Kart nr. 9 – Nordby og Veidal.
Løype nr. 32 – Broen over ”Kwai”.
Dette er en tur på mellom 2 og 3 km. Løypen er ikke merket, men ved hjelp av kart og
beskrivelse vil du lett finne fram. Løypa går i tørt og flatt terreng. Ved dyrket mark er det lett å gå
i kanten av jordet. Turen kan derfor gås hele året.
Brua ligger øverst i den delen av elva som kalles Hetta eller Trollhetta. Fra brua og ca. 1 km.
sydover går elva i fosser og stryk i en smalt søkk i fjellet. Fram til ca. 1930 ble det fløtet tømmer i
elva ut i Vansjø. Herfra ble det fraktet videre for det meste til Moss. Dersom du følger elvekanten
et stykke, vil du kunne se bolter i fjellet som stammer fra fløtertiden. Jernplater og treplatting kan
også sees. Disse var for å hindre at tømmeret satte seg fast i steinene.
Parker ved kommunegarasjen ved Nordby i Våler. Følg veien opp mot Østfold fjernhjelpkolonne.
Ta til venstre ved porten og følg gjerdet utvendig. Følg traktorveien videre nordover og hold til
høyre når veien deler seg. Du kommer ut på et jorde, husmannsplassen Rasa, hvor du ser rester av
grunnmur midt på jordet. Følg veien tvers over jordet og videre nordover. Du kommer til et punkt
hvor veien går over i en sti. Her tar du til høyre og finner elva umiddelbart. Elgjegerne har bygget
bru, ”broen over Kwai”, for en del år siden. Denne er restaurert i 2007 og er solid med rekkverk.
Når du er kommer over brua, ser du stien og følger denne opp til en gammel driftsvei for hest.
Kryss denne og du finner en noe gjengrodd tømmervei som du følger til du kommer ned til
Myrene – dyrket mark midt inne i skogen. Følg kanten av jordet sydover ca. 50-100 m. til du
kommer ned på veien som går sydover og følg denne til Korselva, der Femtegjeldbekken renner
ut i Nordbyelva. Du er tilbake ved kommunegarasjen.
Løype nr. 33 – (Sykkel og fottur.) Veidal – Daler – Bukkesvingen.
En tur på ca. 2 – 3 km. Turen er ikke merket men følger gårdsvei og skogsbilvei hele runden. Fra
Daler er det til dels sterk stigning, men fullt mulig å sykle opp. Det er ingen utsikt fra toppen da
trærne skygger. Det er ingen dyrket mark slik at turen kan benyttes hele året.
Fra toppen og ned til Mørkveien er det flatehugst på til dels stort område. Her har det de siste
årene vært godt med tyttebær.
Fra Våler kirke følger du veien mot Mørk (golfbanen). Kjør til veiskillet til Veidal (Står skilt med
teksten ”Veidal”). Det er ikke snakket med grunneier om parkering. Om du kjører bil, må du
finne parkeringsplass ved Mørkveien.
Du går veien ned til Veidal. Ved postkassene tar du til høyre og følger veien vider mot de 2
øvrige Veidalgårdene. På høyden hvor du kan se elva, tar du veien rett fram og følger på høyre
siden elva. På høyre side får du et bolighus, Enga. I nordøstenden av dyrket mark lå Daler, men
husene er revet. Her ser du også klopp over elva, men du skal ikke bruke den på denne turen.
Følg skogsbilveien videre. Ett par steder deler veien seg. Du skal følge den beste veien. Rett før
toppen tar veien kraftig av mot høyre. Nå er det bare utforkjøring ned til Mørkveien og herfra er
det en kort km. tilbake til utgangspunktet.

Løype nr. 34 – Veidal – Daler – Enden – Veidal.
Dette er en tur på ett par km. som kan benyttes hele året dersom elva ikke går over sine bredder.
Turen går på gårds- og skogsbilveier i relativt flatt terreng. Det er bever i Veidalselva som
kommer fra Bærøetjernet og renner ut ved i Vansjø ved Bratterød (Kirkeelva).Rett ovenfor Daler
har elva vært demmet opp og det har vært sagbruk og/eller mølle.
Følg beskrivelsen for løype 33 til Daler. Gå over elva på klopp som er bygget der. Følg så
skogsveien som følger nordover. Du kommer til Enden og fortsetter nordvestover ca. 200 m. og
tar så til venstre. Det går en sti til høyre og jeg antar at den går til Tønnerød i Hobøl. I eldre tider
var det kontakt mellom Veidalgårdene og Tønnerød/Bærøe. Dersom vi ser på kartet, er det ikke
tegnet inn noen sti så det er mulig den er grodd igjen.
Du er snart ved Nordre Veidal og følger gårdsveien tilbake til utgangspunktet (I den skarpe
venstresvingen før Veidal mellom, tar det av en skogsbilvei til høyre. Denne går om Vildskog til
Våler prestegård (Kjos) og kommer ut på RV.121 mellom Våler kirke og herredshuset.)
Løype nr. 35 – Tveter – Slåttemyr – Bekkhus – Tveter.
Dette er en tur på ca. 4 km. som kan benyttes hele året. Hele turen går på gårds- skogsbilvei i tørt
terreng.
Slåttemyr eies av Våler kommune og skogetaten har sørget for å holde våningshuset i brukbar
stand. Kirkebygden skole bruker Slåttemyr til overnattingsturer for klasser/grupper.
Rett før du går ned den bratte bakken ned til Slåttemyr, har du en liten ås (kolle). Dette har vært
en bygdeborg.
Ca 100 m. etter at du passerer gamle Veidal skole (enebolig i dag), får du en bom på sideveien til
venstre. Veien er stengt for biltrafikk. Følg gårdsveien innover. Etter en kort km. kommer du til
Bergby. Våningshuset står enda, men eier mener huset er for forfallent til å kunne restaureres. Du
fortsetter og finner Slåttemyr nede i dalen. Her finner du våningshus, fjøs og stabbur.
Fra Slåttemyr kan du følge veien videre østover. Snart går den sydover og etter hvert nesten rett
vestover. Etter at veien vender vestover, har du Bekkhus til høyre på veiens laveste punkt. Det er
ikke lett å se restene fra boligen og uthuset fra veien, selv om de ikke ligger mer enn 50 m. borte.
Nå er du straks tilbake på gårdsveien og tar til venstre mot bommen.

