rovdyrene
På 17- og 1800-tallet var det rovdyr som ulv og bjørn 
som dominerte på bygdene. Bedre skytevåpen førte til at  
ulven ble utryddet omkring 1850. Omstreifende yngre 
hannulver har derimot forekommet år om annet. Miljøvern-
departementet (MD) ga 18.03.04 fellingstillatelse på en ulv 
innenfor kommunene Åmli, Froland, Birkenes, Arendal og 
Grimstad. MD la vekt på at dette ikke ville true bestandens 
overlevelse, antall sau/lam som var sannsynliggjort drept 
av ulv i området og faren for framtidig skade på bufe i 
området.
  
Det er dokumentert at det i 2002 og 2003 var flere individer 
av ulv i Agder. I 2002 ble det erstattet 166 sau/lam som 
drept av ulv i Aust - Agder.  Tilsvarende tall for 2003 var 142 
sau/lam. Statens naturoppsyn (SNO) sporet ulv flere steder 
i fylket i vintrene 2002, 2003 og 2004.  Utover på vinteren 
2004 var ulven ofte på Øynaheia og i omkringliggende 
områder.  Sporingene der viste at det var snakk om en 
enslig ulv.  Den hadde tatt flere elger i dette området og var 
stadig innom disse kadavrene. Ulven ble sett 24.03. like ved 
Mykland sentrum. Den vandret østover og ble også sett på 
Bellandsvannet. Sporene gikk mot området ved Øynaheia, 
der den hadde blitt sporet flere ganger tidligere. Ulven ble 
felt 25.03.04 ved Krokemyr (like nord for kartområdet) i 
Birkenes kommune. Det var en tre år gammel hannulv, som 
veide 48 kg.

Gleden kan være å fyke fort forbi, med 
glattsmurte ski i velpreparerte spor, og 
kjenne at kreftene i kroppen gir framdrift. 
Gleden kan også være å ta seg tid. Se på 
spor etter hare, elg, smågnagere, fugl... 
Nyte utsikten. Tenke på at her har det levd 
mennesker i flere tusen år. La tankene 
vandre til tider da det var tusener av 
storfugl i skogen og fisk i alle vannene. Da 
noen jordlapper, utmarksbeite for husdyr, 
jakt og fiske gjorde det mulig å livberge 
mange familier her. Et par kuer, noen sauer, 
en hest. Tungt arbeid med enkel redskap. 
Utmark, slåtteteiger, uteløer. Dyrking i 
de beste bakkene. Korn, mjøl fra kvern 
drevet av bekken. Stor skog. Sag som gir 
byggematerialer. Dette turkartet er for den 
som vil vandre i naturen – og for den som 
vil la tankene vandre.

Øynaheia ligger i Froland kommune, ca 30 km fra Arendal 
og Grimstad. Den er et typisk høydeplatå idet sørlandske 
heiområdet. Det ligger ca 300 meter over havet – 
høyeste punkt er Tvikjennknatten på Toplandsheia i 
Birkenes kommune, 365 m.o.h. Landskapet preges av 
myrstrekninger og vann avbrutt av skog og fjell. Det 
er slettere og mer åpent enn kystlandskapet og derfor 
førsteklasses turterreng. 

Området ligger i Herefoss-granitt - feltet, med utbrudd 
av feltspat, som tidligere har gitt grunnlag for gruvedrift. 
Der isen skurte bort løsmassene etter siste istid, er det 
tynt og næringsfatting jordsmonn. Sprekkformasjoner i 
fjellet ble fylt igjen med løsmasse, og her er det mer 
næringsrikt. I sørvendte skråninger er det lauvskog og 
stor furuskog. Tidligere var det også dyrka mark med 
korn, poteter, grønnsaker og høy. Nå er det lite igjen av 
jordbruket på heia. 

På heia er det et rikt dyreliv, med elg og rådyr, tiur og orr-
fugl, spetter, bever og smågnagere, for å nevne noen. 

Ildsjeler, dugnad og 
offentlig støtte
Øynaheia løypelag står for driften av 
løypenettet. Familier med småbarn går som 
oftest den korteste løypa. Løypelaget drives 
av Grane/ABK og Herefoss IL i samarbeid.

Grane/ABK står for driften av parkeringsplassen med plass 
til 300 biler. Det er behov for dobbelt så mye på de største 
utfartsdagene. I helgene er parkeringsplassen ofte mer 
enn full, og bilene parkeres langs veien. Parkeringsplassen 
på Toplandsheia er privat (bomavgift).
 
Eksakte tall for besøket på Øynaheia fins ikke, men 2000 
mennesker på en fin dag er et nøkternt anslag. Med 
åtte brukbare helger kommer vi fort opp i både 10 og 
20 000. I tillegg kommer busslaster med skoleelever fra 
mange skoler, som tradisjon tro legger sine skidager til 
Øynaheia.

