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Haldenkanalen mellom Tistedal i 
Halden og Skulerud i  Aurskog-Høland, 
består av fem sjøer, tre slusesteder og 

åtte sluser. En 80 kilometer lang strøm av 
opplevelser, serverdigheter og idyll.  

Et levende kulturminne til disposisjon.

Fra 2007 til 2011 ble det investert over 24 millioner 
kroner i oppgradering av de forskjellige anleggene 

langs kanalen, slik at både sluser, servicehus og 
brygger venter på deg i bedre stand enn noen gang 

tidligere.

DS «Engebret Soot» er én av i alt seks dampbå-
ter som fortsatt er i Haldenkanalen. Opp gjennom 
historien har 25 dampbåter trafikkert kanalen.
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Den iDylliske  
HalDenkanalen
Haldenkanalen er en del av Haldenvassdraget. Den er den eldste 
av de to kanalene i norge og måler åtte mil fra skulerud i nord til 
Tistedal i Halden i sør. kanalen ble bygget i årene 1852–1860, men 
allerede i 1861 ble slusene på Brekke lengst syd ødelagt. Disse ble 
gjenoppbygget først i 1877. Ørje sluser og strømsfoss sluse er fra 
1860. Ved Ørje sluser står det en bauta over kanalbyggeren engebret 
soot, som levde fra 1786 til 1859. Det nye sluseanlegget på Brekke 
sto ferdig i 1924. Demningen der førte til at sluseanlegget på krap
peto ble liggende under vann. 

en dampbåt som var i drift fra 1862, bærer kanalbyggerens navn, 
Ds «engebret soot». Denne båten er restaurert og går i charter
trafikk på kanalen. Gjennom tidene har i alt 25 dampbåter trafikkert 
 kanalen, og seks av disse er fortsatt i kanalen. Haldenkanalens 
 historie presenteres på Haldenvassdragets kanalmuseum, som 
 ligger inntil Ørje sluser.

Haldenkanalen ble bygget for å tjene tømmerfløtingen mellom 
skulerud, en stasjon på Urskog–Hølandsbanen, og Tistedal. Fra 
1877, da Brekke sluser var gjenoppbygd, har kanalen vært i sam
menhengende drift. Tømmertransporten opphørte i 1982. slusene 
kan passeres av båter som er inntil 24 meter lange, 6 meter brede 
og 1,6 meter dype.

i årene etter krigen, hvor privatbilismen var lite utbredt og tur
bussene ennå ikke hadde overtatt markedet, var det populært å ta 
en dagstur som gikk med tog Oslo–Halden, videre med Dampskipet 
Ds «Turisten» til skulerud, over på den smalsporede «Tertitten» til 
sørumsand og til slutt tog tilbake til Oslo.

Ms «strømsfoss» ble tatt i bruk i 1985, den gang under navnet 
Ms «Turisten». Ds «Turisten» ble tatt ut av tjeneste i 1963 og senket 
i Femsjøen fire år senere. i 1997 ble båten hevet, et omfattende 
restaureringsprosjekt ble satt i gang og i 2009 var Ds «Turisten» 
tilbake til Haldenkanalen. Ms «strømsfoss» har tidligere gått som 
elvebåt på Rhinen.

i dag er Haldenkanalen en turistattraksjon med sin vakre og delvis 
uberørte natur, spekket med spennende kulturminner. i sommer
halvåret seiler D/s «Turisten» og M/s «strømsfoss» daglig på kana
len, en kanal som også er åpen for båtfolket og kanoentusiastene. 
langs hele kanalen er det en rekke populære fiskeplasser.

For båter er det tilrettelagt for landtransport med både båthenger og 
lastebil mellom Tistedal (Haldenkanalen) og Halden (havet) og mel
lom Ørje og for eksempel Töcksfors (Dalslands kanal).

www.haldenkanalen.no

Ørje sluser er bindeleddet 
mellom Rødenessjøen og 
Øymarksjøen.
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YDERSnES
liten enkel gjestebrygge, kun for daggjester. 
ikke avgift. enkelt miljøtoalett.

