
 

Kalføssrunden
- Et flott, frodig og sentrumsnært turområde

Variert rundtur gjennom et sopp- og bærrikt skogsområde hvor 
sjanse for å se både elg og rådyr er stor.

VESTBY SENTRUM: Parker ved Vestby skole og følg stien mot 
Grøstaddalen. Nede i dalen vil du, ved kanten av et jorde se ruiner av 
gammel bosetting. Dette var en gang en husmannsplass tilhørende 
Grøstad gård. Herfra følger du stien til høyre over jordet. Du krysser 
så broen over Fallentinbekken hvor stien stiger jevnt oppover mot 
Borgen gård. Hold til venstre opp bakken. Ved gården følges veien 
videre innover til høyre. Like før du kommer inn på det innerste  
tunet går det en traktorvei til høyre opp en bratt bakke. Denne veien 
følger du vel 700 meter før du tar stien ned til venstre. Følg stien en 
kort periode langs jordekanten før du beveger deg oppover og inn i  
skogen igjen. Hold til venstre opp stien til du kommer til traktorveien. 
Denne veien tar deg gjennom et fredelig turområde med et rikt og 
variert dyreliv helt til Kalføss gård. Fra Kalføss følger du Kroerveien 
videre ned mot Vestby sentrum. Nede ved Fallentinbekken kan du 
enten følge grusveien om Ålerud søndre og komme inn på stien du 
gikk til Borgen eller du kan følge stien gjennom Grøstaddalen tilbake 
til skolen.

 

Områdenavnet Borgen eller Børja (Borga), som mange uttaler det,  
antyder at det en gang har vært en bygdeborg i nærheten, men hittil er 
ingen funn gjort.

Navnet Kalføss eller Kalfjøs, som det heter lokalt, kan med bakgrunn i 
ordet “Kalv” (Kalfr) betyr at gården ble anlagt rundt år 1000. Navnet har 
den trolig fått med bakgrunn i elve- eller bekkenavnet Frøya, som er et 
gammelt navn på elva øst for gården.

Tur 3 Kalføssrunden
Distanse 7 km
Nivå Lett til middels
Fremkommelighet Sti og vei. Småkupert.

Turtips Runden kan gjøres kortere ved å følge andre  
  merkede stier inne på området
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