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Villmarksruta Trysil - Halden   

Tid:  5 - 6 dager  

Underlag: Omtrent like mye asfalt 

som grusvei  

Anbefalt utstyr: Terrengsykkel/ 

hybridsykkel 

Start & mål: Sjøenden camping/ 

Halden stasjon 

Merking: Ja, som nasjonal 

sykkelrute 9 
 
 

Overnatting 
Sjøenden camping 
Tlf. +47 62 45 41 51 

      www.sjoendencamping.no 

 
Gravberget Gård  

Tlf. +47 48 08 99 07 

www.gravbergetgaard.no 

 
Finnskogen kro og motell  

Tlf. +47 90 17 50 84  

www.finnskogen.no 

 
 Lebikohytta, ubetjent 

       Overnatting må bestilles på         
       forhånd  
       Tlf. +47 90061195 

 www.finnskogen.dnt.no 

 
     Hotell Magnor bad 

     Tlf. +47 911 96 256 
     www.magnorbad.no 

 
     Rømskog Spa 

     Tlf. +47 69002580 

     www.romskogspa.no 
 

      Kirkeng Camping 

     Tlf. +47 90194244 

     www.kirkengcamping.no 
 

     Fredriksten hotell 

     Tlf. +47 69021010 

     www.fredrikstenhotell.no 

 

 
 

 
 
    
 
 

Kategori: Sykkel  

Lengde:  355 km  

Vanskelighetsgrad: Middels krevende  

Region/område: Innlandet  og Viken fylker  

  

 

 

Rutebeskrivelse 

Villmarksruta er navnet på nasjonal sykkelrute 9, som går ganske tett på svenskegrensen fra Halden til 
Trysil. Den går i områder med til dels lite bosetting og servicetilbud og kan passe for den sykkelvante som 
søker stillhet og naturopplevelser. Syklingen kan gjerne kombineres med fiske, eller fotturer på den 
merkede Finnskogleden. Noen fakta om ruta: 

Trygghet: Generelt lite trafikk, svært lite i nordlige del, gradvis mer lenger sør. Mest trafikk på en 
strekning på rundt en mil nord for Tistedalen, til mer spredt trafikk fra Ørje til Aspern.  Ruta går nesten i 
sin helhet i blandet trafikk, det er lite gang- og sykkelvei. 

Stigning: Dagsetappene har fra 300 til 700 høydemeter samlet stigning, som helhet er vurdert som 
middels krevende. Det er mange høydemeter totalt i løpet av turen, men med noen få unntak, er de 
fleste bakkene slake og relativt lett-syklet. 

Underlag: Omtrent halvparten asfalt, halvparten grusvei av noe varierende kvalitet, ofte noe løs grus 
oppå et fastere underlag. Omtrent en halv mil med smalere og mere ujevn grusvei nord for Harstadsjøen. 

Utfordringer: Det er til dels langt mellom servicetilbud som overnatting, servering og innkjøp, syklister 
bør ha med en del mat, eller satt seg inn i hvor matbutikker finnes, på forhånd. Overnatting varierer fra 
hotell og campinghytter til ubetjente DNT-hytter. 

Lademuligheter: Det er til dels langt mellom ladepunkter og Villmarksruta er mindre egnet for elsykler. 
Om man har med ekstra batteri bør turen gå uten problem. 

Kart med rute og en del av servicetilbudene underveis: https://ridewithgps.com/routes/33999398  

Gpx-fil Villmarksruta: https://ridewithgps.com/routes/33999398.gpx?sub_format=track 
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Villmarksruta Trysil - Halden 

Kategori: Sykkel 

 

Høydeprofil 

Lengde:  355 km 

 

Vanskelighetsgrad: Middels krevende 

Region/område: Innlandet  og Viken fylker 
 
Kart bilde 
 

 

 