SkulERuD
Gjestebrygge med strømtilgang, kr 100, pr. 
natt. selvbetjeningskasse på servicehuset. 
servicehus m/ handikaptoalett. Dusj krever 
nøkkelkort som koster kr 200, pr. sesong. 
kortet gjelder også for Ørje, Tistedal og Østre 
Otteid. kortet gjelder også for kloakkopp
sugingsanleggene på skulerud, Tistedal og 
Østre Otteid. 
Henvendelse tlf. 92 82 66 10 – 63 85 76 27. 
ett kort pr. fritidsbåt/bil. Båtutsettingsrampe. 
selvbetjeningskasse ved utsettingsrampa. 

ØRjE
 Oppstrøms: Gjestebrygge med strømtilgang, 
kr 100, pr. natt. servicehus m/ handikap
toalett. Dusj krever nøkkelkort som koster kr 
200, pr. sesong. kortet kan kjøpes på sluse
porten båtcafé, kanalmuseet og på Mosbæk 
bensinstasjon i Ørje. kortet gjelder også for 
skulerud, Tistedal og Østre Otteid. ett kort pr. 
fritidsbåt/bil. For Ørje kan også nøkkelkort 
kjøpes for kr 50, pr. dag. kortet betales med 
kr 200, og tilbakebetaling skjer når kortet 
leveres tilbake. Båtutsettingsrampe.
Ca. 300 m gangavstand til bensinstasjon. 
Ørje sluser: sluseanlegg fra 1860. 10 m løfte
høyde, 3 slusekammer. 
nedstrøms: Gjestebrygge ved kanalmuseet: 
kr 50, pr. natt. 
Høvleritomta: Gjestebrygge: kr 50, pr. natt. 
Båtutsettingsrampe: selvbetjeningskasse ved 
utsettingsrampa. 
Gratis trådløst nettverk i gjestehavna opp
strøms Ørje.

YStERuDvika
Båtutsettingsrampe.

ØStRE OttEiD
 Gjestebrygge med strømtilgang kr 100, pr. 
natt. 
servicehus m/ handikaptoalett. Dusj og 
klesvask krever nøkkelkort som koster kr 
200, pr. sesong. kortet gjelder også for sku
lerud, Ørje og Tistedal. Videre gjelder kortet 
for kloakkoppsugingsanlegget i Østre Otteid, 
skulerud og Tistedal. selvbetjeningskasse 
på servicehuset. Båtutsettingsrampe. Gratis 
trådløst nettverk i gjestehavna.

Haldenkanalen er en rekke av-
lange innsjøer forbundet av elver og 
kanaler øst i Østfold og Akershus. 
Kanalen går parallelt med riksgren-
sen mot Sverige.
Kilden er ved Dragsjøhanken (286 
m.o.h.), sør for Årnes i Akershus, 
og utløpet er i Iddefjorden i Halden. 
Kanalen består av store grunne inn-
sjøer. Fra nord mot sør heter sjøene 
Flolangen, Floen, Bjørkelangen, 
Botnersjøen, Fossersjøen, (si-
deinnsjøene Setten, Mjermen og 
Øgderen), Skulerudsjøen, Rødenes-
sjøen, Øymarksjøen, Aremarksjøen, 
Aspern og Femsjøen. Sjøene er for-
bundet med korte elver. Hovedstren-
gen dannes av Haretonelva, Lierelva, 
Hølandselva, Ørjeelva, Stenselva 
og til slutt Tista, som renner fra 
Femsjøen og ut i Iddefjorden. Hal-
denvassdraget er vernet i henhold 
til Verneplan I for vassdrag.

mED EgEn BÅt EllER kanO/kajakk

i nordre ende av Skulerudsjøen i aurskog-
Høland ligger Skulerud. Det var endestasjonen 
for den smalsporede urskog-Hølandsbanen, 
der det populære toget tertitten trafi kkerte 
strekningen mellom Skulerud og Sørumsand. 

