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Innledning 
 

Beskrivelse av fosser og sig fra Biri til Otta, i sidedalene Gausdal, Espedal og Heidal, samt de største i 

Østerdalen. Fra små lokale iscrag ypperlig til kveldsøkter, til fosser på flere taulengder og med lengre anmarsj 

for dagsturer.   

 

Gudbrandsdalen og omegn har et relativt stabilt innenlandsklima noe som gjør at sesongen ofte starter i 

begynnelsen av november og varer ut i mars. Det fins et utall bekker og sig i dalen, ikke minst i side-dalene.  

 

De fleste fossene er gått tidligere og i perioder har det vært høy aktivitet, men lite er registrert. Med 

utgangspunkt i info på web, gransking av kartkoter og synfaringer inneholder føreren nå rundt 60 «felt» og 100+ 

linjer. Men fortsatt er det flere potensielle områder. 

 

Nye i 4.versjon - Myfallet, Storfallet,  Espedalsrenna, Svarverudrenna, Sørstulen og Vinkeldammen.  

 

 

Takk til «The IceMasters» i Lillehammer Klatreklubb, Hedemarken Klatreklubb og en spesiell takk til 

Hallgeir Engen for fine turer og fotos. 

 

 

Fremferd som for klatrefelt: Vis hensyn til naboer, ikke kast søppel og parker fornuftig . 

 

 

NB All ferdsel skjer på eget ansvar! Føreren beskriver kun områder og fosser. Ingen fosser er tilrettelagt og 

forhold kan endre seg raskt. Krav til kompetanse, vurdering av forhold og farer er den enkeltes ansvar.  

 

Retur -   Stort sett rappell fra trær og isanker (ablakov). 

Gradering -  Bratthet, lengde og om det er opptak (korte bratte partier). WI/M grad er angitt i beskrivelsene.   

   

 

«Kåre Isklatrer» - en ivrig kar - går igjen på bildene for å gi ett inntrykk av skalaen.  

 

 

 

 

Isklatrehilsen 

Per Tore Granli 

  



5 

 

Oversiktskart 
 

  Beskrivelsene er inndelt i 

områder fra sør til nord: 

 

1. Biri-Lillehammer 

2. Gausdal-Espedal  

3. Lillehammer-Tretten 

4. Tretten-Fåvang 

5. Fåvang-Vinstra 

6. Vinstra-Otta 

7. Nabofosser 

 

Beskrivelsene inneholder: 

   

   Sted 

   Mulig parkering 

   Anmarsj  

   «Fossedata» 

   Annet 

   Kart 

 God info 

 Potensiale/ubekreftet 

   Bilder 

 

 

I tillegg en subjektiv 

vurdering av hver foss: 

 

 Anbefales?  1-3 

 

  Anmarsj? 1-3 

 

Nabofosser-> 
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1. Biri-Lillehammer 
 

 

 
 

 

Potensiale/Ubekreftet: 
 

Klatrefelta på Ring og Ulven. 

  

Flokofallet 

Biskopen 

Birifeltet 

E6 Mjøsbrua 
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Biri – “E6 Mjøsbrua” 
 

Sted: Rett opp for E6 brua ved Biri, ta Birivegen, så opp mot nærmeste gård. Parker langs vei 

eller hør med bonde om parkering. 

Anmarsj: Ca 15 min.  Rappell fra tre. 

Beskrivelse: Lite sig. Venstre 10m høyt WI2, Høyre 20m høyt, 80+ grader. WI4 

Annet: 
                                                                                                                         ,  

 

  

 

 

 

 

  



8 

 

Biri – Bratbergsberga – “Birifeltet”  
 

Sted: Fra Biri, ta Fv168 Øverbygdsveien 3,8 km. Parker i lomme på høyre side av veien. 

Anmarsj: 100m til toppen av feltet eller ned på østlig side til bunnen av feltet. 

Beskrivelse: Iscrag med varierte formasjoner, søyler og gardiner. 55m høyt og 50+m bredt. 45-80+ 

grader. Bra til ledtrening, plass til flere taulag samtidig. Topptaufester i tre, samt bolta 

snuankre (   ). Også noe is/mix på motsatt side av elva. WI2-4+ 

Annet: 
Vær obs på tynne snøbruer og åpne partier i elva bak.                         , ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Venstre felt 
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Motsatt side - mix Trening på topptau 

Klubbtur 
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Moelv – Kløvstad – “Biskopen” 
 

Sted: Fra Moelv, ta Fv213 3,5 km, ta høyre ved Ulven og Fv3 i ca 5.5 km. Parker på toppen. 

Anmarsj: Følg bekkedrag ned åker, ca 150 m til toppen av fossen. 

Beskrivelse: 60 m høy og 10 m bred. Ca 50-60 grader med korte opptak. WI2/3 

Annet: 
Utsikt. To små slake sig til venstre.                                                                   , ( ) 
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Vingrom – Flokoa – “Flokofallet” 
 

Sted: Fra Vingrom (rundkjøringa), ta Fv310 Døsvegen i 300m, ta til venstre på Burmavegen, 

følg denne i 6,5km til Ringflatdammen. Parker. 

Anmarsj: Følg skilt til Flokofallet ca 800m (skogsvei vestover er ikke brøytet)   

Beskrivelse: 20 m høy, 60 grader med små opptak. WI2 

Annet: Bompenger. Lillehammers høyeste foss, mer tur enn klatring. «Flowerlovers» kan 

studere huldrestry i området.                                                                        ( ),   

 

 

 

 

  



12 

 

2.Gausdal-Espedal 
 

 
 

Potensiale/ubekreftet:  

Bekker i Dørdalen (øst for Rustmo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rett nord for Forset: 

 Håmårsberget på høyre og venstre side 

  Litt lengre nord på venstre side, sig ca 50 meter  

 

 

 

 

 

 

Nedenfor demningen i Roppa. 

Noen mindre sig i Saksum/Auggedal. 

 

 

 

  

Klevabergansøyla 

Sprenabekken  

Helvete 

Bøsæterbergan 
Kremmerlia 

Matholet 

Vis-Knut  

Earl Grey  

Skoroa 

Espedalsrenna  
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Gausdal – “Kremmerlia”  
 

Sted: Fra Lillehammer, ta Fv255 mot Gausdal, venstre ved Segalstad Bru, etter 500m til høyre 

på Fv315, følg denne 4,2km, sving venstre og parker ved Kremmerli hoppbakke eller på 

gardsvei nær fossene. 

Anmarsj: Nord 3&4 (bekk) – 200m nord vest fra parkering 

Nord 1&2 – opp trappene i storbakken, derfra ca. 150m vest, på høyre og venstre side av 

lav isvegg. 

Midt – gå/kjør til gården Brattli, videre opp ca. 120m. 

Sør (bekk)– kjør til gården Rundtom, videre opp ca 400m, følg bekken 

Beskrivelse: Nord 3&4 – 10m høye, bratte, hhv 3 og10m brede.  

Nord 2 – 20 m bratt søyle med gardiner, 6m bred. WI3 

Nord 1 – 30m, 10m bratt, 15m bred (mix, gardiner på høyre side). WI3 

Midt – 40 m høy, start 20m 85+ grader, 20+ m bred, rappell i trær. Ofte dannes en 10+ 

m vertikal søyla oppe til venstre. WI4+..WI5 

Sør – 40 meter, 50 grader, små opptak WI2 

Annet: 
Anbefalt: Nord 2 , Nord 1 og Midt (trenger litt tid på å bygges.)           , ( ) 

 

 

 

  

Midt 

N3 

N2 

N1 

Sør 

N2 

N1 Midt 

N3 N4 
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N2-sideprofil N2 

N3 

N4 

Midt 

13-15m søyle -> 

Nord 1 Sør 
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Skeikampen – “Klevabergansøyla”  
 

Sted: Fra Lillehammer, ta Fv255 mot Gausdal, rett frem ved Segalstad Bru Fv254 til 

Svingvoll, ta så til Skeikampen Fv337. I Skeikampen «sentrum» ta av til Austlid, følg 

denne i 1,8km, ta høyre på hyttefeltveg følg denn i ca 600m. Parker. 

