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Rakkestadnaturen venter, 
bli med oss ut på tur! 
– Hilsen Turbokkomiteen

Utgitt med midler fra Lions Club Rakkestad 
og Rakkestad og Degernes Brandkasse.
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Rakkestad kommune
Mangfold og samhold

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold, og grenser i sydvest mot Sarpsborg, i vest 
mot Skiptvet, i nord mot Eidsberg, i øst mot Marker og Aremark, og i sør mot Halden.

Rakkestad er opprinnelig et gårdsnavn; av mannsnavnet Rakki; 
kan også komme av tilnavnet rakki, den raske, djerve, eller «hunden».

Den 1. oktober 2012 var det 7846 innbyggere i Rakkestad.

Rakkestad Sentrum er kommunesenter.

Kommunen har et areal på ca 434,7 km². Dette fordeler seg med ca 426,1 km² 
på land og ca 8,6 km² på vann. Av landarealet består ca 110 km² av dyrket mark, 
283 km² av skog og resten av veier, bebygde områder o.l.

Rakkestad kommunes historie går tilbake helt til 1837 – da formannskapslovene 
ble etablert og de første kommunene opprettet. De nåværende grenser ble i hovedsak 
fastsatt i 1964 da Degernes og Rakkestad kommuner ble slått sammen.

Rakkestad er en typisk landkommune – ca 60 prosent av befolkningen bor i tettbygde 
strøk. Andelen er økende. Tilsvarende tall for Østfold og landet er 83 og 77 prosent.

I dag er ca 11 prosent av arbeidskraftressursen sysselsatt i primærnæringer, mens 
størrelsene for fylket og landet bare er ca 2,6 og ca 3,2 prosent. Tradisjonell industri- og 
produksjonsvirksomhet er også langt større enn i Østfold og Norge. Ca 33 prosent av 
de sysselsatte er i sekundærnæringer – mot ca 26 og ca 21 prosent for fylket og landet.

Flere kommunikasjonsårer løper gjennom og forbinder Rakkestadsamfunnet med 
Sarpsborg-/Fredrikstad-, Indre Østfold- og Haldenregionen:
Riksvei 111: Rakkestad – Sarpsborg, Fredrikstad (E 6), 
Riksvei 22: Rakkestad – Mysen (E 18), Fylkesvei 22: Rakkestad – Halden, 
Fylkesvei 124: Rakkestad – Askim (E 18) og Fylkesvei 124: Rakkestad – Aremark.

Riksvei 22 og riksvei 111 er hovedveiforbindelse mellom de ytre og indre 
deler av fylket, og har som sådan regional betydning og status.

Engtjæreblom 
er kommuneblomsten 
til Rakkestad. Den har 
tjære på stengelen under 
blomsterstanden. Det 
er for at ikke maur skal 
krype opp til blomstene 
og forsyne seg med 
nektar. Blomstene er lys 
røde og den blomstrer 
på forsommeren. Det 
er ei flott plante som 
trives på skikkelig tørre 
områder. I Rakkestad 
finner vi den i bratte 
bergskrenter og på tørr 
sandholdig bakke både 
i skogen og i kultur-
landskapet.
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Rakkestad kommune
Mangfold og samhold

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold, og grenser i sydvest mot Sarpsborg, i vest 
mot Skiptvet, i nord mot Eidsberg, i øst mot Marker og Aremark, og i sør mot Halden.

Rakkestad er opprinnelig et gårdsnavn; av mannsnavnet Rakki; 
kan også komme av tilnavnet rakki, den raske, djerve, eller «hunden».

Den 1. oktober 2012 var det 7846 innbyggere i Rakkestad.

Rakkestad Sentrum er kommunesenter.

Kommunen har et areal på ca 434,7 km². Dette fordeler seg med ca 426,1 km² 
på land og ca 8,6 km² på vann. Av landarealet består ca 110 km² av dyrket mark, 
283 km² av skog og resten av veier, bebygde områder o.l.

Rakkestad kommunes historie går tilbake helt til 1837 – da formannskapslovene 
ble etablert og de første kommunene opprettet. De nåværende grenser ble i hovedsak 
fastsatt i 1964 da Degernes og Rakkestad kommuner ble slått sammen.

Rakkestad er en typisk landkommune – ca 60 prosent av befolkningen bor i tettbygde 
strøk. Andelen er økende. Tilsvarende tall for Østfold og landet er 83 og 77 prosent.

I dag er ca 11 prosent av arbeidskraftressursen sysselsatt i primærnæringer, mens 
størrelsene for fylket og landet bare er ca 2,6 og ca 3,2 prosent. Tradisjonell industri- og 
produksjonsvirksomhet er også langt større enn i Østfold og Norge. Ca 33 prosent av 
de sysselsatte er i sekundærnæringer – mot ca 26 og ca 21 prosent for fylket og landet.

Flere kommunikasjonsårer løper gjennom og forbinder Rakkestadsamfunnet med 
Sarpsborg-/Fredrikstad-, Indre Østfold- og Haldenregionen:
Riksvei 111: Rakkestad – Sarpsborg, Fredrikstad (E 6), 
Riksvei 22: Rakkestad – Mysen (E 18), Fylkesvei 22: Rakkestad – Halden, 
Fylkesvei 124: Rakkestad – Askim (E 18) og Fylkesvei 124: Rakkestad – Aremark.

Riksvei 22 og riksvei 111 er hovedveiforbindelse mellom de ytre og indre 
deler av fylket, og har som sådan regional betydning og status.

Innhold

Kartutsnittene i boka er bare en beskrivelse av turene og mangler derfor målestokk. 
Hovedkartet er i målestokk 1:50 000.

Turboka inneholder en mengde bilder. Bakerst i boka finnes ei bildeliste 
hvor du lett kan gå inn og finne hvem som har tatt de forskjellige bildene.
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1. Harald Haug.  2. Atle Morset  3. Bjørn Bruland
4. Arild Karlsen  5. Otto Igland  6. Øyvind Dahl
7. Ingemund Jenssen  8. Nils Skaarer  9. Roger Torper
10. Steinar Lervik  11. Jan-Erik Tveten  12. Einar 
Huglen  13. Britt Lannem  14. Elisabeth Bjørnstad  
15. Solveig Konglebæk  16. Knut Østby
17. Finn Kultorp  18. Erik Heen
19. Svein Erik Tveit  20. Per-Otto Suther.
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Vi er en stor flokk turentusiaster som elsker 
å fortelle hverandre om flotte opplevelser i 
«Fjella» eller andre friluftsområder i bygda 
vår. Ofte har samtalene våre munnet ut i et 
lite sukk: «Leit at ikke flere har vært der og 
sett det vi har opplevd – folk skulle bare ha 
visst hva som ligger og venter på dem!»
 Senhøstes 2009 ble de første planene 
lagt. Ideen var å lage en turbok hvor vi ville 
servere de beste «konfektene» både til fots 
og på sykkelsete. Ønsket var å få flere til å 
krysse dørstokken og dra avsted for å møte 
den vakre Rakkestad-naturen. 
 Denne naturen møter oss mellom 
bygdas to ytterpunkter: Suteren nede ved 
Glomma og Seteberg Røs, der Rakkestad, 
Aremark og Halden kommuner møter 
hverandre, derav undertittlen på boka.
 Bokas mange skribenter og fotografer 
utgjør et samstemt kor, der den enkelte 
forteller om sine opplevelser og fotografiene 
illustrerer naturens skjønnhet. 
 Selvfølgelig er det mye helsebot i å dra 
på tur, alle vet det. Men ikke alle er så raske 
til bens. Det har vi tatt hensyn til. Her er 
stier for funksjonshemmede og eldre. Ingen 
skal behøve å sitte hjemme.
 Andre synes at skog og vann kan bli 
kjedelig i lengden. Derfor har vi også tatt 
med fakta om husmannsplasser, blomster, 
fugler og dyr. Informative artikler om 
bygdas hovednæringer: skog- og jordbruk, 
er også med.
 Hovedsponsorer for prosjektet vårt er 
Rakkestad og Degernes Brandkasse og 
Lions Club, Rakkestad. Uten disse hadde 
aldri boka blitt til. Hjertelig takk!
 Takk også til alle stifinnere, fotografer 
og alle som kom med tips og råd!

Slik begynte 
det hele …
Jan-Erik Tveten, Finn Kultorp, Knut Østby, 
Harald Haug, Erik Heen, Svein Erik Tveit og Einar Huglen.

1. Harald Haug.  2. Atle Morset  3. Bjørn Bruland
4. Arild Karlsen  5. Otto Igland  6. Øyvind Dahl
7. Ingemund Jenssen  8. Nils Skaarer  9. Roger Torper
10. Steinar Lervik  11. Jan-Erik Tveten  12. Einar 
Huglen  13. Britt Lannem  14. Elisabeth Bjørnstad  
15. Solveig Konglebæk  16. Knut Østby
17. Finn Kultorp  18. Erik Heen
19. Svein Erik Tveit  20. Per-Otto Suther.
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Det var spådd regn, og det holdt stikk.  
Lenge før familien på fem er kommet til 
Skrabberud, så øser regnet ned. Stemningen 
i bilen er i tråd med været. Surt, som det  
kan være siste søndagen i september. Men 
når de først var kommet så langt så er det 
skam å snu!
 De begynner å gå med temmelig dårlig 
regntøy, og er våte når de kommer til Ørken, 
turen  går frem til Blankvann og så tilbake til 
bilen. Mor lokker med varm kakao foran  
TV-en, og da så … Ulne tåkedotter skjuler 
tretoppene når de vender blikket oppover. 
Det er da minstemann på syv stopper opp og 
peker på stien: sannelig kommer revemor 
ruslende over stien med 2 reveunger tett  
etter seg, bare 10 meter unna! Hun stopper 
og ser på nykommerne, det samme gjør  
ungene. To familier, en på 5 og en på 3 står  
i over ett minutt og tar mål av hverandre. 
Med ett er revefamilien borte, det samme er 
det dårlige humøret hos de fem. Regnet er 
ikke det viktigste lenger, de har møtt levende 
natur! Gjett om dette ble en flott tur! Hadde 
de ikke også sett elgen kanskje, jo visst! 
Regnvær? Pytt sann!
 Rakkestadnaturen kan by på et utall  
slike opplevelser uavhengig av årstid og vær-
forhold.
 Fjella med sine glitrende vann og bekker 

og elver en varm sommerdag er et eldorado 
for unge og eldre som føler at de kan sykle  
i nesten det uendelige over bakketopper, 
gjennom tette skaulugger, kjenne duften av 
varm lyng og jord, bråbremse foran en liten 
lugg med markjordbær før de senere kaster 
seg uti et varmt lite tjern, usjenert og stille, 
eller bare sette seg under en bjørk og nyte 
gjøkens vemodige sang mens en ønsker seg  
tre gode ting.
 Kveldstillheten blir brutt av svarttrostens 
melankolske triller. Og så, rett over hodet på 
vandreren høres kraftige vingeslag. Det er 
tiuren som slår seg inn i en furu, og straks 
spiller han sin lille kveldskonsert. Kanskje 
det skulle være noen røyer i nærheten som 
kunne tenke seg et stevnemøte sånn ut på 
morgensida en gang? Vandreren ser hvordan 
vårkvelden skynder seg mot natt og setter 
opp farten for å komme til bilen før det blir 
helt mørkt. Han kjenner en klump i halsen 
mens tanker og minner fra mang en skautur 
banker på hos et gammelt sinn.
 Plastbøttene er nesten fulle av modne 
tyttebær, og alle er enige om at makan til  
tyttebærhøst kunne de ikke huske. Det hojes 
til de to som kommer mot dem, og de nyan-
komne kan vise frem 3 liter multer! I all ver-
den! De peker og sier i svevende ordelag at 
det var antagelig ved den andre eller kanskje 

Turglede
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tredje myra, ca 2 kilometer mot syd eller var 
det øst, at det var noen moltebær – og med 
et lurt smil trasker multesankerne videre.
 Ulvespor eller en velvoksen schäfer, eller 
er det gaupespor? Skiløperen blir stående som 
fastfrosset, og kjenner hvordan kulda lister 
seg inn mot en svett rygg. Selv har han tællet 
løype i flere timer og er temmelig irritert over 
at ikke speiderne kan kjøre opp denne fine 
løypa med sin maskin. Da får han en snøklatt 
i hodet og ser raskt opp i furua som han har 
stanset under. Så nær gaupa – ikke mer enn to 
meter unna! En fantastisk opplevelse, takket 
være en uteblitt løypemaskin …
 «Vel og bra, alt dette,» sier mang en 
raksting. «Men Rakkestads 434 kvadrat- 
kilometer har verken fossefall, bratte dalgan-
ger, kneisende tinder eller breer. Ikke engang 
et stykke skjærgård har vi å slå i bordet med. 
Har da Rakkestadnaturen så mye å by på  
at det er verdt å lage en turbok for vandrere 
og syklister?»
 «Naturglede?» – det er så mange forkla-
ringer. Mon tro om ikke alle mennesker har 
et behov i seg om å komme i kontakt med de 
dypere lag i sinn og følelsesliv. Alle spør seg 
iblant: «Hvem er jeg?» Noe av svaret lyder at 
vi er en del av den levende naturen rundt 
oss. Å være menneske er også behovet for å 
møte dyr og fugler, blomster og trær, under 

skiftende årstider og værforhold. Ikke i en 
park eller hage, men i den tilstand som kalles 
natur, i møtet med det som har blitt til på 
naturlig vis. Naturen ønsker selv å snakke 
med oss, ta vare på oss. Å hente inspirasjon 
fra skog og mark er så vesentlig og nødven-
dig å ta til seg, dersom vi skal klare hver- 
dagen, med sitt jag og krav, for å orke møter 
med den verden som vi har skapt, der det 
veksler mellom fred og strid, kjærlighet og 
hat. Vi er alle en del av naturen. Det synes 
som vi har glemt dette. Nå bekjemper vi den, 
ofte uten å tenke på konsekvensene. Svaret 
kan bli en uopprettelig øko-katastrofe. Sim-
pelthen fordi vi har glemt at kampen mot 
naturen er en kamp mot oss selv, for vi er 
også natur. Uten å ta vare på naturen, så dør 
vi som mennesker.
 Denne boka er skrevet av mennesker 
som er hjertelig glade i sin bygd og dens  
natur. Vi ønsker å dele våre turopplevelser 
med deg som leser disse linjer. Vi har selv  
erfart at å vandre og sykle ikke bare belønner 
oss med oppdagelsesglede, men like meget 
har gitt oss et takknemlig sinn. Begge deler 
er nødvendige dersom livet skal bli godt og 
verdt å leve.

Bli med oss, da vel, 
– boka er til deg og for deg!
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Vett og uvett i naturen
En god hjelp på veien inn i denne vakre naturen, er Allemannsretten. Denne har sin hjemmel 
i Friluftsloven.  I Norge har det til alle tider, for alle mennesker, vært lov å ferdes i utmark i 
skogen, på elver og vann, uavhengig av hvem som eier grunnen. En slik bestemmelse  finner 
vi ellers bare i Sverige og Finland og delvis i Skottland. Men Friluftsloven pålegger også den 
enkelte av oss en del plikter:
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Dette er lov i norsk utmark:
1. Ferdes til fots i skog og mark og i båt på elver og innsjøer
2. Vandre og sykle på stier og veier
3. I innmark kan du ferdes fra 14.10 til 30.04 dersom marken er frosset eller  
 snølagt. Innmark er først og fremst bebygde arealer, dyrket mark, eng og beite.
4. Plukke bær, blomster og sopp.
5. Plukke nøtter.
6. Du kan telte 2 døgn uten samtykke fra grunneier eller bruker. 
 Avstanden fra nærmeste bebodde hus og hytte skal være minimum 
 150 meter, og privatlivets fred må respekteres.
7. Bade og svømme i vann og tjern.
8. Du kan tenne bål i vinterhalvåret fra 15.09 til 15.04.
9. Du kan fiske i vann og elver dersom du har kjøpt fiskekort. 
 Barn under 16 år får fiske gratis.

Dette er ikke lov i norsk utmark:
1. I tettbebyggelse og i en «privatlivssone» tett på hytter (ca. 25 meter) 
 og hus gjelder ikke allemannsretten.
2. Legge igjen søppel i naturen.
3. Bryte av greiner eller skade busker og trær som vokser
4. Gå over eller oppholde deg i innmark i sommerhalvåret fra 01.05 til 15.10.
5. Tenne bål i skogsområder i sommerhalvåret fra 15.04 til 15.09.
6. Forstyrre fugler og dyr, inkludert reir og unger.
7. I Rakkestad kommune er det ikke tillatt å benytte påhengsmotor på ferskvann.

Vis hensyn – ta ansvar!
Et levende kulturlandskap forutsetter et aktivt landbruk her i vår bygd. 
Derfor må du alltid respektere grunneierens drift og skjøtsel.
1. Husk å betale bomavgifter og kjøp fiskekort
2. Ha alltid hunden under kontroll! Båndtvang gjelder fra 01.04 til 20.08.
3. Lukk igjen grinder!

God tur!



  
12

fo
t

o

Fra en var ganske liten har naturen vært et 
stort interessefelt. Mye av fritiden ble benyt-
tet til å ferdes ute i skogen, gjerne med fiske-
stanga i handa, men også bare som ren  
rekreasjon. Dyreliv, stemninger, værskifte og 
den friske lufta har alltid gitt tilbake mange 
og gode opplevelser.
 Etter hvert kom lysten til å prøve å videre- 
formidle naturopplevelser via fotografering. 
Det begynte smått, men etter hvert har dette 
blitt en stor hobby og fritidssyssel. Timer i 
kamuflasjetelt, liggende på magen på jakt  
etter nærmotiv eller stående på hodet i bekk 
for å fotografere rennende vann … Alt gir en 
stor glede og spenningen er stor når bildene 
lastes inn på datamaskinen, selv om resultatet 
ikke alltid blir som ønsket.
 Å gå tur i skog eller fjell uten kamera  er 
helt uaktuelt. Fotointeressen er såpass stor at 
en føler seg avkledt uten. Noen ganger er øn-
sket bare å spasere en liten tur, men kame-
raet er som regel alltid med. Andre ganger er 
man ute for å rendyrke fotointeressen, men 
resultatet blir på en måte det samme; ut på 
tur med kamera. 
 For oss som har denne gleden er tidlige 
morgener eller ettermiddagene ut mot mør-
ke kvelden den beste tiden å ferdes ute med 
tanke på fotografering. Da eksisterer oftest 
det beste lyset. Og det er lyset vi jakter på 
enten det gjelder det vide landskapet eller 
nærbilder av blomster eller insekter. Motiver 
finnes absolutt over alt i naturen og der fin-
nes en utømmelig oase av motiver. 
 I Rakkestad kommune finner vi store  
variasjoner i landskapet. Her har vi alt fra 
det vide kulturlandskapet, elver og innsjøer 

til de dype skogene. Artsrikdommen er stor 
både når det gjelder dyreliv og planteliv. Vi 
finner ikke høye fjell eller lange kystlinjer 
her, men landskapet er ytterst frodig og vari-
erende. For en landskaps- eller naturfotograf 
har kommunen vår et eldorado av motiver.
 For mange som ønsker å forevige opp-
levelser fra forskjellige turer kan et lite  
kompaktkamera være mer enn nok. Disse 
gir ofte en grei bildekvalitet og størrelsen på  
kameraene er ikke større enn at de får plass  
i ei jakkelomme. I utgangspunktet er det  
faktisk ikke utstyret som er avgjørende om 
du klarer å ta flotte bilder i naturen, men 
evnen til å se motiver og stemninger. Det å 
være glad i naturen og ha forståelse og  
tålmodighet er viktige egenskaper for å bli 
en god landskaps- eller naturfotograf. Man 
bør like å være ute og man må til enhver tid 
være bevisst på at alt vi foretar oss ute må 
skje på naturens premisser.
 For oss som har noe over snittet av inter-
esse for fotografering så er det stort sett  
systemkameraer eller speilreflekskameraer 
som gjelder. Dette kombinert med noen løse 
objektiver gir oss iallefall en teknisk ube-
grensning. Men det hjelper så lite å ha  
avansert utstyr om en ikke makter å mestre 
bruken av det. Det er en hovedregel her som 
sier at man bør lære seg sitt eget utstyr å 
kjenne fra «a til å». Lærer man seg dette er 
det hovedsakelig motivene man kan konsen-
trere seg om videre.
 Om man ønsker å fotografere det vide 
landskapet så vil det være greit å bruke  
såkalte vidvinkelobjektiver. Objektiver med 
en brennvidde fra rundt 14 til 50 mm. er 

Om naturfotografering
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skapet og gir bilder med et vidt perspektiv. 
Her kan man få med seg alt fra det nærmeste 
og helt til horisonten i bakgrunnen. Ønsker 
man derimot å konsentere seg om dyr eller 
andre motiver som kan synes vanskelig å kom- 
me nære, er teleobjektivene en fordel å kunne 
bruke. Disse har en gjerne en brennvidde fra 
200 til 600 mm. Disse fungerer mer som en 
«kikkert», altså trekker motivene til seg.
 Har man interesse av å fotografere de helt 
små detaljene som vi ofte finner på skogbun-
nen o.l. bør man gå til anskaffelse av et macro-
objektiv. Dette gir en mulighet til å komme 
blomster og insekter på helt nært hold.
 Det finnes altså et utall av muligheter når 
det gjelder objektivvalg og det finnes et hav 
av mange forskjellige objektiver med en fast 
brennvidde. Ønsker man å fotografere alle 
typer av motiv, ender det ofte opp med en 
mengde objektiver. For en amatørfotograf 
kan dette bli noe upraktisk fordi de vil både 
ta mye plass og være tunge å ha i sekken på 
en lengre tur. Dessuten er det svært ugunstig 
for ei normal lommebok. Derfor anbefales 
såkalte zoomobjektiver. For å si det enkelt så 
er dette objektiver som har flere brennvidder 
i ett og samme objektiv. I tillegg til dette er 
det absolutt påkrevd med et stødig stativ. 
Ofte fotograferes det under svært dårlige lys-
forhold og man klarer seg da rett og slett 
ikke uten et stativ som kan sikre skarpe bil-
der under lengere eksponeringer.
 Altså med et kamerahus, et par zoom-
objektiver og et stødig stativ, så har man en 
grei grunnutrustning for å bli en landskaps- 
eller naturfotograf. 
 Fotografering kombinert med tur i skog 
eller fjell er en perfekt avkobling fra en travel 
hverdag. Man får masse frisk luft, forhåpent-
ligvis flotte opplevelser, mosjon og mulighet 

til å dyrke en lidenskap i en og samme «pakke».
 Varme ekstraklær og god nistemat er et 
selvfølgelig tilleggsutstyr. Skal du ut på tur så 
ikke la noen værtype hindre deg. Det gjelder 
bare å innrette seg. Regn og snø, som vi beteg- 
ner som uvær, kan ofte gi fantastiske motiver 
og stemninger, og for en landskapsfotograf 
er tåke ypperlig. Tåke «rydder» fint opp og 
gir ofte en flott stemning. Dessuten smaker 
en god kopp kaffe kokt over bål ekstra godt  
i litt ruskevær. Så neste gang du våkner opp 
en fridag og ser ut i yr og tåke skal du bare si; 
«Yesss, nå må jeg ut og ta bilder!!!»  
 Vi håper at denne boka kan bli en følges-
venn på turen, og at den ellers kan bidra til 
at flere kan komme seg ut og bruke den  
flotte naturen vi har rundt oss. De fleste av 
oss har et kamera, så la det ikke ligge igjen 
hjemme heretter! Å kunne sette seg ned en 
mørk høstkveld få å se på natur og turbilder 
sammen med familie eller gode venner, gir 
en god og trivelig gjennopplevelse.
 Vi ønsker dere alle lykke til med bruken 
av boka og ha en riktig god tur ut – og husk 
nok plass på minnekortet!

Hilsen oss i fotoklubben
ved Svein Erik Tveit, leder

www.rakkestadfotoklubb.com
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Rakkestad og Degernes Brandkasse er et  
lokalt, kundeeid forsikringsselskap som 
har lang tradisjon for å gi tilbake til lokal- 
samfunnet. Vi har vært bygdas lokale 
forsikringsselskap siden 1876, og har derfor 
lang erfaring med å yte bygda omsorg. 
Vi er her for kunden, vi er opptatt av 
at kunden skal oppleve trygghet, møte 
kompetente medarbeidere og få god 
oppfølging og service.
 Vår slagord er: «Vi bryr oss». Derfor  
er vi glade for å være med på dette flotte 
prosjektet som setter bygdas folkehelse 
på kartet bokstavlig talt. Selv om det 
tradisjonelt er skadeforsikring vi gjennom 
mange år har vært mest opptatt av, er det 
ingen tvil om hva som virkelig betyr noe 
når uhellet er ute, det er menneskene rundt 
oss. Derfor er også vi i forsikringsbransjen 
opptatt av din helse. Vi jobber hver dag 
med å fortelle våre kunder hvor viktig det 
er å sikre seg for den dagen ulykke inn-
treffer eller helsen svikter. Men ennå 
viktigere er det å forebygge. Rakkestad og 
Degernes Brandkasse har derfor også stort 
fokus på forebygging. Mest kjent er kanskje 
de brannforebyggende tiltakene vi har, og vi 
er opptatt av forebygging på alle områder. 
Det er derfor ekstra hyggelig å være en 
støttespiller for dette prosjektet som vil 
bidra til mange flotte, forebyggende turer 
i nærmiljøet vårt både for liten og stor.
 Rakkestad og Degernes Brandkasse vil 
med denne flotte boka i hånden ønske dere 
en flott naturopplevelse og god folkehelse!

Sonja Vedahl
daglig leder

Kjære rakstinger!
Hvem er vi?
Rakkestad og Degernes Brandkasse 
er et lokalt forsikringsselskap med 
konsesjon på brannforsikring. Enkelt 
forklart selges og erstattes all brann-
forsikring for brannkassas egen regning.

Høsten 2012 ble det inngått ny hoved-
avtale med Gjensidige Forsikring for  
salg og rådgivning av øvrige forsikringer. 
Eksempel på dette er forsikring av bil, 
bolig, reise, liv og helse, verdigjenstander, 
fritidsforsikringer, dyr, landbruk og næring. 
I tillegg har vi kompetanse og gir råd- 
givning på bank, sparing og pensjon.

Rakkestad og Degernes Brandkasse er  
et selskap med lange tradisjoner som 
også vil bestå i fremtiden!
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Vi har kvalifiserte rådgivere innen 
privat-, landbruk- og næringsforsikringer, 

bank, person og sparing.

Ta kontakt for en gjennomgang! 

Vi bryr oss…

Web: www.gjensidige-rakkestad.no
E-post: rakkestad@gjensidige.no

Telefon: 69 22 78 70
Besøk oss i Storgata 13, Rakkestad
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Adkomst: Fra Rakkestad sentrum kjører du 
7,5 km på riksvei 22 til Ekhaugen. Her tar 
du til høyre inn Glørudveien, og følger  
denne fram til en bom med avgift. Hold til 
venstre i veidele etter bommen, og bruk par-
keringsplassene etter at du har kommet opp 
bakkene 200 meter før Honningen. 
NB: P-plassene nede ved vannet er for 
hyttefolket. 

Husk solid fottøy, da alle 
løypene har våte partier.

Tur start: Alle de tre alternativene starter 
ved at en følger veien ned til vannet. Løypene 
er blåmerket. Den korte runden, alternativ 
C, tar til høyre ved gangbrua. Alternativ A 
og B går over gangbrua og fører oss frem til  
hengebrua (ikke for mange om gangen). 

Tekst: Bjørn Bruland

Honningen rundt
Området rundt Honningen er relativt åpent og varierende.  
Elg og rådyr har rike beitemuligheter. Vannet er kjent for  
gode fiske- og bademuligheter. Fiskekort fås kjøpt ved turstart.  
I terrenget rundt er det en god del fugl, og det er ikke sjelden  
at en treffer på både tiur- og orrfugl. Du kan velge mellom tre  
turer på henholdsvis 2.6, 6.8 eller 8.6 km. Se kart.

1
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Honningen er 2 km lang, og er her på sitt 
smaleste. Vannet er kjent som et godt fiske-
vann, og mange drar også hit for å bade.
 Stien passerer to små høydedrag og går 
langs med vannet i ca. 100 meter før den  
fører oss østover opp mot Kølabånntjerna. 
Er en heldig kan en få se tiur i dette området. 
Om høsten er skogen rik på bær. På en kolle 
passerer vi Kopperudhytta, før vi kommer 
fram til en «måsamyr». Det er flere silke i 
området. På disse myrene ble det tatt ut 
«måsa», som ble brukt til strø for dyra og 
brensel. «Måsan» eller torva ble spadd ut 
som brikker, og lagt til tørk i små skur. På 
vinteren ble de kjørt ned til bygda med hest 
og slede. Et tidkrevende arbeid.

* Start: Honningtoppen 
GPS-koordinat: N:6595004 | Ø:637140

Honningen

*

B

A

C
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 Etter «måsamyrene» kommer vi fram til 
Klipperhytta. Her skal vi legge merke til en 
stor gran hvor hakkespetten har hatt stor  
arbeidslyst. De har nok funnet mye snadder 
å kose seg med. Hyttene i dette området var 
«arbeidsbrakker» for bøndene som hogg 
tømmer og tok ut torv. En kan også se rester 
etter stallen til hesten ved Klipperhytta. Vi 
følger blåmerket sti videre, og kommer frem 
til en skogsbilvei. Denne skal vi følge  
sydover i ca. 1 km. I det veien tar ned en 
bakke må vi ta av til høyre og gå vestover til 
vi kommer til et stikryss hvor alternativ A og 
B skiller lag. Du har nå gått 4,3 km.

Kort løype, alternativ A (6,8 km), fort-
setter vestover. I myrkanten mellom Tiuråsen 
øst og vest, kan en raste og speide etter elgen. 
Du er nå ferdig med stigningene, for heretter 
går det raskt nedover mot Ørekytta. Viktig å 
velge rett trase over bløtmyra. 20 meter før 
Honningen tar stien krapt nordover mot Se-
tervollen. Her kan du ta deg en dukkert hvis 
det skulle friste. Du er nå snart fremme ved 
hengebrua og utgangspunktet for turen.

Lang løype, alternativ B (8,6 km), fort-
setter sydover mot Butjern, hvor det er bade- 
og fiskemuligheter. Her bør du ta deg tid til 
en rast og nyte stillheten. Etter hvilen følger 
vi stien opp på en kolle med utsikt over Bu-
tjern. Herfra går det slakt nedover i sørvest-
lig rettning i et relativt åpent skogsområde. 
Er en heldig kan en oppdage storfugl i dette 
område. I bunnen av dalen passerer vi over 
bløte partier før vi begynner oppstigningen 
mot «Skola Stenane».
 «Skola Stenane» er to store steiner med en 
mindre i midten. Hvorfor dette navnet har 
oppstått kan være vanskelig å ha noen forme-
ning om. Har du forslag?

 Nå går stien, som er ny nordover mot  
sydenden av Honningen. Her finner du en 
idyllisk odde hvor en kan ta en liten rast. 
Stien forlater vannet for en liten stund. Vi 
går opp i høyden og får etter hvert utsikt 
over vannet. Løypa stiger snart opp mot  
Gåseflohøgda, hvor vi treffer på en lavvo. 
Den driftes av ungdomsgruppa Treffpunkt 
på Tryggheim. Her er det rastemuligheter. 
Nå er det ca. 600 meter igjen til utgangspun-
ket for turen.