Ørje sluser i marker ligger mellom Øymark-
sjøen og Rødenessjøen. Slusene ble bygget i 
årene 1857–1860, samtidig med Strømsfoss 
sluser. Slusene er hånddrevet, akkurat som 
de var ved åpningen i 1860.
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StRØmSFOSS
      Gjestebrygge bak landhandel og gjestebrygge 
vest for kanaltangen, begge med strømtil
gang, kr 100,– pr. natt. 
Gjestebrygge øst for kanaltangen, kr 50,– pr. 
natt. 
selvbetjeningskasse på uthus ved slusemes
terboligen. 
Passasjerbåtbrygge nord for slusene har 
oppsugingsanlegg for kloakk fra båter. Ta 
kontakt med slusemester. servicehus vest for 
slusemesterbolig m/ handikaptoalett. Mynt
automat, kr 10, for å dusje. sluse fra 1860. 2 
m løftehøyde. Båtutsettingsrampe nedstrøms 
fossen, ved «Møllerens Hus».

SkjÆRa
  Gjestebrygge. Grunn adkomst. kun for dag
gjester. ikke avgift. enkel toalettløsning.

   SkODSBERg
   solid steinbrygge på vestsida av kanalen. kun 
for daggjester. ikke avgift. 
Båtutsettingsrampe nord for skodsberg Bru 
på østsida av kanalen. 

    tRippERØD
    Gjestebrygge. kun for daggjester. ikke avgift.

            BREkkE
       Gjestebrygge oppstrøms og nedstrøms 
slusene, kr 50, pr. natt. selvbetjeningskasse 
på uthus ved nest øverste sluseport. enkelt 
miljøtoalett oppstrøms. servicehus ved par
keringsplass med handikaptoalett og dusj.
Brekke sluser: sluseanlegg fra 1924. nord
europas høyeste sluseanlegg med 27 m 
løftehøyde. Fire slusekammer. 
anleggsbrygga: Gjestebrygge, kr 50, pr. natt, 
selvbetjeningskasse på uthus ved nest 
øverste sluseport ved Brekke sluser. enkelt 
miljøtoalett. 

tiStEDal
     Gjestebrygge med strømtilgang, kr 100, 
pr. natt. selvbetjeningskasse på servicehuset. 
servicehus: Dusj krever nøkkelkort som 
koster  kr 200, pr. sesong. kortet gjelder 
også for skulerud, Ørje og Østre Otteid. 
Videre gjelder kortet for oppsugingsanlegget 
i Tistedal og for oppsugingsanlegget på sku
lerud og Østre Otteid. kortet kjøpes på Best 
Bensinstasjon i Tistedal. Bensinstasjonen har 
egen brygge nedstrøms gjestehavna. ett kort 
pr. fritidsbåt/bil. Båtutsettingsrampe.

RØmSkOg
Øvre del av Dalslands kanal. Mulighet for 
 båtutsetting og enkle overnattings og 
toalett løsninger.

Det er tre slusesteder i Halden-
kanalen. Total løftehøyde er 39 m. 
Brekke sluser er Nord-Europas 
høyeste sluser med 27 m, fordelt 
på 4 slusekammer. Strømsfoss 
sluse har 2 m løftehøyde og ett 
slusekammer, mens Ørje sluser 
har 10 m løftehøyde og 3 sluse-
kammer.

www.haldenkanalen.no

Strømsfoss sluse i aremark har to porter 
og ett kammer. Slusa, som sto ferdig i 1860, 
ligger mellom aremarksjøen og Øymark-
sjøen. Slusekanalen ble hugget ut i fjellet 
drøyt femti meter fra fossen og det naturlige 
elveløpet. Dermed ligger landhandleriet og 
kanaltangen på en øy i kanalen.

Brekke sluser i Halden ligger mellom Fem-
sjøen og aspern. Det opprinnelige anlegget 
sto ferdig i 1853. nåværende sluser sto ferdig 
i 1924. 

