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Om DNT Nedre Glomma 
DNT Nedre Glommas arbeidsområde omfatter Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommune i 

Østfold. Foreningens virke er i hht vedtekten følgende:  

 

Foreningen skal blant annet arbeide med å:  

 Arrangere turer og møter.  

 Arbeide for økt bruk av nærområdene.  

 Formidle informasjon som kan øke interessen for natur og friluftsliv.  

 Støtte opp under aktuelle satsingsområder fra DNT sentralt, jmf DNTs 

veivalgsdokument.  

 Samarbeide med andre natur-, frilufts-, og miljøorganisasjoner.  

 Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i Fredrikstad, Sarpsborg og 

Hvaler.  

 

DNT Nedre Glommas ble stiftet i 2003. Foreningen samarbeider med de andre DNT-

foreningene i Østfold, men det samarbeidet omfatter foreløpig ikke samarbeid om ruter eller 

hytter. Alle foreningene bortsett fra Tistedalen Friluftslag er relativt nystartede og har derfor 

naturlig nok per nå ikke et omfattende ansvar for stier eller hytter.  

 

  

Foreningens arbeid med hytter og stier i dag 
DNT Nedre Glomma har et prosjekt for hytte, base camp på Kjerringholmen, og et prosjekt 

for stier, Kyststien på Kråkerøy og Kjøkøy.  

 

Base Camp på Kjerringholmen 

Kjerringholmen er en holme innerst i Skjebergkilen i Sarpsborg kommune. DNT Nedre 

Glomma arbeider for å etablere et fast sted for base camp på holmen som kan brukes av DNT 

og andre grupper i helger og skoleferier. Under skoleåret kan base campen brukes av skoler 

og barnehager. DNT Nedre Glomma har fått en større sum fra Sparebankstiftelsen til formålet. 

Foreningens årsmøte har tidligere vedtatt at det årlig skal settes av et beløp for erverv av 

hytte. Disse pengene skal brukes på Kjerringholmen. Første trinn blir å bygge gapahuk, 

bålplass, utedo og brønn. Universell utforming vil være en rød tråd for prosjektet. 

Kjerringholmen ligger en kort padletur fra Kyststien og fra leirskolen på Ullerøy.  

 

Kyststien på Kråkerøy og Kjøkøy 

DNT Nedre Glomma har ryddet og merket Kyststien på Kråkerøy og Kjøkøy i Fredrikstad 

kommune. Det er etablert klopper og opplysningsskilt. Denne delen av kyststien er på totalt 

35 km. Det er også gitt ut et kulturhistorisk kart der stier, rasteplasser og severdigheter er 

avmerket. Kartet og stien er blitt meget populær.  

 

 



 

Andre tilbud i området 
 

Merkede stier 

 

Kyststien Stiprosjekt som i Østfold startet i regi av kommunene og 

fylkeskommunen som et Interregprosjekt i samarbeid med 

kommuner i Bohuslän. Visjonen er et sammenhengende stisystem 

som følger kysten rundt Nordsjøen i 7 land, 7 norske fylker og 7 

kommuner i Østfold. Det meste av Kyststien er merket. Der 

kommunene selv har opparbeidet stien mangler noen ganger plan 

for vedlikehold. 

Fredrikstadmarka En rekke stier som merkes og ryddes av Fredrikstad Skiklubb. 

Preparerte skiløyper om vinteren.  

Sarpsborgmarka Lysløypekomité med representanter fra SIL, SOL og Nasjonal. 

Glommastien Gang- og sykkelsti mellom bysentrene i Sarpsborg og Fredrikstad 

langs elva på begge sidene av Glomma. Mye brukt både som 

turløype og som sykkelvei til/fra arbeidsplassen.  

Nordsjøruta Sykkelløype langs Nordsjøkysten i Danmark, Sverige og Norge. 

Går gjennom Sarpsborg og Fredrikstad kommune.  

Pilegrimsleden Vandringsvei fra Halden til Oslo, og derfra videre til Trondheim. 

Går langs den gamle ferdselsveien som i dag er en asfaltert 

hovedvei lange strekninger. 

Kråkerøy Fredrikstad kommune. Merkede stier. Behov for vedlikehold. 

Trøsken Sarpsborg kommune. Skiløyper og kunstsnø. Skiløype videre mot 

Moss og Østmarka.  

Kalnes Sarpsborg kommune. Merkede stier. Egen stikomité. 