Miniløype, alternativ C (2,6 km), tar til 
høyre når vi kommer ned til vannet, og går 
langs med Honningen sydover. Her passerer 
vi to dypvannsbrønner, som er vannkilden 
til Rakkestad kommune.  Den ene brønnen 
ligger ute på en odde hvor det også er fine 
raste og bademuligheter. Videre langs vannet 
kommer vi frem til en gapahuk hvor stien 
går bratt, rett oppover lia og kommer inn på 
alternativ B, som fører oss opp mot Gåseflo-
høgda og lavvoen. Du er nå snart framme 
ved utgangspunktet. 
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Skogstorkenebb

Fiske i Honningen

Gangbrua over Honningen
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Skrabberud er et av de mest sentrale utfartsstedene  
for rakstingene. Her ligger Speiderhytta med servering  
og oppkjørte skiløyper om vinteren. I sommerhalvåret finner 
du mange og varierte stier som passer både for store og små. 
Vi har i dette området valgt 3 innholdsrike og spennende 
fotturer som kan varieres med sideløyper. Løypene i dette 
området er godt skiltet.

Felleskart for fotturene 2, 3 og 4

Fottur 2
* Start: Skrabberud 
GPS-koordinat: N:6591405 | Ø:642146

Fottur 3 og 4
* Start: Dunderbrua
GPS-koordinat: N:6590836 | Ø:642429

2

3

B

A

C

D

E

*
*

Skrabberud
Dunderbrua

4
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Tekst: Atle Morset

Basdalrunden
Lengde: 14 km

Når du skal begi deg ut på en såpass lang tur 
må du ha tilgang til ny energi underveis (husk 
nok mat og drikke i sekken) og solid skotøy.

2

Fra utgangspunktet Skrabbeud følger du 
skogsbilveien rett fram mot Blankvann. Et-
ter en drøy kilometer passerer du skogshytta 
Ørken og kommer raskt inn på den blåmer-
kede stien som tar deg videre forbi Ørketjern 
og snart også Søndre Blankvann. Ved det 
idylliske Nordre Blankvann kan du ta side-
løype D mot øst (Orestupet). Du går imid-
lertid stien vestover mot Langvannet. Noen 

bløte myrer setter skotøyet på prøve, før du 
etter ca 400 m tar stien nordover mot Stikk-
tjern. Sydenden av Gåntjern dukker snart 
opp, og du begir deg opp i åsen mellom 
Gåntjern og Langvannet (en liten innlagt 
kondistest). Vi fortsetter mot nord og er 
snart framme ved Prikkendalsvannet, og ser 
tuftene etter en gammel jakt-/fiskehytte. 
Snart ser du Langvannet nede til venstre, og 

Skrabberud
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fortsetter videre fram til hytta nede ved 
vannkanten. Du begir deg videre til norden-
den av vannet, så videre opp i åsen ved Kjø-
relhaugen. Her kan det jo passe med en liten 
hvil. Du sitter nå faktisk på grensa mellom 
Rakkestad og Eidsberg, hvor vannet Hom-
melen ligger rett mot øst (ser det ikke fra 
stien). Du fortsetter videre på stien, og vel-
ger å gå ned på skogsbilveien (den blåmer-
kede stien tar av 30 m før). Du tar av til 
høyre og følger veien ca 200 m (til snuplas-
sen). Du valgte dette alternativet for å få 
nærkontakt med det innerste av Dammyrve-
gen (rett på innsiden av Torvet). Veien har 
sitt utspring ved Lunde gård i Trømborg. Du 
fortsetter herfra på traktorveien til høyre 
(øst), men bare ca 100 m, før den blåmer-
kede stien tar av til venstre, og rett opp lia 
(lett å overse stien som tar av). Du går over 
åsen ved Mellebyvollen (ikke synlig) og fort-
setter frem til nordenden av vannet Store 
Basdal. Ute på det glattskurte svaberget som 

stikker ut i vannet, er det en drømmeplass 
for en etterlengtet matrast. Å sitte på benken 
her, ta sine medbragte forfriskninger, bare 
nyte utsikten og tilværelsen (bare drømme 
seg bort), er verd turen alene. Frisk og opp-
lagt fortsetter du turen på østsiden av van-
net, forbi hytta, og skrår litt opp til venstre 
til du kommer til stidelet. Stien rett fram er 
beskrevet i Sideløype E – Kulevannsaga. 
Du tar derimot av til høyre og går i fint ter-
reng forbi vannet Berkelin (et bortgjemt og 
idyllisk lite rundt vann). Du går videre helt 
inntil vannets nordside og opp i åsen, og er 
snart nede ved Mustjern. Hytte og uthus, 
med en til tider vilter bekk mellom seg. Hyt-
ta ligger i Rakkestad og nordenden av van-
net i Eidsberg. Du begir deg videre på stien 
til sydenden av vannet, og så opp i åsen. 
Ganske snart ser du Midtre Halvardsvann til 
høyre for oss, før du begir deg ned til Ore-
stupet. Stedet er en sjelden idyllisk liten 
plass, og butrappa egner seg veldig godt for 

Lang rekke på tur
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en liten hvil. Eierne av stedet (Jann og Anne 
Bergholtz) vil at vi skriver oss inn i gjeste-
boka (i kassa på veggen). På dette stedet lev-
de og strevde i sin tid «Slora-gutta» – et nøy-
somt og arbeidsomt liv, som man kan se  
spor etter på flere steder i nærområdet. Stein-
trappetrinn er sirlig anlagt i flere opp-/ned-
stigninger rundt stedet. Du begir deg videre 
på veien sydover til vegkrysset, og fortsetter 
videre på stien rett fram (over bekken), og 
etter ca 500 m deler stien seg. Til høyre  
Sideløype D – om Blankvann. Du fortset-
ter derimot rett fram og langs østsiden av 

Bøhnsmosen, som er et fredet naturreservat. 
Begir deg videre opp i den flotte åsen ved 
Gulliksmyr – forbi Gjølstadmosen – til hytta 
Hølbekk. Du fortsetter stien rett fram – 
Skrabberud syd (NB: kan også ta av til høyre 
– Skrabberud nord). Etter en kilometer er vi 
nede på veien ved Skrabberud. Da er turen 
over – en flott «reise» med særdeles fine na-
turopplevelser under veis. Ha den gjerne 
med som et sikkert turalternativ hvert år.

Sideløype D (1 km)
Blankvann – Bøhnsmosen
Dette er et fint alternativ for deg som vil gå 
en rundløype om Orestupet. Hele turen har 
en lengde på ca 8,5 km. Ved Blankvann tar 
du til høyre, og litt bort langs den andre si-
den av vannet, men ikke langt, for løypa 
dreier straks av til høyre og rett over den våte 
myra. Deretter opp og over Bøhnshøgda – 
ned bakkene og til nordenden av Bøhnsmo-
sen. Turen fram til utgangspunktet i hver 
ende er beskrevet i fottur 2.

Sideløype E (1,4 km)
Store Basdal – Kulevannsaga
Turen fram til utgangspunktet er beskrevet i 
fottur 2. Dette alternativet er for deg, som 
på denne turen, også vil ha med deg turen 
om «Kulevannsaga». Men, da går du glipp av 
den flotte turen forbi Berkelin, Mustjern til 
Orestupet. Kanskje turen til Kulevannsaga 
skulle forbli en egen tur, med innlagt tur 
bort til Lundevollen? Løypa starter på den 
blåmerkede stien, rett sydøst for Store Bas-
dal. Fortsett rett fram og ned bakkene til du 
kommer ned på skogsbilveien som ender ved 
Stålsvannet. Ta til høyre på veien, og ned til 
vegkrysset – så til venstre og veien ned til 
Kulevannsaga. Stedet og turen videre er be-
skrevet i sideløype A og fottur 2.

Blankvann

Orestupet

Hvor går turen videre?
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Tekst: Atle Morset

Til Nordre Stange Varde
Lengde 16 km                         Start: Dunderbrua. Se felleskart side 22

3

Dunderbrua er brua over Storetjæra – rett 
etter Korperud gård – på veien til Skrabbe-
rud. Parker på plassen rett før brua. Du star-
ter turen ved å gå over brua og tar straks til 
høyre, og så til venstre på skrå over hogstflata 
opp lia – på vei til Krokvannet. Ganske snart 
– idet du begir deg inn i skogen, finner du 
tuftene etter boplassen Holtet (skilt opp-
satt). Du går videre i fint og relativt flatt ter-
reng forbi Gjølstadmosen og fram til Hvile-
stein (på toppen av åsen) - med flott utsikt 
mot øst og Dehlihytta (rett nord for Mer-
ratjern). Navnet på den lille steinen har nok 
fortsatt sin misjon når man kommer motsatt 
vei. Du fortsetter på skrå ned lia og kommer 
ganske snart til en liten åpning i skogen. Her 
finner du tuftene etter Gjerdeberg seter til 

høyre for stien (skilt oppsatt). Turen fortset-
ter fram til Lille Krokvann, hvor det er fint å 
raste på fjellet over vannet. Etter ytterligere 
kort gange er du ved det idylliske Krokvan-
net. Du går stien i sydenden av vannet - over 
demningen - videre opp på skogsbilveien, 
hvor du tar veien til venstre (nord). Etter 
bare ca 300 m tar det av en liten sti ned til 
venstre og stedet Ekelia (ser hytta fra veien). 
Det anbefales å gå forbi og ta en titt her – 
stedet har mye gammel historie å fortelle, 
bl.a. fra krigens dager. Historien forteller om 
et samlingssted for mange av de som tidli-
gere ferdes i fjella. Etter besøket fortsetter du 
traktorveien mot nord og er straks oppe på 
veien igjen. Du går veien til venstre ned bak-
ken og ser Berbymosen til venstre for veien 
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(som deler seg). Du tar veien til høyre (øst) 
og starter på bakkene. Litt stigning før du 
når den første bakketoppen – fortsetter litt 
ned til Hvilemyr, og tar veien til venstre i 
vegdelet, og opp nok en bakke. Du kommer 
snart til stedet der veien slutter, med det 
triste navnet Hestedauen. Så kan du jo asso-
siere med navnet Hvilemyr litt lenger nede 
– sammenheng? Her fortsetter du stien rett 
fram og er stadig på vei mot målet - varden(e). 
Etter ca 300 m passerer du rett forbi Orrha-
nekolltjern. Tjernet ser du ikke før du har 
beveget deg ca 20 m til høyre for stien. Et 
vakkert stille og fredfullt lite rundt tjern. 
Ferden går videre opp lia og over åsen - snart 
ser du litt av Søndre Vardetjern nede til høy-
re for oss. Du går videre rett fram og over 
den lille myra, før du begir deg opp bakkene. 
Når du har lagt bakkene bak deg, kommer 
røysa med skiltene raskt til syne. Du har nå 
nådd fram til den første av vardene – Søndre 
Stange Varde – hele 280 m over havet. Var-
den er også et grensemerke mellom de tre 
kommunene – Rakkestad, Marker og Eids-
berg. På tide med en liten rast, idet du har 
gått ca 6 km (virker nok kanskje lengre?). 
Her kan du også gå videre på Fottur 4 – til 
høyre (øst) om Storelimosen naturreservat. 
Du kan også ta sideløype B til venstre (vest) 
om Orestupet.
 Hvis du fortsatt føler deg sprek, fortset-
ter turen nå videre mot det siste, og kanskje 
gjeveste målet – Nordre Stange Varde (290 
m over havet) og 2 km lenger mot nord. Et 
stort flott tårn venter oss oppe på toppen. 
Du går ned bakkene og forbi det idylliske 
Vardetjern (et flott sted for overnatting i 
telt). Litt lenger fram får du Smaletjern til 
venstre for deg, og er snart oppe på den fan-
tastiske utsikten – høyt over vannet Elgelab-
ben. Etter kun kort tids gange kommer vi 

fram til «våpenhula», hvor det er satt opp en 
info-tavle med opplysninger om stedets his-
torie under krigen. Ved Blestjern - kort spa-
sertur videre, er det satt opp en «minnetavle» 
på fjellet. Her kan man lese om de hendelser 
som fant sted her under «flyslippet» den 
13.9.1944. Flere tomme våpencontainere 
ble senket i vannet her, men tatt opp igjen 
mange år senere. En av disse er plassert her 
og kan beskues. Nå nærmer du deg turens 
store mål. Du spaserer derfor videre over 
myra, og en noe bratt oppstigning (i hvert 
fall i starten) og setter kondisen på prøve. Et-
ter litt strev kommer toppen raskt til syne, 
med det flotte tårnet ruvende høyt over var-
den. Du har nådd målet Nordre Stange Var-
de – 290 m over havet. Nå er du på delet 
mellom kommunene Eidsberg og Marker. 
Oppe i tårnet er det en fantastisk utsikt. 
Skog, skog og atter skog, og du skjønner 
snart at du er midt i hjertet av fjella. Nå kan 
du bare slappe av og nyte tilfredsstillelsen av 
å ha greid det store målet – du har besteget 
begge vardene! Du går samme trase tilbake. 
Det er også muligheter til å gå den noe lengre 
turen om Kulevannsaga og Orestupet tilbake 
– se Sideløype A.

Nordre Stange Varde
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Turen fram til utgangspunktet er beskrevet i 
fottur 3 på forrige oppslag.
 Du beveger deg ned fra varden – blåmer-
ket sti mot vest, og er på vei til Røstevannet. 
Et småkupert terreng, hvor du må over 4 ås-
rygger. Snart runder du sydenden av Berg-
stutjern og videre over et par åser ned i Aske-
vannsdalen og passerer nordenden av det 
lange og smale Askevannet. Så tar du fatt på 
den siste åsryggen (det er naturlig å være litt 
sliten på toppen). Du slipper deg ned den 
fine lia og ned på skogsbilveien, som skjærer 
gjennom hele «fjella» (fra nord til sydvest). 
Du er nå i sydenden av Røstevannet – du har 
gått ca 2 km, men det ≈virker nok litt lengre. 
Turen fortsetter blåmerket sti på den andre 
siden av veien. Etter en drøy kilometer, i lett 
terreng, er du framme ved Kulevannssaga, 
en idyllisk plass og knutepunkt, med sjel og 
en historie å fortelle. Store-tjæra starter sin 

lange ferd her – skjærer gjennom «fjella» og 
frodig jordbruks landskap. Den renner ut i 
Rakkestadelva som igjen slutter seg til 
Glomma, før den når målet (havet ved 
«Plankebyen»). Deler av Store-tjæra ble tidli-
gere benyttet til fløting av tømmer. Stedet 
egner seg ypperlig for en rast. NB: En liten 
digresjon: Bevilg deg (ved en senere anled-
ning) turen bort til Lundevollen, som ligger 
i nordenden av Kulevannet - en av de flot-
teste plassene i hele «fjella» (blåmerket sti 
helt fram). Du begir deg videre mot Orestu-
pet (2 km). Går veien opp bakken, forbi hyt-
tene og vannet Midtre Kjelen. Du fortsetter 
sydover – rett over veien i vegkrysset – over 
myrene og forbi vannet Søndre Kjelen. Gå så 
bakkene opp til Mustjern-høgda, og stien 
videre ned til Orestupet. Stedet og turen vi-
dere er beskrevet i fottur 2 (på side 23).   

Sideløype A (5 km) 
Nordre Stange Varde – Kulevannsaga – Orestupet

Våpenslippet ved Nordre Stange Varde
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Sideløype B (4 km)
Søndre Stange Varde – Orestupet
Turen fram til utgangspunktet er beskrevet i 
fottur 3 på forrige oppslag.
 Du fortsetter turen til Orestupet - ta blå-
merket sti til venstre (litt mot nord for så å 
dreie vestover). Du passerer nordenden av 
Stuetjern, ser litt senere Bergtjern nede til 
høyre, og er straks nede ved sydenden av det 
lange og smale Askevann. Vi fortsetter opp 
på Askevanns-høgda – 235 m over havet 
(skilt satt opp ved den store runde steinen til 
venstre for stien). Fortsetter videre ned trak-
torveien, men vær obs på at stien tar av til 
venstre nede i bakken. Går videre ned lia, 
dreier skarpt venstre i det du er nede. Du 
fortsetter over noen myrer og er snart fram-
me på skogsbilveien (på grensa mellom Rak-
kestad og Eidsberg). Stien fortsetter på den 
andre siden av veien. Nede ved myra skulle 
stien ha fortsatt rett fram, men denne er for 
våt, slik at du beveger deg ut på veien igjen 
– går denne til høyre, men bare ca 100 m, 
før du tar av til høyre ved en stor furu. Etter 
noen meter er du tilbake på den opprinneli-

Hølbekk
Hølbekk er ei hytte med uthus. Bygnin-
gene ble satt opp i 1949/50. I uthuset er 
det en stall for hester som ble brukt til 
kjøring av tømmer. På denne tiden var  
det vanlig at de som hadde lang vei  
til skogen hadde stall i tilknytning til 
skogskoie.

ge stien igjen og tar til venstre. Du begir deg 
snart ned skråningen mot Berbymosen, ser 
de første steintrinnene – sirlig anrettet av 
«Slora-gutta» på Orestupet. Du fortsetter 
over myra og den lille åsen, langs Store-tjæra 
til trebrua. Over elva og langs elva igjen, før 
stien dreier over myra og du er framme ved 
foten av den søndre delen av Mustjernhøgda. 
Du skal til toppen og pulsen stiger litt under 
veis. Legg merke til alle trappetrinnene som 
er anlagt (mye arbeid nedlagt her). Snart er 
du nede på Orestupet, til en velfortjent rast.  
Stedet og turen videre er beskrevet i Fottur 
2 (på side 23).

Sideløype C (800 m)
Lille Krokvann – Hølbekk:  
Dette er et alternativ for deg som vil ha litt 
forandring og trasevalg – egner seg fint som 
en rundløype fra Dunderbrua til Krokvannet, 
og så tilbake til Skrabberud (6 km). Løypa går 
over en myr og opp på nordsiden av  
Gjølstadmosen, til den munner ut i allerede 
beskrevet løype. Turen fram til utgangspunkt 
i hver ende er beskrevet i Fottur 3 og 2.

Var det en elg der borte tro?
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Den første delen av turen – frem til Søndre 
Varde, er beskrevet i Fottur 3 på side 26. 
Du går stien til høyre (øst) fra varden, og 
fortsetter nedover i kupert terreng. NB: Det-
te alternativet er noe mindre benyttet, men 
stien er grei å følge. Etter ca 1 km er du nede 
på den flotte Storelimosen, som er et fredet 
naturreservat. Her dreier stien til høyre (syd-
lig retning), og du ser Deleputten til venstre 
for stien. Du vandrer videre bortover i na-
turreservatet til det syd-/østre hjørne. Her 
ser du det lille Sigdetjern til høyre for stien 
og det noe større Sukketjern til venstre. På 
høyre side, litt bortenfor stien, er det satt 

opp en stor tavle med informasjon om na-
turreservatet. Stopp her og ta gjerne en liten 
hvil. Du fortsetter stien ned til Svarttjern, 
runder nordenden av tjernet og fortsetter 
langs vannets østside. Ved vannets sydende 
deler stien seg – vi tar det høyre stivalget - 
sydover mot Frøneseter. Nå gjenstår ca 750 
m ned til skogsbilveien. NB: Litt før vi kom-
mer ned på veien, setter en svært våt myr fot-
tøyet ditt på en hard prøve. Fortsett veien 
rett fram, og den korte strekningen ned til 
Frøneseter. Her er det flott, og fine mulighe-
ter for en liten stopp. Du fortsetter videre på 
stien bort langs nordenden av Frønesjøen - 

Tekst: Atle Morset

Dunderbrua- Frøneseter
Lengde 16,5 km                      Start: Dunderbrua. Se felleskart side 22

4Dunderbrua
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over bekken, opp den bratte lia, og videre 
forbi Kjerringtjern (navnet har sin historie) 
og Røttjern. Stien fortsetter opp og forbi 
Frønehøydtjern – med et fint alternativ for 
en rast ute på odden her. Stien munner ut i 
enden av skogsbilveien som fører oss til Kor-
perudmoen – 3 km lenger fram. Så du fort-
setter på veien – i enden av den første bak-
ken ser du vannet Hosoa til høyre for oss, og 
etter hvert Store Stensvann til venstre. Vi er 
snart nede ved Korperudmoen, og fortsetter 
veien videre forbi gården Korperud - svinger 
inn til høyre i vegkrysset, og er tilbake der 
turen startet. Nå er det lov å være stolte over 
egen prestasjon – tøy ut, og sørg for påfyll av 
ny energi.
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Vi starter på grusvegen ved Engslia og går på 
denne ca. 100 m før vi svinger til høyre og 
inn på gamlevegen, som nå bare er en sti, og 
går på den hvor vi etter 450 m passerer Dan-
seberget. En plass som det sies ble benyttet 
som treffsted for ungdom hvor de danset og 

hadde det morsomt under krigen. Vi fortset-
ter og etter ca. 250 m passerer vi en Hvile-
sten, som ble benyttet som hvilested for de 
som gikk fram og tilbake fra gårdene ute i 
bygda og til brukene og plassene Budalen/
Korperud/Skrabberud-områdene.

Tekst: Roger Torper

Langs gamle og 
nye Budalsvei
Lengde: 10,5 km

Ruten følger gammel bygdeveg fra Engslia, krysser nåværende 
veg ved Finnestad-toppen og går videre i skogen nordover via 
Budalen til Skrabberud. Ruten kan gjennomføres over en eller to 
etapper. Første del fra Engslia til Budalen. Andre del fra Budalen 
til Skrabberud. Vegen tilbake til start, i begge etappene, går langs 
den nyeste vegen Eng-Skrabberud.

5Bjørkebråten
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 600 m lenger framme krysser vi nyvegen 
til Budalen, ved Finnestad-toppen, hvor 
gamlevegen, som fortsatt er bare en sti, fort-
setter nordover i skogen. Etter ca. 600 m 
treffer vi på den første husmannsplassen på 
turen. Plassen Spergen eller Spæreholtet  
ligger da på vestsiden og kloss inntil stien. 
Stedet ble benyttet som husmannsplass fra 
midten av 1800-tallet og fram til 1900.
 Vi går videre på stien fram mot Budalen 
midtre og nesten framme treffer vi på Hø-
laaet eller Hølet. Plassen lå ved den berykte-
de Hølekleva. Her måtte man ha hjelp når 
det var glatt om vinteren. En mann møtte 
opp og holdt i et tau for at sleden ikke skulle 
gli ut av vegen og ned i stenuren. Den siste 
som bodde på Hølaaet het Hjørn Hølet. 
Han var visstnok gartnerkyndig og hadde 
plantet en del edle trær på stedet. I dag er det 
lite å se til det.
 Ca. 300 m ute i skogen, vest for Hølaaet, 
lå plassen Storeli. Det eneste som er synlig er 
en hjørnesten til huset. Her var det bosetting 
ved folketellingene 1865 og 1875.
 Vi fortsetter stien fram til Budalen midtre, 
går gjennom gården og fortsetter i østre jord-
kanten forbi Budalen nordre fram til nord-
enden av jordet hvor den gamle skolen Ste-
kesekk lå. Stedet ble benyttet til skole i minst 
40 år. Skolen ble nedlagt i 1906. Den siste 
læreren på skolen het Olaus Olsen Bærby.
 På vestsiden av jordene, i skogkanten 
200 m fra Budalen nordre, var det en gang 
en vanlig beboelseshytte som hadde navnet 
Marihytta. Når hytta eksisterte har en ikke 
noe årstall på, men trolig på 1800-tallet. Det 
sies at det har bodd en mann der som ble 
kalt Marisen. En original som tok arbeide 
framme på gårdene og mest på søndre Haug-
sten. Hans datter het Inger Marisa, som gikk 
framme i bygda og tigget. Hun var glad når 

* Start: Engslia
GPS-koordinat: N:6588072 | Ø:640044

*

hun kunne få med seg en avis, som hun klis-
tret på veggen i Marihytta.
 Fra Stekesekk går vi videre ca. 700 m 
fram til vestre Slora. Plassen var fra midten 
av 1800-tallet, og ble nedlagt rundt 1880–
1890. Kristian Johannessen, senere kalt 
«Vilaasen», bodde her sammen med sin mor 
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og søster. De var de siste bosatte på plassen, 
som flyttet derfra til Vilaas.
 Vi går videre på en stadig dårligere synlig 
sti, hvor vi passerer en bekk og ca. 150 m fra 
denne treffer vi på en hytte. Rett ved denne 
lå den opprinnelige husmannsplassen Vilaas, 
som var fra midten av 1700-tallet. Kristian 
Johannessen Vilaasen flyttet fra vestre Slora 
til Vilaas på 1890-tallet. Vilaasen ble betrak-
tet som en original, som var kjent for sitt 
trekkspill (enrader) og munnharpe. Han 
døde på Rikshospitalet i 1911.
 Ytterligere 300 m nord for Vilaas lå plas-
sen Nilsehytta. Den lå noe vest for stien. Selv 
om stedet er merket er det ikke lett å få øye 
på det nå. På denne plassen bodde det en 
Nils Jensen, som plassen er oppkalt etter. 
Han gikk under navnet Skinnpankern. Han 
var gift med Iveranna Gulbrandsdatter. Nils 
og Iveranna hadde en sønn med navnet Ed-
vard, som dro til New Zealand i 1874 og vir-
ket som babtistprest der.  Hans barnebarn, 
som  også bar fornavnet Edvard, var for øvrig 
på slektsforskningsbesøk på Lokalsamlingen 
her i Rakkestad (Underhuset)  i 2009.
 Etter at vi har gått ca. 300 m på stien fra 
Vilaas støter vi på den merkede skiløypa som 
kommer fra Rakkestad og går til Skrabbe-
rud. Stien følger vi østover til vi kommer til 
Skrabberud.
 Skrabberud var opprinnelig en seter til-
hørende Gjølstad, som senere ble den største 
og beste husmannsplassen i østre Rakkestad. 
Sorenskriver Hieronymus Bassøe beskriver 
noe om seterdriften på Skrabberud fra siste 
halvår 1700 i sin bok Forslag til Bidrag for 
det Topografiske Selskaps samlinger. Skrab-
berud var husmannsplass på 1800-tallet, men 
ble en tid bortforpaktet som gårdsbruk på 
1900-tallet. Stedet eies av Gjølstad. Husene 
og noe av arealene ble fradelt og gitt bort som 

gave fra eieren på Gjølstad, Harald Bjoner til 
1. Rakkestad Speidergruppe i 1956.
 Fra Skrabberud fortsetter vi turen tilbake 
mot Engslia på grusvegen, og etter 700 m 
kommer vi til Dunderbrua over elva Tjæra. 
150 m nordøst for brua lå husmannsplassen 
Holtet. Plassen er fra midten av 1700-tallet.
 Fra Dunderbrua fortsetter vi 350 m på 
vegen fram til krysset opp til Korperud. 150 
m lenger fram kommer vi til nok et kryss 
hvor en veg går ned vestover til Pina og østre 
Slora. Straks på vestsiden av den vegen lå 
plassen Pina. Stedet var  kanskje ikke det en 
vil kalle en tradisjonell husmannsplass, men 
et utleiested under Bjerkebråten. Det verserer 
en morsom historie fra Pina, som en tar med 
her. Hans Kristian Hansen på Pina, gikk un-
der navnet Pinen. Det sies at Pinen ble fun-
net død ute en kald vinter. Da var han helt 
stivfrossen, og karene som fant han bar han 
inn i stua, der de varmet opp så godt de kun-
ne. De stablet han opp etter veggen inntil 
ildstedet. Karene gikk i gang med sitt kort-
spill. Da varmen etter hvert tok seg opp i 
stua, beveget det seg borte ved ovnen og Pi-
nen gikk i golvet. Det var da en av karene 
rundt spillebordet kastet sitt ess og utbrøt: 
«Der datt «Pinen», men esset det står».
 300 m nord for Pina ligger østre Slora. Det 
står et hus der nå som blir brukt som fritids-
sted. Østre Slora er en av de eldste plassene så 
langt inne i skogområdene. Tøger Johannessen 
Slora eide og drev stedet og bodde der sammen 
med sine 6 sønner og 2 døtre. Vi finner fami-
lien ved folketellingene 1865, 1875 og 1900. 
Sønnene ble betegnet som ualminnelig flinke 
skogsfolk. 3 av sønnene dro til Amerika, da 
det på den tiden var lite arbeide å få. Sloragut-
tene, som de daglig ble kalt, brøt opp mange 
mål jord. Redskapen var spade, spett og øks. 
Eier nå  i 2012 er Hans Grøtvedt.
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 Vi går tilbake sydover til hovedvegen og 
fortsetter på den. Straks opp på østsiden ser 
en et lite hus på Bjerkebråten, som nå benyt-
tes som fritidssted. Stedet var husmannsplass 
fra tidlig på 1700-tallet, som ble fradelt som 
eget bruk i 1834. Litt lengere fram og helt 
inntil vegen på vestside, har det vært en 
steinalderboplass. Stedet er utgravd, og det 
ble funnet en del flint der som nå oppbeva-
res i Oldsaksamlingen.
 Vi går nedover mot «Klossebrua» over 
Tjæra. Like opp i skråningen ligger Bulia. 
Stedet ble rundt midten av 1800-tallet eid  
av Rakkestad Fattigvesen, som ble leid ut til 
boløse. Kommunen solgte stedet til Marti-
nius Skarkerud i 1936. Eier i 2012 er Marit 
Bergum.
 Ca. 200 m øst for Klossebrua lå en me-
get liten stue som ble kalt Klossa. Der hadde 

det en tid blitt bebodd av en familie på 8 
personer samtidig. 200 m lenger syd ved elva 
lå Klossa Mølle og Sag. I dag er det bare litt 
av grunnmuren til kvernhushytta å se. Mølla 
ble revet ca. 1870.
 Fra Klossabrua» går vi videre på grus- 
vegen, forbi vegbommen, og til vi ender ved 
et vegkryss. Der kjenner vi igjen Budalen 
midtre, som vi passerte på veg nordover. Nå 
fortsetter vi sydover på vegen og etter ca. 
200 m opp mot øst lå plassen Bertelhytten 
og Bossa. Disse har en ikke tilgjengelige 
opplysninger om. På samme side ser vi  
Budalen søndre, som var husmannplass ved 
folketellingene 1865 og 1875, men som ble 
fradelt som eget bruk i 1886.
 Etter dette fortsetter vi på vegen oppover 
mot Finnestad-toppen og derfra på vegen 
ned til Engslia.
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Frønesjøen er Fjellas største vann og ligger 
helt øst i Rakkestad kommune på grensen  
til Marker kommune, hvorav den nordlige 
delen ligger i Marker. Rundt sjøen går en 
blåmerket sti i variert skogsterreng med inn-
slag av vann og tjern.
 Det passer best å starte turen fra Høi-
tomt hvor det er gode parkeringsmuligheter. 
Høitomt er en gammel husmannsplass eid 
av Rakkestad kommune, og hvor foreningen 
Høitomts Venner har gjort en stor jobb med 
å gjenskape et gammelt miljø og arrangere 
ulike aktiviteter som Høitomttreffen – et 
døgn på husmannsplassen.