En båttur på Haldenkanalen starter eller slut-
ter i tistedal. DS «turisten» og mS «Strøms-
foss» har anløp her ved tangen brygge. 
tistedal i Halden kommune er et av landets 
eldste og mest tradisjonsrike industristeder. 
norges første store industribedrift, Bomulds-
spinderiet, ble anlagt her i 1813.
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Haldenvassdragets KanalselsKap as
STorgT. 10, ØrjE – PoSTbokS 140, 1871 ØrjE. Tlf.  69 81 12 00
fAx 69 81 12 66 – mobil 922 29 001
E-PoST: info@HAldEnkAnAlEn.no
www.HAldEnkAnAlEn.no

ÅpningStiDER FOR SluSEnE
sluseanleggene er betjent fra lørdag 2/6 til søndag 12/8.
Daglig: 
Ørje (kun nedover)   kl. 10, 15 og 19, kr 160,  

tlf. 934 30 003
strømsfoss   kl. 10, 15 og 19, kr 140,  

tlf. 922 2 9 004 / 934 30 003
Brekke    kl. 10, 14 og 17, kr 210,  

tlf. 69 19 28 25 / 905 10 475 / 934 30 003
Ring for slusing på de angitte tidspunktene.
Utenom slusetidene og før og etter sesong er det dobbel avgift. 
sesongkort, kr 500, gir fri slusing på åpningstidene.
egne priser for kanoer/kajakker, se www.haldenkanalen.no

BÅttRanSpORt til Og FRa HalDEnkanalEn 
Samt RunDt ØRjE SluSER OppOvER
transport av fritidsbåter inntil 2,8 tonn:
•   Mellom Halden havn (havet) og Tistedal (Haldenkanalen), kr 600, 

tlf. 922 23 353
•  Mellom Ørje (Haldenkanalen) og 
      Töcksfors (Dalslands kanal), kr 600, tlf. 922 23 238 
      Østre Otteid (Dalslands kanal), kr 600, tlf. 922 23 238 
      Drøbak (havet), kr 1.600, tlf. 922 23 238
      sandstangen i Øyeren (Glomma), kr 800, tlf. 922 23 238
•   Fra Øymarksjøen til Rødenessjøen («rundt» Ørje sluser), kr 200, 

tlf. 922 23 238  

ÅpningStiDER, tRanSpORt, paSSaSjERBÅtER, kaRt

transport av fritidsbåter fra 2,8–7 tonn:
Det henvises til lanstebiltransportører i Halden.
Priseksempel: kr 1.400 for motorbåt under 30 fot 
inkl. passasjertransport (5 km).
Odd kopperud, tlf. 416 75 422
Morten Juliussen, tlf. 922 16 554

BÅtStØRRElSE i kanalEn
Maksmål i hovedleden Tistedal–skulerud:  
1,6 m dyptgående, 6,0 m bredde, 24,0 m lengde og 5,7 m mast
høyde.

i Hølandselva (nordover fra skulerud til ydersnes) varierer maks 
dybde og høyde sterkt med vannføringen. 

BÅtSpORtkaRt
Båtsportkart, kr 300, kan kjøpes blant annet hos Haldenvassdra
gets kanalselskap as, av slusepersonellet og hos bokhandlere i 
regionen. 

paSSaSjERBÅtER
•   Ms strømsfoss og Ds Turisten, mob. 930 66 444,  

www.turisten.no
•   Ds engebret soot (charter), mob. 908 30 597  

www.dsengebretsoot.no

Her blir båten satt på henger i Halden. Deretter går turen de få minuttene opp til tistedalen og båten sjøsettes i Haldenkanalen.

