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Vestre Vansjø kan by på gode isforhold 

tidlig i skøytesesongen. Første islegging skjer 

i Lødengfjorden, hvor en fra Rødsund bru 

kan gå  ca 3 km nordover til en fin raste-

plass helt innerst i fjorden. 

Senere i sesongen, når isen legger seg på 

større områder, frister en tur på Vanem-

fjorden, og rundt Dillingøya. På denne 

turen vil en normalt måtte benytte 

landpassering nord eller sør for Feøya, og 

forbi Dillingøy bru. Det mangler ikke på 

plasser for bål og rast, gjerne sør eller 

vestvendte. Prøv gjerne Grevlinghuken på 

Årevoldtangen, Havnahuken på Dillingøy 

og Kvernøyhuken på Store Kvernøy. 

Adkomst:
Det er stor parkeringsplass ved Rødsund 

bru, der det også er WC og plass til buss. 

Det er mer begrenset med plass, men også 

mulig å parkere ved Vaskeberget, 

Kjellerødveien 10 i Rygge.

Generelt:
Vanemfjorden krever mere kulde før  isen  

blir farbar, og legger seg gjerne noen uker 

etter Lødengfjorden ved normal kulde-

utvikling. Vansjø er et regulert vann, og 

enkelte områder er mer strømutsatte ved 

nedtapping. Mosseelva er ved normal 

vannføring og vintre ikke farbar på skøyter. 

Vær obs på området nord for Tømmerøya, 

da  isen her kan være overraskende 

ustabil.

Sesong
Lødengfjorden er et av områdene i Østfold 

som byr på skøyteis tidligst i sesongen, 

noen ganger allerede i slutten av 

november.
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Dersom en vil gå både vestre og østre 
Vansjø på en tur, kan en gjøre dette via 

Nåløyet og Sunda ved Tømmerøya. Her er det 
sjelden farbar is hele veien, så det kan være 
nødvendig med landpassering. Alternativene 
er da å følge Ryggelandet på sørsiden, eller 
nord om Bliksøya og Grepperødfjorden, med 
landpassering også her enkelte steder. 
Fortsetter du alternativt Grepperødfjorden helt 
inn, kan du gå over land her og over i 
Hobølelva.

Vanskelighetsgrad

Tilgjengelighet

Informasjonskilder

Havnahuken DNT Vansjø

Grevlinghuken DNT Vansjø

Mosseelva er ved normale vintre ikke farbar på 
skøyter

I sundene rundt Feøya er det ofte åpent vann i 
store deler av skøytesesongen

Parkering ved Vaskeberget

I området nord og sør for 
Dillingøy bru er det ofte åpent 
vann.

Parkering ved Rødsund bru. 
Lødengfjorden går nordover herifra

Turmål og rasteplass 
innerst i Lødengfjoren

Passasje til 
Østre Vansjø

Passasje til Østre Vansjø over 
land

Kvernøyhuken DNT Vansjø

Sesong
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https://stg.skridsko.net/skridskonet/atlas/atlas-v.asp?rt90x=1075536&rt90y=5942278