Varteig Sarpsborg kommune. Merkede stier og preparerte skiløyper. 

Varteig IL.  

Folkesti Til Pernes og langs Gangsrødbukta i Fredrikstad 

 

 

Serveringshytter i Fredrikstad 

 

Perneshytta Tidligere husmannsplass på Østsiden. Speiderhytte. 

Skihytta Breidablikk Utfartssted i Fredrikstadmarka. Overnattingsplass til ca 30 

personer. Servering i vinterhalvåret.  

Sprinklet Serveringshytte og utsiktstårn i Gressvikmarka. 

 

 

Overnattingssteder i Fredrikstad 

 

Skogtunet ved Ørmen Nyetablert speidersted med bl a gapahuk, bålplass og en liten hytte. 

Perneshytta Tidligere husmannsplass. Litet hus og god plass til teltleir. 

Skihytta Breidablikk Utfartssted. Overnattingsplass til ca 30 personer. 

Solhaug Tidligere gårdsbruk som brukes av Fredrikstadskolene. Sengeplass 

til over 50 personer.  

Solbukta Fredrikstads kommunes utfartssted for omsorgssektoren. 

Overnattingsplass til 25-30 personer. Beliggenhet ved havet med 



campingplass som nærmeste nabo.  

Arisholmen Holmen med verneverdig boligbebyggelse. Eies av Fredrikstad 

kommune og leies ut i regi av Kråkerøy jeger- og fiskerforening. 

Overnattingsplass for 12 personer. Kun sommerhalvåret.  

Skolenes lavvoer Nesten alle 21 barneskoler i Fredrikstad har tilgang til en tre-lavvo 

med ildsted i midten og sitteplass til 15-40 personer. Ikke utformet 

med tanke på overnatting, men stor nok gulvplass for mange.  

Strømtangen fyr Drives av foreningen Onsøbeviset. Utleie av fyrvekterboligen for 

overnatting og sjøboden som enkelt selskapslokale.  

Struten fyr Kystledhytte som drives av Oslofjorden friluftsråd. 

Speiderhytter Pernes og Fredrikstad-marka. 

 

 

Serveringshytter i Sarpsborg 

 

Solhytta Serveringshytte i Sarpsborgmarka  

Kjerringåsen 

Alpinsenter 

Serveringssted nær Trøsken 

Trøsken/Harehjellhytta Serveringssted ved Trøsken 

Børtevann Kafé Serveringssted i Skjerbergmarka 

 

 

Overnattingssteder i Sarpsborg 

 

Speiderborgen Speiderhytte i Sarpsborgmarka. Nyrestaurert med utvidet 

overnattingskapasitet.  

Ullerøy leirskole Sarpsborg kommunes leirskole ved Skjebergkilen. Har god 

overnattingskapasitet, kanoer, robåter mm 

Furuholmen Lavvo ved Glomma  i Varteig 

Opsjø Gapahuk i Skjebergmarka 

Jerpåsen Speiderhytte ved Trøsken 

Ingerhaug Speiderhytte i Skjebergmarka 

 

 

Overnattingssteder på Hvaler 

 

Tredalen speidersted Speiderforbundets leirsted ved kysten. Speiderforbundet planlegger 

utvikling av stedet med bl a sovehus og klatreløype.  

Tjeldholmen leirsted Leirsted på en holme.  

Sauvika Leirsted. 

Lauer Kystledhytte som drives av Oslofjorden friluftsråd. 

Homlungen fyr Kystledhytte som drives av Oslofjorden friluftsråd. 

Akerøya Kystledhytte som drives av Oslofjorden friluftsråd. 

 

 

  



Turkart 

Det finnes 1:50 000 kart for Nedre Glomma, men de etablerte stisystemene er ikke med på 

kartet. I Sarpsborg har kommunen gitt ut et flott turkart med en rekke detaljerte kartblad over 

de mest brukte turområdene. I Fredrikstad finnes en kulturhistorisk kartserie over 

turområdene i kommunen i målestokk 1:15000. 7 av 8 kart er utgitt av Fredrikstad skiklubb i 

samarbeid med lokale foreninger.  Hvaler kommune har også gitt ut et turkart over hele 

kommunen. Dessuten finnes nettsiden www.turkart.no med et meget bra turkart som driftes av 

fylkeskommunen.  