Nøkkelkort til servicehusene, kontaktpersoner, båtturer Ørje–
Skulerud, lørdagsunderholdning i Ørje sluser og mer info: se  
www.haldenkanalen.no
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Haldenkanalen
www.haldenkanalen.no

gangtiD Og SluSEtiD
Tistedal–Brekke   45 min. gangtid
Brekke sluser   45 min. slusetid
Brekke–strømsfoss     2 timer gangtid
strømsfoss sluse  15 min. slusetid
strømsfoss–Ørje      2 timer gangtid
Ørje sluser  45 min. slusetid
Ørje–skulerud       2 timer gangtid

gRatiS nØkkElkORt til DuSj
Båter som transporteres inn til Haldenkanalen får 
gratis nøkkelkort som gir tilgang til dusj i Tistedal og 
på Ørje og skulerud. Videre kan kortet benyttes for 
kloakkoppsuging fra båter i Tistedal og på skulerud. 
kortet gjelder også for Østre Otteid i Dalslands kanal.

kanaltjEnEStEn
kanaltjenesten skal stå til tjeneste, gi informasjon og 
holde Haldenkanalen ren og pen. i kanalens åpnings
tid nås kanaltjenesten på følgende telefonnummer:
•   Mob. 932 38 938 for Haldenkanalen fra Brekke 

sluser og nordover.
•   Mob. 477 56 627 for Femsjøen, nederst i Haldenka

nalen.
kanaltjenesten har 3 båter merket «kanal tjenesten».

OpplEv SvERigES Og nORgES kanalER
i norge og sverige er det til sammen 11 kanaler, 
hvorav 2 i norge; Haldenkanalen og Telemarkskana
len. alle kanalene har sitt særpreg. alle kanalene har 
sin historie å fortelle. Å utforske sveriges og norges 
kanaler kan bli et ferieeventyr som går over mange 
år. en kanalreise gjør at du vil gjenta opplevelsen, og 
når du kommer tilbake har du alltid nye spennende 
miljøer å utforske. 

kanalmuSEEt i ØRjE
Haldenvassdragets kanalmuseum består 
av en rekke modeller, gjenstander og bilder 
som viser vassdragets natur og kulturhistorie. 
kunstgalleri.

ÅpningStiDER: 
16. juni–26. august
Tirsdag–søndag, kl 1117. Mandag stengt. 
Barnas museumsstafett i skoleferien.
Telefon 69 81 10 21. 

epost: kanalmuseet@ostfoldmuseene.no
www.ostfoldmuseene.no

pRaktiSkE OpplYSningER

En reise gjennom slusene er en fl ott opplevelse for både liten og stor.

for mEr info: www.SVErigESoCHnorgESkAnAlEr.Com

HjElP oSS Å wHoldE HAldEnkAnAlEn rEn og PEn. 
bEnYTT oPPSUgingSAnlEggEnE for bÅTkloAkk i TiSTEdAl, PÅ STrØmSfoSS og SkUlErUd.
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ReGiOnalPaRk 
HalDenkanalen

en Regionalpark er kort sagt en langsiktig 
samarbeidsplattform for lokalsamfunn, 
myndigheter og næringsliv med interes
ser i et angitt og bosatt landskapsområde. 
Hensikten er å ivareta og videreutvikle 
områdets natur og kulturverdier, støtte 
lokal deltakelse, fremme bærekraftig ver
diskaping og merkevarebygging gjennom 
integrert områdeforvaltning og stedsutvik
ling. i Regionalpark Halden kanalen er det 
lagt vekt på stedsutvikling og næringsutvik
ling innen opplevelsesnæringene (reiseliv 
og kultur) og primærnæringene. Det 
overordnede målet for innsatsen er å gi økt 
verdiskaping og bolyst i lokalsamfunnene 
langs Haldenkanalen. Regionparken skal 
bidra til at enkeltstående innsatser som be
ører kanalen og tilgrensede områder, blir 

Arbeidet med å etablere regionalpark Haldenkanalen 
er på oppløpssiden. Et charter – eller en tiårig samar-
beidsavtale mellom offentlige og private aktører – er 
utarbeidet. men hva er egentlig en regionalpark?

koordinert med hverandre. innsatsen med 
steds og næringsutvikling basert på lokal 
medvirkning skal økes, og det skal etableres 
samarbeidsmåter på tvers av kommuner, 
fylkeskommuner og ulike sektorer.