Anmarsj: Ca 400m rett vest, kryss skispor, søyla sees oppunder åsryggen. 

Beskrivelse: 10-12m søyle. WI3 

Annet: 
Vurder truger                                                                                                        ,  

 

  

Parkering 
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Brattland – “Bøsæterbergan” 
 

 

 

 

 
 
 

 

  

Sted: Fra Lillehammer, ta Fv255 mot Gausdal, så mot Espedal, 7 km etter Forset ses rørgate 

til kraftverk til venstre, ta rett etter over bru og følg gårdsveg i 2km. Parker.  

Anmarsj: 500m, traktorveg først flatt, så oppover til venstre 100m, ta så inn på bekken til høyre.  

Beskrivelse: Først 1-2 tl med korte opptak, siste tl med 10-15m 70-80 grader. Rappell i tre eller retur 

på vinterbrøyta veg (opp langs bekk, ta venstre på beite). WI3 

Annet: 
Truger kan være lurt. Ett mulig alternativ lenger nord.                                   ,  
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Jøra – “Reinsåa” 
 

 

 

  

Sted: Fra Lillehammer, ta Fv255 mot Gausdal, så mot Espedal, 12 km etter Forset ligger en 

kirke på venstre side, kjør 3,5 km til, ta venstre over bru (Helleberg). Følg vei langs elva 

1,5 km (brøytet?).  Åa sees til venstre. 

Anmarsj:  

Beskrivelse: Lang rusletur på is, 500m, slak, mindre opptak. Best når lite snø. WI2 

Annet: 
                                                                                                                       ,  
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Espedalen – Ørnbergan – “Earl Grey” 
 

  

Sted: Fra Lillehammer, ta Fv255 mot Gausdal, så mot Espedal, 3 km før Helvete ligger 

Ørnbergan på venstre side. Parker ved småbruk eller nedkjøringa til dette. 

Anmarsj: 600m, først sti ned mot hytte, videre sikt inn mot fossen. Kronglete anmarsj!  

Beskrivelse: 2,5 tl, 1.tl avslutter bratt (lettere til høyre), videre flere opptak. Mulig rappell angitt. 

WI3+/4 

Annet: Truger er anbefalt. Sør: 2 tl. mix, bratt, tynt (?) forstørr for å se forslag til ruter. 

                                                                                                      ,  

Vis-Knut søyla 

Sør 

60m 

40m 



19 

 

Espedalen – Ørnbergan – «Vis-Knut søyla» m.fl  
 

 

 

 

 

 

  

Sted: Fra Lillehammer, ta Fv255 mot Gausdal, så mot Espedal, ca 2,5 km før Helvete. Parker 

ved skogsvei, følg vei sørover til skilt med «fare for steinras», gå 50 meter til og ta rett 

ned. 

Anmarsj: 100 m fra Fv255 så rappell til innsteg. Alternativt ned ved parkering og følg Dritua 2-

300m sørover 

Beskrivelse: Området har 8-9 islinjer fra 15-60 meter. Vis-Knut søyla på 20m med takoverheng og 

mulig mix avslutning på 10m dominerer! WI4/M3-4 Flere fine søyler (   ). Linjene på 

andre siden av Dritua er ca 1tl og moderate. WI3-4 

Annet: 
Spade for å måke parkering og kanskje truger.                                      ,  

Vis-Knut søyla 

Earl Grey 

Parkering 

Vest for Dritua 
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Espedalen – “Helvete” 
 

 

 

 

   

Sted: Fra Lillehammer, ta Fv255 mot Gausdal, så mot Espedal, rett før Espedalsvannet til 

venstre ligger Helvete (skiltet). Parker ved servicebygg. 

Anmarsj: Følg sti 250m (ofte tråkket), fra «trappa» ned i juvet er det muligheter begge veier, men 

mest nordvest (til høyre). 

Beskrivelse: Helvete er ett elvejuv med jettegryter, is på begge sider, søyler, gardiner, tynt til bredt, 

slakt til bratt, mix muligheter m.m. 500m langt og 5-30 m høyt. WI2-4+ 

Annet: Ypperlig for alle nivåer og klubbturer. Topptaufester i tre. Husk lange slynger.   

                                                                                                                   ,  
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Espedal – “Skoroa”  
 

 
 

  

Sted: Se kart under Sprenabekken (neste side). Parker nær nedlagt butikk. Skoroa ses i sin 

helhet fra vegen der den brekker utfor Skorokampen. 

Anmarsj: Kort og bratt rett opp 200 hm. 

Beskrivelse: 2 korte tl. 1.tl 60 grader, 2.tl 70 grader som avsluttes med kort bratt parti. WI4 

Annet: 
Alternativ: Matholet 15-20m høyt og bredt sig litt lengre NV                 ,  

Matholet 
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Espedal – “Sprenabekken” 
 

 

 
 

           
 

   

  

Sted: Fra Lillehammer, ta Fv255 mot Gausdal, så mot Espedal, halvveis på Espedalsvannet 

ligger en nedlagt butikk på venstre side, kjør 1,7 km videre og parker på venstre side 

(Flåtålykkja). Fossen kan ses fra vegen. 

Anmarsj: Følg bekken oppover ca 300m. 

Beskrivelse: 2,5 tl, 60+ grader, 10m bratt parti i 2.tl. Mulig 1.ste rappell angitt. WI3+/4 

Annet: 
Turfoss!                                                                                             ,  

60m 

Parkering 

Nedlagt butikk 
Skoroa 

Matholet 

Sprenabekken 

Espedalsrenna 
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Espedal – “Espedalsrenna”  
 

 
  

Sted: Se kart under Sprenabekken (forrige side). Parkering som for Sprenabekken. 

Anmarsj: Kort og bratt rett opp 200 hm, ca 200 m NV for Sprenabekken. Retur: Rappell. 

Beskrivelse: 2 korte tl. Ca 55m. WI4/M4 

Annet: 
Kilesett.                                                                                                    ,  
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3.Lillehammer-Tretten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mesnaelva 

Styggehølet 

Sagåa 

OL-traversen 

Fakkelmann 

Bekkekampen 

Steinbrufeltet 

Hunderfossensøyla 

Høgbergsiga 

Svarverudrenna 



25 

 

Lillehammer – “Mesnaelva” 
 

Sted: Parker ved Lysgårdsbakken. 

Anmarsj: 200m til nederste felt (Bredesøylen), derfra 200 meter til øverste felt, sti langs elva på 

sørlig side. 

Beskrivelse: Små iscrag med eller uten tau. 5-10m høye og 15-20m brede. 45-80+ grader.  Bra til 

nybegynner intro eller kveldskaffen. Topptaufester i tre. Det øverste feltet har to 

«rustne» bolter innpå flata nær stien. WI2-3 

Annet: 
P-Automat (penger eller kort).                                                                            ,( ) 

 

 

 

 

 

 

  

Bredesøylen 

Øverste crag 
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Lillehammer – Laagen – “Styggehølet/Steinbrufeltet” 
 

Sted: Fra Lillehammer, ta første avkjøring Fv312 mot Øyer (Hafjell), etter 100m, ta venstre 

under E6 og parker i lomme ved siden av rundkjøring. 

Anmarsj: Følg vei 400/600m sørover, ta ned mot elva over jernbane – obs ingen planovergang! 

Beskrivelse: Steinbrufeltet (bildet), lite is-/mixcrag, fint for øksing sideveis, 5-12m høyt, 50+ m 

bredt. WI2-3. 

