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Årets juni-poster er lagt til Kløftefoss. Nærmere bestemt det flate stifylte området vest for 
riksveien til Krøderen og nord for Ramfossveien. 

Kjør til Kløftefoss «sentrum» og ta til venstre Ramfossveien. Fortsett denne til det begynner 
å helle nedover mot elva og kraftstasjonen. Du kan parkere ved trafostasjonen på høyre side 
av veien der kraftlinja tidligere passerte veien. Se ‘P’ på kartet. 

Alle postene, med unntak av post 8, ligger langs stier / i stikryss og kan selvfølgelig tas i 
vilkårlig rekkefølge.   

Her er et forslag til å ta de i nummer rekkefølge med utgangspunkt i parkering ved 
trafostasjonen merket med ‘P’ på kartet. 

Ta inn stien vestover /nordvest over rett ved trafostasjonen. Fortsett stien nordvest over på 
kanten av den bratte skråningen ned mot Snarumselva fram til Post 5. 

Gå så stien vestover / nordvest over mellom noen mindre dødis groper til den krysser den 
‘åpne’ gata der kraftlinja tidligere gikk. Ta så stien til venstre, som etter hvert fører deg til 
Post 6.  

Fortsett så stien sørover til Post 7.  

Til post 8 anbefales det å gå stien videre sørøst over til den store øst-vest gående stien.Og så 
denne til høyre (vestover) til den åpne ‘gata’ etter kraftlinja. Deretter sørøst over ned til  
Post 8 øst for den tette småskogen.  
Post 8 henger på muren etter en av tre små «stuer» som trolig utgjorde plassen 
«Vasslaus». Der var det hvilestue til tømmerkjørerne. Den ble kalt Vassluas fordi vann til 
hestene måtte kjørs dit. 

Så er det videre sørover langs den åpne ‘gata’ til parkeringa. 

Dette er en lett runde på ca 3,5 km som kan gjøres unna på en ettermiddagstur.  

Har en lyst på en mer krevende tur, kan en for eksempel fortsette nordover fra post 5. Her er 
det masser av dype dødis groper, små og store stier og bratte bakker både opp og nedover. 
Eller kanskje besøke Deadwood City westernbyen på Kløftefoss.  

Uansett, God tur! 