Det er kommunene langs Haldenkanalen og 
Østfold fylkeskommune som har tatt initiativ 
til «Regionalpark Haldenkanalen – et verktøy 
for langsiktig steds og næringsutvikling».

så langt er det definert tiltak for en treårs
periode. Finansieringen er et spleiselag 
mellom kommunene, Østfold og akershus 
fylkeskommuner, departement og andre 
offentlige aktører. Det er avsatt 5 millioner 
kroner i året i de første tre årene. 

utvikling av OmRÅDEt
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oppe til v.: Rømskog Spa & Resort 
ligger nydelig til ved innsjøen 
vortungen. 

midten til v.: aurskog-Høland Bygde-
tun er en sosial og kulturell møte-
plass med ustillinger og servering.

nede til v.: Fredriksten festning i 
Halden er et imponerende nasjonal-
monument, der det skjer mye hele 
sommeren.

oppe til h.: populære allsang på 
grensen på Fredriksten festning 
trekker publikum fra hele landet.

midten til h.: Den nyrestaurerte 
hovedbygningen på Eidsverket stam-
mer fra 1700-tallet, men fikk sitt 
nåværende utseende rundt 1870.

nede til h.: DS «turisten» drives 
fram av den originale dampmaski-
nen fra 1887.
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kalEnDER: Hva SkjER?

14. april kaizers Orchestra Brygga kultursal, Halden 

21. april Halden Bruløp Halden sentrum

10. mai Tom Russell og Det norske  
Blåse ensemble

Brygga kultursal, Halden

19. mai–2. juni Maleriutstilling  
v/ ingrid Berge Reimers

Galleri Ørje Brug, Ørje. 

2. juni aH rally Bjørkelangen

2.–3. juni kanalturen 2012: Ørje–Halden 

2.–3. juni Vårløp Bilcross/Rallycross nMk 
aremark.

www.nmkaremark.no. 

2.–3. juni Opplev søndre Høland

7.–9. juni løken dagene

2. juni–11. august lørdager i slusene (hver lørdag) Ørje

14.–17. juni Bjørkemarten Bjørkelangen

17. juni andrea Bocellikonsert Fredriksten festning, Halden 

16. juni krepserittet i Hemnes. Familie og 
terrengritt med krepselunsj

www.krepserittet.no

16. juni Ungdomsfestival kl. 15–24 Marker Rådhus, Ørje. 

20. juni allsang på Grensen Fredriksten festning, Halden

20.–22. juni slusecruise Haldenkanalen

22.–24. juni slusefestivalen Ørje. www.slusefestivalen.no

22. juni Jazz i Øymark kirke kl. 22 Øymark kirke. 

23. juni Folk i Halden brenner bål. konsert Halden

23. juni Åpning av kunsutstilling Galleri Ørje 
Brug

Galleri Ørje Brug

27. juni allsang på Grensen Fredriksten festning, Halden

29. juni–1. juli Mat & Trebåtfestivalen Halden

23. juni–12. august Utstilling i Galleri strømsfoss. Åpent 
i helgene

strømsfoss, aremark

4. juli allsang på Grensen Fredriksten festning, Halden

27. juni–1. sept. Ms strømsfoss går i rute onsdag, 
torsdag og lørdag 

www.turisten.no

7. juli Unionsmarathon, start kurøen kl. 11 Rømskog. www.unionsmarathon.com

11. juli allsang på Grensen Fredriksten festning, Halden

14. juli Roxette live Fredriksten festning, Halden

18. juli allsang på Grensen Fredriksten festning, Halden

25. juli allsang på Grensen Fredriksten festning, Halden

25.–28 juli sommerfestival bilcross /rallycross Brekka, aremark. www.nmkaremark.no