Styggehølet Noen ganger dannes en 15-20 m bratt og smal søyle ved tunnelutløpet ifra 

Hunderfossen Kraftverk. Enklest å rappellere ned til innsteget. Eventuelt topptaufeste i 

jerbanegjerdet. WI4. 

Annet: 
NB: Kraftverk ovenfor, og en til to ganger per vinter stiger elva ifm driftstans   . ,  
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Lillehammer – Laagen –”Sagåa” 
 

Sted: fra Lillehammer, ta første avkjøring Fv312 mot Øyer (Hafjell), parker i avkjøring til 

Fv261 mot Hafjell. 

Anmarsj: Ved brua, ta venstre inn i juvet og følg bekk ca. 150m. 

Beskrivelse: Lite iscrag, 15-20m høyt og bredt, 45-80+ grader (mix på sidene). WI2-3 

Annet: 
                                                                                                                         ( ),  
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Lillehammer – Laagen – “Hunderfossensøyla” 
 

Sted:  kjør til Hunderfossen Fam.park. Følg Fv319 sørover videre i 1,5 km. Parker på siden av 

oppkjøringa til Sletten gård. 

Anmarsj: 500m, følg traktorvei på jordet, gå så rett mot elva, hold høyre side av nytt hogstfelt, 

følg det gamle gjerdet. Hovedfeltet (bildet) ligger rett sør for gjerdet. Rappell ned. Noen 

linjer ca 130 m lenger nord. 

Beskrivelse: Hovedfelt – 30m høyt og bredt, 80+ grader bratt, mix i toppen. WI3-4/M? 

Nord felt – søyle + opptak. WI3+ 

I tillegg er det enkelte år søyler til venstre (rundt hjørnet). 

Annet: 
Topptaufeste mulig i store busker utpå kanten.                                      ( ),  

 

 

 

 

 

 

  

Ei linje på nordre feltet 
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Øyer – Svarverudberget – «Svarverudrenna»  
 

 

  

 

 

 

  

Sted: Fra Øyer, ta brua over Laagen, følg Fv319 sørover 1km, parker på skogsvei til høyre. 

Anmarsj: Følg skogsvei 500m, i venstresving gå mot berget, etter hvert opp bratt renne til innsteg. 

Retur: Rappell. 

Beskrivelse: Is/mix i renneformasjon, ofte tynn, men når den dannes er det en flott 1-2.tl. 

WI3/M4 

 

Annet: 
Tips: Fjellrack og korte skruer                                                                         ,  

Parkering 

OL-traversen 
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Øyer – Svarverudberget – “OL-traversen”  
 

 

  

 

 

  

Sted: Fra Øyer, ta brua over Laagen, følg Fv319 sørover 1km, parker på skogsvei til høyre. 

Anmarsj: Følg skogsvei 400m, ta inn høyre og videre 150m.  

Retur: hold høyde nordover i ca 300 m til «Fakkelmann»/Brånån sti (som regel oppgått), 

følg denne ned, hold høyre i alle kryss, ta veien tilbake til parkering. 

Beskrivelse: En flott, variert is/mix tur i berg sør for Fakkelmann.  

1tl: 65m is, 45-75 grader, 5m bred. WI3 

2tl: 30m travers på fjell langs blokker/hyller. M5 

Så en gå etappe, 200m nordover i skogsbelte, hold høyden til «Stønterbekken» ses oppe 

til venstre.  

Avhengig av isforhold: 

3-4tl venstre linje: 110m is/snø, følg renne som går over i opptak ca 60-75 grader, kort 

flatt parti, så opp 15m gardin ca 85 grader (WI4+) eller rund opp på venstre side (WI3), 

kort flatt parti og avslutt med en 7-8m hammer som forseres på hyller og litt krafsing i 

mose (M3). 

3-4tl høyre linje: 115m is/snø opp små gardiner/sig ca 60-75 grader og avslutt opp 

dominerende gardin/søyle med «sopp» formasjoner ca 80 grader. WI4 

Annet: 
I tillegg til is rack, ett kilesett + noen slynger.                                          ,  

Parkering 
65m 

30m 

1tl 

2tl 
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Starten på 3tl 

4tl toppen 

Turlogg: De fleste Øyværinga satte pris på lysshow til 

kveldskaffen, men noen syntes det ble en langdryg affære 

(begrenset hvor mye en kan få til med to hodelykter) og mente 

vi hadde behov for assistanse (litt blålys og uling). Det hadde 

vi jo ikke, men hyggelig med oppmerksomhet både fra onkel 

og locals!  

3tl 

«Stønterbekken» 
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Øyer – Brånån – “Fakkelmann” 
 

 

 
 

 

 

  

Sted: Fra Øyer, ta brua over Laagen, ta første til høyre, følg Fv319 i 500m, ta opp venstre og 

kjør til Vika gård – skilta: «Vika sag». Spør om å få parkere.  

Anmarsj: For topptau: gå veien 50m tilbake og ta sti mot Brånån (lang tur opp lia via 

«Fakkelmann» til utsiktspunkt). Eller gå direkte mot isfelt. Først skogsvei NV for husa i 

200m, i venstresving fortsett nordover 100-200m til og drei så opp mot feltet (bratt). 

Beskrivelse: 80m høy, 30m bred. 1.-2. tl gir tre valg avhengig av isforhold, siste tl 85 grader rett opp 

på høyre side, da venstre del stort sett er «glasur». Rappell i tre. 

Annet: Alt1 (fra Tore Røisheim): 30+30+45m, mix, dårlig sikring på 1tl, kronglete 2tl. Siste tl 

er bratt is. Anbefalt med flere korte skruer. WI5+..6/M5 

Alt2 35+45m, is, 1tl 10m bratt søyle så 70 grader, siste tl som alt1 WI5+..6. 

Alt3 30+45m, kliv først opp langs vegg, så 1tl kronglete mix, siste tl som alt1 (på vår tur 

var 16, 19 cm skruer ok). WI5+..6/M4 

                                                                                           ,  

Alt1 

Alt2 Alt3 

Alt1 

Alt2 

Alt3 

Siste tl 45m, 85 grader 
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Høgberg 1 

Øyer – “Bekkekampen” og “Høgbergsiga” 
 

 

 

 

  

Sted: Fra Øyer, følg E6 i 2km, ta høyre ved Odden Camping, følg Fv361 i 3km. 

Bekkekampen: ta venstre Fv359 i 300m. Parkeringslomme høyre side.  

Høgberg: ta høyre og parker langs vei. 

Anmarsj: Bekkekampen: Følg traktorveg, etter 300m hold venstre i kryss, 150m videre til 

høyresving, ta av og gå 100m N-NV.  

Høgberg: Ta rett opp fra vei. For Høgberg 1 – se etter el.linje over. 

Beskrivelse: Bekkekampen:40m høy, 20m bred, fra slak til 60 grader med opptak. WI3 

Høgberg, 1:40m, slak til 70+grader, WI3 2:15m slak, 3:30m, slak, 4:15m slak  

Annet: 
Solvendt og fin utsikt. Anbefalt: Bekkekampen og Høgberg1.                    ( ),  

Bekkekampen 

Høgberg 2 Høgberg 3 

Høgberg 4 

Bekkekampen 
Høgberg 

1 

2 
3 4 
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4.Tretten-Fåvang 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensiale/ubekreftet: 

Noen gardiner lenger oppe i berget NV for Losnafossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losnafossen 

Bergdøla 

Trappefossen 

Moksa 

Storfallet 
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Tretten – «Moksa»   
 

 

  

Sted: Fra Tretten, følg Fv357, ta så opp gjennom boligfelt. Parker i kryss før Tutrud. 

