
VELKOMMEN TIL KORNSJØ



VILLA KORNSJØ





VÅR VISJON

• ALLE SKAL KUNNE KOMME SEG TIL 

KORNSJØ UAVHENGIG OM MAN HAR 

BIL ELLER IKKE, FOR Å FÅ MAGISKE 

OPPLEVELSER I NATUREN

• NORGE STARTER PÅ KORNSJØ



KORNSJØ STASJON

1879 -1900



KORNSJØVASSDRAGET

• NORDRE BOKSJØN 

• SØNDRE BOKSJØN 

• HALLERØDELVA 

• NORDRE KORNSJØ 

• MELLAN KORNSJØ 

• SØNDRE KORNSJØ

• CA 4,5 MIL I LUFTLINJE



KORNSJØ
• Skjærgården innenlands

• 141 MOH

• 9    KM2

• 2,8 KM2 I NORGE

• Ca 50 øyer

• Østfold

• Bohuslen

• Dalsland

• Ca 400 husstander



TRESTICKLAN 

NATIONALPARK

• 28 970 dekar

• Vandringer

• Guidinger

• Grensen som

attraksjon

• Lundsneset 

naturreservat

• 26 258 dekar

• Syd skandinavias største verneområde



NATURRESERVAT 

• Tranemosen (347 dekar), 

• Prestebakkefjella  (4.474 dekar) 

• Haugbergfjellet  (2.540 dekar)  

• Heråmadens Naturreservat  - nord for Mon 

- ca.2 mil  fra Kornsjø .  Her er det også 

tilrettelagt en  ny  vandringsled og det er 

overnattingsmulighet på Bastødalen

(turisthytte under Ed kommune)



OLAVSLEDEN

• er en ca. 30 km. lang vandringsled

• norsk/svenske riksgrensen ved Vammen i 

søndre Enningdalen til Tistedal ved 

Halden via Aspedammen. Dette er en 

fortsettelse av Bohusleden i Sverige. 

• Olavsleden bør ikke forveksles med St. 

Olavsleden, som er et annet navn for 

Pilegrimsleden mot Trondheim. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Enningdalen
https://no.wikipedia.org/wiki/Tistedal
https://no.wikipedia.org/wiki/Halden
https://no.wikipedia.org/wiki/Aspedammen
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Bohusleden&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://no.wikipedia.org/wiki/Pilegrimsleden
https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheim


BERGSTIEN
• Oldtidsveien mellom Norge og Sverige -

fra Vadet ved Tistedal til Hallerød Bokerød 

ved svenskegrensen.

• trassé gjennom noen av de mest varierte 

og naturskjønne områder i distriktet vårt. 

• Vi finner i dag, hellekister,  stein- og 

kavlebruer fra den tiden, og også tydelige 

merker i marka etter de flere tusen menn 

og hester som passerte. 1300-1800 tallet



KARL XII`S VEI

• Deler av veien troppene hans benyttet 

på sitt siste felttog mot Fredriksten 

festning i 1718.

• Stien går fra Asketjern ved svenskegrensa 

og fram til Prestebakke , hvor kongen 

hadde leirsted. Videre går den gjennom 

grendene Buer, Bakke og Fagerholt og 

ender ved Fredriksten Festning. Stien er 

godt merket i terrenget. Historiske 

minnesmerker passeres underveis bl.a. 

Mikkelåsen hvor det er bronsealdergrav.



BOHUSLEDEN

• 27 Etapper som byr på totalt 37 mil med 

naturskjønne opplevels

• Lindom i sør til Strømstad i nord

• Etappe 22 og 23 passerer Nordre Kornsjø  

ved  Nornes og Dypvik hvor den også kan 

kobles til Karl X11s vei mot Fredriksten.



RIKSVEI 1

Tapt og funnet  følger det som finnes av 

denne opprinnelig 140 km lange veien fra 

Oslo via Gjersjøen og Årungen, gjennom Ås, 

Vestby og Moss. Fra Moss plukker vi opp 

trådene gjennom Rygge og Råde frem til 

Sarpsborg. Deretter går veien gjennom 

Skjeberg og frem til Halden der veien 

opprinnelig gikk gjennom Halden by og 

videre til riksgrensen ved Kornsjø, 



SYKKELVEIER

Fra Kornsjø kan man sykle  på bilfrie veier  til 

Halden, Aremark og  Dals Ed via Klevmarken.

Nettverket omfattes av 10 tals mil med 

naturskjønne skogsbilveier.  

Se brosjyrer

Grenserittraseen (Strømstad-Halden) passerer 

gjennom området.



LITT HISTORIE

• Hisøya 1752



TURISTINFORMASJON



TAKK FOR MEG
VELKOMMEN TIL KORNSJØ


