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På tur langs Mandalselva til Øyslebø
Lengde: co. 36 kn t/r.
V o nskel i g h etsg rod : I ett. Sl okt te rreng.

Turen går langs den gamle Dalevegen på vestsiden av Mandalselva.

Elva var fra gammelt av en av landets rikeste lakselevet, og fegnes

i dag som en av de beste i 5ør Norge. Vi følger elva hele veien på

godt asfaltdekke til vi kommer litt forbi Krossen i Holum. Herfra er
det grusvei til Øyslebø. Veien er bevart tilnærmet slik som den var da

den ble bygget i 1860-årene, med store stabbesteiner som fender.
Legg gjerne inn en stopp ved laksetrappa ved Møllsbrua. Her er det
fin rasteplass med benker og bord, 0g mens du spiser nista kan du

være heldig å se laksen hoppe på sin ferd 0ppover elva. Fra Øyslebø

er det kort vei å sykle til Høgtun Kultursenter med 5igurd Nomes
Skulptursamling og Marnardal Museum (kun åpnet om sommeren).
En hyggelig avstikker er turen til den spesielle restauranten Art Cafe

ved Birkelandsvannet (ca. 5 km).

Med skjærgården som nætmette nabo
på vei til Selvåg friområde
Lengde: co. 26 kn t/r.
Vanskelighetsgrod: middels/en del kupert terreng.

Vi følger sykkelstien fra Mandal senttum over bybrua til Malmø og

videre tilskinsnes, lme ogJåbekk. Turen går et lite stykke på sykkel-

stien ved E39, men vi svinger raskt av mot Tregde. På lregde passerer

vi først Tregde Feriesenter. Her er det uterestaurant 0m s0mmelen.

Tregde er et idyllisk tettsted med flere eldre sørlandshus. Fra Tregde

sykler vi langs fjorden et godt stykke, og har et fint utsyn utover

skjærgården. Vi sykler forbi Skogsøy. Like etter Eigebrekk er det skiltet
til Selvåg friområde. Flott turomårde med merkede turstier og badepla-

ser. Dersom du vil sykle en rundtur kan du fortsette videre til Harkmark

kirke og Valand. Her krysser du E39 og sykler til Lindland med retur

langs rv.455 tilbake til byen. Fra Selvåg er denne tunden ca. 20 km.

Sjølingstad Uldvarefabrik
Lengde: 16 kn t/r.
V o n skeli gh etsg r o d : I ett/ ni d d e I s. Enke lte I ette sti g ni nger.

Turen starter fra Mandal. Vi følger "sykkelrute nr.1" mot Skjebstad

utover Buråsveien. Følg skiltene mot Mandal Golfbane. Vi sykler i

ytterkant av golfbanen langs Skogsfjorden. lnnerst i fjorden kommer
vi til Vestre Skogsfjord. Her ligger det flere gårdsbruk. For å komme

til Sjølingstad må vi krysse E39 (se opp for kryssende trafikk!). Etter

ca. 3 km kommer vi til Sjølingstad Uldvarefabrik. På veien sykler vi

forbi den populære badeplassen ved Lammetjønna. Dersom været

er bra, så er dette et fint sted for å stoppe for en dukkert! Museums-

fabrikken på 5jølingstad har åpent fabrikkutsalg fra kl. 
.l1 - 15 alle

ukedager. I sommerhalvåret er det guidet omvisning hver dag kl. 12

og kl. 1s.

Rute 6

Irodig kulturlandskap på tur til
Hesland
Lengde: co.15 km totolt.

Vonskelighetsgrod: middels/hord. Kupert terreng med noe brott

stigning underveis.

Vi starter i Mandal sentrum og sykler opp Brobakken. På Halshaug

tar vi av mot Frøysland og sykler videre opp Hålandsbakken mot
Gjervoldstad. I Lia følger vi veien mot venstre til Hesland. For å

komme tilbake til byen fortsetter vi mot Rugland og tilbake til byen.

Vi kan også sykle denne turen den andte veien. Da får vi to bratte

utforbakker i stedet for oppforbakker. Husk å sjekke at du har gode

bremser!



