
10 turposter i Løten
 Bli bedre kjent i Løten – besøk 10 turposter

På hver av de ti turpostene fi nner 
du en postmarkering (rød plastbøtte 
med hvitt klistremerke med T og 
merket «TOPPOST» HHT, LØTEN) med 
stifteklemme. Bruk  kortet nedenfor 
og klipp i rett rute, dette som bevis 
på at du har vært på turpostene. Postene står ute til og med 14. oktober. 
De som sender inn tur kortet eller har kvittert digitalt i appen DNT SjekkUT etter  
sesongslutt (senest 17. oktober) er med i trekningen av premier. Trekningen skjer 
på  hyggekveld torsdag 1. november klokka 18.30 på Skytterhuset i Løten. 

Navn:  _______________________________________________________________________________________________________________

Gate/veg: _________________________________________________________________________________________________________

Postnr. og –sted:  _____________________________________________________________________________________________

Tlf. ____________________________________________________     Fødselsår:   __________________________________________      

E-post:  _____________________________________________________________________________________________________________

Frist for innsending av kort til Løten kommune/fullført kvittering i appen 
senest onsdag 17. okt. Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten. 
Merkes: «Turposter 2018». 

Er du mellom 0-12 år, er du med i trekning av premier fra Barnas 
Turlag  dersom du går 3 turer eller mer. Vinnerne blir kontaktet.

Kontaktinformasjon: 
HHT Løten krets, e-post torg-v@online.no   
tlf. 472 81 429

Løten kommune



10. Totbergstjernet 
Hele runden: 3,2 km

Turen starter ved vegbom-
men ved Olehuset øverst i 
Østre Skogbygd. Dit kommer 
du langs Rokosjøvegen og 
Østre Skogbygdveg. Parker på 
snuplassen ved vegbommen. 
Følg først  vegen sørover en 
snau kilometer, så kommer du 
inn på en merket rute. Ta vegen 
til høyre opp til Tjernli, en 
gammel plass. Deretter fortset-
ter du på merket sti vestover 
og oppover gjennom skogen 
fram til  Totbergstjernet der 
posten henger ved stien. Gå 
samme veg tilbake, men når du 
kommer ned igjen til Tjernli, 
kan det være verdt å ta en mer 
spennende rute tilbake enn 
langs vegen. Ut mot nordøst fra 
det åpne området ved Tjernli 
skal du kunne fi nne en sti nord-
over og ned igjen til Olehuset, 
Dette er antakelig den gamle 
atkomstvegen til Tjernli.

8. Bergstjernet nord
Avstand tur/retur: 2,2 km

Turen starter fra Sagen. 
Dit kommer du med bil langs 
Rokosjøvegen fra Løten sentrum 
og rett fram forbi Rokosjøen 
camping. Ca. 500 m etter den 
slake høyresvingen i østenden 
av Vesle Rokosjøen tas til høyre 
fra hovedvegen inn på en smal 
veg ved skilt «Sagen». I et lite 
vegkryss etter ca. 150 m kan du 
parkere.  

Følg vegen videre ned til 
inngangsporten til Sagen hytte-
område. Ta til venstre og følg 
den brede stien langs utsiden 
av gjerdet til et gjerdehjørne. 
Fortsett rett fram på en umer-
ket og delvis utydelig sti gjen-
nom et ungskogfelt til du kom-
mer til en delvis ødelagt klopp 
over Kvernbekken. På  andre 
siden av bekken kommer du ut 
i en åpen gammel furuskog der 
stien er mer tydelig.  Fortsett 
stien sørover til du fi nner ei bru 
over Sagelva. Nå svinger stien 
til høyre vestover fram til en ny 
klopp over bekken fra Bergs-
tjernet der posten henger. Her er det mange spor etter bever. 
Hjemturen følger samme sti tilbake.

