
VE S TMARKA
Verdt å vite om VESTMARKA
Tettstedet Vestmarka er sentrert rundt Harstadsjøen 
som du ser rett framfor deg. 

I areal er Vestmarka den største bygda i kommunen. 
Avstanden til Oslo er 9 mil og trekker du en rett 
linje vestover herfra treffer du  operahuset i 
Bjørvika. 
Riksgrensen til Sverige ligger 4 km rett sør.

Vestmarka var i tidligere tider inngangsporten fra 
Sverige. 
Pilgrimsleden til Nidaros gikk gjennom Skillingmark 
og Vestmarka videre fram til Eidskog kirke på 
Matrand. 
Sluseanlegget for tømmer (det første i Norge) i 
Soot-kanalen (1849-1932) ligger  lenger vest på 
vegen mot nabokommunen Aurskog-Høland.
”Paradisbanen” (1918-1965) knyttet stedet til 
Grensebanen ved Skotterud.  

Næringsgrunnlaget har vært primærnæringene 
jord- og skogbruk. 
På 1950-tallet var det 5-6 sagbruk bare her rundt 
Harstadsjøen og næringslivet blomstret. 

Bygda er i dag fortsatt eget kirkesogn. Kirka ble 
innviet i 1883 og ligger 1 km rett sør. 
Vis a vis kirka ligger Eidskog Montessoriskole og 
Eidskog Naturbarnehage. Begge er privat drevet.

Bygda har et rikt foreningsliv og sammen drifter 
lagene nettstedet www.vestmarka.info.

Velkommen til EIDSKOG
Eidskog kommune er den sørligste kommunen i 
Hedmark fylke, med grenser mot Sverige, 
Akershus fylke, samt kommunene Kongsvinger, 
Sør-Odal, Nes og Aurskog-Høland.
Areal: 643 kv.km, hvorav ca. 60 % produktiv skog.
Mangeartet natur og fauna. 
Uante rekreasjonsmuligheter langs elver og sjøer.
Innbyggerantall: 6282
Høyeste punkt:  Hornkjølen,  434 m.o.h.
Kommunalt senter: Skotterud, ca. 1500 inn-
byggere
Industrielt tettsted: Magnor, ca. 1200 innbyggere. 
Kjente navn i Eidskog:
Magnor Glassverk, Morokulien og Hans Børli.

Hva er VEKTERVEIEN?
Vekterveien er en sammenhengende gang- og 
sykkelsti i Eidskog. 
Ved hjelp av tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og 
betydelig dugnadsinnsats ble det gjort et arbeid 
for å binde ulike vegstubber sammen. 
Veien er 35 km lang og ble åpnet i 2010. 
Vekterveien gir myke trafikanter mulighet til å 
ferdes på en sikker måte. 
Den inviterer til at turen til og fra skole og jobb 
kan skje på sykkel eller til fots, og den gir 
mulighet til aktiv fritid.
Betydelige deler av Vektervegen er godt brukbar 
for folk med funksjonsnedsetting. 
Les mer om det på våre nettsider
www.vekterveien.no.

God tur!

Tegnforklaring

Du står her nå

Rød linje markerer traseen

Avstander langs Vekterveien:
Åbogen - Matrand       10,7 km
Matrand - Skotterud      6,1 km
Skotterud - Magnor       6,5 km
Skotterud  - Tobøl           4,5 km

   Tobøl - Vestmarka          7,6 km

VEKTERveien.no

Drift og vedlikehold: www.vekterveien.no