 Stien går inn i skogen nord på jordet på 
Høitomt. Det er satt opp en gjerdestige over 
saueinnhegningen for å gjøre det lettere å 
krysse det strømførende gjerdet. Inne  
i skogen er vi allerede i Marker kommune. 
Til å begynne med kan stien tidvis være noe 
bløt, men ved å gå litt utenom stien kommer 
man seg tørrskodd fram.
 Etter noen hundre meter kommer du til 
den tidligere boplassen Frøne i Marker Her 
kan man se tydelige rester av husets kjeller 
og at det i sin tid har vært dyrket mark der. 
På denne plassen bodde Jens Frøne med sin 
familie. Jens Frøne dro 15. mai 1938 ut på 

Tekst: Finn Kultorp

Frønesjøen rundt
Lengde: 10,5 km

6Gamme ved sørenden av Frønesjøen
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jakt, men kom aldri igjen. Først 10 år senere 
ble levningene etter ham, og hans våpen 
gjenfunnet i en vanskelig tilgjengelig hule  
i Ulvedalen litt lenger nordøst.
 I nordøstre ende av Krokvannet har du 
to valg. Alternativ 1: Du kan enten ta til ven-
stre og krysse bekken ved demningen. Her 
kan det være litt kronglete og bratt opp, men 
bør ikke by på særlig problemer for deg som  
allerede har kommet deg hit. Som alternativ 
2 kan du i krysset gå rett fram og følge stien 
som går forbi Larstjern og fører fram til Liseter- 
veien. På denne veien tar du vestover (ven-
stre) og kommer så til nordvestre arm av 
Krokvannet. Her møter du stien for den som 
valgte alternativ 1.
 Etter ca halvannen times marsj fra Høi-
tomt er du fremme ved Frønesæter, og kan ta 
en velfortjent rast ved Villaen som ligger ved 
Frønesjøens nordlige ende med flott utsikt 
sydover.
 Turen videre går vestover forbi flere fine 
vann, bl.a. Kjerringtjern, Røttjern og Frøne-
høgdtjern. Etter Frønehøgdtjern kommer 
du til et «veikryss» med flere valg, men denne 
gangen skal du holde venstre og følge stien 
som er merket mot Frøne. En liten rast på 
det høyeste punktet på Frønesjøens vestside, 
med utsikt til Sauøya og videre østover, kan 
også anbefales.
 Turen fortsetter så sydover og etter en 
snau kilometer kan du i stikryss ta sti til ven-
stre som vil føre deg til sjøens sydlige ende. 
Her er det satt opp en torvgamme til bruk 
for alle som ønsker ly eller overnatting i flot-
te omgivelser. Derfra går turen videre til 
Frøne hvor du kan se beverens oppdemming 
av Frønebekken. De fleste lar seg imponere 
av denne skapningens evne til å felle store 
trær, og hvor store flis den gnager for å få 
trærne i bakken.

 Fra Frøne er det enklest å følge veien til 
turens utgangspunkt på Høitomt. Turen er 
ca 10,5 km og du bør nok beregne ca 4 timer 
om du skal ta deg en skikkelig kafferast med 
niste og Kvikklunsj.

*

* Start: Høitomt
GPS-koordinat: N:6590767 | Ø:646050

Baseliskens hule

H

s
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Frøne

Høitomt
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Denne turen passer utmerket som en fami-
lietur (greit å gå – også for barn). Turen star-
ter ved P-plassen på Korperudmoen. Syd-
over går det to stier – du tar stien til venstre. 
Det er svak stigning den første kilometeren, 
fram til nordenden av myra Smalen. Stien 
dreier her til venstre, og du går myra på tvers, 
og så opp i den lille åsen på østsiden av myra. 
Fortsetter stien videre på denne siden av 
myra, og kommer snart fram til Gapahuken, 
som er satt opp like ved minnesteinen over 
flyslippet, som fant sted her under 2. ver-
denskrig – 20.4.1945. Selve «minnesteinen» 
er en byggestein som skulle ha vært en del av 

det «Tyske rikes seiersmonument». Denne 
plassen egner seg fint for en rast og hvil. For 
deg som vil besiktige stedet der våpnene ble 
gjemt - «høla», så ligger dette ca 500 m unna. 
Gå stien litt tilbake igjen, og følg merket 
løype til høyre. Stien dreier etterhvert mot 
høyre – «høla» ligger litt nede i lia – til ven-
stre for stien. Her kan du ta en titt inn der 
våpnene ble gjemt – stien går faktisk på taket 
av selve «høla». Tilbake samme vei. 
 NB: Hjemturen kan også legges om 
Svarttjern. Følg blåmerket sti på vestsiden av 
Smalen og du kommer til startstedet.

Tekst: Atle Morset

Flyslippet og Høla
Lengde: 4 km

7Gapahuk ved flyslippet
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Seterhølen

Minnesten
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* Start: Korperudmoen
GPS-koordinat: N:6590421 | Ø:643020

*

På vei mot GruvaLiljekonvall i kveldslys
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Kjør til kommunegrensa mellom Rakkestad 
og Marker. Da er du kommet ca. 17 km fra 
Rakkestad sentrum på fylkesvei 124. Start-
stedet for denne turen er godt merket og det 
er en stor parkeringsplass tett ved riksveien. 
Du starter ved skiltet som sier: «Linneklep-
pen 3,5». Apropos skilt, så er det gode og 
informative skilt hele veien frem til Linne-
kleppen og branntårnet. Disse forteller om 
ulike treslag, og vekstbetingelser for skogen, 

samt om floraen for øvrig. Gi deg tid til å lese 
dette. Her er god kunnskap å ta med seg.
 Stien er lett å ta seg frem på, fordi den er 
så tydelig. Men er det noe snø på veien, så 
ser du etter blåmerkingen. Turen går gjen-
nom variert skog med enkelte hogstflater 
innimellom. Underveis passerer du Svarte-
tjern» før du kommer til Delingstjern. Her 
er det ofte ganske vått. Gjetter du på at nav-
net betyr at det ligger på grensa mellom 

Tekst: Einar Huglen

Linnekleppen
Lengde: 3,5 km en vei

Tur til Østfolds 3. høyeste topp med et 
imponerende rundskue – en klassiker.

8
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* Start: Ved fylkesvei 124
GPS-koordinat: N:6580896 | Ø:646359

*

Pust i bakken halvveis mot Kleppen

Turglede
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Rakkestad og Marker kommuner, så er sva-
ret «ja». Ser du litt etter, så får du her øye på 
noen brede stokker som du kan gå på. Der-
med er du tørrskodd videre på turen.
 Nå blir det etter hvert mer brattlendt, og 
på siste klyvet frem til tårnet tar du det pent. 
Det er ikke farlig å gå her, stien er bred, men 
den har noen bratte partier. Følg kammen 
til venstre for hovedløypa når du er ferdig 
med oppstigningen. Her er det god og tørr 
lyng. Denne kammen går parallelt med ho-
vedstien som er blåmerket. Ved foten av 
Brannvaktstårnet er det mange gode sitte-
plasser. Nå smaker det med mat og drikke 
på 325 m.o.h.

 Du klatrer opp i tårnet (17 meter over 
bakken) på eget ansvar. Både tårnet og trap-
pa er solid bygget, men på blåsende dager så 
merker du at tårner svaier en del. I klarvær 
ser du bl.a. Holmenkollen, Gaustadtoppen 
og Nore- fjell, og du ser langt inn i Värm-
land. Tårnet eies og driftes av Østfold Skog-
selskap. Det er bemannet i sommerhalvåret 
og er Nord-Europas eneste bemannede skog-
vaktstårn.  Stedet har også fått sin egen fan-
club: «Linnekleppens venner.» Tårnvakta er 
en gjestfri person, og besøkende er velkomne 
til en hyggelig prat.
 Dette er ingen rundløype, så det er best å 
rusle tilbake samme veien som du kom.

«Kleppen»
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Vidt utsyn fra tårnet

Natursti
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Tekst: Ingemund Jenssen

Kløsa rundt
Lengde: 11 km

•  Turstien for den kresne
•  Kløsa og turterrenget rundt er en perle for turgåere i Rakkestad.
•  Turen Kløsa rundt går på sti og traktorvei i et lett terreng 
 med kun 50-60 meter med noe stigning.
•  Under turen passeres gamle boplasser og tidligere plasser 
 for skogs -og seterdrift.
•  Sopp og skogsbær av mange slag samt fiske og bademuligheter.
•  Stien går gjennom områder med rikt fugle og dyreliv 
 – store ugler og rovfugler finnes.

9Oktoberkveld
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Kløsa har trolig fått navnet på grunn av alle 
bukter og viker, så likheten finnes nok mel-
lom formen på vannet og spytt-kløsa som 
treffer bakken.
 Kløsa ligger på 174 m.o.h. Området blir 
brukt av mange både sommer og vinter. 
Vannet er klart og rent og godt å drikke. Det 
samme er tilfelle med alle bekker og vann du 
kommer i kontakt med på turen rundt Kløsa. 
Der er bare å legge seg ned å drikke for å 
slukke tørsten.
 For å bile frem til turstien er det to mu-
ligheter, og på begge plassene går turstien 
igjennom P-plassen. Den ene er i nordenden 
av Kløsa.( Ådalen), og den andre i sørenden, 
nord-øst for Langevannet (Motjern)
 Da er vi klare for turen Kløsa rundt, med 
start fra Ådalen og vi lar nesa peke mot vest. 
Beregnet tid er ca. 3,5t på turen, pluss hvile-
pauser. Etter kort tid krysser vi bekken ut fra 
Kløsa. Her ble det sommeren 2010 bygget 
ny demning. På vestsiden av Kløsa, frem 
mot tjernet Knuvla, følger turstien delvis i 
en gammel sti til Halden. Ved Knuvla krys-
ser stien en skogsbilvei, denne har sitt ut-
spring ved Sandbekk Mølle. Fra Knuvla går 
stien i litt utforbakke. Nede ved Kløsa igjen 
krysser vi bekken fra Øvre Buvannet (Oslo-
bekken). Her er det vinterstid mye spor etter 
ulv, trolig er det Linnekleppflokken på tur til 
Marker som setter sine spor her.  
 Vi krysser bekken fra Langevannet, og 
nå er vi straks fremme ved Nakkimseter. Her 
var det seterdrift tidlig på 1900 tallet. Vi for-
later Nakkimseter og kontakten med Kløsa 
for å ta fatt på turens tøffeste stigning, men 
pytt – dette går greit, vi er jo allerede varme 
i kroppen.
 Fram mot Bånnheim får vi igjen kontakt 
med vannet, vi skimter både Åstjern og 
Kroktjern fra stien.  Et stykke forbi Bånd-

heim går stien over i en traktorvei og langs 
noen småvann. Etter hvert kommer Lange-
vannet  til syne.
 Vi nærmer oss P-plassen nordvest for 
Langevannet og den gamle boplassen Jam-
bæk. Historien forteller at Rakkestad Fattig-
vesen disponerte denne boplassen midt på 
1800 tallet. Etter hvert kommer vi inn på en 
annen merket sti, denne har sitt utspring fra 
sportshytta Johnsrud. Vi forlater den «brede 
veien» og tar en ny kurs frem mot Åleputa og 
Ådalen.

* Start: GPS-koordinater:
Ådalen N:6578549 | Ø:643270
Langevannet N:6578426 | Ø:645327

*
*

Gammel boplass Jambæk

Ådalen
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Åleputa
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Bunnheim



  
51

fo
t

t
u

r
 9



  
52

fo
t

t
u

r
 10

Tekst: Knut Østby 

Gjennom barskog-
reservatet
Lengde 4 km

Hensikten med turen er å vise områder hvor gammel gran- 
og furuskog har stått urørt i mange år.  Denne skogen er fredet 
og vil forbli urørt og stadig eldre.  I dag finnes det noen sjeldne 
arter i området – det forventes at mengden av sjeldne arter 
vil øke etter hvert som skogen blir eldre.

10
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Stiens begynnelse finner du ved å kjøre  
Hivannsveien ca 5 km fra Sandbæk mølle. 
Du kan parkere i pukkverket som ligger syd 
for veien – gå så ut på veien og østover til du 
finner stiens begynnelse. Den går rett nord-
over like før du er ved Holmetjern. Du star-
ter med å gå over kloppa. En bratt stigning 
bringer deg opp i terrenget. Ned til høyre ser 
du Holmetjern. Stien fortsetter oppover. Når 
du får et glimt av det lille tjernet Stutøye ned 
til venstre, dreier kursen etter hvert litt øst-
over og nedover. Du kommer snart inn på  
en gammel driftevei fra den tiden man drev 
ut tømmeret med hest. Litt lenger ned i lia 
svinger stien nordover igjen, og om ikke  

lenge er du framme ved Kjellsehytta – en 
gammel husmannsplass. Du fortsetter videre 
nordover og kommer inn i den gamle gran-
skogen som er en del av grunnlaget for at 
barskogreservatet ble opprettet. Her ser du 
gamle mosegrodde stammer og stubber – og 
flere av granene er mer enn 150 år gamle. 
Østvendt li med gammel skog som er fuktig 
er ofte indikator på at du kan finne arter som 
er sjeldne i moderne drevne skoger. Vi fort-
setter videre nordover og kommer etter hvert 
inn i yngre skog igjen.  Nå går du på en av de 
gamle seterstiene som ble brukt av folk på 
gårdene i Nakkimgrenda i forbindelse med 
seterdrift i «Fjella». Dette er en virksomhet 
som opphørte for mer enn hundre år siden. 
Nå har du søndre Askevann på høyre side, 
og området vi befinner oss i kalles av en eller 
annen grunn Jokkumlia.   
 Snart svinger stien vestover og vi begyn-
ner på en bratt stigning som går igjennom et 
område med gamle graner.  Etter hvert kom-
mer vi opp på åsen, og rusler nordvestover  

* Start: Stenbruddet
GPS-koordinat: N:6575308 | Ø:642863

Langevann

*
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i litt vekselvis ung og gammel skog på røss-
lyngmark med en del innsprengte myrer.  
Noen hundre meter etter at du kom opp på 
åsen ser du Langetjern, og inntil vannet lig-
ger det en gapahuk som kan benyttes til 
overnatting eller en liten spisepause. Du kan 
også fiske i vannet, men da må det først kjø-
pes fiskekort framme ved Sandbekk mølle.
 Returen til utgangspunktet går rett sør-
over fra gapahuken. Du går gjennom områ-
der med ungskog, men etter hvert kommer 
vi inn i gammel glissen furuskog. Denne  
furua er meget gammel og de eldste trærne 
sto her for mer enn 200 år siden. I området 
her kan du også treffe på storfugl – det var en 
spillplass her fra gammelt av. Kommer du 
her på nysnø seint på vinteren så kan du mu-
ligens finne sporene av en staslig tiur. Etter 
hvert går stien bratt ned en kløft før du er 
nede på et flatere parti igjen. Stien går så litt 
sørvest opp på en liten topp med gammel 
furu. Du begynner så på den siste nedover-
bakken før du kommer ned på Hivanns- 
veien. Like før du kommer inn på veien går 
du over en liten bekk – her heter det fra 
gammelt av Vaet. Fortsett på veien litt øst-
over og du er tilbake ved utgangspunktet.

Gammelskog

Barskogvern 
Det moderne intensive skogbruket kan 
være en trussel mot en del arter som lever 
i skogene.  Det er derfor bestemt at en  
del av våre skogsområder skal vernes 
gjennom fredning.  Fredningen innebærer 
et forbud mot all skoglig aktivitet.  
Ordningen er frivillig og erstatningen 
finansieres av staten.   

Sigdemose
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Tekst: Kari og Harald Haug | Foto: Brit Lannem

På gamle stier  
i Degernesfjella
Lengde: 13 km

Trivelig skogstur i vakker natur med bade- 
og fiskemuligheter. Sandbekk mølle-Lannemseter-
Hagetjern-Laksen-Djuptjern-Sandbekk mølle.

Parkering og start enten fra Sandbekk mølle eller fra Lannemseter.

Se felleskart side 57
Start: Sandbekk mølle 
GPS-koordinat: N:6573849 | Ø:640438
Start: Lannemseter 
GPS-koordinat: N:6574349 | Ø:641541

11Idyllisk utsikt mot Nedre Sandvann.
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Møte ved grinna på Haugseter. En av de 32 seterplassene i området.

Turen går på gamle stier i åpen furuskog i litt 
kupert terreng forbi mange små tjern og tufter 
etter seterplasser. Stien er godt merket.
 Hvis vi starter ved mølla, går vi skogs-
bilveien mot Hivann til Lannemseter. Ved 
Lannemseter går vi på klopp over bekken og 
følger en tydelig sti til Hagetjern, hvor det er 
en gapahuk med fin utsikt over tjernet. Fin 
stoppeplass til første kaffekoppen. Herfra 
går stien et stykke langs Hagetjern og kom-
mer opp på et høydedrag hvor vi etter hvert 
kommer til Nedre Sandvann. Her går stien 
litt opp i stenura langs vannet fram til bek-
ken fra Øvre Sandvann.
 Følg bekken på venstre side til kloppa. 
Da er vi straks ved ei «hule» kalt Fjellstua, 
hvor det sies at folk overnattet i eldre tider.
 Nå går stien mot Saltjern. I området ved 
Saltjern er det fuglelek/spillplass. Videre går 
stien mot Underbergseter og Lagården, to 
tidligere setrer, bare tuftene er igjen. Fra La-

gården går stien bratt opp på Slottåsen.
 Fra Slottåsen går vi etter hvert ned på den 
gamle vinterveien mellom Store Bjørvann og 
Øvre Sandvann. Ta til høyre over bekken og 
følg bilveien fram til Haugseter. Denne seter-
plassen er en av de eldste i Degernesfjella. 
Huset er nyrestaurert og setervollen er ryd-
det. Det er satt opp skigard og risgard. Her 
passer det bra med matpause, og kanskje et 
bad hvis det er sommer.
 Videre går vi en veistump til snuplassen 
ved Sandvannet. Her går vi på klopp over 
bekken og følger stien langs vannet forbi ei 
rød hytte og videre til Stenrahytta. Derfra 
går stien opp i åsen mot Laksen.
 Stien går langs Laksen forbi to hytter til 
enden av vannet. Her ligger Laksehytta. Fra 
Laksen til Djuptjern går stien på et lite høyde- 
drag. Fra Djuptjern er det å følge skogsbil-
veien tilbake til Lannemseter/Sandbekk 
mølle.
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Turen gir en stor 
naturopplevelse for 
alle aldersgrupper.

Felleskart for fotturene 11, 12 og 13

*
Sandbekk 

Mølle

Fottur 11

* Start: Sandbekk mølle 
N:6573849 | Ø:640438

* Start: Lannemseter 
N:6574349 | Ø:641541

Fottur 12

* Start: Sølvskuttseter
N:6573603 | Ø:644276

Fottur 13

* Start: Sandbekk mølle 
N:6573849 | Ø:640438

12
13

11

** Sølvskuttseter

Lannemseter
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Start: Kjør fra Sandbekk mølle på skogs-
bilvei ca. sju kilometer mot Hivann/Øvre 
Sandvann.
 Parker på Sølvskuttseter og ta veien til 
høyre. Etter ca. hundre meter er vi ved Øvre 
Sandvann. Følg veien til venstre mot Lille 
Bjørvann. Da har vi ei rød hytte og Haugse-
terhytta til høyre for oss.
 Nå er det bare å følge skogsbilveien som 
går i et ganske kupert terreng. Det er bakke 
opp og bakke ned, men vi vandrer med frei-

dig mot, som det står i sangen. Straks etter at 
vi har passert en vedplass/et skjul, kan vi se 
mange hasselbusker på venstre side av veien, 
og til høyre litt ned i bakken står det ei kjem-
pestor gran, «den store grana».
 Kommet opp på Bjørvannshøyda, er det 
kanskje godt å ta ei lita pause. Utover fjellet 
her er det gamle fugleleker/spillplasser. Nå 
ser vi snart Lille Bjørvann på venstre side. 
Det er kjent som et godt fiskevann. Veien 
går videre oppover en lang bakke, men etter 

Tekst: Kari og Harald Haug | Foto: Brit Lannem

Haugseter–Seteberg Røs
Lengde: 10 km

Idyllisk familietur med muligheter til fisking, 
bærplukking og soppsanking.

12Gode fiskemuligheter i Lille Bjørvann.
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hvert kommer vi inn på en blåmerket sti 
som går til Seteberg Røs. Før vi starter på 
den siste kneika, går vi over et område som 
blir kalt Høystakktomta. Navnet kommer av 
at det i gamle dager ble høsta gras og lagt  
i stakk. Graset ble kjørt fram til bygda på 
vinterføre.
 Like ved selve røysa ligger en gapahuk. 
Seteberg Røs er egentlig ei grav fra bronse- 
eller jernalderen. Herfra er det en blåmerket 
sti ned til Belsbota.
 Om Belsbota fortelles det at en av de 
gamle pilegrimsveiene gikk forbi her. Kilden 
skulle ha helsebringende vann. Det var skikk 
å stikke en stav med innrisset år og forbok-
staver ned i kilden. Dessverre er det ingen 
kilde lenger. På grunn av gjengroing av myra, 
har det blitt nærmest et gjørmehull av kil-

den. Like i nærheten av kilden grenser Hal-
den, Aremark og Rakkestad til hverandre. 
For den som ikke er kjent, er det best å gå 
samme sti tilbake til Seteberg Røs.
 Etter ei pause er tida inne for turen til-
bake til Øvre Sandvann/Haugseter. Vi går 
samme stien ned fra åsen, men nå tar vi blå-
merket sti til høyre mot Lille Bjørvann. Vi 
passerer to små vann til venstre for stien. 
Snart er vi ved Lille Bjørvann i motsatt ende 
av der vi var på turen innover. Her går stien 
over ei ganske bløt myr, så det er nok fornuf-
tig med noe vanntett på bena. Det er Slave-
ruddalen som munner ut her. Nå er det blå-
merket sti delvis langs vannet til vi ender på 
den samme skogsbilveien som vi starta på. 
Etter noen hundre meter er vi tilbake ved 
Øvre Sandvann.

Seteberg Røs, 
antagelig gravrøys (røs) 
fra bronsealderen. 
Gapahuk satt opp 
i regi av Rakkestad 
kommune.

Den helsebringende 
Belsbota med 
nedsatte stokker.

Se felleskart side 57

* Start: Sølvskuttseter
GPS-koordinat: N:6573603 | Ø:644276
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Turen starter på skogsbilvei mot Hivann. Et-
ter noen hundre meter er vi ved Lassebråten, 
en husmannsplass som hører til Sandbekk. 
Veien går videre langs bekken fra Djuptjern. 
Snart er vi ved Lannemseter, her tar vi til 
høyre over bekken på ei lita trebru, men først 
fyller vi vannflaska i seterilen som ligger ca. 
30 meter lenger opp like ved bekken.

 Nå går turen på en god sti til Hagetjern, 
her er det fint å ta ei lita pause ved gapahu-
ken til Jan Storeheier. Etterpå går vi tilbake 
til stien som går ned i ei dråge på venstre side 
av vannet. Etter et lite stykke går stien inn  
i skogen, litt ulendt terreng her. Men straks 
er vi på en pen åskant, og snart ser vi at det 
blinker i Nedre Sandvann.

Tekst: Kari og Harald Haug | Foto: Brit Lannem

Greakeråsen rundt
Lengde: 11 km

Spennende familietur i naturskjønne 
omgivelser med fiske- og bademuligheter.

13

Se felleskart side 57

* Start: Sandbekk mølle 
N:6573849 | Ø:640438
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1.  Gapahuken ved Nedre Sandvannet. 
 Her er det mulig å overnatte for ihuga 
 friluftsmennesker.
2.  En rast i Trollelgens rike. Elgelaget 
 i dette området kaller seg for Trollelgen.1

2

Rakkestad kommuneskoger
Størstedelen av Kommuneskogene ble 
kjøpt inn i perioden 1905 til 1938. Bak- 
grunnen for kjøpet var at i denne perioden 
foregikk det mye spekulasjon med kjøp 
og salg av skog og at mange skoger ble 
henimot raserte etter harde hogster. 
I denne tiden hadde kommuner forkjøps-
rett til skog – noe Rakkestad og den gang 
Degernes kommuner benyttet seg av. Flere 
av turløypene i denne boka går igjennom 
kommuneskoger. En har ved siden av 
skogbruk forsøkt å tilrettelegge for 
friluftslivet i kommuneskogen, ved  
å anlegge stier og bygge gapahuker.

Se felleskart side 57

* Start: Sandbekk mølle 
N:6573849 | Ø:640438
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 Når vi kommer til vannet må vi passe på 
å gå til høyre på den gamle fiskestien, og over 
ei klopp over Hagetjernbekken. Etterhvert 
kommer vi til en gapahuk, den ligger i kom-
muneskogen. Herfra går turen videre på sti 
langs vannet til en demning som ble brukt 
til vannreservoar til møller og sager framme 
i bygda. Det er også en demning ved Øvre 
Sandvann, Gjøby mølle hadde demmerett.
 Fra demningen går stien på høyre side 
langs bekken. På turen nedover kan vi se ei 
jettegryte i fjellveggen på høyre side like inn-
til stien. Om ikke lenge er vi framme ved en 
skogsbilvei med bom. I bekken like ved 
bommen kan vi se en demning og røys etter 
Greakersaga. Det har også vært ei kvern litt 
lenger ned i bekken her.
 Nå følger vi gårdsveien til høyre, og er 
snart framme ed en gård som heter Greaker-
åsen. På høyre side av veien like før gården ser 
vi rester etter to stenrøyser som ei lita kvern 
har stått på oppe i Skjeggebekken. Her var 
det også en demning lenger oppe i bekken. 
Her måtte det sikkert spares på vannet. Det 
er mange gruver oppe i åsen her. Det ble tatt 
ut glimmer, kvarts og feltspat. Framme ved 
fylkesveien var det ei stenmølle (Røde mølle).

 Vi følger veien videre, nå er vi inne på 
den gamle bygdeveien fra Sandbekkgrenda 
(fra før 1898). Vi går gjennom tunet på tre 
Greakergårder. Først kommer vi til Greaker 
Søndre. Her ser vi Greakersjøen til venstre. 
Fra neste gårdstun følger vi kjerreveien til 
Greaker(holtet). Så går vandringen videre på 
gårdsvei et par hundre meter før vi ender på 
fylkesveien. Ta til høyre og følg denne ca. 
800 meter tilbake til Sandbekk mølle.

Denne gamle demningen 
ved Nedre Sandvann kan 
sees på turen. Gjøby mølle 
hadde rett til å demme 
opp her.

Demninger i Rakkestad
Fra gammelt av var det vannkraft som 
var energikilden som bidro til skjæring  
av tømmer og maling av korn. Dette satt 
særlig fart da kvernkallen kom i bruk på 
1500 tallet. For å utnytte dette optimalt 
måtte det bygges demninger for å ta  
vare på vannet, i nesten alle vann 
i fjella fantes det demninger. Seinere har 
demningene blitt brukt i forbindelse 
med tømmerfløting og vannforsyning 
til møller og energiverk. Fossefall og 
småstryk har vært viktig i vår historie 
og bidratt til betydelig verdiskapning. 

v   
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Tekst: Solveig Konglebæk

Høgnipenstiene 
– Boplasstråkket
Lengde: 2,2 km fra P-plass ved Ilegutubråten til Høgnipen en vei  

Høgnipenområdet langt syd-vest i bygda er et yndet turområde 
hvor stiene er godt merket, og det er flere valgmuligheter. 
Fotturene byr på opplevelser fra de eldste tider og fram til vår tid, 
samt mulighet for utsikt til deler av søndre Østfold fra Høgnipe-
tårnet. På klare høstdager kan også snøfjell i Telemark skimtes.

Ankomst: Kjør den naturskjønne Erthe-
vannsveien ved å velge: Riksvei 111 på Gau-
testadsletta v/ Historica: følg veiviseren som 
viser til Vatvedt eller riksvei 22 ved Vatvedt: 
følg veiviseren som viser til Sørby. 
 Ved en gammel sag, ca 9 km fra Histo-

rica, og ca 2 km fra Vatvedt, er det hvitt vei-
skilt: Høgnipen 4,5 km. Følg veiviserne med 
«kringlemerket» til P-plass.
 Stien fra parkeringsplassen til Rørmyr, 
1,1 km, er merket med rødbrune kringle-
merkede stolper. Du går på vestsiden av  

* Start: P-plassen ved Ilegutubråten
GPS-koordinat: N:6575882 | Ø:633552

*

Bjønnesten Trondsæter



  
64

fo
t

t
u

r
 14

Reiersbudalen .
 Ved enden av stien ligger fangstboplas-
sene som ble oppdaget og utgravd tidlig på 
1960-tallet. Østfold fylkeskommune / Riks-
antikvaren har satt opp en opplysningstavle 
om dette.
 Litt lenger opp på «svaberget» har Rak-
kestad Historielag satt opp en minnesten over 
de som ledet utgravingene, hvor funnene 
gjorde at Norgeshistorien måtte skrives om!
 Anbefaling: Sitt ned, lukk øynene og 
dagdrøm tilbake til hvordan det kunne føles 
for de første mennesker som var her for 10 
000 år siden, da bølgene skvulpet langs sand-
stranda nedenfor, og det kunne anes gufs fra 
innlandsisen som på klare dager kunne skim-
tes i nord. Mye om dette stedet kan man 
finne i Rakkestad Bygdebok, bind 1.
 Degernes Idrettslag har satt opp en liten 
tavle med informasjon og en kortversjon på 
engelsk.
 Her møter vi Boplasstråkket, stien som 
gir flere valgmuligheter. Stien er merket med 
brun-orange trebrikker i trærne, og veivisere 
i sti-kryss. Langs Boplasstråkket er det satt 
opp opplysningsskilt fra Det Norske Skog-
selskap som informerer om floraen og fau-
naen i området.
 Det er 1,1 km til Høgnipen, nesten rett 
fram, og 1,5 km dit dersom du går stien om 
flyslippet. Veiviseren peker ut retningen og 
så er det å følge den merkede stien. Det er 
mest å oppleve i den lange traseen. Velges 
den lengste, passeres «Bjønnesten». Om den 
heter det at en mann berget livet for bjørn, 
ved å søke tilflukt oppå den. En annen histo-
rie sier at det ble skutt bjørn her.
 Etter bare noen meter kommer en ut på 
traktorveien i Åsedalen. Tar så til venstre og 
følger den et stykke. En merket hustuft pas-
seres før en tar fatt på «sletteberga» fram til 

Høykneppemosen, hvor det var flyslipp den 
22. februar1945. Karene som tok imot slip-
pet har satt opp en minnesten, og rustne  
deler av containere kan fortsatt observeres.  
Mosen er drenert, og tilgrodd. Degernes IL 
har satt opp en liten tavle med info om hen-
delsene, med en kortversjon på engelsk. Mer 
informasjon er å hente på Hjemmefront-
museet i Rakkestad.
 Stien går videre opp til tårnet. Her er det 
skrinn skog og god utsikt, 192 moh. Tårnet 
er 6 m høyt og herfra er det enda bedre ut-
sikt, men en entrer det på egen risiko! Også 
her har Degernes IL satt opp en infotavle 
med engelsk kortversjon. Stien går videre, ca 
500 m til neste veiviser. En kommer inn i 
Sarpsborg kommune og forbi det idylliske, 
men fisketomme, Høgnipetjern. En yndet 
rasteplass. Straks svinger stien inn i Rakke-
stad kommune igjen. Videre passeres to eld-
gamle, spesielle, forvridde furutrær før sti-
krysset som bare heter: «Veiviseren». Her 
velger en enten nesten rett fram, ca 600 m, 
tilbake til boplassene, eller mot høyre ca 1,2 
km til Trondsæter. Mot Trondsæter kommer 
en snart til et lite «steinbrudd», forårsaket av 
lynnedslag. Stien kommer ut på Peremyra, 
som visstnok skal være bunnløs, følger stien 
over myra og traktorveien i slyng ned i Slam-
pisdalen og opp igjen. Her er et parti med 
vakker furuskog og før veien/stien går ut på 
en gammel torvmose, er det en bålplass på 
venstre side. Forbudet mot å tenne bål i 
sommerhalvåret må respekteres! En fortset-
ter over torvmosen og ned en bratt kleiv. 
Her skimtes vann rett forut, Langen. En 
kommer til kryssende vei med veiviser som 
viser Trondsæter til venstre og Skjebergdalen 
til høyre. Herfra er det ca 100 m til gårdstu-
net på Trondsæter, hvor Degernes IL har satt 
opp et «rastebord» og stor informasjonstavle. 
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Her er det kart, og en kan lese om Trond-
sæter og Festningsåsen. Den ligger ca 500 m 
unna ved skogsbilveien som går nordover. 
Festningsåsen, en bygdeborg fra folkevan-
dringstida, er beskrevet i Rakkestad Bygde-
bok, bind 1.
 Fra gårdstunet er det 1.4 km til bo- 
plassene ved Rørmyr. Stien går foran tuftene 
etter fjøs/låve/stall. Der det var låvebru, lig-
ger fortsatt hestevandringa, produsert av 
Haga-Hoel på Ise. Herfra følger stien den 
gamle sommerveien. Den var inntegnet på 
tyske kart, og under krigen kom det motor-
sykler med sidevogn hit! Etter ca 200m svin-
ger stien skarpt til venstre der den kommer 
ut på en traktorvei som også går i det gamle 
veifaret. Passerer Bjønnemyra, hvor det heter 
seg at den siste bjørn i Skjebergdalen ble 
skutt sent på 1890 tallet. Der stien/traktor-
veien tar en skarp venstresving, går den fra 
sommerveien, men følger fortsatt kanten av 
Bjønnemyra et stykke. Så skiller stien lag 
med traktorveien. Stien svinger til venstre, 
opp bratte svaberg, over et «myrhøl» med 
klopp, og videre opp bratthenget der Histo-
rielagets minnesten sees i front på svaberget 
ved Rørmyr. Herfra går du samme vei du 
kom tilbake til parkeringsplassen.