Knut P. Stoveland som levde til 1822, skjøt hele 29 
bjørner. Den siste bjørnen ble skutt på Øynaheia i 1879 
av Anders O. Landsverk, som arbeidet på veianlegget. 
Navn som Bjønneheia og Bjønnskjeggmyra forteller om 
bamse brakars gamle jaktmarker. Gaupe forekommer 
også som streifdyr på heia.

Beveren er stadig aktiv
Med det vannrike og flate terrenget har beveren særdeles 
gode levevilkår på heia. Den har til tider stelt i stand mye 
bry for grunneierne ved å demme ned store områder. 
Beveren setter stadig spor etter seg, i form av felte trær 
og bygging av hytter.

Livet på heigårdene
Øyna (22)
Stedet nevnes første gang som rydningsplassen ”Øenn” under 
Lauvrak gård i perioden 1664 – 1666. Plassen ble skilt ut som 
egen gård i 1668, og fikk navnet; Fischevadtøen. Navnet 
har gården fått etter vannet som i dag kalles Øynavannet, 
tidligere kalt Fiskvatn, men dette navnet brukes nå bare på 
det lille tjernet på sørsida av veien. Øyna er bestemt form av 
øyn eller øy, og brukes i flere dialekter ikke bare om ei øy, 
men også om flate strekninger langs et vann eller halvøyer. 
Gården var et typisk sørlandsk småbruk frem til slutten av 
1950-årene, med 5 – 7 kuer og en del sau, 30 dekar dyrka 
mark, godt utmarksbeite og 1000 dekar skog.

Espestøl (21)
Nevnes første gang i skriftelige kilder i skattemanntallet for 
1642 – 1645. Navnet Espestøl er sammensatt av gammelnorsk 
espi, som betyr ospeskog og støl, der dyrene ble samlet 
og kuene melket. Gode jakt-, fiske og beitemuligheter, 28 
dekar dyrka mark og 2500 dekar produktiv skog utgjorde i 
sin tid gode levekår for de som bodde på gården. Før 1881 
gikk veien fra Arendal og fra Grimstad like forbi husene på 
Espestøl. Dagens vei ble bygd i 1954 – 1955.

Holtebu (4)
Nevnes for første gang i skriftlige kilder i skattemanntallet 
for 1642 – 1645. Alderen på steder som ender på bu 
kan være svært usikker, enkelte kan være fra førkristen 
tid. Det er imidlertid ikke funnet fornminner på Holtebu. 
Gården var kirkegods gjennom hele 1600 – tallet, med 
soknepresten som tilsynsmann. Av arealet på 2000 dekar 
skrinn mark og lune grøderike dalsøkk, ble i sin tid 30 
dekar dyrket. Nå hører Koveland bruksnummer 1 med til 
Holtebu – ca 1100 dekar hvorav 14 dekar dyrka mark.
 
Det vanlige var å dyrke korn (hvete, bygg og havre) og 
poteter. De fleste gårdene malte kornet på egen kvern. Høy 
ble sanket på uteslåttene og lagret i uteløer. På vinteren 
ble det kjørt inn til gårdene med hest og slede. Mange av 
uteløene står der fortsatt. Vårvinna var travel. Når den var 
over kom håballen, en litt roligere periode, hvor det ble tid 
til forskjellig forefallende arbeid før slåtten kom.

Om vinteren dreiv karene med hogst og kjøring av 
tømmer, mens kvinnene stelte hus, barn og husdyr – og 
dreiv med spinning, veving og strikking. Folk produserte 
mest til eget forbruk og hadde derfor ikke behov for å 
kjøpe stort annet enn litt salt, sukker og kaffe.
 

Takk!
Kartet er utgitt av Friluftsrådet Sør i 2006. Geir Henning 
Waagsnes har vært prosjektleder. Mer informasjon om 
Friluftsrådet Sør finner du på www.friluft-sor.no eller 
www.friluftsrådet.no.

Stor takk rettes til redaksjonsgruppen som har bestått av: 
Jan Gundersen for Grane/ABK, Kåre Rønningen for Froland 
skogeierlag, Nils Haugås for Froland historielag og Hans Arne 
Topland for Øynaheia løypelag og Herefoss IL. Takk til Paul 
Mjåland for at vi fikk bruke dine unike bilder fra Øynaheia. 
Produktet hadde ikke blitt det samme uten deres innsats!

Takk til prosjektets styringsgruppe som har bestått av Hans 
Fløystad (Froland kommune), Wenche Flaa Eieland (Birkenes 
kommune) og Kjetil Fossheim (Midt-Agder friluftsråd).

Birkenes kommune, Froland kommune og Fylkesmannen 
i Aust – Agder, miljøvernavdelingen, har støttet kartut-
givelsen økonomisk. Kartet hadde likevel ikke blitt utgitt 
uten Aust – Agder fylkeskommunes spillemiddeltildeling.
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