 

 

Foreningens arbeid og målsetting for hytter og stier 
DNT Nedre Glomma er sammenlignet med mange andre medlemsforeninger i 

turistforeningen en relativt nystartet forening. Foreningen har begrensede ressurser. Prosjekter 

for hytter og stier vil til en hver tid være avhengige av ildsjeler som ønsker å drive 

prosjektene. Foreningens rolle vil være å bidra til at prosjekter som dukker opp kan realiseres. 

I henhold til foreningens formålsparagraf skal foreningen bl a arbeide for økt bruk av 

nærområdene og formidle informasjon som kan øke interessen for natur og friluftsliv. Det er 

altså foreningens plikt å virke for at prosjekter for hytter og stier kan gjennomføres. Samtidig 

har foreningen begrensede ressurser, ikke minst det faktum at vi ikke har en administrasjon 

som kan støtte opp organisatorisk rundt prosjekter, legger begrensninger for foreningens 

initiativ til nye prosjekter.  

 

I perioden 2012-2015 blir det viktigst å sluttføre og drifte startede prosjekter samt å støtte opp 

om prosjekter der det finnes medlemmer som ønsker å organisere og drive prosjektet. 

Foreningen er f eks blitt kontaktet av en gruppe ildsjeler som ønsker å starte et prosjekt for 

turstier på Vesterøy på Hvaler.  

 

 

  

http://www.turkart.no/


Visjoner for hytter og stier i Nedre Glomma 
Uten at foreningen tar på seg for store oppgaver med hytter og stier, er det interessant å 

synliggjøre utfordringer og muligheter for hytter og stier i Nedre Glomma-regionen. Dette kan 

ses som en visjon for foreningen.  

 

Utfordringer 

Mange stier forfaller i regionen. Stiene har tidligere vært ryddet av lokale foreninger, f eks 

idrettslag og kommunene. Gjengroing er et stort problem og kommunene har de siste årene 

redusert sin innsats for friluftslivet til et nivå der friluftsliv nesten i helhet driftes av 

foreninger med meget begrenset støtte fra kommunen. Folkehelsesatsingen og den videre 

driften av f eks Kyststiene vil antakelig medføre forespørsler fra kommunene til DNT Nedre 

Glomma om hjelp med rydding og merking av stier. Mange speidergrupper er lagt ned i 

regionen og hytter de disponerer står i dag ubrukte og forfaller. 

 

Startsteder 

Generelt gjelder at man må være ganske lokalkjent for å finne de mest brukte startstedene og 

parkeringsplassene ved utfartsområdene. De fleste startstedene er ikke tilgjengelige med 

kollektivtransport og der kollektivtilbudet finnes er antallet avganger kraftig redusert 

søndager. Det er heller vanlig at det finnes turstier med forbindelse til boligområder. Å sykle 

til startstedet for fotturen er mulig, men det er ikke etablert sykkelstier frem til marka. 

Friluftslivstilbudet både sommer og vinter er begrenset for den som ikke har tilgang til bil og 

bor sentralt i bybåndet Sarpsborg-Fredrikstad, dvs der mer enn halvparten av områdets 

befolkning bor.  

 

Rundturer, forbindelser og gjennomgående ruter 

Friluftslivet i Nedre Glomma regionen er i stor grad basert på dagsturer. Det finnes 

gjennomgående ruter, men overnattingstilbudet langs Kyststien, Nordsjøruta og 

Pilegrimsleden består stort sett av hotell i byene eller eget telt. Enkle overnattingsteder 

mellom byene innen rimelig avstand fra de gjennomgående rutene, ville gjort fotturer over 

flere dager enklere.  

 

De mest brukte turområdene har ikke forbindelser til de gjennomgående stiene eller til stier i 

andre kommuner. DNT Vannsjø har f eks planer om hytte/gapahuk ved Vannsjø og dit er det 

kort vei fra det mye brukte turområdet Trøsken i Sarpsborg. Med merkede stier og skiløyper 

fra Sarpsborg via Trøsken og videre mot Vannsjø og Moss ville nye muligheter for langturer 

åpnet seg. 

 

Flere steder er det noen få kilometer mellom Glommastien og markaområder. Likevel mangler 

forbindelseslenkene mellom Glommastien og marka. Dersom forbindelseslenkene blir merket 

og markedsført kunne mange fler blitt fristet til rundturer i marka og langs elva med 

utgangspunkt i hjemmet sitt. 

 