1. Høgnipentårnet  2. Høgnipen minnesten

1

2

Flyslipp 1945
Hit kom engelske fly med materiell  
til hjemmestyrkene under krigen. 
Flyloggen forteller: 
Shep. Grove. f/l Farrel 22-23/02/-45. 
Avgang kl 19.00, slipper 23.18, 
lander 01.40. Totalt 18 containere, 
3 pakker. Oppdrag fullført.
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Lysløype
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Stien driftes av Degernes Idrettslag og De-
gernes Helselag. Den begynner ved Deger-
nes idretthall, og vi går rett østover. På begge 
sider av veien ser vi vakre jorder. Etter 150 
meter ser vi Stentorphøla (et hull i fjellet 
som vannet har laget). Etter ca 200 meter ser 
vi et skilt som forteller at her går en sidevei 
sydover som leder til Vikinglandsbyen. Den 
er absolutt verdt en titt: Benker er satt opp 
rundt grue med bålpanne og en stor viking-
hytte. Det er lærere og elever på Kirkeng 
barneskole som har laget dette. Mot øst ser 
vi gården søndre Bjørneby.
 Når vi vender tilbake til Folkehelsestien  
så kommer vi snart gjennom skogen over til 
Stentorpåsen. Alt etter årstiden, så er det 
både godt med kantareller og blåbær her. 
Her ligger også 4H-hytta med grue og krak-
ker og lekeapparater, eid av Kirkeng 4H.
 For noen rullestolbrukere kan det være 
greit å snu her ved denne koia og ta samme 
veien tilbake. Men med forsiktighet er det 
mulig å kjøre videre ned den bratte bakken 
ned til Stentorpdalen. Nå passerer vi Sten-

torphøla på venstre hånd før du svinger opp 
til Kirkeng skole.
 Det kan nå være godt å hvile ben (og  
armer) på krakkene ved Helse- og Velferds-
senteret.
 Folkehelsestien fortsetter på Kirkeng-
feltet og denne turen er 1 km lang.
 Stien er flat og går utelukkende gjennom 
villastrøket. Stiens nordligste punkt er en 
melkerampe. På vestveggen er det et lite  
informasjonsskilt.

Tekst: Einar Huglen

Folkehelsestien og  
lysløypa i Degernes
Lengde: 3 km

En «generasjonssti» som passer for alle aldersgrupper 
– spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede, personer 
med motorisert rullestol og familier med barnevogn. 
Stien er trygg å gå, ligger nær Degernes sentrum, men 
gir samtidig flott natur/skog-opplevelse. Her kan det 
også dukke opp et rådyr eller to.

15

* Start/parkering: Degerneshallen 
GPS-koordinat: N:6582282 | Ø:637720

*
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Vikinglandsbyen

4H-hytta
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 Med barn på tur
Overskriften skaper de mest forskjellige reaksjoner hos oss:
Alt fra gode minner om sprudlende barn som jubler for de stekte/
forkullede pølsene over et lite bål og tindrende barneøyne som 
gavmildt skjenker oss buketter med løvetann, gress, jordklumper 
og pinner – til surmulende voksne og hylende etterkommere som 
har en ting til felles: Ønsket om å komme seg hjem fortest mulig! 
Det hele ender kanskje raskt på nærmeste bensinstasjonen med 
pølser, brus, kaffe og avis!
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Disse linjene er skrevet etter  
en del dyrekjøpte erfaringer:

Det er BARNAS tur
Den lange turen som du har planlagt, og som 
ungene absolutt burde oppleve – den turen  
blir vanligvis en fiasko. Barna må lyttes til. 
Dersom de ikke har lyst til å gå på tur, så kan 
du kanskje være årsaken: Skrytet av dine 
lange og «tøffe» turer og beretninger om at 
du en gang gikk deg bort osv. er ikke særlig 
forlokkende for unger.
 Avpass alltid turene etter ungenes alder, 
de yngste må ha mange pauser. Hvilken gle-
de har de av å høre: «Kom igjen, litt til nå, vi 
er snart fremme, tøffinger gir seg aldri …» Er 
det du eller ungene som skal ha det moro?
 Ikke kritiser, eller vis irritasjon! Dersom 
turen bare dreier seg om mestring og uthol-
denhet, så har du snart skapt enda en raksting 
som hater turlivet med alt dets vesen, og 
med god grunn. Tur er ikke diktatur! Plan-
legg derfor turen sammen med barna, på en 
slik måte at det blir deres tur. Da slipper du 
å få skylda for at turen blir lang og kjedelig. 
Bruk også tid på planleggingen. Det skapes 
forventninger når barnas ideer tas med. Start 
med korte og lette turer. Ikke si at dette er en 
kort tur. Si heller at dette tar f.eks. 2 timer.
Bruk begreper som barn forstår. F.eks: »Det-
te er like langt som fire turer til butikken.»

Øv deg i å forstå barnesinnet
Den viktigste for ungene er at de voksne er 
glade. Da blir alle er vennlige mot hveran-
dre. Det er basis! En tur med sur tone, kan 
ødelegge ethvert høytrykk og julivarme, og 
drepe lysten på selv den lekreste turniste.
 I en tid med tidsklemme og mangel på 
kvalitetstid sammen med ungene, så husk å 
gi hånden din til de små. I dag er det stort 

sett barnehagepersonell som leier de minste. 
Å bli kjent med mors og fars hånd på turene 
i fjella og kjenne på den tryggheten, kan for 
noen barn være turminnet som varer livet ut. 
At mor og far viser at de er glade i hverandre 
og i ungene, kan for et barnesinn være som 
et sommerlig høytrykk selv om kalenderen 
viser oktober måned og det er tåke i lufta.

Barnas utrustning
Mat: Det må ikke alltid være varme pølser 
eller pizzarester fra lørdag som ungene skal 
spise i det fri. Hvorfor ikke ta med brød, på-
legg osv. slik at dere lager brødskiva der og 
da. Husk den lille duken. Sommerstid vrim-
ler det av småkryp som også er sultne. Ap-
pelsiner kan også byttes ut med epler, da 
trenger du ikke plukke med deg skallet. Sjo-
koladen smaker alltid godt. En boks med 
druesukkertablette som nødproviant for små 
trette føtter når turen ble litt vanskeligere 
enn beregnet.
Drikke: Barn elsker saft! Men mange bek-
ker og noen vann innbyr til tørsteslukking. 
Rent og godt!
Fottøy: Gode joggesko med vanntett mel-
lomlegg er utmerket for fjellturen. Fjellstøv-
ler er ikke nødvendig på sommerstid, men 
kan være gode på høsten og i vinterfrosten.
Prøv å unngå gummistøvler, klamme barne-
føtter blir fort kalde og ømme. Husk å ta 
med plaster!
Tøy: Ha alltid med en regnjakke e.l. Barn 
begynner lett å fryse når de blir våte. Gense-
ren er alltid god å ha med i sekken. Paraplyen 
hører ikke med. Ta med lue eller annet hode-
plagg; myggstikk i hodebunnen er vondt.
Tursekken: Ungene bør tidlig lære gleden 
ved å ha egen sekk. Ikke bruk skolesekken. I 
sekken har barna sine egne ting for turen. 
De lærer snart hva som er viktig og uviktig.
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Felles opplevelser
Blomster: Kjøp en enkel flora og lag kon-
kurranse om hvem som kan finne flest for-
skjellige sorter. Skriv i floraen stedet der dere 
fant blomstene og hvem som fant dem.
Kart: Bruk kartet ofte – lese kart er mye 
morsommere enn å bruke GPS-en.

Dyrespor: En uunnværlig bok å ha med 
når det er sporsnø.
Fotografering: Gode minner kan være til  
stor glede både i albumen og/eller på data-
maskinen og smarttelefonen.

Det som til syvende og sist avgjør om turen blir en god opplevelse for 
store og små, er din evne til å flytte inn i barnesinnet, til å hilse på barnet 
som bor i deg. Da kan det hende at femåringen hvisker inn i øret ditt: 
«Jeg skal være snill hele uka, hvis vi bare kan ta en tur sammen snart …»

Dagpåfugløye
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Tekst: Nils Skaarer

De store steners tur
Lengde: 4,5 km

En ganske kort tur som kan gjøres med barn og bæremeis. 
Turen går gjennom skog, åker og på grusveg. Det er bratt 
terreng for å komme ned til Dehlikirka. Ellers er det relativt 
greit å komme fram. I tørt vær kan du gå uten gummistøvler. 
Turen bringer deg innom flere navnsatte flyttblokker, en bronse-
alderrøys og ei gruve. Den går på varierte stier i mye lysåpen 
skog og i typisk åkerlandskap med åkerholmer.

16Dehlikirka
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Turen starter ved Jensetorpet i Degernes. 
Der er det god plass til parkering. Jensetor-
pet er base for Kampesten elglag. Utenom 
jakta er det mulig å grille under tak i grill-
hytta der etter endt tur.
 Turens hovedtema er sten. Ganske mange 
og store stener. Under turen vil du også kun-
ne støte på mange mindre stener. Sett gjerne 
navn på stenene du treffer på under turen.
 Turen starter ved å følge en sti nordover 
fra husene på Jensetorpet. Stien kommer ut 
på en åkerpælt mellom to jorder. Gå langs 
denne. Gå gjennom den skogkledde større 
åkerholmen du kommer til. Kryss så det 
smale jordet. På østsiden av dette jordet går 
det en traktorvei nordøstover. Den leder til 
toppen av åsen. Følg åsryggen sørover noen 
10-talls meter. Gå deretter mot øst. Da vil 
du finne den første store stenen, Kampesten. 
Den ligger godt skjult i skogen og du må 
ganske nær før den dukker opp. Stenen er 
drøyt 4 meter høy, har sukkerbitform og kan 
være vanskelig å komme seg opp på. Stenen 
har gitt navn til elglaget i området.
 Gå så tilbake til toppen av åsryggen. 
Følg åsen nordover på det høyeste, på ras-
keste og beste sti, på jakt etter flere flyttblok-
ker. Stien er lite markert på vestsiden av åsen 
i starten, men det er lett å ta seg fram i ter-
renget. Holder du langt øst på åsen, vil du 
støte på ei gruve fra andre verdenskrig. Her 
ble det tatt ut kvarts og glimmer. Alle gruver 
ligger uten noen form for sikring. Så dette er 
ingen lekeplass!
 Følg så en sti langs toppen av åsen nord-
over i lysåpen furuskog. Et kort stykke etter 
gruva kommer du til det høyeste punktet på 
åsen, kalt Skaareråsen. Der finner du en av 
flere varder i området. Varden er en bronse-
alderrøys. For mange år siden sto det et tårn i 
treverk her. Det ble brukt ved oppmåling av 

På tur til Dehlikirka. Det er god plass til en 
bjørn under denne kjempestore flyttblokka.

* Start: Jensetorpet 
GPS-koordinat: N:6584721 | Ø:638382

*
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kart. Rett syd for varden er det en mindre 
sten som kalles Sekkesten. Den var passelig 
høy til å sette fra seg melsekken på, for å 
hvile seg litt på vei til mølla i Østbygda.
 Følg det høyeste draget på åsen og fort-
sett nordover. I området finnes det noen  
røslige maurtuer, en del merkede grense- 
furuer og en større delesten. Den danner 
grense mellom 3 eiendommer.
 Fortsett videre nordover. Om ikke lenge 
kommer du til en særpreget stein som kalles 
Offersten eller Disken. På kart kalles den 
Disestein. Diser er vesener man tidligere ofret 
til, så navnet gir mening. Offersten har fått 
navn som følge av slike ofringer. Stedet er 
kjent etter en forferdelig hendelse fra 1630. 
Da ble Marte Mikaelsdatter Deli brent på 
bål her i området. Hun ble anklaget for å 
være heks. Du kan krype under eller klatre 
opp på Offersten.
 Noen hundre meter rett vest for Offersten 
ligge en sten som kalles Rødsten. Den danner 
hjørne mellom 4 eiendommer. Den er ikke så 

stor, men er kjent som merkesten langt til-
bake i historien. Vi legger ikke turen dit.
 En ekstra godbit av en sten kan du se ved 
å ta turen ned til Dehlikirka. Du må gå ned 
en bratt skråning østover for å komme dit, 
men det er ikke langt. Dehlikirka eller Dæli-
kjørka på lokalmål,  er den største flyttblok-
ka i Østfold. Stenen er 7 meter på det høy-
este og har form som et kirkebygg. Derav 
navnet. Stenen er 10 meter lang og er anslått 
til å veie 1250 tonn. Inntil den største og 
delte steinen ligger det et lite kapell. Du kan 
klatre opp på Dehlikirka, men vær forsiktig! 
Den er ganske bratt. Under stenen kan du 
sitte i ly under stentaket. Det nærmeste vi 
kommer saueheller i vårt landskap.
 Tilbaketuren går via Offersten. I stedet for 
å ta samme vei tilbake over åsen derfra, kan 
du følge stien litt vestenfor toppen av åsen. Gå 
gjennom skogen og kom ned på gårdsveien 
sør for Skaarer gård. Følg denne veien videre. 
Gå forbi  nordre Harlem gård. Ta så veien til 
venstre og følg den sørover til du treffer på 

Offersten er en markert flyttblokk med kulturhistorie 
og den er delesten mellom eiendommer.
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Runesten ved Bjørneby
Denne stenen ble funnet i 1850-årene sør 
for en åkerholme, sør for søndre Bjørneby. 
Stenen var av gneis og lå med skriften 
ned. Den ble fraktet til Oslo i 1865 og 
gitt til Universitetets samling. Under 
transporten brakk den i to. Høyden på 
stenen er nå 2 meter. Bredden ca 60 cm. 
Vikingstenen er fra tidlig 800-tall og er 
den eneste vi har med runer i Østfold. 

Varde = bronsealderrøys
Lokalt har vi alltid kalt disse stenhaugene 
som ligger på markerte topper for varder. 
Vardetenning ble brukt til å varsle krig 
i gammel tid. Men i følge arkeologer er 
disse stenhaugene bronsealdergraver. 
Siden de ikke er dekket til med annet 
enn sten, har alt som ble lagt her under 
gravlegging, forvitret og forsvunnet. Ofte 
finnes det spesielle flate stener, som har 
dannet en indre kiste, i disse haugene. 
På kartet kalles varden «Det store røs».

Kampesten = flyttblokker
De store løse enkeltstenene vi finner på fjell 
i området, er flyttblokker. Disse stenene 
er kantede og har ikke blitt eltet under isen. 
Det finnes mange mindre stener også. De 
er som regel mer avrundet og er slipt av 
isen. Typisk for alle disse stenene er at de 
har annet geologisk opphav enn gneisen 
vi finner i området. De store flyttblokkene 
som i slutten av istiden ramlet ned på 
innlandsisen, ble flyttet med isen etter 
hvert som den skled utover mot havet. 
Da innlandsisen etter hvert smeltet, ble 
disse store blokkene liggende igjen. De 
som havnet på leirbunn sank dypt ned. 
De som ligger på fjell, ligger på samme 
plassen som da de ble etterlatt for 
8-10 000 år siden.

veien inn til Jensetorpet. I dette veikrysset 
ligger den siste store kampestenen. Den lig-
ger litt skjult. Mesteparten av stenen har 
sunket ned i bakken. Den kalles Svenskesten.
 Så er det bare å følge veien inn til Jense-
torpet. Er det fortsatt overskudd til å gå mer, 
kan du prøve veien sørover. Den tar av like 
før du har kommet tilbake til Jensetorp. Da 
kommer du til plassen Bisperud. Herfra går 
det en blåmerket sti. Den krysser Langemyr 
og fortsetter på østsiden av myra sørover til 
Bjørneby. Der kan du komme ut på veien 
igjen og gå tilbake til Jensetorpet. Rett sør 
for søndre Bjørneby ble den eneste kjente 
runestenen fra vikingtid fra Østfold funnet i 
1850-årene. Dette er den mest berømte ste-
nen i området. Men du må til Oslo for å se 
originalen.

Andre stier i området
Fra gruva midt på åsen kan du følge stien over 
åsen østover og komme ned på en skogsbilvei. 
Tar du til venstre, kommer du fram ved Fram-
nes. Tar du til høyre, vil du ved veiens ende 
komme til en blåmerket sti vestover som fører 
til Bisperud og tilbake til Jensetorp.

Gamle sagn om 
kampestenene i Degernes
Det finnes gamle fortellinger som sier at 
trollet på Linnekleppen ikke likte at det 
ble bygd kirke i Degernes. Det tok for seg 
av store stener og kastet dem etter kirken. 
Men trollet bommet grovt.



  
76

fo
t

t
u

r
 17

Tekst: Knut Østby og Jan-Erik Tveten

Sentrumsstiene 
i Rakkestad
Det skal være enkelt å komme seg ut på tur, derfor må stiene 
anlegges der hvor folk bor. Derfor har det vært viktig å anlegge 
et godt stisystem rundt Rakkestad sentrum. Her har det over 
noen år blitt etablert seks turstier av ulike lengde. 
Dette er Dørjestien (A), Vanntårnstien (B), Stien for alle (C), 
Kirkelundstien (D), Prestegårdsstien (E), Stien over Koppen (F), 
og stiene er knyttet sammen delvis med stier mens andre steder 
må man gå på en vei for å komme fra den ene stien til den andre. 
Dersom du går i ytterkant av hele stisystemet har du gått en 
runde på noe over 2 mil. Du kan velge dine egne startsteder 
innenfor disse stisystemene. Nesten samme hvor du bor 
i Rakkestad sentrum er det kort vei til en av disse stiene.

17
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A  Dørjestien 
B Vanntårnstien 
C Stien for alle 
D Kirkelundstien 
E Prestegårdsstien 
F Stien over Koppen 
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Løypa starter ved lekeplassen på Holøsåsen. 
Du går nordover mellom tomtene og dyrka-
marka. Etter hvert kommer du inn i skogen 
på en tydelig sti. Du kommer ut av skogen, 
går i kanten av dyrka mark. Herfra kan du se 
Ryen i syd og Kontra i nord. Stien går så inn 
i skogen igjen og et stykke langs dyrkamarka 
før den går bratt ned mot Dørja. Stien går 
deretter nordover langs elva til du er på Kåen 
Sag og Mølle (Se faktaboks s. 155). Herfra 
går stien sydover langs elva til du passerer 

Elverud med demning og rester fra gammel 
vannkraftutnyttelse. 400 meter syd for Elve-
rud kan du ta Stien over Koppen østover 
mot Vanntårnstien.
 Etter hvert kommer du inn på et gam-
melt beiteområde og går så gjennom en 
skogbestand med grov gråor. Her kan du ta 
opp bakken og gå østover – krysse jernbane-
linja og følge stien fram til nordre del av  
Gudimfeltet, nærmere bestemt Askveien. 
Dørjestien fortsetter videre ned langs elva  

Dørjestien
Lengde: 5,5 km

Dørjestien er også en rundløype med fire steder hvor det kan 
være naturlig å starte: På veien til Grårud, lekeplassen på 
Holøsåsen i Åssvingen, Kåen Sag og Mølle eller ved pumpe-
stasjonen i Gudimfeltet i enden av Aksveien. På sistnevnte 
sted starter du ved å gå nordover igjennom skogen, langs 
jernbanelinja til du kommer til grinda, hvor du krysser jernbane-
linja og går rett ned på stien ved Dørja. 

Ved Kaaen sag og Mølle
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og etter hvert kommer du fram til Grårud-
hølen hvor man krysser elva igjen, og etter 
drøye 200 meter er du på veien til Grårud 
gård. Da kan du velge om du går veien nord-
østover forbi Grårud gård, gjennom Ryen 
gård, svinger med en gang nordover og tref-
fer på stien i nordenden av Holøsåsen, og 
herfra kan du gå tilbake til utgangspunktet.  
Eller du kan ta veien sørvestover, og etter en 
kort stund er du ute på Eidsbergveien. Da 
har du flere muligheter til å gå tilbake til ut-
gangspunktet. Du kan velge forskjellige  
gater i Holøsåsen boligområde. 

Kreps
Dørja er fra gammelt av kjent som en av 
Østfolds beste krepseelver. Det er mange 
historier om tidligere tiders fangster.  
Krepsen forsvant på grunn av forurens-
ning rundt 1970. I de siste årene er det 
gjort forsøk med utsetting av ny kreps.

Dørja
Elva Dørja har sitt utspring langt inne i 
Trømborgfjella og i Honningen.  Den har 
en del stryk og fossefall hvor vannkraften 
opp i gjennom årene har blitt utnyttet 
til sagbruk, møller og annen industri. 
Navnet Dørja antas å komme fra ordet 
å dorge – som er en fiskemetode. 

Grårudhølen
Grårudhølen var fram til midten av femti- 
tallet et yndet badested med stupebrett. 
De fleste barn og voksne i Rakkestad 
sentrum og områdene rundt badet her 
eller i en kulp litt nærmere Dørjebrua. 
Der lå det også en danseplass.
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Du starter ved Rakkestadhallen og går langs 
Skolegata, krysser Mysenveien (riksvei 22), 
går noen meter sydover og følger Florasvin-
gen østover til du kommer til lekeplassen 
nordøst på Kapellanfeltet, boligfeltet øst for 
riksvei 111. Stien går over lekeplassen og vi-
dere østover på eiendommen Bergenhus 
(Kapellangården). Stien går først østover, 
ned en bratt bakke og så sørover, krysser 
grusveien og svinger skarpt østover. Her 
fortsetter du nord for Ravinefeltet (bygge-
felt) til du kommer inn på jordekanten til 

Haslem – en av kommunens største jord-
brukseiendommer. Her går stien sørover i 
noen meter før den igjen går inn i skogen. 
Her går den mot øst, før den går i sørøstlig 
retning. Stien krysser kraftlinja tre ganger 
før den kommer ut i et åpent landskap. Her 
er et stikryss. Stien som går sydover, Preste-
gårdsstien går til Rakkestad kirke. Vanntårn-
stien går østover på grensen mellom land-
brukseiendommene Haslem og Grindstad. 
Deretter går stien inn i skogen, opp en bratt 
bakke før du krysser Kvernhusbekken ved 

Vanntårnstien
Lengde: 4,5 km

Denne stien går i et variert terreng. Den starter ved 
Rakkestadhallen går gjennom dyrket mark samt varierte 
skogstyper hvor en kan finne både bær og sopp på høsten. 
Det er også registrert flere husmannsplasser et stykke 
fra stien samt rester av en demning hvor det har vært 
både sag og mølle.



hjelp av ei bro. Her har bekken vært demmet 
opp fordi vannet ble brukt til å drive ei sag 
og to sammaltkverner. En kan se rester av 
anleggene. Stien fortsetter i nordlig retning  
i varierende skogsterreng. 
 Det er ordnet sitteplasser på to steder – 
en med planker, litt til siden for stien og en 
benk inntil stien. I tillegg står de en gapahuk 
her. Langs Vanntårnstien er det tyttebær og 
blåbær. Stien fortsetter nordover langs en ås-
kam til den kommer til et stikryss. Her har 
du to veivalg for å komme til Vanntårnet. En 
kan fortsette nordover på åskammen et styk-
ke til. Så går stien relativt bratt nedover. 
Nede fra åskammen svinger stien mot vest, 
og går i granskog hvor marka er dekket av 
grønn mose. I dette område er det mulighe-
ter for å plukke sopp. Stien dreier etter hvert 
mot syd og går opp til Vanntårnet. Herfra 
går stien sørover langs en åskam. Et lite styk-
ke fra Vanntårnet står en benk. Her kan en 
se utover et åpent kulturlandskap med tunet 

på Haslem gård i forkant og boligbebyggel-
sen øst for Rakkestad sentrum et stykke 
unna. Stien fortsetter sørover, går forholds-
vis bratt nedover og dreier mot øst, krysser 
dalen og går bratt opp på andre siden av da-
len. På toppen av bakken møtes stiene. Her-
fra følger du samme trasé tilbake til Rakke-
stadhallen som var utgangspunktet for turen.
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Vår beskrivelse begynner ved rådhuset. Her-
fra kan du gå gjennom Velhaven og inn i 
Heggveien, du krysser Skolegata og kommer 
etter hvert inn på gangstien som går langs 
Fladstadjordet til Storgata. Du krysser denne 
gata syd for bensinstasjonen St1, og går så på 
vestsiden av Storgata til Erling Østbys gate. 
Du følger denne gata til endes, og tar så  

veien inn til venstre. Etter hvert går denne 
veien over til en sti langs Rakkestadelva. Her 
er Rakkestad kommune grunneier – så her 
kan alle som ønsker det fiske gratis så mye de 
ønsker. Etter hvert som du kommer rundt 
den nedre gressbanen til Rakkestad idretts-
forening går stien gjennom et bjørkeholt og 
vi kommer ut på Stadionveien som følges ut 

Stien for alle 
Lengde: 4,5 km

Stien for alle – er en lettgått sti i Rakkestad sentrum tilpasset 
alle brukergrupper. Stien er gitt tilskudd fra det offentlige  
for å være mulig å benytte for de fleste brukere. Stien er  
en rundløype der du kan starte hvor en måtte ønske. 
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Fladstadparken
Fladstadparken ble kjøpt av Rakkestad 
kommune på1960 tallet i forbindelse med 
etablering av Rakkestad ungdomsskole. 
Dammen i parken er en del av kommunens 
vannforsyning.

Bygdetunet
Bygdetunet i Rakkestad ble innviet i 1950. 
Målet for Bygdetunet er å kunne i gjen- 
speile hvordan Rakkestadbygda var i 
gamle tider. Hovedbygningen og den første 
bygningen som kom på tunet var Filtvedt-
stua som er i fra 1770 årene. Nå består 
Bygdetunet av 11 bygninger. I tillegg til 
dette er det mer enn 3500 gjenstander  
fra tidligere tider. Bygdetunet er åpent for 
besøk noen søndager om sommeren.

til Sarpsborgveien. Herfra kan du gå Kirke-
lundstien.
 Ved riksvei 111 tar vi til venstre opp mot 
Bergenhuskrysset, krysser Storgata, riksvei 
124 og følger gangstien nordover langs  
grusbanen til Lundborgveien. Du følger 
denne veien til Bergenhus barnehage hvor  
vi tar veien nordover og fram til Bergenhus-
skolen. Du går på sydsiden av skolen mot 
øst, svinger rundt bygningen og tar stien 
gjennom Fladstadskogen. Etter hvert kom-
mer vi fram til Rakkestadhallen hvor vi føl-
ger stien på østsiden av hallen. Her begynner 
Vanntårnstien.
 Stien for alle, krysser Skolegata og går 
inn i Fladstadparken. Du følger stien nord-
over. Den går etter hvert over jordene på 
Lien gård. Midt ute på jordet tar du stien 
som går til venstre og du er snart på Bygde-
tunet. Her kan du ta deg en pust i bakken og 
nyte de flotte husene og det trivelige miljøet 
på Bygdetunet. Stien går videre nordover og 
ut til Johs C Liens gate som du krysser, og 
følger gangstien vestover ned til Rådhuset. 
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Kirkelundstien
Lengde: 3,5 km

Kirkelundstien starter ved Bergenhuskrysset 
og går på sykkel- og gangsti til Kirkeveien, 
følger denne til Rakkestad kirke. Her begyn-
ner Prestegårdsstien.
 Stien går sørover mellom kirken og kapel- 
let. Dette er den gamle veien til kirken.  
I enden på denne veien krysser du riksvei 22. 
Her kan du bruke gårdsveien til Næss eller 
du kan gå noen meter sydover mot Bjørn-
stadbrua. Ved Bjørnstadbrua går stien vest-
over langs Rakkestadelva i noen meter. Ved 
elva står det en sittebenk hvor du kan ta deg 

Rakkestadelva
Rakkestadelva er ca 42 km lang og 
starter i Kolbjørnsviksjøen på grensa 
mellom Marker og Rakkestad. Elva går 
nesten hele veien i gjennom leirområder 
med intensivt jordbruk – dette medfører 
at elva til tider kan være grå. Det er 
mange fiskearter og delvis mye kreps 
i elva. Den er godt egnet for kanoturer.   
De største sideelver er Dørja, Schieselva 
og Tjæra. Rakkestadelva renner ut i 
Glomma ved Brekke. Før den kommer så 
langt har den passert fire småkraftverk: 
Haugård, Buer, Gabestad og Brekke.

en hvil eller om du vil kan du fiske. Rakke-
stad kommune er grunneier så her kan du 
fiske gratis. Herfra går stien nordover langs 
Krikelundbekken og krysser gårdsveien til 
Næss. Litt nord for gårdsveien til Næss er det 
en fangdam som består av to deler, sedimen-
tasjons kammer og våtmarksfilter. I disse 
dammene er det et yrende liv av insekter samt 
forskjellige våtmarksplanter. Hensikten med 
dammene er å stoppe jordpartikler og holde 
tilbake næringsstoff slik at de ikke følger med 
vannet ut i Rakkestadelva. Stien går på gras-
dekt mark langs Kirkelundbekken til Kirke-
rudveien. Her går du vestover på asfaltert vei 
til Bodalsbrua. Herfra følger du sykkel- og 
gangstien tilbake til Bergenhuskrysset.
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Rakkestad kirke
Rakkestad kirke ble bygd mellom 1100 og 
1200 i romansk stil. Den er rektangulær 
og bygd i sten. Kirken har 260 sitteplasser. 
Den ble restaurert siste gang i 1975. 
Rakkestad kirke tilhører østre Borgesyssel 
prosti. Alter og prekestol er barokkstil. 
Kirken er viet til jomfru Maria og har en 
vakker gravlund.

Prestegårdsstien
Lengde: 1,7 km

Prestegårdsstien er en forbindelsessti mellom 
Kirkelundstien og Vanntårnstien. Den går 
gjennom jordbrukslandskap og gjennom 
granskog. Den starter ved Rakkestad kirke 
og går på asfaltert vei til Strømfossveien 
(riksvei 124), følger denne mot Rakkestad 
sentrum i ca 170 m og går her inn i skogen 
mot nord. Stien går i skogen mellom bygge-
feltet, Prestegårdsskogen og jordet på Grind-
stad gård. Stien går i varierende skogsterreng 
til den møter Vanntårnstien.

Stien over Koppen
Lengde: 3,5 km 

Denne stien går av fra Dørjestin midt mel-
lom Grårud og Kåen Sag og Mølle. Stien 
forbinder Dørjestien med Vanntårnstien. Fra 
Dørjestien, omtrent 100 meter øst for Dørja 
krysser du jernbanelinja, går gjennom sko-
gen, krysser Kåensveien, går forbi gården 
Koppen, svinger så til høyre inne i skogen og 
går gjennom et lite skogstykke før du kom-
mer inn på jordene tilhørende gården Lund.  
Her går du østover til veien svinger skarpt til 
høyre. Du går videre langs et steingjerde og 
deretter langs en grøft. Når du kommer til 
skogen, svinger du skarpt til høyre. Etter ca 
100 meter går du inn i skogen igjen og så 
følger du den merkede stien til du kommer 
ut på riksvei 22. Der svinger du til venstre og 
følger denne til Orderudsvingen. Herfra går 
du sydover på veien inn mot Haslem gård. 
Etter ca 200 meter går Vanntårnstien inn til 
venstre.
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Tekst: Øyvind Dahl

Til Grytelandstjernet 
og Sævesslottet
Lengde: 10 km

Hvorfor ikke gå en tur i den vestre delen av kommunen?  
Vi har derfor laget en tur med Grytelandstjernet som utgangs-
punkt. Dette tjernet er et populært badevann for mange, 
og en idyllisk plass for bare å nyte en stille kveldsstund.

