
VANSJØ - noen fakta

Vansjø er en del av Mossevassdraget som strekker seg fra østmarka i Oslo i nord til raet gjennom Østfold i sør. Vansjø ligger langs raet, 
lengst sør i vassdraget, og har utløp i Mosseelva som renner ut i Oslofjorden iMoss. Med en samlet strandlinje på ca. 250 km og et areal 
på 36,9 km², er Vansjø Østfolds største, og Norges 35. største (33. om ikke man tar med innsjøer som strekker seg inn i Sverige) innsjø. 
Vansjølandskapet er fullt av fjorder, øyer, holmer og sund, og innbyr til friluftsliv og naturopplevelser.

Funn av redskaper etter steinalderfangstmannen viser at menneskene tok i bruk området rundt Vansjø i yngre steinalder, trolig før 
Vansjø var blitt en innsjø. Området var på den tiden en bukt i sjøen, rikt på fisk, sel og vilt. Under yngre steinalder sto vannet ca. 25 
meter høyere enn i dag. Siden Vansjø ligger 25 moh. betyr det at strandlinjen stort sett er uendret siden den gang. De første 
menneskene i vansjøområdet slo seg ned på raet. Selv om de sydvendte hellingene med lettdreven og selvdrenerende sandjord var 
veldig godt egnet til jordbruk, var jordbruk i denne perioden kun en attåtnæring. Det var jakt og fiske som var det viktigste 
næringsgrunnlaget.

Når bekker og andre mindre tilløp inkluderes blir samlet nedbørfelt på 690 km² og midlere tilsig 10,8 m³/sek. Vannets teoretiske 
oppholdstid i Vansjø er 280 døgn. Normalvannstanden er på 25 m over havet, men vannstanden blir tappet ned til 24 m i februar og 
september for å møte vår- og høstflommen.

Kilde: Wikipedia

HVORDAN LAGE EN NATURDO (LATRINE)

1. Finn en egnet plass et godt stykke fra leirplassen og vannet. Unngå steder med bekk eller annen vannføring direkte til Vansjø

2. Slå opp en stokk mellom to trær i passe lav sittehøyde. Finn to grener å henge stokken på eller bind den 
fast til stammen.

3. Grav et hull i bakken bak stokken

4. Gjør ditt fornøyende

5. Dekk over hullet med mose/jord før dere forlater leirplassen.
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