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Mai 

Årets mai-poster er fordelt på to områder, henholdsvis Åmot – syd/vest og Modum Bad – 
Kaggen. For begge områdene / turene er det å håpe på mer vann i elvene enn det er nå. I så 
fall kan en få se både Døvikfossen, Kongsfossen og Kaggefossen med skikkelig vannføring. 

Post 1 og 2 ligger vest for Drammenselva og det anbefales å parkere bilen ved Åmot stasjon 
og ta det som en rundtur derfra.  

Post 1 henger på trig.punktet på Ebbesåsen, rett ved speiderhytta til Åmot-speiderne. Fra 
Åmot stasjon kan en gå over brua og inn ved Kongsfoss Kunstnersenter. Forhåpentligvis er 
det vann i Kongsfossen. Fortsett opp gangveien til Kongshaug, Ta så inn fra Søyaveien og følg 
stien opp til Ebbesåsen og Speiderhytta.  

 

Etter å ha nytt utsikten fra post 1, fortsetter en stien sørover og ned på Søyaveien igjen. 
Fortsett så denne ned til Buskerudveien og Døvikfossen. 

Post 2 ligger på berga ned ved Drammenselva sør for Døvikfossen, rett nedenfor ‘Søya huset’ 
som tilhører Åmot og Omegn Fiskerforening. 



 

Hvis det er bra med vann i elva, anbefales det å ta en stopp på odden rett sør for 
Døvikfossen, før en fortsetter gangbrua og stien ved siden av jernbanen tilbake til Åmot 
stasjon. 

Post 3 og 4 tas som en liten kveldstur med utgangspunkt i parkeringen ved Modum bad 

Post 3 ligger langs stien rett overfor Kaggefossen.  

 



Fra parkeringa går en nordover forbi innhegningen for hestene, ut på pynten hvor en 
forhåpentlig vis ser ned på en Kaggefoss og ei Snarumselv med mer vann i enn på bildet. 
Fortsett så stien ned til posten. På veien ned, får en øye på krigsminneplakaten som forteller 
om cellene som lå ved Kaggefoss og Kistefoss. 

 

Post 4 henger ved hengebrua over Snarumselva. Bildet er tatt fra brua og sørover. 

 

Fortsett stien sørover fra post 3 ca 400 meter og så er du der. Verdt å merke seg her er også 
oppslaget om ‘ferdselsårene’ som gikk her før i tiden. Til slutt fortsetter en så stien opp igjen 
til Modum Bad.  

God tur! 