18
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Kjør fylkesveien fra Holøs mot Krosbykrys-
set hvor du tar til venstre. Etter ca 100 meter 
tar du på nytt til venstre inn Grytelandsveien 
og kjører denne ca. 3 km til du får en liten 
parkeringsplass på venstre hånd hvor bilen 
eller sykkelen kan stå.
 Herfra går stien til Grytelandstjernet 
som venter ca. 300 meter fremme. Det er 
laget en klopp over myra slik at du skal kun-
ne ta deg tørrskodd fram til odden hvor ba-
deplassen ligger. Stien fortsetter videre øst-
over hvor den krysser ei ny lita myr. På 
andre siden tar stien nordover, og vi kom-

mer etter hvert til Tørrholtet. Herfra går 
turen videre nordover mot den lille fraflyt-
tede plassen Bråten.
 Fra Bråten går det en jordbruksvei nord-
over mot Bergerud. Imidlertid skal vi i denne 
omgang ikke helt fram til Bergerud, men vi 
tar til høyre i «krysset» ved det første lille jor-
det vi kommer til, og tar østover til Hesteha-
gen. På denne plassen er det ikke hus igjen, 
men var i tidligere tider et lite bruk og et 
hjem for en familie. Fra Hestehagen ser vi 
østover mot «Slottet» som de sier i Os. Rik-
tignok ikke vår monarks hjem, men Sæ-
vesslottet. 100 meter rett vest for huset på 
Sævesslottet ligger den gamle bygdeborgen i 
det som kalles «Festningsåsen».
 For å komme oss dit og kunne se de 
gamle restene av bygdeborgen setter vi kur-
sen mot nord og tar oss over bekken og kla-
trer opp åsen hvor det er enklest å komme 
opp. Vi forstår nå hvorfor det ble anlagt en 
bygdeborg nettopp her, for å forsvare seg og 
sine mot inntrengere og fiender.
 Ferden går så videre på jordbruksveien 
sør – sørøstover. På toppen av bakken kan du 
snu deg og se Os kirke i nord, og over mot 
Skiptvet i vest. Her oppe ligger jordet – Slot-

* Start: Ved Grytelandsveien 
GPS-koordinat: N:6587412 | Ø:627857

Grytelandstjernet

*
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temosen – som vi går langs på venstre side. 
Stien dreier så venstre og nedover mot den 
sydøstlige enden av jordene på gården Myra. 
Herfra fortsetter stien sydøstover gjennom 
det som lokalt kalles «Kaffekjerr» og vi kom-
mer ut på veien til plassen Stemmedalen. Dit 
kommer vi ved å ta til høyre opp bakken. 
 Vi følger veien ca. 200 meter forbi Stem-
medalen og tar så til høyre ved jordekanten 
og følger en sti ca 300 meter før vi igjen 
kommer ut på en vei. Dette er veien som 
kommer fra Haraldstad og Langbråten, og 
som fører fram til Fjellingbakken og Fjellin-
gen. To nedlagte bruk som ligger der en-
somme og forlatte, og som i dag brukes som 
fritidsbolig.
 Vi skal imidlertid ikke helt fram til Fjel-
lingen, men vi tar til venstre i den såkalte 
”Massebakken” og følger stien fram til Stub-
berud. Herfra følger du veien og kommer 
etter hvert inn på veien som kommer fra 

Spydslaug til Maridalen, og du går sydover 
gjennom gården Haraldstadskogen. Ca 300 
meter etter gården tar vi av veien vestover og 
går opp i Tjennsåsen. Etter noen hundre  
meter kommer vi til Grytelandstjernets øst-
side, hvor det er relativt bratt. Stien dreier så 
nordover parallelt med tjernet, og vi kom-
mer fram til badeplassen igjen. Dersom du 
føler for det og temperaturen inviterer til 
det, kan vel ingenting være bedre enn et  
svalende bad etter en slik tur.

Hvit C
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Langs Grytelandstjernet

Klopper ved GrytelandstjernetKantarell
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Tekst: Nils Skaarer

Buerbakkene
Lengde: 1,5 km

Buerbakkene er et artig turområde enten du er fasinert 
av planter, dyr eller geologi. Det er ett av de mest frodige 
landskapene vi kan finne i Rakkestad. I den perioden vi 
kaller kvartærgeologi, var landskapet først et flott leirområde. 
En liten bekk som senere vokste til en elv, gjorde endringer 
i dette landskapet. Buerbakkene er med andre ord skråninger 
langs denne elva med sideløp.

19



  
91

fo
t

t
u

r
 19

Bratte skråninger i næringsrik leire gir ulti-
mate forhold for plantelivet. Skråningene el-
ler ravinene har i lange tider blitt brukt som 
beite. (Se artikkelen om Kulturlandskapet i 
Rakkestad side 120). Her blir det aldri tørt, 
og urtene gror godt. Kanskje har bakkene 
vært beitet i noen tusen år, like lenge som vi 
har hatt jordbruk i bygda. I de bratte bak-
kene kan vi se tydelige stier. De ligger som 
høydekoter langs skråningene og kalles fåre-
stier. Et resultat av små utglidninger eller 
setninger i de bratte skråningene. Beitedyra 
liker å bruke disse hyllene. Det er ofte noen 
mindre jordras å se i området.
 Når det beites gror ikke landskapet igjen. 
Derfor har riktig mange planter slått seg til 
her. Mange løvtrær sørger for gode lysfor-
hold om våren og en særlig flott blomstring. 
Av løvtrær finner vi varmekjære arter som 
hassel, ask, sommereik, alm og villeple. Av 
andre nyttevekster finnes stikkelsbær og ny-
per. Og selvfølgelig mange av de vanlige og 
mindre kravfulle artene.
 En tur i Buerbakkene er en tur mellom 
store og flotte almer. Våren er spesiell i disse 
bakkene, helst riktig tidlig vår. Da er det 
grønnskimmer i kronene og et blomstervell 
på bakken. Det er før beitedyrene slippes ut, 
og alt er svært frodig. Og med et utrolig fugle-
liv. Men høsten har også sin sjarme. Riktig-
nok er det ikke så mange blomsterplanter å 
se, men flotte høstfarger gir landskapet liv.
 Fingerlerkespore finner vi vanligvis bare 
ved kysten. I Buerbakkene vokser den i et 
større område sammen med hvitveis, vårkål 
og gullstjerne. Navnet har den fått på grunn 
av høybladet som sitter under blomsten og 
ser ut som en hånd med fingre. Men skal du 
finne denne arten må du være riktig tidlig 
ute. Den blomstrer før hvitveisen. En lav 
plante med gammelrosa blomster, som ikke 

akkurat viser seg fram.
 Det finnes flere berømtheter i Buer- 
bakkene. En av disse er lodneperikum. En 
plante som ligner mye på den langt vanligere 
firkantperikum. Planta er ikke lett å finne. 
Skulle du komme over en lodden perikum, er 
det bare å nyte synet og la den stå i fred! Du 
har da sett en plante som selv i Østfoldsam-
menheng er sjelden. Et par andre uvanlige  
arter er enghaukeskjegg og vårstarr. Den siste 
er bitteliten, blomstrer tidlig og kan finnes i 
hele beitelandskapet. Ellers finner vi nesle-
klokke, tårnurt, krattsoleie, snigleskolm, hjerte- 
gras, engnellik, solblom, lodnefaks, hunde-
kveke, karve og gjeldkarve. Og et stort utvalg 
av de mer vanlige markblomstene i området.
 Marianøkleblom er en art som rakstinger 
setter stor pris på. Den finnes spredt i områ-
det og er en yndet plante å plukke. Jeg vil 
foreslå å la den stå, slik at den kan sette frø 
og bli enda mer tallrik. Men bøy deg gjerne 
ned og nyt den søte, forsiktige duften!
 Tidlig om våren kan man enkelte år  
finne muserumpe. En annerledes plante i  

* Start: Buerfossen ved brua 
GPS-koordinat: N:6590550 | Ø:629526

*
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soleiefamilen. De minste vil helt sikkert hus-
ke navnet når den først er oppdaget! Vårru-
blom, vårskrinneblom, maigull, bakkevero-
nika og nyresildre finnes i bakkene. Litt 
lenger ned langs elva finnes dvergminne-
blom og moskusurt.
 Noen lurer kanskje på om beitedyrene 
ødelegger plantene. De kan nok bidra til at 
det blir færre blomster å se, men planteroset-
tene holder seg på stedet. Dyrene sørger for 
at blomstene ikke blir skygget ut. Dessuten 
gjør dyretråkk at urtene lettere sår seg i den 
åpne jorda.
 Kristian Andreassen, en kjent botaniker 
fra Rakkestad, har beskrevet at det finnes 
oregano i Buer, det fine pizzakrydderet. På 
norsk kalles arten bergmynte. Men denne 
forekomsten har ingen funnet igjen. Dette 
er det eneste stedet i Rakkestad hvor denne 
arten er registrert. Enten har den forsvunnet 
eller så befinner krydderet seg på et lurt sted 
vi ikke har funnet.
 En tur i Buerbakkene starter ved fylkes-
vei 642, der veien krysser Rakkestadelva. Her 
er det plass til noen få biler. Du kan gå langs 
elva ned til det gamle kraftverket, som fort-
satt produserer strøm. Allerede på denne de-
len av turen vil vi kunne finne mange blom-
sterarter. Er du heldig, også en nyinnført art 
som heter fortiriltunge. Det finnes sibirbjør-
nekjeks, nesleklokke, ulike vikker og rød jon-

sokblom. I disse skråningene er det enklest å 
finne fingerlerkespore. På høsten finner vi 
den vakre, men ikke like velsette arten land-
øyda i full blomst. En annen vakker høst-
plante er storveronika. Den blomstrer med 
blå blomster helt nede ved elva.
 Ved kraftstasjonen kan du klyve over 
gjerdet og ta en tur lenger inn i de flotte bei-
tede ravinene. Du kan ta av fra elva og følge 
en av ravinene eller klatre opp den bratte 
skråningen til toppen. Her kan en igjen ta et 
krøttertråkk og komme tilbake til kraftsta-
sjonen. Husk å ta hensyn til beitende dyr, og 
ingen løs hund i området!
 Når du så vender tilbake til parkeringen 
ved fylkesvei 642, bør du ta en tur opp bak-
ken langs fylkesveien og inn en stikkvei opp 
til demningen for rørgata som ender i kraft-
verket. I dette området finnes bl.a. rundskolm 
og tiggersoleie. Den første på det helt tørre, 
den siste i det våte element. Går du forbi 
demningen, vil du etter et stykke igjen kom-
me ut i et flott beitet ravinelandskap. Her er 
det også mange arter, men ikke like mang-
foldig som i den nedre delen.
 Dette er ingen lang tur, men veldig inn-
holdsrik. Det lønner seg å ta på gummistøv-
ler. Det er alltid litt klinete, selv i tørre perio-
der. I regnværsperioder er det såpeglatt og 
vanskelig å ta seg fram.
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6

1. Noen flotte bekkeblom ved elvebredden.  2. Rød jonsokblom og engsoleie i mai.  
3. Før løvsprett er ravinelandskapet fullt av vårblomster.  4. Fingerlerkespore blomstrer i april 
og er den tidligste vårblomsten.  5. Maigull trives på fuktige og  mørke steder i ravinene.  
6. Hvitveis og vårkål i store mengder.
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Fra Rakkestadsiden er det naturlig å starte på 
Finskudtvegen ved krysset til Torptangen. 
Derfra følger vi bygdevegen nedover og forbi 
bolighusene på Solheim og etter ca 200 m 
tar vi av på en sti inn i skogen nordover mot 

plassen Kapteinbråten. 600 m på denne sti-
en er vi framme ved sydenden av jordene på 
Kapteinbråten.
 Etter dette følger vi jordkanten på vestsi-
den og gjennom tunet på Kapteinbråten og 

Tekst: Roger Torper

Inga-leden
Lengde: 12 km (en vei)

Inga-leden er de historiske sporene etter Inga fra Varteig, 
som er en tursti merket med «Ingaemblemet» fra Bygdehallen 
i Varteig til Folkenborg i Eidsberg.

20



  
95

fo
t

t
u

r
 20

Kapteinbraaten
Dette var opprinnelig husmannsplass 
under Grav, ble fradelt som eget bruk  
i 1866. Det er noe usikkert når den første 
bosetting var på plassen, men det en 
vet er at det har vært bosatte her siden 
1865 og iallfall fram til 1924. Da bodde 
det en fyrbøter her med navnet Tøger 
Anton Johannessen samt kona Johanne 
Helmine Pedersen og den nyfødte 
sønnen Arnt Oskar Peter.

Inga-leden
Inga-leden er oppkalt etter Inga fra 
Varteigs flukt fra Varteig til Folkenborg. 
Hun var mor til Håkon Håkonsson, som 
hun hadde med birkebeinerkongen Håkon 
Sverresson. Håkon ble født på Folkenborg 
1204 og valgt til konge av Birkebeinerne 
1217, bare 13 år gammel.

*

Skattebøl i Os

* Start: Finnskudtvegen
GPS-koordinat: N:6588162 | Ø:625563
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fram til en grusveg. Denne vegen følger vi 
videre nordover og senere videre vestover 
mot Glomma. Nedover i bakken passerer vi 
på høyre side husmannsplassen Tittut.
 Nede i bakken treffer vi på gårdsvegen 
mellom Grav og Skattebøl og fortsetter på 
den nordover gjennom gårdstunet på Skat-
tebøl. Etter ca. 600 m treffer vi på fylkesve-
gen i Os og den følger vi nordover gjennom 
Brekke gård, forbi Brekke kraftstasjon, opp 
bakken og forbi husmannsplassen, Weiby på 
venstre side av vegen (ennå velholdt og i god 
stand). I kjelleren på hovedhuset har det i sin 
tid vært garveri. Derfra tar vi av fylkesvegen 
på en bygdeveg forbi Vestby, Os kirke, 

Nordby og videre ned mot Røseggårdene. 
Inga-leden fortsetter øst for nordre Røseg, 
og videre nordover på grusvegen til Grøte-
rudgårdene. Fra østre Grøterud går leden 
videre østover på sti fram til vegen til 
Brøntorpsameiet, hvor vi igjen tar av på sti 
nordover fram til Eidsbergdelet.
 På Eidsbersiden går leden gjennom og 
forbi Lislerudgårdene og «Fiskarbygda». 
Vi krysser riksveg 124 og går videre på grus-
veger og sti fram til Eidsberg jernbanesta-
sjon. Stien videre derfra kan ses på «Smaa-
lensvevens nettside»: «Langs Inga-leden i 
Eidsberg».

På vandring langs leden
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Jordbruket i Rakkestad 
Dyrket mark i bruk er ca 110 000 dekar. 
Av dette arealet utgjør ca 85 % korn, 
ca 14 gras/eng og resten er andre vekster. 
Rakkestad har gjennomsnittlig produsert 
7 % av matkornet i Norge, og er dermed 
landets største matkornproduserende 
kommune. Rakkestad er også en av de 
kommunene i Østfold med flest husdyr.

Tittut
Tittut var husmannsplass fra midten 
av 1800-tallet hvor bl.a. Anders Olsen 
«Tittuten» bodde der tidlig på 1900-tallet 
og fram til 1946. Anders ble beskrevet 
som en merkelig skrue som bl.a. var 
veldig opptatt av å lete etter gull- og 
sølvforekomster, og drev og sprengte 
rundt i skogene. På hyttegulvet i den 
lille stua hadde han en tam huggorm 
som han foret med melk.
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Blomster på tørre områder
Solblom er en kraftig plante i kurvplante- 
familien med oransje blomster. Under blom-
string er den så iøynefallende at alle vil legge 
merke til den og helst tro det er en hage-
plante. Solblom er ikke vanlig. Den er av-
hengig av beite for å greie seg. Derfor har 
den gått mye tilbake i vårt landskap. Den 
finnes på litt tørre, solåpne bakker.
 Griseblad er en plante som ligner Sol-
blom, men blomstrer tidligere. Den har 
smale blader og en blomst nesten som løve-
tann. Denne planta finnes mest i østlige de-
ler av Rakkestad. På latin heter den Scorso-
nera. Av det forstår vi at den har en spiselig 
rot, noe også grisene har funnet ut. Slektnin-
gen skorsonerrot dyrker vi som grønnsak.
 Småsmelle, en liten nellikplante, finnes på 
lysåpne og tørre områder. Det kan være midt 
inne i Fjellaområdene eller på en liten kolle i 
kulturlandskapet. Den har hvite blomster og 
lever på så dårlig grunn at en kan under seg 
over hva den lever av. Kommuneblomsten 
vår, engtjæreblom, er i samme familie og lever 
på samme type grunn, men setter pris på noe 
mer næring i bergsprekkene 
 Kattefot finnes også på tørre og skrinne 
flater. Ei lita plante som barn alltid synes er 
morsom. Det er sikkert navnet som har gjort 

Tekst: Nils Skaarer

Blomster i Rakkestad
I Rakkestad-naturen er du sikret å finne planter nesten hele året. 
Det finnes mange vanlige planter, noen mindre vanlige og noen 
riktig sjeldne godbiter. Her er noen smakebiter fra Rakkestad.  
Ta alltid med minst en plante hjem fra tur som du ikke kjenner  
fra før, og prøv å finne ut hva det er når du er vel hjemme!

den til en yndling. Kattefot er en flott plante. 
Den var mer vanlig før, siden den liker seg  
i beitede lysåpne felter.

Blomster i skogsområder
På tur i Rakkestad kommer vi nesten alltid 
til en skog. Nettopp i de dype skoger med 
mye gran kan vi finne gaukesyre, denne lille 
vintergrønne planta med nydelige blader og 
små hvite blomster. Hele planta har en frisk 
smak av syre og er vel verd å teste ut.
 Selv i ganske mørk skog kan vi komme 
over planter som hører til kråkefot-familien. 
Vanligst er myk og stiv kråkefot. Den har små 
flaggstenger som stikker opp med tynne kjev-
ler med sporer. Lusegras har sporer som sitter 
mellom bladene som gule korn. Disse plan-
tene er vintergrønne og kan lett finnes som-
mer som vinter. Er en riktig heldig, kan en 
finne jamne. Den er lite vanlig her i bygda. 
Den har flere kjevler i toppen av stenglene.
 I skogen er det mange hyggelige overras-
kelser – en av dem er vintergrønnslekta. Den 
vanligste er nikkevintergrønn. Men vi kan 
også komme over perlevintergrønn med hvite 
blomster. En riktig sjelden art i denne slekta 
er olavsstake. Den er bare sett noen helt få 
steder i Rakkestad. Den dufter og har nyde-
lige, ganske store, hvite, nikkende blomster.
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1. Griseblad  2. Engtjæreblom  3. Kattefot  4. Vaniljerot  5. Linnea  6. Skrubbær

1

2

3
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Vaniljerot er en artig plante. Den finnes gjer-
ne i litt lysåpen, gammel furu- og granskog. 
I Rakkestad har vi bare funnet den arten som 
heter lodden vaniljerot. Den lyser opp i en 
ellers mørk skog med sine guloransje sten-
gler og blomster uten klorofyll.
 I skogen kan vi noen steder komme over 
linnea. Den kryper med sine lange stengler 
over mosen og har bitte små, rosa klokker 
med duft i toppen av tynne stengler.
 Kaffeblomsten eller som den heter i flo-
raen, skrubbær, var langt vanligere i skogen 
tidligere grunnet beite av kyr. I dag finnes 
den noen steder med litt rikere grunn og 
gjerne i forbindelse med stier. Det artige 
navnet kaffeblomst har den fått på grunn av 
det svarte midtpartiet i blomsten. De hvite 
blomsterbladene er egentlig støtteblad, men 
ser ut som kronblad. Senere får den knall-
røde frukter.

Blomster i bratte fjellkanter
I bratte fjellkanter og urer er det alltid noen 
godbiter når det gjelder planter. Det skyldes 
at det som regel er bedre tilgang på næring, 
men også at det er mer soltilgang og et utsøkt 
mikroklima. Når du er på tur, så stikk innom 
en slik fjellkant. Der kan en ofte finne noen 
små bregner som klorer seg fast, som olavs-
skjegg eller svartburkne. Lodnebregne og skjør-
lok er andre arter vi kan finne på slike steder. 
Ikke glem å lukte på urakatt eller stankstorke-
nebb. Det er lett å skjønne hvor navnet kom-
mer fra. Hengeaks, et nydelig gras, kan en 
komme over på tørre berghyller i slike bratte 
kanter. Slektningen til liljekonvall, kantkon-
vall, finnes også her. Dette er dekorative arter 
vi kan bruke i hagen.
 Blåveis finnes på slike steder i Rakkestad, 
men er ikke vanlig. Blåveis finner vi ofte på 
steder med -åsen i navnet sitt, som Greåker-

åsen og lignende steder. Blåveis er ellers bare 
vanlig på skjellsandbankene i Degernes.
 Noen ytterst få steder kan vi komme over 
blodstorkenebb i rikere skråninger. Når du ser 
denne Geranium-arten, eller geranier som vi 
ofte kaller de dyrkede, vil du ikke være i tvil 
om hvilken plante du har kommet over.

Blomster på myr
På turer i Rakkestad-landskapet kan vi ikke 
unngå å komme i kontakt med myrer.  
Disse fuktområdene har mange overraskel-
ser. Flere planter blomstrer på myrene på 
forsommeren.
 Tranebær har utrolige, små og vakre orki-
délignede blomster. Vel verdt å ta en kikk på. 
Etter de første frostnettene i september eller 
oktober, er de ganske store røde bærene klare 
for å høstes. De smaker som tyttebær og er 
noen antioksidant-bomber.
 Rome finnes midtsommers på noe rikere 
myrer. Det kan være mengder av denne  
vakre planten, en gul og giftig lilje.
 På myrer finnes tre arter av soldogg. Den 
lever på veldig fattig bløtmyr, men har som 
attåtnæring å fange innsekter på bladene 
med sine glinsende og seige fangtråder.
 Det finnes også noen andre arter som 
fanger innsekter i myrpytter. Det er en litt 
uanselig slekt som heter blærerot. Er vi riktig 
heldig, kan vi komme over denne planta i 
blomstring. Da stikker det opp mange nyde-
lige små gule blomster over vannflaten. Den 
fanger smådyr i blærene under vann.
 På noen få myrlendte og fuktige områder 
i svært lysåpen skog og på gamle dyrkede 
områder, kan vi finne storblåfjær. Den rager 
ikke så høyt opp, men har mange flotte blå 
blomster, som fjør oppover stilken.
 På litt rikere myrer finner vi en riktig 
sjelden godbit. Det er smalmarihånd. Den er 



  
101

n
a

t
u

r
en

 v
å

r

Plantefunn i Rakkestad
De første pressede plantene kjent fra 
Rakkestad, er fra 1884. Rakkestad er den 
innlandskommunen i Østfold med flest 
belegg av ulike arter. Det finnes over 800 
arter av karplanter i Rakkestad. Det er alt 
fra helt vanlige arter som furu og einer,  
til trådbregne, en av de mest sjeldne  
arter i Norge. Den har én kjent forekomst  
i Rakkestad. Myrflatbelg er kjent fra  
to steder i Østfold, begge i Rakkestad.

Blåveis

funnet ca 10 steder i Østfold og de aller fleste 
funnene er fra Rakkestad. Den ligner på 
flekkmarihånd, som vi kan komme på mange 
steder rundt i skogene våre, men den har 
smalere blad og har ikke flekker. Både smal-
marihand, flekkmarihånd og andre orkide-
arter er fredet i Norge.
 Det er en fryd å komme over brudespore. 
Disse flotte plantene har nydelige, lange top-
per med rosa blomster. Brudespore har i til-
legg duft, og kan noen helt få steder sees på 
tørrbakke i Rakkestad.
 På ganske fuktig, litt åpen mineraljord 
kan vi på utvalgte plasser komme over den 
tredje slekta av insektspisende planter, nemlig 
tettegras. Det er en nydelig liten plante, med 
tett rosett av insektfangende blader ved bak-
ken, og stilk med en flott liten blå blomst  
i toppen. Tettegras ble tidligere brukt for å 
lage tettemelk, en syrlig, seig drikk som holdt 
seg godt over tid.
 I de mer lysåpne områdene i fjella kan vi 
noen steder komme over fjellbjørk. Den er 
svært lett gjenkjennelig med sine runde små 
blad og lave vekst. Langt mer sjelden er finn-
markspors. Den er bare kjent fra noen få  
lokaliteter i Degernes.

Olavsskjegg
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Rome

Flora for lek og lærd
En enkel, god flora å starte med:
Bo Mosseberg, Lennart Stenberg. 
Gyldendals nordiske feltflora. 2010. 
Paperback. 316 sider.

To grundige, gode floraer for virkelig 
å kunne finne ut hvilken art det er:
Bo Mosseberg og Lennart Stenberg. 
Gyldendals store nordiske flora. 2012. 
Med fargetegninger. 928 sider.
Johannes Lid og Dagny Tande Lid. 
Norsk flora. 2005. Det norske Samlaget.
1230 sider.

Lokale kilder
Bjørn Petter Løfall og Nils Skaarer. 
Karplanter i Rakkestad. Finnes elektro-
nisk, men er ikke publisert ennå.
Andreassen, K. 1964. Planteliste fra 
Rakkestad. Blyttia 22: 1-24.
Breien, K. 1933a. Vegetasjonen på 
skjellsandbanker i indre Østfold. 
Nyt Mag. Naturv. 72: 132-281.

Planter fra kyst og fjell
Eksklusive kystarter: 
Rome, kystmyrklegg, pors og knegras.

Varmekjære, særlige arter: 
Blodstorkenebb (finnes noen få steder), 
filtkongslys, kantkonvall og prikkperikum.

Sørøstlige arter: 
Krattalant (nesten bare på skjellsand i 
Degernes), griseblad og stavklokke.

Østlige arter: 
Finnmarkspors (fem lokaliteter nordøst og 
sørøst i fjella) Myrflatbelg. 2 forekomster i 
Rakkestad. Storveronika. Finnes langs 
Rakkestadelva og Glomma.

Fjellplanter: 
Dvergbjørk, harerug og molte.

Tettegras

Se og lær mer om markblomster på 
siden til fotograf Egil Michalsen: 
www.markblomster.com
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Storblåfjær
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Rakkestad er en innenlands kommune, med 
et ganske så variert dyre- og fugleliv. Det er 
registrert drøyt 200 fuglearter her, så det er 
absolutt mulig å få med seg en del arter langs 
turstiene i kommunen. Dyrelivet er også rikt 
da ca. 30 arter pattedyr er registrert.  
 Man ser noen fugler, finner noen planter, 
ser noen dyr osv. Og kanskje prøver en fiske-
lykken eller plukker litt bær på samme tur. 
Det er viktig med litt variert interesse for det 
som finnes her ute. Ikke minst gjelder dette 
ved familieturer der barna er med. De bør 
lære litt om det meste av det som kan opp-
dages langs våre stier.
 Videre er det viktig å lære barna, og 
iblant også de voksne, at ute i naturen er det 
andre lover som gjelder enn hjemme ved 
kjøkkenbordet. Det er ikke sånn at en rød-
strupe er snill fordi den ser så søt ut, mens en 
spurvehauk er slem fordi den fanger og spi-
ser nettopp en rødstrupe. Nei, i dyre- og  
fugleverden er det faktisk nødvendig at noen 
spiser andre for å overleve. I naturen har vi 
en næringskjede som fungerer best når alle 
arter får leve mest mulig i fred og harmoni. 
Og husk å respektere at alle fugler og dyr  

i utgangspunktet er fredet. Unntaket er jakt-
tiden for enkelte arter.  
 Hvordan skal du gå fram for å se dyr og 
fugler når du er ute på tur? Hvis du er ny-
begynner vil det lønne seg å starte med litt 
fuglekikking på våren. De fleste fugler er 
godt synlig da. Hannene synger for å lokke 
til seg en make. Derfor er de ganske lette  
å oppdage når du kan både se og høre dem 
når de sitter og synger. Smyg deg litt forsik-
tig fram, å unngå høyt snakk hvis du er 
sammen med andre. Det kan også være lurt 
å skjule seg litt, for eksempel ved å gjemme 
seg under ei tett gran. Sitter du stille en 
stund, kommer det som regel alltid noen  
fugler, og kanskje også et og annet dyr fram 
til der du befinner deg. Det gjelder å være 
tålmodig, og hvorfor ikke benytte anlednin-
gen til å spise nistepakka når man først har 
satt seg ned. Fra plassen din bør det være bra 
utsikt for at du skal få med deg så mange 
fugler og dyr som mulig.
 Dyr og fugler kan man se til alle årstider. 
På våren og forsommeren når hekketida er i 
gang, er fuglene ofte svært engstelige hvis 
man kommer for nær hekkeplassen. Ser du 

Tekst: Per-Otto Suther

Fugle- og dyreliv 
i skog og mark

1. På hodet har jeg vakker blå sveis. Og det har gitt meg navnet mitt som er BLÅMEIS.
2.  En fugl som er kjent for å juble høyt i sky. Av navnet sitt er den sikkert kry, for den heter 
SANGLERKE.  3. BOKFINK – En fargerik fugl det er, som synger kraftfullt fra toppen av 
skogens trær.  4. SPURVEHAUK – Den konkurrerer ofte med din katt, om å jage spurv i kratt.
5. DOMPAP – Mange forbinder arten med jul. I skogen hekker den og lever litt i skjul.
6. Du vet sikkert at fuglen heter LINERLE. Alle synes den er pen. Når den tripper på en plen.
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1. Du ser den klatrende i et tre, med stjerten opp og hodet ned. Denne fuglearten er den eneste  
i  Norge som kan det, og den heter SPETTMEIS.  2. TRANE. De er store og grå med lang hals. 
Om våren samler de seg til dans, kaldt tranedans.  3. SVARTTROST. Den hopper på bakken, 
og en god sangfugl den er. Om høsten spiser den frukt og bær.  4. Høst og vår lyder vår vakre 
sang. Vi synger nesten dagen lang. Som du ser på bildet her. Så er vi en flokk med STÆR.  
5. Jeg har ingen hette på mitt hue. Men den hvite kransen rundt nakken, har gitt meg navnet, 
som er RINGDUE.  6. I blankt vann sees jeg i speil. Mens vingene står opp i flotte seil. 
Du synes vel at jeg er elegant? Og navnet mitt er KNOPPSVANE, ikke sant?  7. Du treffer meg 
i skog og mark. Mye mat jeg hamstrer bak treets bark. Jeg har en appetitt uten like, og jeg heter 
NØTTESKRIKE. 

