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DAGSTURKART: SE HALDEN FRA ALLE KANTER!
Lengde:
Ca 3,7 km
Varighet:
Ca 55 min.
Terreng:
Grusvei/sti
Merking:
Ikke merket
Buss:
Daglig til/fra
Halden
sentrum
Halden Turist
Tlf: +47
69 19 09 80
visithalden.com

Vadet og Vedenskogen i Tistedal
Tistedal er et tettsted 4 km fra Halden sentrum. Her
slutter Haldenkanalen. Norges eldste kanal med blant
annet Nord-Europas høyeste sluser, Brekke sluser.
Kanalen er en del av Haldenvassdraget. Vassdraget
starter ved Årnes i Akerhus fylke og renner ut i
Iddefjorden i Halden. Det er 132 km langt og ble brukt
til tømmerfløting i ca 500 år, frem til 1984.

Industrihistorien i området er mangfoldig. I
Bomuldspinderiet er det en utstilling om tidligere store
industrier i Halden; bomull, sten og sko. Kontakt
Halden Turist for informasjon.

Det går buss daglig mellom Tistedal og Halden. Ring
177 for ruteopplysninger. Det er parkeringsplass ved
Rema/Riksvei 21 for dem som kommer med bil.

Turen starter på vestsiden av Svanedammen. Vi går
over gangbroa og følger Løkenveien til venstre mot
Tistedalsfossen. Den vil vi ikke gå glipp av! Spesielt når
vannføringen er stor.

Når du går tur i Vadet går du mest sannsylig ikke alene.
Tistedøler og tilreisende er ivrige brukere av dette fine
friluftsområdet. Vil du høre en god historie eller to, si
hei når du møter noen og praten er i gang!

Etter å ha beundret fossen, følg Løkenveien tilbake og
fortsett langs vannet. Små brygger ligger tett langs
bredden. Opprinnelig var dette vaskeplasser for
boligene i området. Hvert hus hadde sin vaskeplass.
Der veien gjør en krapp sving opp til venstre, følg
grusveien rett frem. Her står et skilt med god
informasjon.
De to øyene vi ser er Kattholmen og Huskøya. På den
første er det en beverhytte. Kommer du rett før mørkets
frembrudd, eller tidlig om morgen, er sjansen for å se
bever god.

MS «Strømsfoss» trafikkerer strekningen Tistedal Strømsfoss sommerstid. Båtturen som inkluderer slusing
anbefales!
Der elva går over i Femsjøen kommer vi til buer
(brakker) som tømmerfløterne brukte som hvile- og
overnattingssted. Og til båtslippet, et kulturminne som
ønskes restaurert.
Vi fortsetter
langs Femsjøen
i tett løvskog
frem til Tistedal skole,
Tistedalshallen
og Tistedal
stadion. Følg
veien opp
langs bygningene og ta stien til venstre inn i skogen. Her ser vi
rester etter taubanen som sammen med kjerrat nede
ved vannet trakk tømmer mellom Femsjøen og Kaken/
Halden.
Ta av tredje sti til høyre og gå ut til minnestienen og
skansen. Her ble Fredriksten festning og Halden
forsvart da Karl XII angrep i 1716, og da svenske
hærstyrker forsøkte å passere Vadet i 1814.

Velg den bratte stien rett ned for minnesteinen, ta til
høyre og følg stien rett fram til broen over til Kattholmen. Trå varsomt i dette flotte naturvernområdet!

Gå tilbake over broen og følg steien til venstre. Gå til
veien og videre over gangbroen der turen startet.
Vel overstått tur!

Karthenvisning: A: Halden. B: Tistedal
Rødt: Tursti. Blått: Bilvei