Anmarsj: 300m. Gå ned Tutterudbakken, ta venstre og etter hvert følg Moksa opp til foss. 

Beskrivelse: Ett lite fall 10-15m høyt. WI3..4 

Annet: 
                                                                                                                              ,  
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Siste tl 

Slakest 
Brattest 

Losna – Botterudbekken – “Trappefossen” 
 

 
 

 
 

  

Sted: Fra Tretten, ta brua over Laagen, ta høyre og følg Fv319 vest for Losna i 5.5 km. Parker. 

Anmarsj: 200m. Gjennom grind, følg sti inn i skog, hold litt venstre og ta inn på bekk når det blir 

brattere. 

Beskrivelse: En skogstur på isen!  

Først 3-4 «trapper», 7-12 m høye med noe gåing imellom. Avsluttes så med en tl som 

kan gjøres slak (WI3) eller bratt WI4 (høyre side 10-15m, 80+ grader). 

Annet: 
Fin for trening på led.                                                                                   ( ),  

Første «trapp» 
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Losna – «Bergdøla»   
 

 

  

Sted: Fra Tretten, ta brua over Laagen, følg Fv319 vest for Losna i 9.5 km (1km før 

Losnafossen). Parker i kryss rett før bro. 

Anmarsj: Følg traktorveg 200m, ta av i først sving, kryss juv og følg dårlig traktorveg på høyre 

side av juvet i 1,3km, så bekkefar i 200m til sig ses oppe til høyre, totalt 200hm. 

Beskrivelse: 30m høy, 50-60grader med små opptak. WI2 

Annet: 
 Nybegynnerled for de som liker anmarsj                                                     ( ),  
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Losna – Haukåa  -“Losnafossen” 
  

 

 

 

 

 

 

  

Sted: Fra Tretten, ta brua over Laagen, følg Fv319 vest for Losna i 10.5 km til nedkjøring 

Losna stasjon. Parker i kryss. 

Anmarsj: Følg traktorveg på venstre side av juvet i 500m, alternativt bekkefaret. 

Beskrivelse: 50m høy, 45-80+ grader, WI2-4, kan gås lett. Videre oppover bekken 3-4 opptak og på 

toppen en bratt 10 meter for den som ønsker en tur. 

Annet: 
Potensielle gardiner høyt oppe litt lenger nord.                                         ,  
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Fåvang – Tromsa –“Storfallet” 
  

 

 

 

 

 

 

  

Sted: Fra Fåvang. Følg Fv378 til Søre Brekkom. Parker ved Gunnershaugen. 

Anmarsj: 2 km. Følg skogsvei (ofte brøyta) helt sør og ta bratt ned mot Tromsa (gul strek) Følg så 

bekkefaret.  

Beskrivelse: 20-30m høy, 20+ m bred, 80+ grader, WI3-4.  

Annet: 
Ofte en kulp helt innerst. Ved mildvær kan det gå en del vann i Tromsa. ,  

Parkering 
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5.Fåvang-Vinstra 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Potensiale/ubekreftet: 

Forbi Venabygd og nesten inn til Eldåseter ligger «Storfallet» i Svartåa. Ser ut til å være 15-20m 50 grader. 

Nordvest for Harpefoss (nær Skard setra) ryktes det om klatring. 

2 km nord for Kvam – Kjøremsberget og høyt oppe på Slettberget. 

  

Bergsveinhølen Store Bukkene Bruse 

Myrseterbekken 

Rotåsberget 

 Mot Myfallet/Dørfallet 

Bergsveinhølen 

Minste Bukkene Bruse 
Mellomste Bukkene Bruse 

Store Bukkene Bruse 

Myrseterbekken 

Rotåsberget 

Skåra Stebergsberget 

Sørstulen 

Vinkelfallet 
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Ringebu – “Rotåsberget” 

 

  

 

 

 

  

Sted: Fra Fåvang over Laagen, følg Fv319 i 4,5km. Ta høyre og følg Strandvegen ca 2,5km. 

Parker rett etter siste grustak. 

Anmarsj: 250m over jorde og jernbane.  

Beskrivelse: Is i renne, 75m, 60-80 grader. WI3 

Annet: 
,  
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Ringebu – Våla – “Vinkelfallet ”  

 

 

  

Sted: Fra Ringebu på småveier nord mot Våla vannet, rett før bom, ta høyre ved skilt mot 

demningen. Parker rett før demning.  

Anmarsj: 100m. 40m rappell på vestre side av demning. IKKE gå over demningen, den er usikret! 

Beskrivelse: Is-crag 20-40m, 60-85+ grader med svært formasjonsrik is på begge sider av 

demningen. Liker du blomkål og lysekroner er dette stedet. Flere taulag mulig.  WI 2-5 

Annet: 
NB!: Vurder «vannstand» på toppen av demningen og i elva.                    , ( ) 

Parkering 
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Ringebu – Sørstulen – “Lettis, Godis & Hardis”  

 

 

            

 

Sted: Fra Ringebu på småveier nord til Våla vannet, følg så skilt til Sørstulen. Veien går i 

bratte svinger etter brua over Søråa, vurder 4wd eller kjetting. 

Anmarsj: 1km over beite, så 20-30m gjennom skog. 3-4 rappeller ned midtre linje i trær, siste på 

skruer/ablakov helt ned til Søråa. 

Beskrivelse: 3-4 tl + eventuelt sikring på slakere parti. Stort juv med 3 dominante trapper og 3 

hovedlinjer. Hver trapp er 30-60m, avhengig av linje.  

Lettis, venstre linje: 60m+flatt+30m+flatt+40m. WI 3+ 

Godis, midtre linje: 60m+flatt+30m+40m lett+flatt+45m. WI 3+/4 

Hardis, høyre linje 60m+flatt+60m+ gåtravers til venstre + 45m WI 4+  

Annet: 
Bomveg 300kr! Spade. To xtra isskruer for siste rappell.                  ,  

Parkering 
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Hallgeir ved 2. tl på linja «Hardis» 



45 

 

Ringebu – “Myrseterbekken” 

 

 

            

  

Sted: Fra Ringebu på småveier nord til Våla vannet, parker nær bru i enden av vannet. 

Anmarsj: 300m, kronglete og bratt langs Nordåa, som er åpen. Alternativ er å parkere på samme 

sted som for Kveinnholet, følg traktorveien 700m og rappeller ned. 

Beskrivelse: 100m med enkelte fine opptak. Grei når det er lite snø. Vurder tau. WI1-2 

Annet: 
Bomveg 300kr!                                                                                            ( ),  
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Ringebu – Kveinnholsbekken – “Store Bukkene Bruse” –Supercrag! 

 

 

  

Sted: Fra Ringebu på småveier nord til Våla vannet, når vannet dreier øst, se etter utydelig 

traktorveg opp til venstre. Parker på side av vei. 

Anmarsj: Følg traktorvei til enden ca 900m, drei deretter rundt Høystadlia (se kart over) og 

oppover inntil ny traktorvei, ca 700m. 250hm. 

Beskrivelse: Ta pumpen til nye høyder – bratt iscrag 70-80+ grader, med «galleri» halvveis. 40-50 m 

høyt og 50+ m bredt. WI3-6 Enkelt å sette topptaufeste i tre. Mulig med mange taulag 

samtidig. 

Annet: Bomveg 300kr!  Genserskift etter anmarsj.  

Vær obs på store hengende gardiner og istapper.                         ,  

Tidlig januar 
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Ringebu – Lauvåsåa – “Mellomste Bukkene Bruse” 

 

 

 

    

 

 

  

Sted: Fra Ringebu 4,5km videre på E6, ta høyre Fv27 mot Venabu. 1.5km etter Venabygd, ta 

høyre på bomveg (Lauvåsen/Jønnhalt). Følg denne 5km mot Jønnhalt. 