en fugl med mat i nebbet så har den garan-
tert unger i nærheten. Da bør du trekke deg 
litt unna, slik at den får fred til å mate  
ungene i reiret. Det samme gjelder hvis du 
kommer over pattedyr med unger. Betrakt 
dem en kort stund på avstand, og trekk deg 
så unna. Viktig er det at man ikke tar på  
rådyrkalver, for da kan mora avsky dem i  
ettertid på grunn av menneskelukt. I den 
lyse årstiden i mai/juni gjelder det ikke å 
sove bort sommernatta. I alle fall ikke hver 
natt. Da er det fint å komme seg ut for å 
høre alle de flotte fuglelydene fra de artene 
som synger om natta. Det er i seg selv en stor 
opplevelse. Særlig gjelder det nattravn, og 
den finner vi i furuskogene her i Rakkestad.    
 Om høsten er det også mange fugler å se. 
De samler seg ofte i flokker på vei mot sørli-
gere breddegrader. Da raster de ofte ute på 
jordene, eller i trær og busker. Er det mye 
rognebær finner du ofte troster og andre  
fugler som forsyner seg godt av disse bærene.  
 Om vinteren er det også en del dyr og 
fugler å se. Hønsefugler, meiser og hakke-
spetter med flere er til stede hele året. Er det 
snø og du er på skitur, så kan du gjerne se 
etter spor og sportegn både fra dyr og fugler 
i snøen. Utpå vinteren i februar/mars begyn-
ner uglene å tute sin form for sang. Da er det 
tid for å lytte etter dem i nattemørket. Særlig 

gir det en utrolig god stemning når en hører 
dem tute i klarvær med måneskinn. Snart 
blir det også fart på spillplassene til tiur og 
orrhane. Og det i seg selv er en fantastisk opp-
levelse som du kan oppleve i bygdas skoger.
 Den beste tid på døgnet for å oppleve 
dyrelivet er selvsagt tidlig om morgenen. 
Det er ikke for ingen ting vi har uttrykket 
«morrasføl». Du bør stå opp og komme  
deg ut tidlig. Særlig gjelder dette om våren.  
Fuglene følger lyset. Om vinteren har de 
kort dag og lang natt. Om våren/sommeren 
har de kort natt og lang dag. Så snart sola 
står opp er de i gang med å synge og være 
aktivt næringssøkende. Det er om morgenen 
og formiddagen du lettest oppdager dem.  
Et par enkle hjelpemidler er også greit å ha 
med seg hvis du skal se dyr og fugler når 
man er på tur. Først og fremst en god hånd-
kikkert. Den bærer du i hånda eller har den 
hengende rundt halsen. Bruk ikke en kikkert 
som er for stor og tung. Særlig hvis du skal 
gå langt. Den skal ikke ligge i sekken for da 
har som regel fuglen fløyet før du får den 
fram. I sekken kan du ta med deg en fugle-
bok. Bruk en enkel god felthåndbok der  
de vanligste artene er gjengitt med tekst og  
bilder/fargeplansjer.
 For den som har eller ønsker å få litt mer 
inngående kjennskap til våre fugler, bør en 
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lære seg å kjenne artene fra hverandre på san-
gen. Det er mange fordeler ved det. Som of-
test hører en fuglene lenge før en ser dem. 
Og flere arter er så like at de ikke kan skilles 
i felt uten å bli identifisert ved sin sang. Kjøp 
deg en cd-plate med fuglesang gjerne i kom-
binasjon med en fuglebok der de samme  
artene er avbildet. Du begynner med gul-
spurven. Den finner du nesten over alt, og 
den er ganske lett å identifisere på sangen. 
Den synger si-si-si-si-si-si-syyyv. Det høres 
altså ut som den teller til syv (sju). Og lenger 

kommer den ikke, for i neste øyeblikk be-
gynner den forfra igjen. Da har du lært en, 
og så fortsetter du med bokfinken.  Den ser 
du som regel sitter i toppen av et tre, der den 
lyser opp med sitt rødbrune bryst og med 
hvite bånd på vingene. Sangen er svært kraft-
full. Den overgår alle andre småfugler i styrke. 
Slik er det bare å fortsette ved hjelp av fugle-
bok, kikkert og cd-plate. Ferdes du mye  
i Fjella hører du snart tranenes trompetstøt 
eller storlomens langtrekkende klagende 
klååi-kå. Eller du hører en råbukk brøle, og 
du tror kanskje lyden kommer fra et langt 
større dyr. Fordi den har en kraftfull stemme.
 Vi har forskjellige biotoper for dyre- og 
fuglearter i Rakkestad. Barskog med vann og 
myr har absolutt sin verdi for mange av dem. 
Men flest arter finner vi i løvskog og kultur-
landskap. I kommunen vår er vi så heldige  
å ha naturreservat i Fjella ved Svenken og 
Bøhnsmosen/Berbymosen. I Rakkestad er 
det flest fuglearter å se ved Glomma og langs 
Rakkestadelva. De fleste dyr og fugler har et 
flott utseende og mange av fuglene framfører 
en vakker sang. Allikevel er det kanskje deres 
elegante og fremragende måte å bevege seg 
på som gjør dem mest fascinerende. De kan 
bevege seg elegant på bakken. Mange av dem 
beveger seg også lett i trær. Og mest av alt, de 
fleste fugler kan fly, og mange av dem beher-
sker en manøvrering og flyteknikk som er 
helt utrolig. Å se trekkfugler er alltid spen-
nende. De bærer bud om vår når de kommer 
sørfra. Og når de samler seg i flokker om 
høsten kan en lære mye om fugletrekket. Tar 
en seg tid til å studere dyr og fugler gir det  
ro i sinnet. Det er både spennende og av-
stressende og svært lærerikt. Du oppdager 
stadig noe nytt, og du blir aldri utlært. 

Lykke til med opplevelsene ute på tur!

Artikkelforfatter med en ringmerket Sandlo, 
ved Skattebøl i Os. 
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Tekst: Per-Otto Suther

Vekster, sopp og bær
Det er mye spennende å oppleve når du fer-
des langs våre stier her i Rakkestad. Du kan 
mer eller mindre bruke alle dine sanser når 
du er ute på tur. I en nydelig blomstereng  
på en solrik forsommerdag, vil du kjenne 
mye deilig blomsterduft. Kanskje kjenner du  
duften fra blomstrende hegg, eller fra en 
blomstrende syrin ved en gammel fraflyttet 
boplass. Markblomstene står der i all sin 
prakt og lyser opp med sine mange vakre  
farger. De er flotte å se på, og de fleste er også 
deilige å ta og kjenne på. Iblant er det kjekt 
å plukke med seg noen og ta dem med hjem.  
 Av og til får du se ting som du ikke trodde 
fantes ute i naturen. Det kan være forvridde 
krokete busker og trær, spesielle kvister og 
testammer, og mye annet. Kanskje er det noe 
som har vokst inn i hverandre, eller har delt 

seg slik at de danner de underligste forma-
sjoner. Slike ting er det absolutt verd å stoppe 
ved, for å ta det i nærmere øyesyn.  
 Smaken din får sin største utfoldelse når 
det lir ut på sommeren og skogsbærene begyn- 
ner å bli modne. Søte markjordbær og vill-
bringebær er kanskje de mest velsmakende. 
«Finn et strå og tre dem på», skrev sangdik-
teren om markjordbærene. Som oftest finner 
man kun noen få, og da er det mest fristende 
å putte dem rett i munnen. Blåbær og tytte-
bær høstes inn noe senere. De ivrigste bær-
plukkerne kan i gode sesonger plukke mange 
liter av de to sistnevne sortene. Det finnes 
langt flere bærsorter som er spiselige enn de 
mest kjente. Har du smakt rognebærgele? 
Med sin syrlige smak er den en fryd for vår 
gane. Eller har du smakt tranebær med is  

Rognebær   
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3

1

1. Markjordbær   2. Rød fluesopp   3. Kantarell

2

eller vaniljesaus til? Det er en meget god 
dessert. Bær kan brukes til mangt og mye 
innen matlaging. Og de er mest velsmakende 
når du har plukket dem selv.
 Sopplukking er også en kjær hobby for 
mange. Når det lir ut på sensommeren og 
tidlig på høsten, dekkes skogbunnen av for-
skjellige typer sopp. I fuktige sommere kan 
det bli svært mye sopp i skogen. Det er viktig 
å være klar over at ikke alle sopper er  
spiselige. Enkelte sorter er til og med giftige. 
Hvis du er nybegynner vil det være lurt å 
plukke kun de mest kjente som er spiselige, 
som kantarell og piggsopp. Det beste vil være 
å gå sammen med noen som har sopp-erfa-
ring, slik at du kan få gode råd underveis. En 
bok om matsopp vil det være naturlig å ta 
med seg på turen. Og for dem som er svært 
interessert i sopp er det også mulig å gå et 
soppkurs. Rå sopp er selvsagt ikke noe man 
spiser i skogen. Den må tas med hjem for å 
renses, og så freses i stekepanna før den spi-
ses. Stekt sopp er meget velsmakende. Ute i 
skogen er den vakker å se på når den skyter 
opp av skogbunnen. Men de fleste sopper 
står ikke særlig lenge før de begynner å råtne 
og gå i oppløsning. Den som skal plukke 
sopp må altså være ute i rett tid. Vi er heldige 
som bor i Norge, for landet vårt er såpass 
rent at vi trygt kan høste inn og spise av  
naturens produkter.  
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Tekst: Knut Østby

Skogen i Rakkestad
Skog og skogbruk har opp i gjennom histo-
rien vært viktig for de som har vært bosatt i 
kommunen.  Skogarealet har til tider variert. 
I dag utgjør skogen ca 60 % av kommunens 
areal. Årlig tas det ut henimot 60 000 m3 
tømmer fra disse skogene. Selv om skogens 
økonomiske betydning har vært større i tid- 
ligere perioder, er dette fortsatt et viktig  
bidrag for bygdas skogeiere.  Ser en dette på 
sikt, hvor det forventes at jordens befolkning 
skal fortsette å øke, vil skogen som en bære-
kraftig og fornybar ressurs forventes å få en 
vesentlig betydning.

Naturgrunnlaget
Rakkestad kommune ligger i det sørøstnor-
ske grunnfjellsområdet.  Dette er gneis og 
granitt som er bortimot 1000 mill år gamle, 
sure bergarter, som forvitres meget langsomt.  
Dette medfører at berggrunnen gjennomgå-
ende er næringsfattig og gir et dårlig grunn-
lag for plantevekst. Fjellene i Rakkestad 
inneholder mye kvarts, feltspat og glimmer 
som i tidligere tider har vært utnyttet indus-
trielt. En kan finne mange spor etter denne 
virksomheten i Rakkestadskogene. Mange 
har oppigjennom årene vært sysselsatt i dette 
arbeidet, som var på sitt vesentligste under 
og etter siste verdenskrig. Utvinningen av 
disse mineralene i kommunen ble avsluttet 
tidlig på 1970-tallet.
 Den endelige utformingen av landskapet 
i Rakkestad skjedde i forbindelse med at isen 
trakk seg tilbake for ca 10 000 år siden. Den 
tykke iskappen medførte at landet sank og 

mye av Rakkestad lå under havnivået da isen 
begynte å smelte. Dette er bakgrunnen for 
de tykke leiravsetningene som dominerer de 
lavereliggende områder av kommunen. De 
høyereliggende områder er preget av tynne 
løsmasser oppe på berggrunnen, dette har 
sin årsak i at smeltevannet her hadde stor 
hastighet og tok med seg løsmassene ned til 
det som i dag kalles raet i ytre Østfold. Her 
ser vi årsaken til at vi «Fjellaområdene» har 
glissen furuskog, mens lavereliggende områder 
domineres av tett granskog og dyrkamark.

Klassifisering av skog
Skogen deles hovedsakelig inn i to klassifise-
ringer – den ene etter hvor raskt den vokser, 
dette kalles bonitet.  Denne inndeling går ut 
på å vurdere hvor høye trærne er ved 40 års 
alder. Avhengig av treslag – gran eller furu, 
er dette en skala fra 6 til 26. G17 forteller oss 
at skogen antas å være 17 meter ved 40 års 
alder. Skogens bonitet kan også deles inn  
i høy, middels eller lav. I tillegg kommer 
skrapskogmark som ikke regnes for produk-
tiv skog. Totalt regner en med at det produk-
tive skogarealet i Rakkestad er ca 248 000 
daa. Sammen med de uproduktive område-
ne utgjør utmarka ca 298 000 daa. Så vi har 
nok plass å vandre på.  
 Den andre inndelingen kalles for hogst-
klasser (hkl) – her deles skogen inn etter  
alder.  Inndelingen skrives med romertall og 
går i fra I til V. Hogstklasse I forteller oss at 
her er det snau skogsmark, hogstklasse II sier 
at her er det etablert en ungskog. Dette går 
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videre oppover til hogstklasse V som er hogst- 
moden skog.  
 Ved en kartlegging av all skogen i Rak-
kestad i 2008 kom en fram til følgende boni-
tetsfordeling: Høy 25 %, middels 23 % og 
lav 52 %. Ut fra dette ser en at det meste av 
skogarealet vårt ligger i de grunnlendte fjella-
områdene.  
 Hogstklassefordelingen sier noe om alde-
ren på skogen, og vi kan ut fra den finne ut 
hvordan skogen bør driftes og hogges. Tak-
sten i 2008 kom fram til følgende fordeling: 
hkl I 7 %, hkl II 19 %, hkl III 15 % hkl IV 
17 % og hkl V 41 %. Ut fra dette ser en at 
det er en overvekt av eldre skog i kommu-
nen, men en vet også at mye av denne gamle 
skogen er glissen furu på lavere boniteter.   
Moderne skogbruk medfører at skogen gjen-
nomgående blir yngre.
 En tredje mulig måte å inndele skogen 
på er å kartlegge den etter ulike vegetasjons-
typer. Til vanlig deles skogen inn i 8 katego-
rier. Dette er fra den beste marka og nedover: 
Høgstaude skog, Lågurt skog, Storbregne 
skog, Småbregne skog, Blåbær skog, Bær-
lyng skog, Røsslyng/Blokkebærskog og Lav-
skog. Det knytter seg bestemte plantearter 
til hver vegetasjonstype, disse kalles merke-
planter.  En spennende variant av en skogtur 
kan være å lære seg disse merkeplantene, og 
etter hvert se de ulike vegetasjonstypene  
turen går igjennom.  

Tilvekst, produksjonsevne 
og avvirkning
Skogens tilvekst forteller oss noe om hvor 
mye skogen vokser og hvor mye en kan hogge 
i en skog.  For Rakkestads del er den bereg-
net til ca 78 000 m3 pr år. Dette tallet må 
korrigeres for at en del virke blir igjen i sko-
gen, områder som avsettes til miljøhensyn, 

ikke drivbare områder og trær som dør på 
rot.  Med bakgrunn i følgende korrigeringer 
antar en at et riktig avvirkningskvantum  
i Rakkestad ligger på ca 64 000 m3 pr år. 
(Dette blir nesten 2000 trailerlass, nok tre-
virke til å bygge 1250 hus eller energi til å 
fyre opp 6500 eneboliger i ett år). Ikke all 
skog i Rakkestad er godt nok skjøttet, og det 
medfører at markas produksjonsevne ikke 
blir godt nok utnyttet. Hadde all skogen vært 
drevet optimalt ville det være mulig å hogge 
nesten 80 000 m3 pr år.

Utnyttelse av skogen
De tre vanligste utnyttelsesmuligheter for 
skog er å skjære tømmeret til planker og 
bord som benyttes til husbygging, og man 
kan lage papir og kartong, eller trevirket kan 
benyttes til ved og oppvarming. I tillegg er 
det mange andre utnyttelsesmuligheter man 
kan få ved å utvinne ulike kjemiske stoffer 
fra treet. Dette er alt fra finkjemiske stoffer 
til tekstiler og smaksstoffer.

Skjøtsel av skog
Fra skogen blir etablert og fram til den kan 
hogges er en lang prosess.  På den beste marka 
regner vi at dette tar ned mot 60 år, mens på 
de svakeste markene kan dette ta over 100 år. 
Tiden dette tar påvirker i stor grad lønnsom-
heten i skogbruket.  Vi må derfor gjøre rett 
ting til rett tid. På den beste marka må det 
plantes straks etter hogst, dette fordi de nye 
plantene skal slippe å konkurrere med annen 
vegetasjon. På de svakere markene settes det 
igjen frøtrær av furu som skal sørge for na-
turlig foryngelse av den nye skogen. Etter 
hvert som skogen vokser må vi sørge for at 
de beste trærne får den plassen de trenger.  
I de første inngrepene skjærer vi ned overflø-
dige trær og lar de bare ligge på bakken, men 
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når skogen blir større kommer maskiner inn 
og utfører uttynningen. Etter 60 til 100 år 
begynner skogen å bli gammel og det vil 
være aktuelt å forynge den ved hogst. Det 
vesentligste foregår i dag ved flatehogst.  
Dette fordi dette er den mest lønnsomme og 
rasjonelle metoden. I dagens skogbruk er det 
store maskiner som utfører dette. Arbeidene 
utføres raskt og effektivt og flatene blir ofte 
store i forhold til hva en er vant med fra tid-
ligere. De tunge maskinene kan også med-
føre visse terrengskader.

Veier i skogen
Veiene i skogen deles inn i to hovedtyper – 
dette er traktorveier og bilveier. Disse er helt 
vesentlig for å drive et rasjonelt skogbruk.  
Rakkestad har et bra utbygd skogsbilveinett 
som utgjør bortimot 20 mil. Sammen med 
det øvrige veinettet i kommunen er deknin-
gen nesten tilfredsstillende og behovet for 
nybygg er relativt lite. Men for enkelte om-
råder kan det være behov for mindre tilleggs-
veier. Noen av skogsbilveiene i kommunen 
er stengt med bom, noen har en bomkasse, 
mens andre er åpne for fri ferdsel. Det er 
grunneierne som bestemmer hvordan dette 
skal være. Det er viktig at de ulike ordnin-
gene blir respektert. Men uansett om det står 
en bom, gjelder friluftsloven som tillater at 
man går eller sykler.

Bærekraftig skogbruk
Moderne skogbruk med blant annet benyt-
telse av tunge maskiner – hogst av store 
kvanta og påfølgende store flater, kan ofte 
medføre drastisk endring av skogbildet. Ut 
fra en rådende oppfatning går dette ut over 
mange av dyre-, fugle-, sopp- og lavartene 
som finnes i skogen. I tillegg kan det oppstå 
konflikter med friluftinteressene. På bak-

grunn av dette har skogeierorganisasjonene, 
tømmerkjøperne og miljøorganisasjonene satt 
seg ned og laget en felles beskrivelse av hvor-
dan skogskjøtselen bør foregå for at de fleste 
interesser skal bli ivaretatt. Ordningen kalles 
«levende skog», og inneholder i alt 18 krav-
punkter for hvordan skogen skal skjøttes.  
 Det er også laget en forskrift som om-
handler samme utfordringer. I tillegg blir det 
her stilt krav til skogeier som skal sørge for at 
det blir etablert ny skog etter hogst.

Skog og klima
En av vår tids største utfordringer er hvordan 
klimaet er i ferd med å endre seg. Økende 
mengde CO2 i atmosfæren bidrar til tempe-
raturøkning med påfølgende klimatiske 
endringer. Konsekvensen av dette kjenner 
man ennå ikke fullt ut, men at dette vil for-
andre tilværelsen vesentlig for mange men-
nesker og livsmiljøer på jorda, er de fleste 
forskere enige om. Skog er en av de viktigste 
bindingsmetodene for fritt CO2. Derfor er 
det viktig at det etableres ny skog og at sko-
gen skjøttes på en god og bærekraftig måte.   
Likeledes at karbonet som bindes i trærne 
blir benyttet i trekonstruksjoner som holder 
i mange år.  

Skog og friluftsliv
Skogens betydning har blitt redusert de siste 
årene, tømmerprisen har ikke greid å følge 
den øvrige lønnsutvikling. Til tross for dette 
har skogen i Rakkestad fortsatt en ikke ube-
tydelig økonomisk verdi. Verdien av den  
årlige avvirkning ligger et sted rundt 20 mil-
lioner kroner her i kommunen. I tillegg kom-
mer verdien av jakt og ringvirkningen rundt 
næringen som kanskje utgjør like mye.   
 Som turgåer, bærplukker, sopplukker 
blir du kanskje litt trist nå du oppdager at 
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skogholtet der hvor du har plukka sopp i alle 
år plutselig er borte, eller hogst har medført 
at der hvor du før fant mye blåbær, vokser 
det nå gress på samme området. Eller at det 
er merker i marka etter hogstmaskiner som 
møter deg der hvor du har tenkt å gå tur.
 Skogbruket er en næring med lange tra-
disjoner og har opp i gjennom årene betydd 
mye for folk på landsbygda. Aktivt skogbruk 
har blitt drevet her i kommunen i mange år 
og bidratt til at skogbildene endrer seg. Skog 
er alltid i forandring – der hvor det før ikke 
var bærskog, blir det igjen bærskog og der 
hvor man ikke tidligere fant sopp er det 
plutselig et godt soppsted. Og hvor man tid-
ligere gikk på tur i en litt «kjedelig» ungskog 
– har skogen etter hvert blitt eldre og mer 
interessant å gå i.  Det viktige er at det drives 
en aktiv skogskjøtsel og drift av skog hvor 
alle arter og miljøer blir ivaretatt – da får vi 
en spennende natur å ferdes i, med plass til 
alle som er glad i skog.

God tur fra oss som lever av skogen!
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Mange av kommunens innbyggere er opp-
tatt av jakt. Jakttiden er i hovedsak fra midt-
en av august og fram til jul. Det som enga-
sjerer flest jegere er elgjakta. Den 5. oktober 
starter elgjakta som bidrar til at mer enn 500 
jegere tar turen til skogen de første dagene i 
oktober. Elgjakta er organisert i store lag der 
mange jeger jakter sammen, i Rakkestad er 
det 24 elgjaktlag. Som regel jaktes det mest 
den første uka i jakta, deretter blir det som 
oftest jakta i helgene fram mot slutten av 
måneden. Mange jaktlag er ferdig etter noen 
få dager. I Rakkestad felles det årlig noe 
rundt 150 elger. 
 Rådyrjakta foregår stort sett hele høsten.  
Her er det færre som jakter sammen og jakta 
er ofte knyttet til eiendommer. Rådyrjakta 

foregår ofte med jagende hund. Det felles fra 
350 til 400 rådyr i Rakkestadskogene hvert 
år.
 Andre jaktobjekter som har noe mindre 
betydning er skogfugl, hare, ringduer og en-
der. Retten til jakt ligger til grunneierretten.
 Mange har en viss frykt for å gå skogen i 
når det foregår jakt, og noen tror at det er 
forbudt ved lov. Men det er intet forbud mot 
å ferdes i skogen der hvor jakta pågår. Den 
første uka av elgjakta hvor den er på sitt mest 
intense, har nok mange jaktlag et ønske om å 
ha skogen for seg selv, og det kan de jo få, 
men de kan ikke nekte noen å gå tur. Det er 
heller ikke farlig å ferdes i områder hvor det 
foregår jakt. Med dagens ordninger for av-
skyting må jegerne se nøye for å vite hva slags 

Tekst: Knut Østby

Jakt og fiske i Rakkestad
Samling ved bålet før neste drev.
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dyr de har foran seg, for å unngå feilvurde-
ringer. Men går du tur i skogen om høsten 
kan det være lurt å gjøre som jegerne - ta på 
deg litt fargerikt tøy, for sikkerhets skyld.
 Fiskemulighetene i Rakkestad er mange.  
Og vi er en av de kommunene i landet som 
har flest fiskearter. Dette er i Glomma og i 
vann og elver i lavereliggende deler av kom-
munen. I «Fjellaområdene» er det stort sett 
abbor og ørret.  
 Følgende områder selger fiskekort: Søn-
dre Degernes grunneierlag, Midtre Degernes 
grunneierlag, Rakkestad og Degernes jeger 
og fiskeforening og Tiuråsen viltvernlag. 
Disse fiskekortområdene er i hovedsak knyt- 
tet til de store sammenhengende skogsområ-
dene i sør og øst. Disse organisasjonene leg-
ger ned et betydelig arbeid for å øke 
fiske- mulighetene – særlig med vekt på ørret. 
Fiske- kort fås kjøpt i fiskekortkasser i til-
fartsveiene til disse områdene, eller man kan 
kjøpe kort via SMS. Det selges også fiske-
kort for Glomma. Det må også legges til at 
alle personer under 16 år har rett til fiske 
uten å kjøpe fiskekort i alle vann og vassdrag 
som ikke er lakseførende. 

 I de lavereliggende områdene i kommu-
nen, i hovedsak Rakkestad og Schieselva, er 
det ingen fiskekortordninger. I utgangpunk-
tet er retten til fiske grunneierens. Det er 
denne du må spørre før du fisker. Dette er 
ikke alltid like enkelt og det har derfor eta-
blert seg en praksis med ”tålt fiske” som 
innebærer at grunneieren aksepterer at det 
fiskes. Mange av disse områdene ligger i til-
knytning til dyrkamark. Det er viktig at åker 
og eng ikke blir tråkket ned i forbindelse 
med dette fisket. Rakkestad kommune eier 
to områder langs Rakkestadelva – dette er 
ved Bjørnstadbrua og der hvor «Stien for 
alle» går langs Rakkestadelva. Her kan alle 
fiske så mye de vil og her er det mye fisk! For 
øvrig vises det til fiskekart for Rakkestad.  
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Det vi tradisjonelt oppfatter som kultur-
landskap, er det kultiverte landskapet, det vil 
si naturområder som er tatt i bruk, omfor-
met, dyrket og pleiet for jordbruksformål. 
Men det kan også være landskap for rekrea-
sjon eller som større hage- og parkanlegg, 
men der naturverdiene stadig dominerer. En 
videre oppfatning av kulturlandskapet om-
fatter også utnyttede fjell- og beiteområder 
som den ene ytterligheten og by- og tett-
stedslandskapet som den andre.
 Vi skal se på det kultiverte landskapet 
brukt til jordbruksformål.
 I Rakkestad startet påvirkningen av  
landskapet for ca. 5 500 år siden. Til å be-
gynne med var påvirkningen liten, men fra 
1700-tallet og framover har landskapet en-
dret seg i økende tempo – fra høstingsbruk 
til mer ensidige produksjoner.
 Kanaliseringspolitikken – (d.v.s. diverse 
tiltak for å flytte husdyrproduksjonen til 
områder som best egnet seg til grasproduk-
sjon, mens kornproduksjonen skulle kon-
sentreres til flatbygdene på Østlandet) som 
ble igangsatt på slutten av 1950-tallet - bidro 
til en omfattende omlegging av jordbruket i 
Rakkestad. Forandringen gikk fra et allsidig 
jordbruk med husdyrhold til et landskap 

preget av mer ensidig kornproduksjon. Denne 
omleggingen førte til endringer av jordbruks- 
landskapet gjennom omfattende bakke-  
planeringer og bekkelukkinger.
 Mange biotoper (avgrensede lokaliteter 
med karakteristiske plante- og dyresamfunn) 
er avhengig av vedvarende skjøtsel og ved-
likehold. Når driften opphører gror disse 
igjen, blant annet der tradisjonell produk-
sjon i utmark har blitt ulønnsom. Det er 
også steder der arter blir «dyrket vekk» og 
står nå i fare for å gå tapt for all tid som en 
følge av en mer intensiv utnyttelse av land-
skapet. Likevel er det klart at det er mulig å 
holde noe i hevd så lenge jorda blir drevet. 
Til dette blir det gitt spesielle tilskudd til 
brukere av dyrket mark. Formålet med kul-
turlandskapstilskuddet er å medvirke til å 
skjøtte, vedlikeholde og utvikle kulturland-
skapet gjennom aktiv drift, og til å holde 
jordbruksareal i drift i samsvar med gjelden-
de landbrukspolitiske mål.
 Bøndene i Rakkestad har fulgt de poli-
tiske mål som er vedtatt av Stortinget. Det 
har ført til at vi har relativt store gårder i 
kommunen. Ettersom det har vært og fort-
satt er et ønske å slå sammen gårder. Selv om 
det har foregått en spesialisering, er det like-

Tekst: Jan-Erik Tveten 

Kulturlandskapet 
i Rakkestad
Kulturlandskap er landskap som er helt eller delvis 
påvirket av mennesker opp gjennom tidene. Det skiller 
seg derfor fra den opprinnelige naturltilstanden. 
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vel fortsatt litt variasjon i jordbruksproduk-
sjonene i Rakkestad. De som driver med 
storfe, sau og hest produserer vanligvis både 
gras og korn, samt i enkelte tilfeller grønn-
for. Det er både et krav og et ønske fra stor-
samfunnet at dyr går på beite både for å 
hindre at arealer gror igjen og rett og slett 
for å se og oppleve dyr ute i det fri. Så der 
det er beitedyr er det også behov for beite-
areal. Ellers har noen få spesialisert seg på 
høyproduksjon for salg. De fleste bøndene  
i Rakkestad driver imidlertid ensidig korn-
produksjon.
 Hva kan du se når du vandrer i jord-
brukslandskapet i Rakkestad? Det er mange 
velstelte gårder med forskjellig type tun. Vi-
suelt er de mange gårdstuna regionens mest 
betydningsfulle bygningsmasse. Dette fordi 
gårdene er spredt og tuna lett synlige pga. de 
snaue arealene rundt. Jordbruket forvalter 
dessuten mange av de gamle bygningene i 

Norge. Bygninger som derved er en synlig og 
tilgjengelig del av vår kulturhistorie. Land-
former og gårdenes størrelse avgjør ofte hvor 
tett tuna ligger. Tette tungrupper ses ofte der 
jordeiendommene er små. På tunet er det 
vanligvis våningshus, driftsbygning og vogn-
skjul/redskaps hus. Våningshusa varierer fra 
hus med «vanlig størrelse» til store bygninger 
hvor gårdens eiere (og tjenere i tidligere ti-
der) holdt til. På slutten av 1800-tallet og 
framover kom enhetslåven hvor mange 
funksjoner ble samlet i én stor, oftest rød-
malt bygning med høytrev, stall og fjøs.  
Visuelt gav disse nybyggene jordbruksland-
skapet et nytt og uvant preg. Etter at kanali-
seringspolitikken ble innført, har de nye 
driftsbygningene fått et annet preg. De nye 
byggene er ofte store og forholdsvis lave – 
tilpasset godkjent produksjon. I tillegg er det 
vanlig med et redskapshus med plass til da-
gens redskap. I noen tilfeller er i stedet låven 
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gjort om for å huse store redskaper. Ofte står 
det også et stabbur på tunet. Det blir i dag 
vanligvis brukt som lagerplass, men noen 
har også tatt det i bruk for andre formål som 
f.eks. festlokaler. Andre bygninger du kan se 
enkelte steder er bryggerhus, som innehol-
der «grovkjøkken» med diverse utstyr brukt 
til matlaging og en liten leilighet – kanskje 
også rom til ved – samt utedo. Utenom tunet 
kan du noen steder treffe på smie, sag, kve 
for beitedyr, jordkjeller og flere små hus.
 I tilknytning til gårdstunet var det van-
ligvis en brønn/gårdsdam. Denne ble brukt 
som vannkilde til husdyra i tillegg til at den 
var et vannreservoar i tilfelle brann. Men etter- 
som antallet husdyr i Norge minket i tiden 
etter siste verdenskrig, og det ble innlagt 
vann i boliger, fjøs og stall, så forsvant beho-
vet for gårdsdammene og svært mange av 
dem ble etter hvert fylt igjen. I tillegg fikk 
brønnloven av 1957 store negative konse-
kvenser for dammene i kulturlandskapet. 
Strenge krav til sikring av dammene gjorde 
at mange grunneiere fant det rimeligere å 
fylle igjen dammene sine. Det kunne også 
være praktisk at arealet dammen la beslag på 
ble en del av den dyrkede marka eller utvidet 
tun. Ofte er det knyttet et spesielt dyre- og 
planteliv til disse landskapselementene, og 
endringene har hatt negativ betydning for 
det særegne dyre- og plantelivet i dammene. 
Flere tiltak og strategier er nå utviklet for  
å gjenskape disse viktige biotopene i kultur-
landskapet. I dag er man bevisst på hvilken 
viktig rolle dammene spiller for artene  
i kulturlandskapet, og man ønsker derfor  
å beholde gårdsdammene. Dette har også 
ført til at noen dammer blir gravd opp igjen. 
Fangdammer (som er konstruerte våtmarker 
som fanger opp og holder igjen jordparti-
kler, næringsstoffer og plantevernmidler fra 

diffuse kilder som dyrka mark, veier og be-
bygd areal) kan også være  positive elementer 
for biomangfoldet. Disse dammene er av 
forholdsvis nyere dato og ligger som oftest  
i tilknytning til grøfter og mindre bekker.
 I Rakkestad er det mange alléer (trær på 
begge sider av veien) av forskjellige typer trær. 
De fleste er gamle, men det ble plantet en del 
trerekker (trær på den ene siden av veien) på 
1990-tallet. Du ser dem på østsiden av riksvei 
22 ut mot Rakkestad kirke og før du kommer 
til Degernes sentrum. Alléene ser du oftest 
langs innfartsåren til store gårder. I tillegg til 
at de tar seg godt ut, har de ofte en viktig 
kulturhistorisk betydning. De kan også ha 
stor betydning for det biologiske mangfoldet 
i et jordbrukslandskap som ellers for det meste 
består av fulldyrka areal. Alléer og trerekker er 
viktige karaktertrekk og av stor betydning for 
landskapsbildet.
 Noe av det du legger mest merke til i 
jordbrukslandskaper i Rakkestad er kanskje 
ravinene. En ravine er en dal hovedsakelig 
dannet som følge av erosjon av bekker og 
mindre elver. Ravinene er typiske for om-
råder med leire fra tidligere havbunn, og  
finnes derfor bare noen steder i landet. Rak-
kestad har mange raviner spesielt i tilknyt-
ning til Rakkestadelva og dens sideelver – og 
flere jo nærmere du kommer Glomma. I de 
bratte skråningene ned mot dalbunnen eller 
bekker/elver ble disse arealene vanligvis  
beitet. I bakkene som beites kan du se stier 
(som danner såkalte «rynkelier») som er laget 
av beitedyr. I Rakkestad er det storfe, sau og 
hest.( Viser til artikkelen om Buerbakkene 
som ble foreslått som kulturlandskap av nasjo- 
nal betydning.) Da landbruket ble mekani-
sert så økte imidlertid behovet for å få større, 
sammenhengende områder med mye min-
dre hellingsgrad enn i ravinesidene. Gård-
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brukerne begynte å jevne ut en del av de 
mindre bakkene ved hjelp av bulldosere 
(bakkeplanering/holesletting). Sammen med 
lukking (mange bekkeløp er lagt i rør) av 
bekker og nydyrking av skog, førte dette til 
relativt store endringer av jordbrukslandska-
pet, og mange raviner forsvant. Endringene 
skapte i stede store sammenhengende jorder 
som ble lette å bruke med moderne redskap. 
De store åpne arealene med kornåkrer som 
bølger i vinden er et vakkert skue om høsten. 
Bekker og elver snor seg med sine meander-
slynger gjennom kulturlanskapet. Selve bekke- 
og elveløpet er ofte skjult av kantvegetasjon, 
og vassveiene kan være lite synlig fra eksiste-
rende ferdselsårer. Vannet i bekker og elver 
er ofte gråfarget som følge av leirmassene, 
men også pga. avrenning fra dyrka mark. 

