
KART NR. 11. 

RAVNSJØTJERNET. 

 
På østsiden av Ravnsjøtjernet ligger DNT Vansjøs hytte. For å komme dit, angir kartet to 

muligheter: 

1. Kjør til Svinndal kirke. Ta sydover langs fotballbanen og forbi Origosenteret. Kjør videre 

og følg hovedveien rett fram. Etter ca. 1 km. kommer du til dyrket mark på venstre side 

(Myre). Kjør rett fram enda ca. 100 m. Du ser bommen og parkerer til høyre ved Klengstua.  

(I Klengstua ble kongler tørket og frøene tatt ut og sådd til nye gran- og furuplanter som så 

ble plantet ut i hugstfeltene.) 

Fra Parkeringsplassen er det ca.800m. til Ravnsjøhytta. Følg bare veien videre til du får hytta 

på høyre hånd etter at du har sett Ravnsjøen en tid. 

På veien hit var det ei klopp over veigrøfta der hestehavna begynte. Dette er en del av stien 

rundt Ravnsjøen. 

 

2. Dersom du kommer F.v. 115 fra Moss, følger du denne til du har passert Sæbyvannet og 

brua over Svinna. Følg så veien til høyre mot Missingmyr (Råde). Lengst syd i Sæbyvannet, 

(Sæbybånn på dialekt) i en 180º sving, parkerer du midt i svingen mot vannet. Gå inn ved 

bommen og du ser at stien/ traktorveien deler seg i to. Veien til venstre er den korteste fram til 

hytta. Ønsker du derimot å gå turen rundt Ravnsjøtjernet, kan du gjerne ta veien til høyre. 

Begge er blåmerket fram til veien mellom Svinndal kirke og Skivdal i Tune (Agnalt). (Denne 

veien er den gamle fylkesveien mellom indre Østfold og Sarpsborg/Fredrikstad, før veiene fra 

Nordby Meieri til Trøsken og fra Svinndal til Missingmyr ble bygget først på 1900 tallet.) 

 

I nordenden av Ravnsjøtjernet er det bygget klopp over bekken som renner ut av tjernet og 

ned i Sæbyvannet. Om du starter turen rundt Ravnsjøtjernet nordover fra Ravnsjøhytta, 

trenger du ikke gå ned til Sæbyvannet, men kan gå over kloppa og finner blåmerket sti som 

fører deg over til den andre stien fra Sæbyvannet. 

 

På turen rundt tjernet har du passert 4 husmannsplasser: Ravnsjø (GPS-kordinater N 59° 24´ 

177 Ø 010° 59´ 798) Lungedalen (GPS N 59° 24´ 080 Ø 010° 59´080), Grasdalen (GPS), og 

Fjellhytta (GPS N 59° 24´ 261 Ø 011° 00´ 168 ). Disse plassene var bebodde fram til for ca. 

100 år siden. Svinndal historielag har satt opp skilt med stedsnavn der våningshuset stod 

(Ramsjø og Lungedalen). 

Lengst syd  i Ravnsjøtjernet starter Ulvedalen.  Den er veldig utilgjengelig (bratt) fra øst- og 

vestsiden og kan vanskelig krysses på andre steder enn der stien går. Her er også Ingerhølet – 

oppkalt etter Inger Lungedalen som døde her under tragiske omstendigheter i 1870, uten at 

noen ble dømt for ugjerningen. 

 

Ringen på kartet viser hvor Ramsjøhytta ligger. 

 

GOD TUR ! 