Parkeringslomme. 

Anmarsj: Følg ubrøytet traktorvei lett nedover 500m. Ta ut til høyre 50 meter. Rappell ned bekken 

(1.5 tl). Vel nede ses hovedveggen til venstre. 

Beskrivelse: 60-80+ grader bratt vegg med 1,5 tl klatring. WI4(+) Rappell ned igjen og retur opp den 

slakere fossen som avslutning. WI3 

Annet: 
Bomveg.  Tips: to xtra skruer for rappell ned den første bekken.           ,    

Parkering 
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Ringebu – Lykkjebekken – “Minste Bukkene Bruse“ 

 

 

  

Sted: Fra Ringebu 4,5km videre på E6, ta høyre Fv27 mot Venabu. 1.5km etter Venabygd ta 

høyre på bomveg (Lauvåsen/Jønnhalt). Følg denne 5,5km mot Jønnhalt (450 m forbi 

parkering til Lauvåsåa).  Parkeringslomme. 

Anmarsj: Skrå inn mot bekk og følg denne. Etter hvert blir det brattere, ta så 1.5 rappell ned. 

Beskrivelse: Ta 30m venstre (sør) rundt bergnabb. Søyle på 30m, 80+ grader bratt. WI4+ Til høyre 

for denne ett «glasurlagt» dieder , 30m og 70grader. WI3 Rappell ned igjen og retur opp 

den slakere fossen med noen opptak som avslutning, 45-70 grader 1,5tl. WI3 

Annet: 
Bomveg.                                                                                              ,  
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Venabu – “Myfallet” 

 

 

 

 

  

Sted: Fra Ringebu 4,5km videre på E6, ta høyre Fv27 og kjør til Venabu (fjellstue). Parker.  

Anmarsj: Følg skiløypa inn til Mysetrin 2-3 km, følg så skiltet sommer sti mot Myfallet (ofte 

oppgått på vinteren). Fra sti, følg rygg, ta ned bratta og rappeller nederste fossen. Eller 

følg sti litt lengre og gå ned bekkedal (ofte oppgått). 

Beskrivelse: 3 fall. Nederst 20m høy og 70-90 grader WI3, midten 15m høy, øverst ca 7-8m høy. Kan 

være en del vann i fossen i perioder og merk at alle har kulp under. 

Annet: 
Bilder tatt i mars etter mildvær.                                                         ,  

Alternativ: Dørfallet lengre øst. Slakt 10-15m fall, ofte snødekt og hengeskavler rundt.  

Øverste 

Midtre 

Nederst 
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Frya – “Bergsveinhølen” 
 

 

 

 
  

Sted: Fra Ringebu 4,5km videre på E6, sving høyre inn på Fv27 Venabu og venstre med en 

gang.  Ta høyre før bru over Frya og følg gardsvegen ca 600m nordover. Parker. 

Anmarsj: 100m ned trapper til scene og tribunearena for «juv konserter». Fossen ses til høyre. 

Beskrivelse: 15-20 meter høyt sig. WI3 

Annet: 
                                                                                                                          ( ),( ) 

Underholdning i juvet 

hølen: 
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Fryasletta – “Stebergsberget” 

 

 
 

 

  

Sted: Fra Ringebu 10km videre på E6 til enden av Fryasletta (vest). 

Anmarsj: 200m 

Beskrivelse: Nær garden (øst) er ett lite iscrag, i midten en mulig is/mix linje. Vestover langs 

Stebergsberget er det flere mindre søyler/fall. Opptil 1 tl.  WI2-4 

Annet: 
NB! Ny E6 trase og tunell kan ha endret tilgangen.                                          ,( ) 

Bak buskene-ett lite iscrag Bak buskene-ett lite iscrag 
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Hundorp – “Isumsbekken” og “Skåra” 

 

 

 

  

Sted: 2 km før Hundorp, ta over Laagen på Fv256, følg denne i hhv 5 og 6 km. 

Anmarsj: Kort, følg bekkefar fra veg. 

Beskrivelse: Lange slake (45 grader) bekker med enkelte opptak. WI1-2 

Annet: 
Best når det er lite snø.   Bilde av Skåra tatt fra Hundorp                               ?,  



53 

 

6. Vinstra-Otta 
 

 
 

Potensiale/ubekreftet: 

Rosten: Langs E6 ved avkjøringa mot Høvringen. 

Otta: Rett øst for sentrum, 2-3 taulengder lett klatring. 

Otta : Ula med Ulfossen (Brudesløret, 20m?) og Vesleulfossen (ca 180m fall) 

 

  

Jukulkula 

Pillarguri 

Mælumsåa 

Bjønndalsbekken 

Grotebekken 

Holepiggen 

Rappanbekken 

Dettarfossen 

Loholet 

Jøråfossen 

Rondvassiga 
Ula 
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Vinstra – “Loholet” 

 

 

  

Sted: I Vinstra, ta venstre inn på Fv256 og følg denne til bro over Vinstraelva, ta til høyre (rett 

etter brua) og 400m videre. Parker.  

Anmarsj: Kort ned i juvet (ofte oppgått sti).  

Beskrivelse: Iscrag med gardiner og søyler. WI3-4+? 

Annet: 
                                                                                                                 , ( ) 
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Heidal – “Grotebekken” 

 

 

 

 

 

 

  

Sted: Fra Sjoa ta Fv257 Heidal og følg denne i ca 5km, ta så til høyre (rett etter brua over Sjoa 

på venstre side) på gardsveg ca 200m. Synlig fra veg. Parker.  

Anmarsj: 400m opp lia.  

Beskrivelse: Iscrag, tre hovedlinjer, brattest til høyre, 1.5tl. WI3+..4 

Annet: 
Sørvendt, så vær tidlig ute.                                                                 ,  
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Heidal – Dettarbekken – “Dettarfossen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sted: Fra Sjoa ta Fv257 mot Heidal. 12km etter Sjoa, ta venstre og følg Fv440 i 6km. Parker.  

Anmarsj: Følg traktorveg, ta så ned bekk, ved sauegjerde deles bekken. Skrå mot høyre (til søyle), 

følg bekkefar bratt ned, så rappell. Skrå mot venstre (til sig), følg bekkefar, så rappell. 

Beskrivelse: Dels frittstående søyle, 30 m høy, 70 grader opp kone, så 85+ grader før det slakker av.  

WI5. Høyre del av søyle er antatt enklere. Høyre sig er 60-80 grader, 25-30m høyt. 

Annet: Førstebestigere, L. Sulheim, T. Kleiven og Andreas Fredborg.   

Her er det flere andre fosser for de som vil bruke tid på å rekognosere, fra 1-2tl. Anmarsj 

fra baksidevegen og ned juvet.                                                                 ,  

Parkering 
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Sjoa – “Bjønndalsbekken” 

 

 
 

 

 

Sted: Fra Sjoa ta over Laagen på Fv257,  så til høyre og følg Fv418 i 4,5 km. Ses fra vegen. 

Anmarsj: 400m, rett opp, ta så inn på bekken, flere små opptak oppover.  

Beskrivelse: En av områdets større fosser. 3tl, ca. 150 m. WI3+..4 Første tl 0-60 grader, siste to tl er 

jevne og opp mot 80 grader. 30-40m bred, så flere taulag mulig (på vår tur – mye vann 

på venstre side). Rappell fra trær (syd for fossen, forslag angitt på bilde) eller ablakov. 

Annet: 
Tips: 3. standplass i «Konge-losjen» og lunsj.                                , ( ) 

Alternativ - 200m sør for 

Bjønndalsbekken er det to 30-40m 

lange sig. 60-80+ grader: 

60m 

Siste stand! 
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Sjoa – “Mælumsåa” 

 

 
 

 

 

  

Sted: Fra Sjoa ta over Laagen på Fv257,  så til høyre og følge Fv418 i 5,5 km (ses fra vegen, 

rett etter Bjønndalsbekken.  