Dette har vært et stort problem i mange om-
råder, inkludert Rakkestad, men her gjøres 
det mye for å bedre forholdene.
 Enkelte steder dukker det opp fornmin-
ner i kulturlandskapet som helleristninger, 
gravhauger o.l. De eneste kjente helleristnin-
gene som er funnet i Rakkestad kom til syne 
på Bjørnstad Søndre ved en tilfeldighet  
i 1986, og ligger midt på et jorde, men er 
gjort tilgjengelig ved hjelp av en merket sti. 
Gravhauger er det massevis av i Rakkestad. 
De største gravfeltene ligger på Gjulem- 
gårdene, men det er også flere mindre felt 
registrert i tillegg til enkeltgravminner fra 
ulike perioder. I kulturlandskapet i Rakke-
stad er det også mulig å finne blant annet 
rester etter et omfattende husmannsvesen, 
gamle veisystemer, tidligere tiders industri  
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i form av sager og møller samt seterdrift. 
Flere opplysninger finner du i Rakkestad 
bygdebok bind I.
 Det gamle jordbrukslandskapet, preget 
av mann og hest og med små åkerlapper og 
beiteområder var vakkert. Traktorens land-
skap har også sin skjønnhet. Som alltid i  
kulturminnevernet vil det være snakk om å 
bevare eksempler på forskjellige driftsformer 
og ressursutnyttelser fra ulike tidsperioder.
 Bevaring av kulturlandskap betyr å be-
vare helheter. Men helheten består av mange 
detaljer som har betydning. Dyr må fortsatt 
beite på beitemarker for at ikke skog og kratt 
skal overta, og på setervollene må slåtten 
fortsette, slik at krattskogen holdes unna. 
For å opprettholde blomsterengene må en 
pleie dem på samme måte som det skjedde 

den gangen de var en naturlig del av det dyr-
kede landskapet.
 Derfor må vern av kulturlandskap bygge 
på retningslinjer for skjøtsel og avtaler med 
grunneierne, eventuelt også ledsaget av til-
skudd til gårdbrukerne når skjøtselen inne-
bærer reduserte inntekter i forhold til mo-
derne drift.
 Utfordringen i Rakkestad er å prioritere 
de områdene som vi ønsker å ta vare på. 
Hvilke områder i Rakkestad synes du det 
bør holdes et ekstra øye med?

Vil du lære mer om kulturlandskap:
www.skogoglandskap.no
www.miljolare.no
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Kjære alle brukere 
av denne flotte turboka!
Lions Club Rakkestad fikk en utfordring hvor vi ble spurt om 
å bidra til en turbok som kan inspirere mennesker i alle aldre 
til å bruke de fantastiske områdene vi har her i Rakkestad. 
Den utfordringen passer veldig godt sammen med klubbens mål 
om å kunne bidra til gode og sunne formål til glede for både barn, 
unge og voksne. I forbindelse med at klubben fyller 50 år har vi 
ønsket å gi en gave tilbake til bygda vår. En turbok som alle kan 
bruke passet perfekt til vårt ønske. Vi i Lions synes det er fint 
å kunne bruke denne anledningen til å fortelle litt om hvem 
vi er og hva vi er opptatt av.

Juletresalg på Bankplassen
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Lions International er en verdensomspen-
nende organisasjon med klubber i mer enn 
200 ulike land. Mer enn 1.35 millioner 
medlemmer fordelt på 45.000 klubber gir et 
stort nettverk som kan få til mye. Sammen 
ønsker vi å skape forståelse for verdens behov 
for humanitær hjelp, og å yte frivillig innsats 
med lokalt engasjement og internasjonalt 
samarbeid.
 Vårt motto er «We serve» og i Norge har 
vi oversatt det til «Gode venner som hjelper 
andre». Dette er en god rettesnor for alt vi 
ønsker å engasjere oss i, helt fra de små nære 
tingene til det internasjonale engasjementet.
 De store internasjonale oppgavene Lions 
er engasjert i nå er finner vi i Afrika. I lan-
dene Uganda, Malawi og Zambia er det et 
omfattende program for øyehelse, vaksina-
sjon mot meslinger, bygging av skoler og 
brønnprosjekter for å sikre tilgang på rent 
vann. I tillegg er det et stort fadderprogram 
for barn i Uganda. Lionsklubber over hele 
verden bidrar til å finansiere dette. I tillegg 
yter Lions Internasjonal Foundation bistand 
i katastrofeområder.
 I Norge teller Lions omkring 12.000 
medlemmer fordelt på 478 klubber. I tillegg 
de langsiktige arbeidene i Afrika, har Lions 
Norge påtatt seg et særlig ansvar for bygging 
av hus på Haiti etter den store jordskjelv-
katastrofen. Klubbene i Norge skal bygge 50 
hus som et bidrag til at samfunnet kan gjen-
opprettes etter de store ødeleggelsene. Mange 
klubber er også engasjert i ulike andre  
bistandsprosjekt rundt om i verden. Disse 
prosjektene har ofte en lokal tilknytning og 
er meget konkrete. Eksempler på slike pro-
sjekter er bygging av barnehjem, skoler,  
eldrehjem. Utstyr i form av inventar, skole-
saker, medisinsk utstyr, klær, maskiner osv, 
er også prosjekter som mange er engasjert i. 

Mye av det som ytes er økonomisk bidrag til 
lokale ildsjeler eller myndigheter, men noe  
er i form av konkret arbeidsinnsats og utstyr.
 I Norge er Lions også sterkt engasjert i 
arbeid for synshemmede, funksjonshemme-
de og ulike forebyggende arbeider for barn 
og ungdom. Lions har egen førerhundskole 
hvor førerhunder til synshemmede og blinde 
utdannes. Lions Røde Fjær Aksjon er en 
kjent kampanje i den forbindelse. Aktivitets-
tilbud i form av helsesportuke i Tana og ak-
tivitetsleir for funksjonshemmede er også en 
lang og god tradisjon for Lions i Norge.
 Gjennom mange år har Lions engasjert 
seg sterkt i kampen mot narkotika.  Den år-
lige tulipanaksjonen og en rekke lokale akti-
viteter og arrangementer, samler årlig inn 
store beløp til forebygging for ungdom mot 
bruk av narkotika. Det gis støtte både til po-
litiarbeid, frivillige organisasjoner og enkelt-
personer som bidrar med konkrete aktivite-
ter mot bruk av narkotika.
 Lions har også utviklet et undervisnings-
program, «Det er mitt valg», som er rettet 
mot barn og ungdom i skolen. «Det er mitt 
valg» har det mål å gi barn og ungdom kunn-
skap og holdninger til å kunne ta gode og 
riktige valg for egne liv. Det å sette grenser 
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for seg selv og å ta vare på seg selv og andre 
er et viktig mål for læringen. Programmet 
gjennomføres på utallige skoler rundt om i 
Norge ved at lærere gis opplæring i gode me-
toder for å gi kunnskaper om og å trene på 
disse ferdighetene. Takket være et godt sam-
arbeid mellom skoler, kommuner og lokale 
klubber har dette vært en suksess. I Rakke-
stad brukes dette programmet systematisk 
og har fått gode tilbakemeldinger.
 Lions Club Rakkestad ble etablert i april 
1963. Siden den gang har medlemmene i 
klubben holdt det gående med mange faste 
aktiviteter hvert år i 50 år. Mange rakstinger 
kjenner oss gjennom salg av juletrær og nek 
på Bankplassen, Barnetimen på julegåteåp-
ningen, Luciakoret, Tulipanaksjonen hver 
vår og Lokal telefonkatalog som de mest 
synlige aktivitetene. I mange år har vi også 
sendt ungdommer fra Rakkestad på ulike 
reiser og opphold i andre land for å bidra til 
større gjensidig forståelse for ulike kulturer 
og tradisjoner. I tillegg har vi hatt mange an-
dre arrangementer for både barn, unge og 
eldre. Gjennom disse aktivitetene kommer 
vi i kontakt med mange rakstinger som vel-
villig støtter opp om våre arrangementer. 
Dette setter vi stor pris på.
 Vi som er medlemmer i Lions Club Rak-
kestad føler oss privilegert som får så mye 
positiv tilbakemelding på det vi holder på 
med. Gjennom alle hyggelige kommentarer, 
positiv omtale i ulike sammenhenger og be-
tydelige økonomiske bidrag som vi kan for-
midle videre, opplever vi stor anerkjennelse 
på det vi holde på med. Næringslivet og 
kommunen er også viktige støttespillere for 
oss gjennom sine positive holdninger og vel-
villig økonomisk støtte. Tilsammen er alle 
med på å legge grunnlaget for våre prosjekter. 
De siste årene har vi fått den glede av å for-

dele om lag 200.000 kroner hvert år til ulike 
formål. Mye av disse pengene går til lokale 
tiltak. Både enkeltpersoner, lag og foreninger 
og allmennyttige tiltak kan vi tilgodese med 
små og store bidrag. Klubben støtter også na-
sjonale satsinger og internasjonale prosjekter. 
Vi har noen gjengangere som vi er spesialt 
opptatt av og eksempler på dette er å sende 
en deltaker med ledsager til Helsesportuka i 
Tana, påkoste ungdom et utvekslingsopp-
hold på sommeren, støtte til div barne- og 
ungdomsarrangement i Rakkestad, støtte til 
skoleprosjekt i Gambia drevet av en Widar 
Gudim, økonomisk støtte til vanskeligstilte 
barn, unge og familier før jul, gjennomføring 
av «Det er mitt valg» og støtte til enkeltpro-
sjekter til glede for ulike grupper (lys på Rak-
kestad gravlund, sikkerhetslenker og kikke-
øyne til ytterdører for eldre, m.m.)
 Lions som organisasjon er opptatt av at 
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de midlene som skaffes tilveie gjennom akti-
viteter og gaver skal videreformidles i sin 
helhet til ulike prosjekter. Det betyr at med-
lemmene selv betaler alle kostnader for drift 
av egen klubb og interne gjøremål.
 Engasjementet i Lions bestemmes av 
klubben og medlemmene selv. I Rakkestad 
er vi heldig å ha en stor og solid klubb som 
er oppriktig engasjert i både lokalsamfunnet, 
nasjonale aktiviteter og internasjonale sat-
singer. Vi mener at denne spredningen av 
engasjement gjør det interessant å fortsette 
driften i klubben også for fremtiden. Vi er 
klar over at den tillitten vi er vist av mange 
her i Rakkestad må håndteres på en god 
måte. Våre planer for fremtiden er å fortsette 
med denne tredelingen av engasjement vi nå 
har. Det vil helt sikkert bli skifte på enkelte 
områder, men noen vil helt sikkert bestå i 
lang tid. Det er viktig for oss å bygge tradi-

sjoner samtidig som vi er åpne for fornyelse.
 Med denne flotte turboka i hånda har du 
som leser det beste utgangspunkt til å nyte 
natur og friluftsliv på en engasjerende måte. 
Kanskje er dette en god anledning til å invi-
tere med en nabo, venn, kollega eller andre 
på felles utflukt i den flotte naturen Rakke-
stad har å by på. Det er et vell av muligheter 
for både gående og syklende. Det å knytte 
kjennskap og vennskap i flotte omgivelser er 
av de beste investeringer vi kan gjøre som 
mennesker. Det er i Lions sin ånd å opp-
muntre til at alle, uansett forutsetninger, kan 
få positive og helsebringende opplevelser. Vi 
håper at du får mange fine turer i Rakkestad 
framover.

Brynjard Rønningen
president
Lions Club Rakkestad

Fiskelykke i Rakkestadelva
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Sykling i Rakkestad
Sykkelturene vi har beskrevet her omfatter 
mesteparten av bygda. Starter du på bar  
bakke når det gjelder geografi og veier i Rak-
kestad, tar disse turene deg med til store  
deler av bygda vår. Når du har syklet dem, er 
det opp til deg å knytte de sammen med 
egne turer – det er bare å bruke kartet. Turene 
er ikke lengre enn at du med vanlig sykkel og 
vanlig «kondis» skal kunne greie dem. For 
noen kan de være etapper på lengre turer.
 For mange turister er landbruksland-
skapet i Rakkestad kun en transportetappe 
på vei til fjell og fjord. Slik trenger det ikke å 

være. Rakkestad har også natur og opplevel-
ser å by på. Kanskje krever det noe annet av 
deg: at du «girer ned» litt, tar deg tid og lar 
naturen gjøre inntrykk på deg. Du står ikke 
så høyt i terrenget at horisonten er to mil 
bred, men den kilometeren du ser har også 
noe å gi deg.
 Rundt om i kulturlandskapet står min-
nesmerkene etter år med hardt arbeid. Den 
gamle grindsteinen nede ved veien, en bauta, 
møysommelig satt på plass med sine smidde 
stabler. Små og store plasser som med hardt 
arbeid er ryddet og dyrket for å fø folk gjen-

Bildet av disse spreke syklistene er tatt for ca. 115 år siden. Oskar Lannem står som nummer 
to fra venstre, så følger lærer Thor Olsen og Edvard Bjørneby. Mannen til venstre er ukjent. 
Fotograf er sannsynligvis Lars Røed. Bildet er tatt utenfor hovedhuset på Røed i Degernes. 
Skredderen, organisten og fotografen Lars Røed var en kulturpersonlighet som bodde i Degernes 
fra 1891. Han flyttet til Asker i 1915 for å bli lærer ved småbrukerskolen der. Foto utlånt av 
Øyvind Lannem. 
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nom skiftende tider. Mange plasser er gjemt 
og glemt, her tok småskogen tilbake det den 
eide for mange år siden.
 Her støter du på flotte fiskevann som kan 
innfri en storfiskers drøm. Her er utallige 
vann og tjern der du kan ta en dukkert en 
varm sommerdag, eller bare sitte og nyte sol-
nedgangen på et varmt svaberg. Fra toppen 
av en ås kan du skue utover et landskap av 
bølgende kornåkre med noen gårdstun drys-
set ut over i alt det grønne. I skumringen kan 
du brått komme over et par elger eller en  
rådyrflokk som beiter oppunder skogbrynet. 
Kanskje kommer du inn på andeparet som 
fredelig kurtiserer i en bekkekulp eller en 
brønn. Eller du kan betrakte småfisken som 
leker i strandkanten helt til ei glupsk gjedde 
plutselig får seg en munnfull mat.
 Mange av de gamle ferdselsårene som 
gikk på kryss og tvers gjennom bygda vår har 
blitt pløyd opp eller de har blitt borte med 

flatehogst i skogen. Dette var veier som folk 
brukte til og fra arbeid og fest. Den gang var 
det den korteste veien som gjaldt. Nå kan vi 
kjøre mange kilometer rundt i bygda for å 
komme noen hundre meter i luftlinje. Til 
fots og med hest var det gamle tråkket over 
åsen effektivt. Disse veiene hadde i dag vært 
en ressurs for mange som er glade i å gå eller 
sykle en tur. Dersom disse veiene hadde vært 
i bruk i dag, hadde bygda vært mindre, og vi 
hadde hatt flere naboer.
 Vi som har skrevet om sykkelturene, har 
tatt hensyn til dette. Mange av turene lar deg 
få oppleve gleden ved å ferdes på gamle og 
nesten gjengrodde stier og tråkk i kultur-
landskapet.
 Vel, nå er det opp til deg å komme deg ut 
og finne dine egne opplevelser i Rakkestad 
– vi ønsker deg god tur!

Erik Heen, Egil Solbrekke, Ragnar Heier
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Avhengig av hvor langt du vil sykle, kan du 
starte denne turen mange forskjellige steder. 
Som langtur vil du kanskje starte hjemmefra 
et sted i Rakkestad og sykle helt om Hær-
land og Ørje eller Mysen. I dag kjører du til 
Korperudmoen for å starte der.
 Etter å ha betalt veiavgift på Budalsveien, 
kjører du inn til Korperudmoen og parkerer 
på parkeringsplassen ved informasjonstavlen. 
Veien er stengt med kjetting 50 meter lenger 
fram, så du kommer ikke stort lenger med 
bil. På sykkelsetet gir du deg så i vei innover. 

Straks deler veien seg, du skal rett fram mot 
Krokvannet, forbi det røde vognskjulet. Her 
er veien hard og slett med litt løs grus, god å 
sykle på selv etter et regnskyll eller to. Du 
følger elva Tjæra, som renner mot deg på 
venstre side av veien, noen ganger nært og 
noen ganger ute i myra. Her og der er større 
og mindre kulper. Du sykler mot elva, det er 
derfor det går litt tyngre – terrenget stiger 
sakte men sikkert. Tjæra er den største av  
elvene i denne delen av fjella og her var det 
betydelig tømmerfløting i gamle dager. 

Korperudmoen 
– Kulevannsaga  Lengde: 15 km tur/retur a
Dette er en tur i hjertet av Rakkestadfjella. Den går på meget 
god grusvei i småkupert terreng, langs myrer og vann nordover 
og inn i Eidsberg kommune.

1
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Korperudmoen 
– Kulevannsaga  Lengde: 15 km tur/retur a
Dette er en tur i hjertet av Rakkestadfjella. Den går på meget 
god grusvei i småkupert terreng, langs myrer og vann nordover 
og inn i Eidsberg kommune.

 Etter omtrent en kilometer deler veien 
seg, du skal holde rett fram. Til høyre (øst-
over) går veien til Haugstenvannet. Videre 
rett fram passerer du flere hytter på venstre 
side av veien innover. Så kommer du til et 
skilt som viser at du er 3 km fra Korperud-
moen, og at det går en sti ned til Krokvannet 
og videre til Skrabberud. Sydenden av Krok-
vannet skimter du nede til venstre mellom 
granleggene. Etter et par hundre meter, idet 
veien svinger litt østover, ser du  Ekelia nede 
til venstre. Dette er en av de eldste hyttene i 
Fjella, bygget i 1885. Her har skaufolk gjen-
nom vel 100 år møtt hverandre til jakt og 
kanskje ble det et lag poker også …
 Så tråkker du deg videre opp på høyde-
draget. Veien går unnabakke igjen, nå er du 
på full fart ned mot Bøhnsmosen. Denne 
myra er et naturreservat, og straks kommer 
du til en opplysningstavle på venstre side 
som informerer om  området. Vegetasjonen 
på myra er lav, og landskapet er åpent mot 
vest utover myra. Etter en kilometer langs 
myra deler veien seg igjen, denne gangen 
holder du til høyre opp bakken, den brat-
teste til nå. Her må du opp å stå i ramma. 
Videre snirkler veien seg rundt bergnabber 
og over myrdrag til du kommer til nok en 
kjetting over veien. Her må du av sykkelen. 
Nå er du ved veis ende i Rakkestad kom-
mune, her er en stor plass for tømmer og 
snuplass for tømmerbiler.
 Men turen ender ikke her, du gir deg i 
vei oppover bakken, nordover, inn i Eids-
berg kommune. Veien er fortsatt like god, 
om ikke enda bedre. Etter en liten stund 
kommer til en kryssende vei som er mer 
kjørt. Til høyre kommer du til Hærland i 
Eidsberg. Til venstre går veien til Kulevann-
saga og videre mot Stålsvannet. Det er denne 
veien som gjelder i dag. Den er småkupert 

* Start/parkering: Korperudmoen
GPS-koordinat: N:6590436 | Ø:643036

og svingete, underlaget er godt, så her er det 
en fryd å sykle. Furuskogen er glissen og vi-
ser en del av omkringliggende terreng. 
Straks passerer du Søndre Kjelen til venstre 
ute i myra, og brått er du ved et veikryss med 
et av områdets mest omfangsrike skilting, 
her er det mange turstier som krysser. Du tar 
til høyre, og etter noen hundre meter krysser 
du dammen før du befinner deg inne på tu-
net mellom saga og hytta. Nå er det tid for å 
stige av og ta en rast. Sett av litt tid til å se 
deg rundt i området, ta turen videre opp 
langs sagdammen og opp til demningen ved 
Kulevannet. Her var det en gang en viktig 
arbeidsplass for mange mennesker, med mye 
hardt arbeid, men sikkert også mye moro i 
flotte sommerkvelder … Etter å ha sittet i 
ettermiddagssola og fundert litt, kommer tid 
for returen. Den går samme vei tilbake, så 
den finner du selv. Gled deg, hjemturen er 
mest unnabakke!

*
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Turen starter ved gapahuken på Finnestad-
toppen. Her er god mulighet til parkering. 
Etter å ha klarert utstyr og sykkel hiver du 
deg på og legger i vei innover Budalsveien. 
Du behøver ikke så stor fart ned bakken, for 
du skal første vei inn til høyre, forbi kjettin-
gen og  rakt innover Finnestadmosen og 
fram til Finnestadgrua. Hold til venstre her, 
og du passerer straks Grua Sag. Nå skal du 
første til venstre etter saga. Bort igjennom 
skauen passerer du nordenden av Havne-
tjern. Etter et lite stykke sykler du over Tjæra 
på brua ved Sæterhølen. Her ligger hytta 
«Brokafeen» Etter et lite stykke kommer du 
ut på Jamnemoveien og skal til høyre (syd-
over) mot sivilisasjonen igjen. Du passerer 

Gruarunden  Lengde 10,5 km

Dette er en variert tur som for det meste går på grusvei i skogen, 
men den går også noe på asfaltert vei. Her er litt av hvert å se langs 
veien. Du sykler store deler av turen langs elva Tjæra.

2

* Start: Gapahuken på Finnestadtoppen
GPS-koordinat: N:6588432 | Ø:641120

*

På brua over Tjæra
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Gruarunden  Lengde 10,5 km

Dette er en variert tur som for det meste går på grusvei i skogen, 
men den går også noe på asfaltert vei. Her er litt av hvert å se langs 
veien. Du sykler store deler av turen langs elva Tjæra.

Slottsberget før du kommer ned til Glø- 
boden og deretter Murås. Elva Tjæra flyter 
rolig til høyre for deg ute på jordet. I krysset 
syd for Galborgen skal du til venstre – fort-
satt sydover. Du kommer gjennom gårds-
tunet på Tjærbutangen før du så kommer 
ned til Mellomdalsveien, her skal du til høy-
re mot Tjernes. Du følger nå Tjæra behage-
lig nedover forbi Bjørnhullet og Sagfossen 
helt ned til brua ved den nå nedlagte Tjer-
nesbutikken. Du har hatt en sjarmøretappe 
så langt, så nå må du opp til Finnestadtop-
pen igjen. Ta til høyre mot Rakkestad og 
kjør ca 900 meter før du tar veien opp mot 
Finnestad og til venstre før husene.
  Søker du syre i beina, er det bare å stå i 
ramma, opp gjennom skogen, helt opp til 
Finnestadgrua, her passerte du for litt siden 
motsatt vei. Nå tar du til venstre ved grua og 
kommer utover Finnestadmosen igjen. Ta så 
til venstre på Budalsveien – oppe på bakke-
toppen er du tilbake der du startet. Nå har 
du fortjent en god hvil.
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Etter å ha parkert ved Dalsmoen Sag og kan-
skje lest litt på info-tavla der, er det bare  
å legge i vei rett nordover forbi høvleriet. Et-
ter ca en kilometer deler veien seg, hold til 
venstre, ellers kommer du til Høgeholtet. 
Veien går videre gjennom skogen, forbi 
pukkverket og du kommer fram til Frøne, 
som ligger ca 1 km syd for Frønesjøen. Her 
slynger veien seg videre langs bekkedraget, 

og etter en kilometer til kommer du til jor-
dene og grinda på Høitomt. Du kan passere 
denne, men du kan også la sykkelen bli igjen 
her og rusle den siste bakken opp til husene 
på Høitomt. Her er flere muligheter til en 
piknik i det grønne en flott sommerdag når 
sola skinner. Kanskje du nettopp skal hvile 
deg og nyte stillheten her en stund før du 
begir deg på hjemvei igjen.

Dalsmoen- Høitomt
Lengde: 10 km tur/retur

Dette er en relativt kort tur til et pent og fredelig sted helt inne  
på grensa til Marker. Du bør ha med deg kaffe og en sjokolade-
knupp eller to når du sykler hit. Det er flott å sitte i solveggen 
på Høitomt og nyte medbragt. Det kan til og med hende du får 
selskap av fotgjengere som kommer på stien som går forbi her 
inne. Denne turen kan også være en avstikker eller en etappe på 
en lengre tur, men her beskrives turen fra Dalsmoen Sag.

3
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* Start: Dalsmoen Sag 
GPS-koordinat: N:6586978 | Ø:644357

Høitomt
Dette er en gammel husmannsplass  
i kommunes skoger. Her er det kjent 
bosetting fra 1749, men en må anta 
at her har vært bosetting fra adskillig 
tidligere tider. Siste fastboende flyttet 
herfra i 1964. Ettersom Høitomt er en 
av de få intakte husmannsplassene 
i bygda har det blitt etablert en venne-
forening i tilknytning til plassen. De 
driver vedlikehold av stedet og arrangerer 
hvert annet år Et sommerdøgn på 
husmannsplassen, hvor en kan oppleve 
noe av livet på en husmannsplass 
i eldre tider..

*

Frøne
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Fra Degernes sentrum skal du nå ta av øst-
over mot Bjørnstad nede ved kafeen og sykle 
utover sletta mot Oremo. I Oremokrysset 
tar du nå av mot Nakkim. Her får du nå 
først stigningen opp forbi Heier og opp på 
åsen, før du sykler nedover igjen, forbi  
Nakkimgårdene og helt ned til veikrysset, 
hvor du skal til høyre, sydover mot Væhle. 
Du passerer to Væhle-gårder og deretter  
informasjonstavla for Kløsa-området. Veien 

går så videre østover forbi Trindborg – her 
kommer bekken fra Kløsa imot deg nede i 
bekkedraget til høyre. Det er oppoverbakke, 
men du er straks framme og kan stige av og 
tilbringe en flott dag ved et av Degernes 
største og mest spennende vann. Med kano 
er det mye å utforske her, men det får bli på 
neste tur – i dag kan du fiske og bade. Veien 
hjem finner du selv.

Degernes sentrum 
– Kløsa
Lengde: 15 km tur/retur 

Dette er en tur hvor du med fordel kan ta med familien 
og avhengig av vær og ønske for dagen: fiskestang, badeutstyr 
og selvfølgelig en sekk med et godt måltid. 

4
Se felleskart side 143

* Start/parkering: Degernes sentrum 
GPS-koordinat: N:6582050, Ø:637720
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Det er flere muligheter til parkering i Deger-
nes sentrum, for eksempel ved Idrettshallen, 
ved Coop-butikken eller på kirkebakken.
 I sentrum skal du nå først ned til Deger-
nes Cafe og Servicesenter. Herfra skal du 
følge skilting mot Bjørnstad i retning Øst-

bygda. Det er bare å tråkke i vei utover sletta 
mot Oremokrysset, her skal du ta av sydover 
mot Nakkim. Underlaget er forholdsvis god 
asfalt, og veien slynger seg mellom gårder, 
jorder og skogholt. Forbi Heier-gårdene 
kommer du opp på et lite åsdrag, for så å 

Degernes – 
Sandbekk Mølle
Lengde: 31 km

Dette er en tur på lite trafikkert 
vei, en fin treningstur i Degernes. Ut fra 
denne ruta er det muligheter til ulike avstikkere 
og variasjoner når du blir kjent i området.