28. juli Pilegrimsvandring over grensen

1. august allsang på Grensen Fredriksten festning, Halden

1.–5. august kørrefestivalen 2012 kurøen, Rømskog

3.–4. august Grenserittet, sykkelritt strømstad–Halden 

4. august kanallekene. kl. 10–16 Ørje

8.–12.august Bilsport Classic Grensetreff Halden og Fredriksten festning

11. august strømsfossdagen. kl. 11–16 strømsfoss, aremark

17.–19. august aurskogmarten

28. august–2. sept. Bjørkelangen musikkfestival http://bjorkelangenmusikkfestival.com

7.–9. sept. elgfestivalen. aremark. www.elgfestivalen.no

9. sept. Flyktningemarsjen. 12 km skogstad gård, Marker

14.–15. sept. Barne og Ungdomsfestival 2012 Rømskog

HalDen aReMaRk MaRkeR RØMskOG aURskOGHØlanD
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lanGs kanalen
BÅtER • aktivitEtER • SEvERDigHEtER • OvERnatting

BÅtER 

Haldenkanalen sluseturer. Passasjerbåter 
i rute i vassdraget: Ms «strømsfoss» (100 
pers) og Ds «Turisten» (60 pers).
Rutesesong Ms «strømsfoss»: 27. juni–1. 
sept.: onsdag, torsdag og lørdag.
Charter og grupper: 21. mai–9. september.
Tlf. 930 66 444. www.turisten.no 

Historiske båtturer – Haldenvassdragets 
kanalselskap. Vi fortsetter suksessen fra 
i fjor med historiske turer med dampbåt/
veteran buss mellom Ørje og aurskogHø
land. Begrenset antall plasser. 
info/booking tlf. 69 81 75 95. 
epost: post@visitindre.no
www.haldenkanalen.no

ds «engebret soot». Charterdampbåt med 
plass til ca. 20 personer. Har hjemmehavn 
i Ørje.
Tlf. 908 30 597. www.dsengebretsoot.no 

Haldenvassdragets Kanalselskap. Opplev 
kanalen med egen båt eller kano/kajakk. 
sluseanlegget er betjent fra 2/6–12/8.
Tlf. 69 81 12 00. www.haldenkanalen.no 

aktivitEtER

sykkel: Områdene rundt Haldenkanalen byr 
på flotte sykkelmuligheter. nasjonal sykkel
rute nr. 9 går fra Halden til Trondheim langs 
Haldenkanalen. 
sykkelutleie Halden: Gilstedt sykkel & 
motor as. Tlf. 69 19 56 20.

vandring: For den som ønsker seg en tur i 
skog og mark, finnes det et utall merkede
løyper og stier i kommunene. i sentrums
området i Halden har Halden Gateway tilret
telagt flere turløyper. kontakt Halden Turist 
for mer informasjon, tlf. 69 19 09 80. 

Fredriksten festning, Halden: Museer, 
spøkelsestur, turløyper, guiding, multimedia 
visning, audioguide.

Utleie av kano: aursmark natur (transp. 
14 kanoer om gangen), tlf. 932 389 91. 
www.aursmarknatur.com
Rømskog kanoutleie tlf. 959 16 175.
www.kanoutleie.no 

gapahuker og leirplasser. langs Haldenka
nalen er det bygget flotte laftede gapahuker. 
Til sammen finnes det 12 gapahuker på 
9 leirplasser. Her er det klart for en fin tur i 
naturen.

Fiskeguider i Haldenvassdraget. Bli med 
å ta storgjedda. Reidar Joval, tlf. 932 38 993 
Hans lervik, tlf. 917 27 202

parasailing. Få et adrenalinkick og en unik 
opplevelse når du henger i fallskjerm et
ter båt i Rødenessjøen. Dropin i perioden 
mai– oktober. east side events, Marker, 
tlf. 917 77 043. www.parasailing.no