Anmarsj: 400m.  

Beskrivelse: 40-50m høy, 70-80+ grader bratt. Rappell fra trær syd. WI3-4+ 

Annet: 
En av flere fosser som er enklere tidlig i sesongen!                                     ,  

Januar: 
Mars 
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Otta – Selsjordsbekken –”Pillarguri” 

 

 

 
 

 

  

Sted: Fra Otta, ta over Ottaelva sørover på Fv418 i 1,5 km.  Ta opp høyre og følg vei ca 350m. 

Parker. 

Anmarsj: 500 m (ca 1time). Ta sikte på øverste punkt på jordet og følg traktorvei, ta så inn på 

bekk og følg denne. 

Beskrivelse: 300m lang, 30m bred i toppen. Første 2tl tas løpende (fra der bekken blir brattere) eller 

uten tau. Fra der bekken blir til bred foss, 3 tl, 45-60 grader med avsatser og opptak (< 

10m) som kan omgås. WI2-3 Rappell i trær nord for foss. 

Annet: 
Fin for ledtrening. Alternativ: 2 like slake, men smalere fosser.       ,  

«Crux» opptaket på ca10m 
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Otta – “Holepiggen”  

 

 

 

 

 

  

Sted: Fra Otta, ta Fv435 nordover ca 3 km, rett overfor Selsverket 

Anmarsj: Bratt opp. 

Beskrivelse: 2-3tl, bratte parti. Rappell fra tre eller ablakov.  15-20m grei klippe på slutten for mix og 

uttopping. WI3? 

Annet: 
Flere lett synlige linjer fra vegen.                                                 ,  

Nordre Kleivmellom 
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Otta – “Rappanbekken”  

 

 

 

  

Sted: Fra Otta, ta Fv444 mot Mysuseter i 7,5 km. Parkeringslomme. 

Anmarsj: 100m.  Rappell ned Raphamn bekken. 

Beskrivelse: 50-60 grader med opptak. WI2 

Annet: 
Utsikt.                                                                                                                    ,  
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Otta – Jørå –”Jøråfossen” 

 

 

  

Sted: Fra Otta, ta Fv444 til Mysusæter. Parker 

Anmarsj: Lang tur på 10km, fra Mysuseter på gode skiløyper (9km), så 1km tråkking rett mot 

fossen. I juvet er det 3 opptak med kulper som må passeres. 

Beskrivelse: Massiv iskone, ca 35-40 m høy. WI4 

Annet: Majestetiske omgivelser. Vurder skredfare opp mot fossen.  Antatt førstebestiger Lars 

Wegge 2012                                                                                       ,  

Mysusæter 
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Otta – Rondvassbu –”Rondvassiga” 

 

  

Sted: Fra Otta, ta Fv444 til Mysusæter. Parker 

Anmarsj: Lang tur inn til Rondvassbu i merket skiløype (10km), så 1km utpå vannet. Siga til 

høyre. 

Beskrivelse: Kremaktig farge på is. Feltet er 20-80m høyt og 200m bredt. WI3-4+ 

Annet: Tips: Kombiner topptur med litt klatring i høyfjellet og overnatting på Rondvassbu. 

Sjekk også ut fallet i Jutulhogget, ca 500m SV for Rondvassbu, men være obs på mulig 

skredfare i juvet.                                                                          ,  

Parkering 



64 

 

Otta – Jukulbergje – “Jukulkula” – en klassiker!  

 

 

 
 

 
 
 

 

. 

 

 

 

 

 
  

Sted: Fra Otta, ta E15 mot Lom ca 12km. Fossen er synlig fra vei. Parker.  

Anmarsj: Anmarsj 1t. Retur 1t gjennom skogen vest for fossen, følg åskanten og så langs 

høyspent. Ta ikke ned for tidlig, da kommer en borti stup! 

Eller ta rappell ved siden av (tips: vestsiden har tykkere furuer). 

Beskrivelse: 280m høy, 5-6 tl, 55-60 grader med opptak i de første 2-3 tl. 4 tl er «20 meters veggen» 

som er 70-80+ grader, men noe mindre bratt på sidene. Siste tl varierer fra år til år, kan 

være 80+ grader på slutten. WI4. Klatretid 5- 6 timer. 

Annet: Førstebestigere, danskene Finn Klinkeby og Mads Madsen 1979. Sydvendt.  

Vær obs ved flere klatrelag, da all is som løsner følger fossen. , ( ) 
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7. Nabofosser – Østerdalen 
 

 

  

Søkkunda 

Atnafossen 

Desetfossen 

Månkampen 
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Østerdalen – Deset – ”Desetfossen”  

 

 

 

  

Sted: Fra Rena kjør mot Deset i 22km. Derfra 8,5km videre, rett etter bro sving høyre, fortsett 

forbi stor gård (Søndre Løsset) og følg veien oppover og sørover igjen dersom brøytet. 

Anmarsj: 15 min (dersom parkering nær er mulig). 

Beskrivelse: 85m høy. 1.tl 25m, 2.tl 60m. Linjevalg fra WI3-5. 

Annet: 
,  

Øvre, venstre 

Nedre, venstre 

Øvre, høyre 

Søndre Løsset 
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Østerdalen – Opphus – ”Søkkunda” 

 

 

 

 

 
 

  

Sted: Følg Rv3, 9km nord fra Opphus, ta venstre rett etter brua over Søkkunda. Følg veg i 

3,5km, ta venstre ned i juv. Parker. 

Anmarsj: Kort ned mot kraftstasjon, og det østvendte siget ses. 

Beskrivelse: 50m høyt og bredt, WI4-5 avhengig av linje. 

Annet: Siste 3.5km av vegen er bomveg (kan være stengt).  

Også noen fine tynne linjer til venstre og andre sig i/nær juvet.  

Obs regulert dam, klatring bør foregå til venstre for utløpet.                                   ?, (     ) 
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Østerdalen – Koppang – ”Månkampen”  

 

 

  

Sted: Fra Koppang, ta Fv633 Atnavegen i 5,7km (motorcross på høyre side), rett etter på 

høyre side, en bomveg. Parker 

Anmarsj: Gå rett opp i skogen, kryss jernbanelinje, ca 30+ minutter å gå. 

Beskrivelse: ? 30m WI3-? 

Annet: 
?,  
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Østerdalen – Atna –”Atnafossen”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sted: Kjør R3 fra Elverum nordover til Atna og du vil se fossen på baksiden av Atna-sentrum. 

Den ses tydelig fra R3 en stund før du kommer til Atna. 

Kjør broa over Glomma mot Atna og parker så nære som mulig og gå opp i gjennom 

skogen til fossen. 

Anmarsj: 2-300m. 

Beskrivelse: Fossen er brei og kan klatres flere steder, venstresiden er den letteste, 3-4 taulengder.  

WI3-4. 

Annet: NB! På bildet er venstresiden av fossen allerede smeltet og bildet er tatt 14.mars. 

Fossen er vestvendt og er tryggest å klatre tidlig i sesongen, allerede feb/mars, pleier 

fossen å bli hvit og anbefales ikke å klatre.                                               ,  
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Gradstabell 
 

Sammenfattet graderingstabell for is (ref Wiki (eng/no/fr) og ice&mix climb boka til Will Gadd). En isgrad angir 

hardeste taulengden med hensyn til generell bratthet og/eller lengde på den bratteste seksjonen og teknisk 

vanskelighet (iskvalitet). Underforstått sikringsmulighet, kommittment  og fysisk styrke .  

Isgradering er en lukket skala fra 1-7 og inndelingen vil derfor bli grov.  