5
Se felleskart side 143

* Start/parkering: Degernes sentrum 
GPS-koordinat: N:6582050, Ø:637720

Låby-gårder fra syd
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kjøre utover mot Nakkim. Før Nakkim- 
gårdene skal du ta til høyre i krysset og kjøre 
grusveien via Låbygårdene mot Sølvskudt. 
Dette er en velholdt vei som er god å sykle 
på. Det er oversiktlig, så du kan tråkke til litt 
ekstra her. Da er du ved Sølvskudtkrysset før 
du aner det. Her kommer du inn på Gam-
melsrud-Væhle-veien. Du skal til høyre mot 
Gammelsrud. Da bærer det straks opp i sko-
gen, forbi et grustak og videre oppover. Her 
må du følge med litt for å finne avkjøringen 
til veien som går opp på Lundefjellet: den 
går av til venstre etter gapahuken på høyre 
side. Det er den siste avkjøringen til venstre 
før Lunde. Dersom du driver med trening 
og slikt er dette stedet for å knalle til med en 
intensiv etappe i intervalltrening. Etter bom-
men bærer det oppover på turens heftigste 
motbakke. Den er ganske lang! Er du på tur 
i dag, får du gire ned og nyte den fine naturen 
innover åsen. Finn deg en fin plass mellom 

furuene og slapp litt av i lyngen. På sykkel-
setet får du snart lønn for strevet oppover: 
endelig faller terrenget nedover mot Djup-
tjern. Hvil deg, men pass farten nedover mot 
bommen. Etter bommen skal du på denne 
turen svinge til høyre mot Sandbekk mølle. 
Du skal «fram i bøgda» igjen. I og for seg 
kunne du nå tatt turen inn til Hivannet og 
tilbake igjen for å bruke opp litt energi på en 
fin sykkelvei. Denne turen er beskrevet på 
det neste oppslaget i boka. Men turen vår 
går til Sandbekk mølle denne gangen. Nå 
passerer du straks Djuptjern, et av de mange 
idylliske vannene i Degernesfjella. Videre 
nedover kommer du til et par plasser før du 
er ved Sandbekk Mølle. Her er det helt ide-
elt å ta seg en hvil. Ved ruskevær går det an å 
sitte under tak i gapahuken ved mølla. Der-
som det skulle være påtrengende, er du for-
øvrig nå i nærheten av noe så sjeldent som en 
utedass! Den ligger borte ved veien fram til 

En avstikker sydover fra Sandbekk fører deg til Sundsbrua. 
Fra rasteplassen med utsikt over Skjeklesjøen.
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krysset ved saga. Den er en av Rakkestads få 
«offentlige» avtreder … Jaja, hiv deg på syk-
kelen igjen og kom deg fram til Vassroaveien 
som krysser borte ved saga. Her er du på 
Vassroas «Highway no 1». Nå bør du være 
klar for en fartsetappe igjen, for her er veien 
bred og med god asfalt. Du er nå omtrent 
halvveis og klar for hjemturen. Sannsynlig-
heten for at du har vinden i ryggen herfra er 
over 50%, så med litt trykk på pedalene pas-
serer du raskt Skammelsrud, Stenraden og 
Lannem. Du må gi på litt ekstra opp fra 
Lannemholen til Lilleheier. Her krysser du 
under kraftlinja til Sverige – «Svenskelinna» 
før du passerer over toppen ved Lilleheier og 
gir deg innover myra gjennom skogen før du 
kommer til Gammelsrud. Her ser du et skilt 
du bør dra kjensel på: Gammelsrud- Væhle-
veien. Du skal denne gangen ta til høyre og 
sykle mot Lunde. Her kommer du etter 
hvert forbi to Lunde-gårder, før du kommer 
opp i skogen. Her har du vært før i dag. Veien 
over Lundefjellet går av til høyre. Dersom  

du ikke er klar for en runde til, går turen nå 
videre tilbake til Sølvskudt. Her kan du selv-
sagt korte ned turen ved å kjøre tilbake den 
veien du kom tidligere i dag, men nå velger 
du å sykle videre rett fram på Gammelsrud-
Væhleveien helt til endes ved Væhle. Du 
møter Kløsa-veien og tar til venstre mot  
Uttisrud og kommer videre til Nakkim-
krysset. Her kan du også stikke hjem via 
Nakkim, men denne gangen sykler du rett 
fram forbi Ås mot Bjørnstad. Før du kom-
mer så langt, passerer du et par Ås-gårder på 
høyre hånd og gamle Ås skole til venstre ved 
veien. Etter Åmodt passerer du brua over 
Rakkestadelva før du kommer opp til krysset 
ved Bjørnstad. Her skal du nå til venstre mot 
Degernes igjen. Du krysser straks elva en 
gang til, og dersom du har for mye krefter til 
overs i bena nå, kan du «gi jernet» fra brua 
og opp til Skalleåsens topp, for på den andre 
siden kan du hvile deg nesten helt tilbake 
forbi Oremo og til Degernes igjen.
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Sandbekk Mølle 
– Hivannet
Lengde: 14 km tur-retur

Dette er en fin familietur på god grusvei med lite biltrafikk.
Veien slynger seg langs bekker og tjern innover i Degernesfjella.

Fra Sandbekk Mølle tar du veien videre inn i 
skogen til venstre for mølledammen. Nå får 
du straks Lassebråten på høyre side. Nede 
ved bekken tar du til venstre og fortsetter 
innover. Så får du husene på Lannemseter 
oppe på bakken til venstre, etter enda 250 
meter får du Hellerseter inntil veien på vens-
tre side. Her er ingen hus, bare en grønn 
slette. Du sykler videre på den mest opp-
kjørte veien. Her går det flere veier som er 
tydelig mindre trafikkerte, noen er også av-

stengt for trafikk med bom eller kjetting. Nå 
får du etter hvert Djuptjern med et par hyt-
ter på høyre side. Etter ca 800 meter svinger 
veien til høyre ved Holmetjern som du får 
bak deg på venstre side når du må stå i ram-
ma opp bakken. Etter enda 700 meter er du 
oppe ved tømmerplassen ved veien inn til 
Langtjernet og Nybølingene. Her er det fint 
å stoppe litt før du gir deg til høyre nedover 
veien mot Merratjern.Videre etter ca 1200 
meter kommer du over brua og fram til Sølv-

6
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skudtseter. Her er ingen hus, bare en gras- 
dekket slette hvor veien deler seg. Her tar du 
en avstikker til høyre og sykler ned til Nedre 
Sandvannet. Etter badestranden, som abso-
lutt kan anbefales til en dukkert, forsetter du 
videre langs vannet og kommer til Haug- 
seter, som er et lite laftet hus helt inntil veien 
opp bakken etter grinda. Her er det mulig å 
ta matpakka i solveggen ved denne nyrestau-
rerte setra. Dette er en av de vakreste plassene 
i Degernesfjella. Er det fridag og pent vær, er 

sjansen stor for at du får selskap av deger-
nesinger her. Herfra tar du veien tilbake til 
Sølvskudtseter og fortsetter rett fram opp 
bakkene mot Hivannet. Etter ca 400 meter 
kommer du fram til Hivannsdyvlene som er 
noen små tjern som ligger langs bekken fra 
Hivannet. Etter litt får du Hivannet på venstre 
side og du fortsetter til du får brygga og fiske- 
plassen på venstre side. Her er turens vende-
punkt, du er 7 km fra Sandbekk mølle.

Sykkeltur 6
* Start/parkering: Sandbekk Mølle 
GPS-koordinat: N:6573861 | Ø: 640438

Felleskart for sykkelturene 4, 5 og 6

5 4

6
*Sandbekk 

Mølle

*

Sykkeltur 4 og 5
* Start/parkering: Degernes sentrum 
GPS-koordinat: N:6582050, Ø:637720

Lunde

Bjørnstad
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På gårdsvei fra 
Degernes til Ertevannet
Lengde: 8 km

Dette er en lett kupert tur på grusvei. Den går gjennom 
typisk kulturlandskap og er også fin som spasertur. 
Du bør ha et meitesnøre i lomma, for i Ertevannet 
er det fritt fiske og fisken biter som regel her. 

Fra Degernes kirke krysser du riksvei 22 og 
tar til høyre ned bakken rett nedenfor Bygg-
makker Degernes Landbrukslag. Du passe-
rer bak låven på Kirkeng og er snart nede ved 
Kirkengbekken. Nå har du turens største 

stigning foran deg – opp til Lillerudlunden, 
som er bygdetunet i Degernes. Oppe på 
sletta passerer du bak låven på Lillerud og 
fortsetter inn i skogen. Ute av skogen igjen 
ser du nå Sveen-gårdene. Du kommer gjen-

7
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nom tunet på alle gårdene, så vis hensyn i 
forhold til det. Ved den andre gården deler 
veien seg, og du skal til venstre. (Veien til 
høyre går forøvrig til Gjøby mølle). Når du 
kommer ned i tunet på den søndre Sveen-
gården, ender den kommunale veien, men 
du skal videre gjennom tunet til høyre for 
vognskjulet rett fram. Her går en grasdekket 
turvei over jordet sydover mot skogen. Nede 
til høyre, vest for deg, renner Skiselva fra Erte- 
vannet mot Gjøby mølle. Veien fortsetter 
innover i skogen, over «myra» og opp bak-
ken. Nå ser du snart Erthe-gårdene. Ute av 
skogen følger du veien ned bakken og fram 
til krysset ved Erthe-brua. Har du et fiske-
snøre i lomma, er det muligheter til å fiske 
abbor fra brua. Fra krysset ved brua kan du 
sykle mot Erthe, og nå får du etter hvert  
Ertevannet på høyre side. Det er satt opp 
gjerdeklyv for at du skal kunne ta deg ned til 
vannet for å fiske eller ta en rast. Du er da på 
et beite, men det er vanligvis ingen stor okse 
som løper fort her … På toppen av bakken 
etter gjerdeklyvet er det fint å ta en rast i 

skogkanten. Her ser du utover den nordre 
enden av Ertevannet. Nå er du 4 km fra De-
gernes sentrum. Tilbaketuren klarer du selv. 
Dersom du synes turen blir for kort samme 
vei tilbake, kan du krysse brua og sykle forbi 
Rolvseidet og fram til fylkesveien mellom 
Vatvedt og Sørby. Herfra kan du for eksem-
pel sykle tilbake via Øverby og Førrisdal.

* Start: Degernes sentrum
GPS-koordinat: N:6582050 | Ø:637720

*
Harlemstua i Lillerudlunden

Sveen
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Parker ved Historica på Ytterskogen. Herfra 
sykler du så sydover mot Øverby. Du har nå 
etterhvert Gautestadsletta bak deg. Dette er 
et av de beste jordbruksområdene i Rakke-
stad. Her er fin asfaltvei med god oversikt. 
Etter ca. 2,5 km passerer du Øverby og fort-
setter så videre mot Vatvedt. Ved 6,5 km ser 
du Ertevannet på venstre side. Ta litt fart her, 
så kommer du lett opp bakken ved det  
gamle sommerfjøset i vegkanten. Eller du 

kan ta en liten rast i solveggen her. Videre 
går veien småkupert forbi Strand. Her kan 
du ta en avstikker ned til vannet og finne deg 
et sted å kaste ut et fiskesnøre eller ta en rast 
på et svaberg. Vis hensyn til dyr på beite.
 På sykkelen igjen kommer du snart gjen-
nom tunet på Snopestad. Noen hundre meter 
lenger sør ved den gamle saga ved Ilegutu 
skal du til høyre mot Langsbakken. Så pas-
serer du straks Reinvold og Ilegutuskogen. 

8
Bredholtrunden
Lengde: 25 km 

Dette er en variert tur i den sydvestre delen av kommunen. 
Ut fra denne ruta er det mange muligheter til avstikkere 
over til Halden og Skjebergdalen. Underlaget er noe asfaltvei, 
men for det meste grusvei, samt ca. 200 meter god traktorvei.
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Veien her er relativt kupert, og dersom den 
ikke er altfor våt, er det morsomt å sykle her. 
I kleva ned mot Langsbakken går det unna, 
så pass farten her. Vel nede, skal du til høyre 
før gården. Her er skiltet mot Høgnipen. Et-
ter den gamle saga i skogkanten skal du hol-
de til høyre opp bakken. (Tar du til venstre 
over brua, kommer du til Trondsæter og vi-
dere til Skjebergdalen, en fin tur det også). 
 Vel oppe på åsen med litt syre i beina  
og nesa nordover, kommer du etter hvert til 
Ilegutubråtan. Her er hundene som regel i 
bånd, men kjør pent, for her passerer du nær 
innpå kjøkkentrappa. Nede ved veikrysset 
skal du til høyre inn på en traktorvei som for 
det meste består av stein og rødmold, men 
ikke verre enn at du sitter på sykkelen. Etter 
et par hundre meter kommer du til Hysestad. 
Her skal du videre rett fram langs skogkan-
ten, og etter enda en snau kilometer kom-
mer du til Lundseter. I veikrysset litt etter 
Lundseter skal du til høyre opp bakken og 
videre mot Bredholt. (Kjører du rett fram 
her, kommer du til Søndre Bredholt. Du kan 
så sykle videre innover en skogsvei og trille et 
par hundre meter før du kommer ned til 
Høymyr og kan ta veien ned til Torgrimsby  
i Skjebergdalen.) 
 Du passerer tett forbi to Bredholt-gårder 
før du kommer til gamle Bredholt skole ved 
snuplassen for skolebussen på toppen av 
bakken ned til Ådalen. Vel nede ved veikrys-
set tar du hovedveien opp bakken nordover 
og tråkker deg videre mot Sververmoen med 
sine grønne enger. Videre på vei mot Heen 
får du snart se et rør som det renner vann av 
i veikanten på høyre side. Denne vannkilden 
heter «Pissærn» og har forsynt mange med 
rent vann gjennom tidene. Vannkvaliteten er 
etter sigende fortsatt meget god, så her kan 
du tanke. 

 Videre, ute av skogen, kommer du til 
Heen-gårdene, og du skal holde til høyre i 
«Heenskrøssen» – mot Øverby. Etter at du 
har passert skogholtet mot Øverby, bør du nå 
kjenne deg igjen dersom du så deg over skul-
deren tidligere i dag. Ta til venstre i krysset og 
kjør kjent vei forbi Moen, Ilebekk og Sørby, 
før du igjen er ved Historica- senteret.

* Start: Historica- senteret på ytterskogen 
GPS-koordinat: N:6584530 | Ø:631050

*

Langsbakken
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Fra Rakkestad til 
Degernes på skogsvei
Lengde: 11 km (en vei)

Denne turen kan sykles enten som en tur, eller kanskje 
på vei til og fra jobb. Den har et par hundre meter med 
litt utfordrende underlag i skogen. Ellers går den på lite 
trafikkert vei, og er et godt alternativ til riksvei 22 
mellom Degernes og Rakkestad. Her er også noen 
fine steder hvor du kan stoppe underveis.

9
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Du legger i vei på sykkelstien langs riksvei 22 
mot Rakkestad kirke, og tar inn på Kirke-
veien til høyre mot Bodal. Etter å ha passert 
Kirkerud på venstre hånd, tar du sydover mot 
Skjørtorp. Her er det skilt i veikrysset. Du 
passerer straks Skjørtorpbrua før du tråkker 
deg forbi to Skjørtorpgårder og videre langs 
et smalt jorde. Når veien igjen byr på en un-
nabakke, har du Bråten rett fram. Hold til 
høyre, nå får du straks skogen inntil veien på 
venstre side. Du skal nå opp i skogen rett før 
du kommer ned til Engerdal. Du må bruke 
litt krefter på veien opp til snuplassen. Her 
tar du av til høyre innover en traktorvei i sko-

* Start: Bergenhuskrysset i Rakkestad
GPS-koordinat: N:6588760 | Ø:633460

gen. Her kan underlaget være litt bløtt der-
som det har regnet. Oppe på åsen går stien 
over fjellkuler og løse partier før den igjen går 
unna bakke nedover på bedre underlag  mel-
lom granleggene. Litt grovt underlag i bakken 
ned i Hukedalen. Her får du jordene til Hu-
ken på høyre side, før du litt oppe i bakken 
kommer inn på «Martin Bakkes vei». Den en-
der framme på bakketoppen mellom Schie- 
og Næristorp-gårdene. Her skal du ta veien 
sydover mot Dangstorp-gårdene. Etter en 
stund passerer du også gamle Førrisdal skole 
på høyre hånd. Etter ennå et par hundre me-
ter kommer du til Førrisdalskrysset. Her kan 
du ta til høyre og komme over til Øverby, 
men i dag skal du rett fram mot Gjøby Mølle. 
Dette er også et startpunkt for en elvesafari  
i kano ned til Ertevannet, en strekning på ca 
3 km. Fra mølla sykler du strake veien videre 
til Degernes forbi Berger og Størløs. Fra Deger- 
nes sentrum kan du velge flere veier tilbake til 
utgangspunktet, men er du ikke glad i bil-
trafikk sykler du samme vei tilbake igjen.

*
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Rakkestad Sentrum
– Haraldstad
Lengde: 18 km tur/retur

Dette er en lett skogstur vestover fra Rakkestad sentrum. 
Her er lyset flott en ettermiddag på sensommeren, 
og grusveien er god.

Ut fra Bankplassen skal du over jernbanen 
og nedover Mjørudgata. Ved bebyggelsen på 
Skriken skal du rett fram, ned bakken og 
over brua ved Mjørud-dammen. Du må 
bruke litt krefter opp gjennom skauen mot 

Haugård. På sletta før Bodal har du utsyn 
mot Rakkestad sentrum fra vest. Du ser også 
etter hvert det gamle teglverket på venstre 
hånd. Nå krysser du snart jernbanelinja. I 
krysset ved riksvei 111 skal du nå til høyre 

10
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noen meter, før du skal rett fram og inn på 
Vestby-veien. Her passerer du først en av 
Vestby-gårdene, så krysser du jernbanen borte 
på sletta, før enda en Vestby-gård. Nede i 
dumpa etter gården skal du ta av til venstre, 
mot skogen. Her går veien relativt kupert 
forbi gamle hustufter med jorder innover. 
Du fortsetter nå oppover til veien runder 
mot høyre igjen. Veien slynger seg langs 
jordteigen som bryter skogen. Her bør du 
sette litt fart nedover, så har du litt «start-
kapital» til bakken opp mot Kjellsrud. Vel 
oppe på haugen her, ser du kun hustufter og 
noen trær som står igjen etter det gamle 
gårdstunet. Er du litt sliten nå, er det fint å 
sitte litt i veikanten her.
 Uthvilt og på sykkelen igjen går veien  
videre, og i skogkanten deler den seg i tre 
retninger. Du skal til venstre og opp i skogen 
igjen. Straks over åsen kommer du fram til 
Stemmedalen med sine velholdte bygninger 
og grønne enger – et flott sted. Så går veien 
sydover langs noen jorder, helt til skogen 
overtar igjen. Du nærmer deg etterhvert 
Langbråten og de innerste jordene på Harald- 
stad. Du kommer til et kryss hvor det går av 
en vei bakover mot høyre, Langbråten ligger 
rett oppe i bakken her. Du skal rett fram og 
kommer straks fram i skogkanten. Her går 
veien langs jordkanten og gjennom et lite 
skogholt før du over bakketoppen kommer 
til Haraldstad. Hadde riksvei 111 hatt mindre 
trafikk, eller hadde det vært gang- og sykkel-
sti fra Rakkestad sentrum til Ytterskogen, 
kunne du syklet videre hjem igjen om Tranga 
og forbi Åstorp. Den fineste turen hjem er 
nå tilbake der du kom.

* Start: Bankplassen
GPS-koordinat: N:6590090 | Ø:632770

Haraldstad

*

Ettermiddagssol ved Kjellsrud



  
152

sy
k

k
elt

u
r

 11

Denne turen starter fra Rakkestad sentrum, 
nærmere bestemt Bankplassen. Herfra sykler 
du veien eller tar gangveien over jernbanen 
ned mot Dørja. Vel over brua tar du til høyre 
opp Dørjehaugen, her fortsetter du på gang-
stien langs med Holøsåsen, forbi «blokkene» 
og videre langs riksvei 124 mot Os Skole. I 
svingen før Os Skole skal du krysse veien og 
sykle mot Buer. Herfra slynger veien seg på 
toppen av ravinelandskapet. Før Buer ser du 
elva flyte rolig nede til venstre for veien. Ved 
Buer er du på et av løypas høyeste punkt, og 
du får nå en skikkelig utforkjøring ned til 
brua ved Buerfossen. Her er elva preget av 
fosser og stryk. Her ser du også vannrøret til 
Buer Kraftstasjon, som ligger litt nede til 
venstre før brua. Forbi brua og nede i svin-
gen er det klart for en utfordring: Nå skal du 
opp igjen. Her har du anledning til å teste 
melkesyreproduksjonen hvis du vil, eller du 
kan ta det pent og nyte naturen. Du er du nå 
i et område som kalles Buerbakkene, her er 
beiter ned mot elva, og området har interes-
sant botanikk og geologi (Se fottur 19 på 
side 90). På bakketoppen får du igjen over-
blikk over terrenget, veien slynger seg videre 
mellom åker og eng, og gjennom skogen 
kommer du til Krosby. Her deler veien seg, 
denne gangen skal du rett fram mot Brekke. 
Til venstre går veien mot Varteig og Ise. Rett 

fram, som du sykler i dag, kommer du forbi 
Krosby-gårdene. Du sykler lett – her faller 
terrenget mot Rakkestadelva og Glomma. 
Følger du med på utsikten fra sykkelsetet, 
kan du noen steder såvidt skimte Glomma 
der den flyter majestetisk forbi  Brekke. Syk-
kelturen kjennes herlig i bakkene nedover 
mot Brua ved Brekke. Brua krysser elva i en 
smal ravine. Nå har du hvilt deg såpass at du 
kan tråkke hardt oppover bakkene mot byg-
da ved Os kirke, eller du får ta det med ro og 
nyte naturen her også ... Oppe på bakketop-
pen går en grusvei til venstre mot Os kirke. 
Du fortsetter rett fram på asfaltert vei og  
sykler nå gjennom åkerlandskapet igjen. Her 
ligger gårdene spredt langs hovedveien eller 
ved en gårdsveistubb. Etter en stund får du 
en avkjøring mot høyre, her skal du ta av 
mot Buer, og inn på Torperveien. Nå er du 
inne på grusvei, du sykler forbi Torper-går-
dene før du kommer  inn bak noen skogholt. 
Her skal du ned en bakke og opp en bakke 
før du er framme ved Buerkrysset. Her vil du 
kjenne deg igjen, du har Rakkestadelva nede 
i terrenget rett fram. Dersom du ikke er klar 
for en runde til, tar du til venstre i Buerkrys-
set og kjører den veien du kom tidligere  
i dag tilbake til Rakkestad via Holøs.

Os-runden
Lengde: 16 km

Her får du oppleve noen av de lengste bakkene 
i Rakkestad. Underlaget på denne turen er stort 
sett asfalt, men den har også 2 km grusvei.
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11

* Start: Bankplassen
GPS-koordinat: 
N:6590080 | Ø:632770

*

Landskapspleie i Os
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Underlaget på denne turen er stort sett  
asfalt, noen kilometer med grusvei og 200 
meter sti i skogen. 
 Du starter på Bankplassen, midt i Rak-
kestad sentrum, sykler opp Johs. C. Liens-
gate og tar av til venstre mot Kåen i krysset 
før Lien gård. Her følger du hovedveien  
forbi avkjøring til Gjulem. Følg skilting mot 
Melleby. Du tar til venstre ved Kåen og sykler 
under jernbanen ved Kåen Sag og Mølle. Du 
har nå tilbakelagt 3,6 km. Har du tid til en 
liten stopp, kan du ta deg en rast her. 
 Nå fortsetter du videre fra Mølla mot 
Melleby. Du sykler i et åpent, flatt landskap 
som er preget av landbruk. Her ligger mange 
flotte gårder. Du sykler nå inn i Eidsberg 
kommune. Ved Mellebykrysset nede i dum-
pa ved Heen Gård, skal du rett fram. I neste 
kryss tar du til venstre mot Dingtorp. Nå 
kommer du etter hvert til en lang utforbakke 

med svinger og løsgrus nede mot bunnen av 
bakken. Etter noen hundre meter kommer 
bakken opp til Dingtorp imot deg. Har du 
det travelt, er det bare opp og stå i ramma. 
Passelig sliten krysser du nå riksvei 124 ved 
Dingtorp, og du kommer inn på Lislerud-
veien. Den skal du følge et stykke, helt til du 
får en avkjøring til venstre, her skal du inn 
på Grøterudveien, hvor du skal holde til 
venstre og til venstre i krysset oppe i skogen 
igjen mot Dramstad. Her følger du skiltene 
til Inga-leden (den skal du følge helt til Os  
Kirke). Etter noen hundre meter kommer 
du ut av skogen og får jorder på høyre side av 
veien. Her krysser du kommunegrensen til 
Rakkestad. Når du kommer fram til låven, 
skal du ikke inn i tunet, men ned til venstre 
på en traktorvei. Etter ca 50 meter (nede ved 
et jorde) ser du en merket sti inn i skogen 
halvt til høyre. Her må du påregne å gå av 

Runden om Kåen 
og Os kirke  Lengde: 22 km

12



  
155

sy
k

k
elt

u
r

 12

sykkelen, spesielt hvis det nylig har regnet, 
her er det nemlig glatte steiner og røtter. 
Men stien blir bedre etter hvert, og etter ca 
200 meter kommer du fram til vei igjen. Nå 
ser du skilt som forteller deg at det er 3,5 km 
til Os kirke . Etter noen hundre meter kom-
mer du til Brønntorpsameia, her skal du inn 
i tunet og videre til venstre mellom redskaps-
huset og boligen. Nå er du inne på en drifts-
vei som fører deg gjennom noen skogholt før 
du kommer fram til Grøterud. Videre ned-
over gjennom skogen kommer du til Grøte-
rud Vestre, her skal du til venstre. Til høyre 
kommer du forøvrig til hytta nede ved Sute-
ren. Mangler du litt syre i beina nå, tar du en 
avstikker ned til Suteren og opp igjen. Har 
du syre nok, tar du altså til venstre og følger 
merkingen til Inga-leden videre mot Os kirke. 
 Til høyre kan du nå av og til se Glomma 
der den flyter stille og rolig. Terrenget stiger 
etter hvert opp mot kirken, og når du kom-
mer inn i skogen, er det bare å øke trykket 
mot pedalene opp bakken. Oppe ved kirken 
har du gjort unna stigning for en stund, her 
kan du ta deg et pust i bakken. Ønsker du 
flere utfordringer i form av stigninger skal 
du nå ta til høyre for kirken og sykle til Rak-
kestad sentrum om Brekke og Krosby. Tar 
du raskeste veien hjem, sykler du til venstre 
for kirken og snart er du ved Østby. Her tar 
du til venstre mot Vortvedt. Etter en stund 
får du en avkjøring mot venstre, hvor du skal 
ta av mot Buer, og inn på Torperveien. Nå er 
du inne på grusvei igjen, du sykler forbi Tor-
per-gårdene før du kommer  inn bak noen 
skogholt. Her skal du ned en bakke og opp 
en bakke før du er framme ved Buerkrysset 
hvor du tar du til venstre mot Holøs. Straks 
etter krysset får du et glimt av Rakkestadelva 
nede på høyre side, den er på vei mot Buer-
fossen, noen hundre meter lenger ned. Nå er 

* Start: Bankplassen
GPS-koordinat: N:6590080 | Ø:632770

du inne på asfaltert vei som slynger seg til-
bake til Holøs og Rakkestad sentrum. Ved 
Holøskrysset kan du velge om du vil ta gang- 
og sykkelstien eller riksveien videre. Velger 
du sykkelstien, skal du mellom blokkene og 
Holøsåsen, her kommer du etter litt til Dør-
jehaugen som ender nede ved brua over 
Dørja. Siste innspurt er opp bakken og over 
jernbaneovergangen.

*

Kåen Sag og Mølle
Det siste anlegget ble bygd i 1850-60
med mange innretninger. Her var det 
oppgangssag, kantsag og flishøvel for 
bl.a. skjæring av takspon, sammaltkvern, 
siktekvern og valsestol foruten en plate- 
tørke. Fra først av drevet direkte av vass- 
hjul, som så sent som i 1927 ble byttet ut 
med en fallturbin. Rakkestad historielag 
eier og drifter Kåen Sag og Mølle.
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Rakkestad sentrum
– Honningen
Lengde: 26,5 km (om Ringsby hjem)

Dette er en lett tur i relativt flatt terreng. Ha med deg en liten 
sekk med niste som du kan nyte på en fin plass ved Honningen.

Fra Bankplassen sykler du oppover Johs. C. 
Liensgate, forbi banken og helt opp til Lien. 
Her tar du av til venstre og inn på Kåns- 
veien. Nå er du relativt høyt i terrenget og 
ser utover deler av Rakkestad sentrum mot 
vest. Du passerer Kåensdalen, før du etter 
enda litt kommer til krysset ved Kåen. Her 
tar du til venstre, sykler ned bakken og un-
der jernbanen. Pass på så du ikke brått møter 
noen som er større enn deg under jernba-
nen. Her er uoversiktlig og trangt! På andre 

siden av jernbanen kommer du til Kåen Sag 
og Mølle ved fossen i Dørja. Mølla er flott 
restaurert av Rakkestad Historielag. Her kan 
du stoppe opp og se på et stykke historie. 
Tenk hvilket liv det var her når bønder kom 
med korn som skulle males, og alt tømmeret 
som skulle skjæres i sesongen …
 Noen sterke tråkk ut fra mølla nå, så er 
du straks oppe på sletta igjen. Følg veien helt 
til du kommer til krysset ved Melleby. Nå 
skal du til høyre mot Heia stasjon. Her krys-

13
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ser du jernbanen. Fortsett videre østover, og 
du krysser bekken nord for Kåtorp. Nå be-
finner du deg i Eidsberg kommune. I krysset 
etter bekken skal du til høyre – videre østover, 
nå er du på vei opp til Glørudkrysset. Her 
skal du noen meter inn på riksvei 22 nord-
over før du igjen skal videre østover, inn på 
Glørudveien. I enden av sletta bærer det ut-
for og ned mot bekken, og du er atter i Rak-
kestad kommune på andre siden av brua.  
 Veien går videre sørover rundt åsen, forbi 
Åserud og Klemma. Her er bomveikassa med 
informasjonstavle for Honningen-området. 
Litt etter at du har kommet inn i skogen et-
ter Klemma, skal du til venstre og opp bak-
kene og over en liten ås før du kommer fram 
til parkeringsplassen ved Honningen. Her 
går det an å finne seg en plass i skyggen –  
eller i solen – alt etter årstiden, og ta seg en  
liten rast. Her oppe må du regne med å tref-
fe andre turister som er ute denne dagen. På 

den andre siden av brua, ved sundet mellom 
nordre og søndre Honningen, ligger det 
mange hytter. Her er også nok ei bru som tar 
stien videre østover til flere fine turstier i 
denne nordlige delen av kommunen vår. 
Disse er beskrevet blant fotturene i denne 
boka (Se fottur 1 på side 18).
 Når du nå etter en matbit og kanskje en 
kaffekopp begynner å tenke på hjemturen, 
er det en optimistisk tanke at Honningen 
ligger på 187 meter over havet, og at Rak-
kestad stasjon ligger på 103,8 meter. Turen 
faller over 80 høydemeter hjem, det er en 
god tanke å starte hjemturen med!
 Når du på tilbakeveien nærmer deg Heia 
stasjon, kan du ta av mot Kåen, da sparer du 
en kilometer. Eller i motsatt fall: hvis sykkelen 
går lett og middagen ikke er klar på en stund, 
finnes det i denne delen av kommunen mange 
omveier tilbake til Bankplassen. Bruk kartet 
og lag egne turer i dette flotte landskapet.

* Start: Bankplassen
GPS-koordinat: N:6590080 | Ø:632770

*
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Dybedalsrunden
Lengde: 12 km

Turen starter ved Østbykrysset på riksvei 22 
like nord for Rakkestad, du passerer Østby 
gård og ned bakken og så til venstre. Da går 
turen på grusvei opp til Grønnerud sag hvor 
veien deler seg, ta vegen til høyre inn mot 
Dybedal. Etter ca 1,5 km tar du gårdsvei til 
høyre. Veien rett fram går forbi Nordre  
Dybedal og inn til Rakkestad Skytterlags 
bane i Kvernhusdalen. Etter at du har pas-
sert Søndre Dybedal bærer det over åsen til 
Dybedalødegårdene. Her er det bare jorder, 
ikke hus. I kanten av jordet passerer du en 
bekk. Ca 50 meter etter bekken går det en 
dårlig vei inn til høyre, her må du regne  

med å trille sykkelen litt. Det er en trakorvei  
i torvmose, ca 700 m til Solbrekke. Du pas-
serer Anneberget etter 300 m. Her har det 
bodd et troll som het Anne. Vel fremme på 
veien ved Solbrekke, går ferden til høyre mot 
Gjølstad. Du passerer Bøhn hvor det ligger 
et flymotorverksted. Siste gård på venstre før 
riksvei 124 er Gjerberg Bryggeri, her brygges 
godt øl – lys- og mørk Østbygding. Sving til 
høyre på riksvei 124 til du kommer til Hol. 
Her i krysset lå det en Landhandel for ca 50 
år siden. Så svinger du mot Østby og følger 
veien tilbake til utgangspunktet.

14
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* Start: Østbykrysset 
GPS-koordinat: N:6591700 | Ø:635000

*
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