Rute 3

Opplev skiærgården fra tandehobde
Lengde: co. 12 km t/r.
Vonskelighetsgrod: lett/niddels. Noe kupert.

Vi følger skiltingen fra Mandal sentrum forbi Sjøsanden Feriesenter
mot Sånum. Langs Bankeveien har vi Furulunden på begge sider,
og over Bankebrua får vi et godt inntrykk av den flotte naturparken
med sine mange badestrender og opparbeidede stier. Når vi har
passert Sånum kommer vi til Toftenes. Her følger vi skilt til venstre
til Lande. Veien følger sjøen et stykke, og siste delen er smal og

kupert. Vær oppmerksom på passerende biler. Ved veiens ende
parkerer vi syklene og tar siste delen til fots opp til Landehobde. Her

er det rester etter et stort festningsanlegg som var en del av den
tyske Atlanterhavsfestningen under 2.verdenskrig. Utsikten utover
skjærgården er fantastisk!

Iur til Skiernøya
Lengde: co. 22 km totolt.

Vonskelighetsgrod: middels. Noe kupert terreng.

(velger du fotturen i tillegg er denne på co. 3 km).

Vi sykler østover fra Mandal sentrum over bybroa til Malmø. Vi følger
sykkelstien som etter et stykke følger F39. Etter ca. 3 km i følge

med E3g svinger vi av til høyre mot Tregde. Vi sykler ca. 2 km før vi

følger skilting mot Skjernøy. Skjernøya er Norges sydligste bebodde

øy. Her er det et flott turterreng både til fots og på sykkel. Over brua

tar vi til høyre i bunnen av bakken ved Skjernøysund. Veien mellom
Skjernøysund og Dyrstad ble anlagt i 1880-årene og er i dag gang- og

sykkelvei. På veien passerer vi Dyrstad Skolehus fra '1887. Skolehuset

er i dag lokalmuseum for Skjernøy. Fra Dyrstad går resten av turen
på fylkesvei til Farestad. På Farestad er det en fin fottur å gå over
l.engebrua og følge,skiltel sti rundt Rossnesvågen

En liten styrkeprøve over heia
Lengde: co. 25 km.

Vonskelighetsgrod: Tøff . Kupert terreng med stigning.

Vi starter sykkelturen fra Mandal og følger den gamle Daleveien på

vestsiden av Mandalselva til vi kommer til Holum. Ta av ved Krossen.

Her går turen opp heia, og det er ikke fritt for at noen merker
stigningen i beina! Vi passerer gårdsbruk og idylliske småvann på

turen. Møglandsvannet er et populært fiskevann, og her kan det
være fint å stoppe for en hvil. Vi passerer Gjervoldstad på veien mot
Skadberg. I krysset følger vi skilting mot Vestre Håland. Hålands-
bakken er bratt, så det er viktig å sjekke at du har gode bremser
på turen. Dette er en rundtur med litt "molbØ(', men løypa går i

et omtåde med flott natur og velpleid kulturlandskap som byr på

mange fine opplevelser.

ril siøbodvik
- og kanskje en tur ovet til øya Hille
Lengde: co.17 km totolt.

Vonskelighetsgrod: lett/nedium. Noe tøff stigning pd retur.

Fra 5jøbodvik går det ferge til Hille. Det er en flott tur å ta fergen
over sundet og ta en sykkeltur på denne Øya s0m er kjent for sin

idylliske trehusbebyggelse og vakre natur. For å komme til Sjøbodvik
sykler vi fra Mandal sentrum og langs Bankeveien mot Sånum. Fra

Sånumsgården sykler vi til Toftenes og langs Rona til Hogganvik.
Vi sykler i et trivelig landskap med hus, gårder og dyrka mark. Vi

passerer flere små vann på veien. Når vi kommer til Hogganvik tar
vi skarpt til venstre mot Hoven og Sjøbodvik. Rutetidene til Hille får
du på Turistkontoret. Hjemturen kan vi velge om vi vil ta samme vei
tilbake, eller om vi sykler over Nodeland, Da må vi opp den harde
Nodelandsbakken - en fin styrkeprøve for de som ønsker å svette litt.