Graden er gitt ut fra at isen er bygd «ferdig» under normale forhold. Tidlig eller seint i sesongen kan graden gå 

begge veier, det samme gjelder ved vær og temperaturer som har påvirket forholda under sesongen.  

Ved sesongstart vil en foss som ikke er vertikal ofte ha mange «hyller», etter hvert vil disse glattes ut og det blir 

færre hvilepunkt. Bjønndalsbekken er en slik bekk, som bygger bra hele sesongen, og som går fra å være en WI3 

til en WI4(+). 

En foss over vertikal eller overhengende klippe kan ha svært tynn is eller bestå av gardiner, kandelier, piper og 

marginale søyler tidlig. Dersom lav høyde på fallet vil mer is ofte redusere brattheten. Er høyden større vil 

ujevnheter tettes og tykkelse og bredde økes, kanskje bygges pillarer som man kan sette beina imot. Og etter 

hvert vil fossen bedre tåle både skruer og økser. Fakkelmann er et eksempel på vertikalt sig, som går fra WI6 til 

WI5+ dersom isbygginga er god. Og Helvete med flere overhengende sig så endrer gradene seg fra desperate til 

mulige utover i sesongen.  

Mange av rutene i føreren er korte eller har innslag av flate områder mellom opptak (hvile). Disse er gitt grad 

utfra «bratteste seksjon», og vil derfor oppleves som mye lettere for graden enn ruter med jevnere bratthet. 

WI=Water Ice. M=Mix grad. Rød tekst=forklaring til + på graden. 

Grad- 

WI  

Bratthet 

(grader) 

Bratt seksjon (grader og 

meter) 

Iskvalitet Klatring og sikring 

1 <55   Mulig uten øks 

2 55-65 Enkelte små opptak God, kompakt is 
Lett å sikre og sette standplass. 

Mulig med en øks. 

3 65-75 Opptak 70+ < 4m God, kompakt is Lett å sikre og sette standplass. 

Herfra er to isøkser nødvendig. 

3+ 65-75 Opptak 80+ <4 m God, kompakt is Lett å sikre og sette standplass.  

4 75-85 Opptak 80+ <10m Generelt god is Fortsatt noen hvileplasser mellom 

bratte seksjoner, men tyngre å sette 

sikring. 

4+ 75-85 Opptak 80+ <15m Ikke alltid god is  Og/eller mer teknisk krevende å 

klatre og sikre enn WI4 

5 80-90 Opptak< 20m Ofte variabel is Få hvileplasser, hardt å sette gode 

sikringer (som grad 6 kileklatring 

på klippe) 

5+ 80-90 Opptak<30m Ofte variabel is Og/eller mer teknisk krevende å 

klatre og sikre enn WI5 

6 85-90 30-50m Ofte suspekt is Ingen hvileplasser og sikring er 

teknisk krevende og mer suspekt. 

6+ 85-90 50+m, kan også ha korte 

seksjoner med overheng 

Ofte suspekt is Og/eller mer teknisk krevende å 

klatre og sikre enn WI6, dvs 

sikring er suspekt. 

7 85+ Vertikal/Overhengende Tynn, dårlig is All sikring er tvilsom eller umulig. 

Fatalt å falle 
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Alfabetisk oversikt 
 

Rutenavn/felt Grad 

WI/M 

Lengde 

<tl (60m) 

Anbefales Anmarsj Kommentar 

Atnafossen 3..4 3..4 
  

Klassiker 

Bekkekampen 3 1 
( )  

Flott utsikt 

Bergdøla 2 1 
( )  

 

Bergsveinhølen 3 1 
( ) ( )  

Birifeltet 2..4+ 1 
 ( ) Stort crag, is/mix 

Biskopen 2..3 1 
 ( ) Flott utsikt 

Bjønndalsbekken 3+..4 3 
 ( ) Flott utsikt 

Bøsæterbergan 3 3 
  

 

Desetfossen 3..5 2 
  

 

Dettarfossen 5 1 
  

+Et lite felt til høyre 

E6 Mjøsbrua 2..4 1 
  

 

Earl Grey 3+..4 3 
  

 

Espedalsrenna 4/M4 1 
  

Mix rute 

Fakkelmann 5+..6/M4.5 2..3 
  

Dalens hardeste? 

Flokofallet 2 1 
( )  

 

Grotebekken 3+..4 2 
  

Flere linjer 

Helvete 2..4+ 1 
  

Stort flott crag, is/mix 

Holepiggen 3? 3 
  

Is/mix, 2-3 linjer 

Hunderfossensøyla 3..4/M? 1 
( )  

Medium crag, flere 

linjer 

Høgbergsiga 2..3 1 
( )  

 

Isumsbekken 1..2 3.. 
?  

 

Jukulkula 4 5-6 
 ( ) Klassiker 

Jøråfossen 4 1 
  

Høyfjellet 

Klevabergansøyla 3 1 
  

 

Kremmerlia 2..5 1 
 ( ) 6-7 linjer 

Lettis, Godis & Hardis 3+..4+ 3..5 
  

3 hovedlinjer 

Loholet 3..4+? 1 
 ( ) Stort crag is/mix 

Losnafossen 2..4 1..2 
  

Turfoss 

Mellomste Bukkene Bruse 3..4(+) 2 
  

2 fosser 

Mesnaelva 2..3 1 
 ( ) To små crag 

Minste Bukkene Bruse 3..4+ 1 
  

3 linjer, søyle + foss 

Moksa 3..4 1 
  

 

Myfallet 3 1 
  

3 fall 

Myrseterbekken 1..2 2 
( )  

 

Mælumsåa 3..4+ 1 
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Månkampen 3..? 1 
?  

 

 

Rutenavn/felt Grad 

WI/M 

Lengde 

<tl (60m) 

Anbefales Anmarsj Kommentar 

OL-traversen 3..4+/M5 4 
  

Variert is/mix rute 

Pillarguri 2..3 5 
  

Flott utsikt, turfoss 

Rappanbekken 2 2 
  

Flott utsikt 

Reinsåa 2 8 
  

 

Rondvassiga 3..4+ 1..2 
  

Høyfjellet, mange 

linjer 

Rotåsberget 3 1..2 
  

 

Sagåa 2..3 1 
( )  

is/mix 

Skoroa 4 2 
  

Flott utsikt 

Skåra 1..2 3.. 
?  

 

Sprenabekken 3+..4 3 
  

Flott utsikt, turfoss 

Stebergsberget 2..4 1 
 ( ) Usikkert pga ny E6 

Store Bukkene Bruse 3..6 1 
  

Stort supercrag! 

Storfallet 3..4 1 
  

 

Styggehølet/Steinbrufeltet 2..4 1 
  

Søyle og lite crag 

Svarverudrenna 3/M4 1..2 
  

 

Søkkunda 4..5 1 
? ( )  

Trappefossen 3..4 3 
( )  

Tur i skogen 

Vinkelfallet 2..5 1 
 ( ) Is crag under dam 

Vis-Knut søyla m.fl 3..4/M3-4 1 
  

8-9 linjer, is/mix 
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GPS posisjon for innsteg eller rappell 
 

Tett skog, snøbasking, kronglete terreng, hvor i h…. er fossen! Maks klatring, min leting – bruk GPS!   

 Angitte rappellpunkt er for å angi retning når man kommer ovenifra uten å se fossen, ofte i svært bratt 

terreng og posisjonen er ikke nøyaktig pga varierende satelittdekning og kartdetaljering. I flere tilfeller 

vil sikring før angitt posisjon være nødvendig. Så ta øya bort fra GPS, sjekk terreng og forhold, fare 

for ras, is under snøen osv. Gjør dine vurderinger, så du unngår å skli utfor. 