SEvERDigHEtER

Fredriksten festning. Museer, historisk 
lysspill, spøkelsestur, turløyper, audioguide, 
multimediavisning, guiding, arrangementer 
m.m. Tlf 69 19 09 80. www.visitHalden.com 

rød Herregård. Omvisninger. 
Tlf 69 17 80 30. www.ostfoldmuseene.no 

Fredrikshalds teater. Tlf 69 17 80 30. 
www.ostfoldmuseene.no 

Møllerens Hus, strømsfoss, aremark. Her 
finner du gaver, klær rariteter og antikvite
ter. Det er også en liten café her.
Åpent: lør. 10–16, søn. 12–16. Utvidet åp
ningstid på sommeren og før jul.
Tlf. 69 19 81 16. www.mollerenshus.no 

strømsfoss Mølle, aremark. strømsfoss 
mølle kan beskrives som en typisk byg
demølle, og er nå riksmuseum for møller. 
Mølle og galleri har åpent i helgene i som
merhalvåret. Tlf. 69 19 96 14.
www.aremark.kommune.no 

Bøensætre Husmannsplass, aremark. en 
levende husmannsplass, som for ca. 100 år 
siden. Overnatting inntil 32 pers. Åpen kafé 
mai–august, lørdag og søndag 12–17.
Tlf. 953 00 568. www.aremark.kommune.no 

Haldenvassdragets kanalmuseum, Ørje.
Her formidles vassdragets natur og kultur
historie gjennom bilder, gjenstander og en 
rekke modeller. et av norges mest attraktive 
dampbåtmiljøer holder til på området.
Åpent: 16. juni–26. august, tirs.–søn. 11–17.
Tlf. 69 81 10 21. www.ostfoldmuseene.no

Kurøen, Rømskog. et kombinert bygdetun 
og kultursenter. Åpent lørdag og søndag 
kl. 12–18. Rømmegrøt og spekemat.
Tlf. 69 85 91 77. www.romskog.kommune.no

aur prestegård. kultursenter med utstil
linger, konserter, temadager. Tlf. 920 61 788.
www.aurprestegaard.no 

aurskog-Høland Bygdetun. sosial og kultu
rell møteplass med ustillinger og servering.
Tlf 63 85 85 61

OvERnatting

park Hotel Halden. 
Tlf. 69 21 15 00. www.parkhotel.no 

Best Western pluss grand Hotell. 
Tlf. 69187200. www.grandhotell.net

thon hotel Halden. 
Tlf. 69 21 33 00. www.thonhotels.no/halden 

svinesundsparken Motell. Tlf. 69 19 09 90, 
www.svinesundsparkenmotell.no 

norgesporten. Tlf. 69175740

Halden vandrerhjem – Kaserna. 
Tlf 928 64 797, www.kaserna.no 

langholmen turist- og Fritidssenter. 
Tlf. 69196118

Fredriksten Camping. Tlf: 69 18 40 32

rømskog spa & resort. et fantastisk hotell 
med unik beliggenhet i vannkanten i Vortun
gen. Tlf. 69 00 25 80. www.romskogspa.no 

solstrand terrasse, Ørje. Gode tilbud, 
familie rom inkl. leie av kano. Tlf. 69 81 21 37.
www.solstrandterrasse.no 

Høland gaardsmotell, løken. Privatdrevet 
motell med lun og hyggelig atmosfære og 
gunstige priser. Tlf. 63 85 05 55.

Kirkeng Camping, aremark tlf. 995 86411. 
www.kirkengcamping.no 

stora lee Camping, aremark tlf. 88 00 43 87 
www.storalee.no 

rørvik Camping, Ørje. Tlf. 932 38 800.
www.rorvikcamping.com

sukken Camping, Ørje tlf. 69 81 10 77.
www.sukkencamping.no 

nordsteinby Camping, Rømskog. 
Tlf. 928 47 982. 
www.nordsteinbycamping.com 

Kirkevika Camping og badeplass.
Tlf. 63 85 72 85 

Branntårnet på Haukenesfjellet, Østfolds 
høyeste, 335 moh. Overnatting (DnT).

Overnatting og aktiviteter for øvrig, se
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OPPleV HalDenkanalen!

den fantastiske
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