Rutenavn/felt UTM WGS84 (sone 32V) Kommentar 

Atnafossen 0597581 , 6845758 Innsteg, ca posisjon 

Bekkekampen 0572024 , 6795950 Innsteg 

Bergdøla 0564980 , 6805583 Innsteg 

Bergsveinhølen 0556496 , 6825192 Innsteg 

Birifeltet 0583245 , 6759445 

0583294 , 6759443 

Rappell, vestre punkt, lett tilgang. 

Innsteg 

Biskopen 0587273 , 6763380 Rappell, ca posisjon, lett tilgang 

Bjønndalsbekken 0527835 , 6842575 Innsteg 

Bøsæterbergan 0555895 , 6789700 Innsteg 

Desetfossen 0629204 , 6806472 Innsteg 

Dettarfossen 0513375 , 6846073 

0513327 , 6846044 

Rappell, søyle, bratt nedgang 

Rappell, sig, bratt nedgang 

E6 Mjøsbrua 0589171 , 6756091  Innsteg 

Earl Grey 0537872 , 6802304 Innsteg 

Espedalsrenna 0528186 ,  6810588 Innsteg 

Fakkelmann 0575640 , 6790778 

0575593 , 6790777 

Innsteg 

Rappell, lett tilgang 

Flokofallet 0571238 , 6771712 Innsteg 

Grotebekken 0525143 , 6840682 Innsteg 

Helvete 0215341 , 6814765 Innsteg, hovedtrapp 

Holepiggen 0528225 , 6851893 Innsteg, ca posisjon 

Hunderfossensøyla 0576494 , 6786702 Rappell, lett tilgang 

Høgbergsiga 0572378 , 6795891 Innsteg til nr1 

Isumsbekken 0549685 , 6823090 Innsteg, ca posisjon 

Jukulkula 0517820 , 6852702 

0517858 , 6852835 

0517556 , 6852899 

Innsteg 

Topp, foss 

Topp kraftlinja, retur 

Jøråfossen 0543009 , 6848965 Innsteg, ca posisjon 

Klevabergansøyla 0556104 , 6799682 Innsteg 

Kremmerlia 0561330 , 6790807 

0561363 , 6790746 

0561593 , 6790512 

Innsteg, Nord2 

Innsteg, Nord1 

Innsteg, Midt 

Lettis, Godis & Hardis 0565040 , 6827281 Rappell midtre linje, lett tilgang 

Loholet 0537733 , 6828196 Innsteg, ca posisjon 

Losnafossen 0564704 , 6806568 Innsteg 

Matholet 0529906 , 6809153 Innsteg, ca posisjon 

Mellomste Bukkene Bruse 0561273 , 6829185 Nedgang til rappell 

Mesnaelva 0580005 , 6777311 

0580230 , 6777270 

Innsteg, nederste crag 

Innsteg, øverste crag 

Minste Bukkene Bruse 0561535 , 6829557 Ca posisjon på foss 

Moksa 0570329 . 6799526 Innsteg 

Myfallet 0560964 , 6834835 Nedgang til rappell, ca posisjon 

Myrseterbekken 0561426 , 6825540 Innsteg, ca posisjon 

Mælumsåa 0527827 , 6843631 Innsteg 

Månkampen 0605456 , 6832226 Innsteg, ca posisjon 
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OL-traversen 0576166 , 6789422 

0576194 , 6789671 

Innsteg 

«Stønterbekken» 

Pillarguri 0527738 , 6847001 Innsteg, ca posisjon 

Rappanbekken 0531268 , 6852208 Rappell, lett tilgang 

Reinsåa 0549956 , 6795228 Innsteg 

Rondvassiga 0541894 , 6861873 Innsteg 

Rotåsberget 0561915 , 6817792 Innsteg 

Sagåa 0577050 , 6786577 Innsteg 

Skoroa 0530346 , 6809015 Innsteg, ca posisjon 

Skåra 0548567 , 6823409 Innsteg 

Sprenabekken 0528350 , 6810418 Innsteg 

Stebergsberget 0553516 , 6824435 Innsteg, ca posisjon. 

Store Bukkene Bruse 0561353 , 6826129 Rappell, lett tilgang 

Storfallet 0572056 , 6813197 Innsteg 

Styggehølet/ 

Steinbrufeltet 

0576102 , 6784421 

0576032 , 6784630 

Ca posisjon på søyle 

Ca posisjon på felt 

Sarverudrenna 0576131 , 6789334 Innsteg 

Søkkunda 0612411 , 6805965 Innsteg, ca posisjon 

Trappefossen 0567122 , 6802506 Innsteg 

Vinkelfallet 0560480 , 6824276 Rappell, lett tilgang ved dam 

Vis-Knut søyla m.fl 0537748 , 6802612 Rappell, lett tilgang 

 


	Innhold
	Innledning
	Oversiktskart
	1. Biri-Lillehammer
	Biri – “E6 Mjøsbrua”
	Biri – Bratbergsberga – “Birifeltet”
	Moelv – Kløvstad – “Biskopen”
	Vingrom – Flokoa – “Flokofallet”

	2.Gausdal-Espedal
	Gausdal – “Kremmerlia”
	Skeikampen – “Klevabergansøyla”
	Brattland – “Bøsæterbergan”
	Jøra – “Reinsåa”
	Espedalen – Ørnbergan – “Earl Grey”
	Espedalen – Ørnbergan – «Vis-Knut søyla» m.fl
	Espedalen – “Helvete”
	Espedal – “Skoroa”
	Espedal – “Sprenabekken”
	Espedal – “Espedalsrenna”

	3.Lillehammer-Tretten
	Lillehammer – “Mesnaelva”
	Lillehammer – Laagen – “Styggehølet/Steinbrufeltet”
	Lillehammer – Laagen –”Sagåa”
	Lillehammer – Laagen – “Hunderfossensøyla”
	Øyer – Svarverudberget – «Svarverudrenna»
	Øyer – Svarverudberget – “OL-traversen”
	Øyer – Brånån – “Fakkelmann”
	Øyer – “Bekkekampen” og “Høgbergsiga”

	4.Tretten-Fåvang
	Tretten – «Moksa»
	Losna – Botterudbekken – “Trappefossen”
	Losna – «Bergdøla»
	Losna – Haukåa  -“Losnafossen”
	Fåvang – Tromsa –“Storfallet”

	5.Fåvang-Vinstra
	Ringebu – “Rotåsberget”
	Ringebu – Våla – “Vinkelfallet ”
	Ringebu – Sørstulen – “Lettis, Godis & Hardis”
	Ringebu – “Myrseterbekken”
	Ringebu – Kveinnholsbekken – “Store Bukkene Bruse” –Supercrag!
	Ringebu – Lauvåsåa – “Mellomste Bukkene Bruse”
	Ringebu – Lykkjebekken – “Minste Bukkene Bruse“
	Venabu – “Myfallet”
	Frya – “Bergsveinhølen”
	Fryasletta – “Stebergsberget”
	Hundorp – “Isumsbekken” og “Skåra”

	6. Vinstra-Otta
	Vinstra – “Loholet”
	Heidal – “Grotebekken”
	Heidal – Dettarbekken – “Dettarfossen”
	Sjoa – “Bjønndalsbekken”
	Sjoa – “Mælumsåa”
	Otta – Selsjordsbekken –”Pillarguri”
	Otta – “Holepiggen”
	Otta – “Rappanbekken”
	Otta – Jørå –”Jøråfossen”
	Otta – Rondvassbu –”Rondvassiga”
	Otta – Jukulbergje – “Jukulkula” – en klassiker!

	7. Nabofosser – Østerdalen
	Østerdalen – Deset – ”Desetfossen”
	Østerdalen – Opphus – ”Søkkunda”
	Østerdalen – Koppang – ”Månkampen”
	Østerdalen – Atna –”Atnafossen”

	Gradstabell
	Alfabetisk oversikt
	GPS posisjon for innsteg eller rappell