9. Brynsåsen 
Hele runden: 3,1 km

Turen starter fra Klevfos 
 Cellulose og Papirfabrik ved 
Svartelva. Fabrikken ble 
 etablert i 1888 og var i drift til 
1976. Etter dette ble den gjort 
om til Klevfos Industrimuseum. 
Du kommer dit ved å følge 
skilt til Ådalsbruk fra rv. 3 eller 
Løten sentrum. Det er parke-
ring ved fabrikken. Ettersom 
brua over Svartelva er stengt 
av  sikkerhetsmessige årsaker 
 følges den merkede Industri-
stien oppover langs nordsida 
av elva.  Alternativt kan man 
parkere på Ådalsbruk skole og 
gå til Fløta, tomta etter Aadals 
Brug Jernstøberi og Mekaniske 
Verksted.  Gå til høyre over 
Svartelva på den første brua 
ved Fløta. Framme ved en veg 
følger du den til venstre et 
lite stykke før du fortsetter på 
merket sti. I de neste to sti-
kryssene med merket sti holder 
du til høyre. Det er utplassert 
karttavler i alle stikryss. Posten henger der stien går over en kolle. 
Hjemturen følger stien videre og ned igjen over Svartelva 
på en av de to bruene mellom Fløta og Klevfos. 
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Dette er et turtilbud til alle. 
En frisk aktivitet som bidrar 
til god fysisk form, god helse 
og gode naturopplevelser. 
Ti topper/steder i Løten 
arrangeres for 19. gang i år. 
Opplegget er et samarbeid 
mellom Hamar og Hedemarken 
Turistforening (Løten krets), 
Løten kommune og Hedmark 
Fylkeskommune. 
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Det er mulig å 
kvittere på postene 

med mobilen!
DNT SjekkUT
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Det er mulig å kvittere på postene med mobilen! Last ned app’en DNT SjekkUT før du 
drar ut på tur. Når du er 50 meter eller nærmere  posten, får du mulighet til å kvittere 
som Besøkt, og du kan ta bilde, dele i sosiale  medier, signere i digital gjestebok – i til-
legg til at du kan følge med på informasjon og kart i appen. Samme app brukes i hele 
landet og turposter nær deg vises først. Hele turforslaget vil også ligge inne i ut.no.

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, som har 
tatt minimum seks poster, er et dagsbesøk i Anker skogen 
svømme hall. Gaven kan hentes på servicekontoret i Løten 
f.o.m. 6. august mot levering av turkortet med klipp – 
eller fremvisning av registrerte klipp i app’en. 
April-beskjed: Vi anbefaler de som ønsker deltakerpremie å 
klippe i turkortet fordi vi sliter teknisk med å få fram alder 
på alle i DNT SjekkUT-appen.

Premiene er sponset av:



1. Veltkoia
Avstand tur/retur 4,2 km. 
Runden om Øysetra 10,9 km. 
Runden om Nordhue 12,8 km.

Turen starter fra Størigarden. 
Dit kommer du med bil fra Ebru 
ved rv. 25 og nordover langs 
østre fjellveg mot Nordhue (vei-
bom) forbi Narsætra, Øysætra 
og til Størigarden der det kan 
parkeres på østsida av vegen 
ved vegkrysset. Ta stien østover 
fra vegen ned forbi et stikryss 
og over elva Øksna på klopp. 
Over på andre sida går det lett 
oppover til Veltkoia og posten 
som ligger langs vegen inn til 
Yksnsjøen. Turen tilbake kan 
gjøres samme veg som du kom 
eller flere alternative rundturer. 
Stien kan følges videre opp til 
toppen av Nordhue og derfra 
sørover forbi Kjølstadkoia til 
Øysætra og langs Øksna nord-
over til du er tilbake på stien 
du fulgte ned til elva.  
En annen og lettere tilbaketur 
er å følge vegen sørover fra 
Veltkoia til Øysetra og derfra 
stien nordover langs Øksna til 
du er tilbake på stien du fulgte 
ned til elva og som du da følger 
til venstre vestover opp igjen 
til Størigarden.

3. Foskumslåtten 
sør
Hele runden: 3,7 km 

Turen starter fra Furasaga.  
Dit kommer du med bil 
nordover langs Budorvegen 
fra Brenneriroa ved rv. 25. 
I vegkrysset ved Engemoen 
6,9 km fra Brenneriroa tar du 
Brevadvegen til høyre, deretter 
til venstre etter 360 m. Kort 
etter passeres elva Fura og du 
kan ta til høyre inn på p-plass 
på Furasaga.

Gå ut på vegen igjen og til 
høyre vel 100 m før merket sti 
starter mot venstre nordover 
forbi en koie og inn i skogen. 
Stien kommer raskt ut i en  
flott furuskog der det ofte er 
mye blåbær om høsten.  
I første stikryss tas til venstre 
og etter hvert over en klopp og 
videre nordover. Et beitegjerde 
passeres og du kommer ut på  
et nyere hogstfelt med fin sti 
opp til stikrysset med posten 
like sør for Foskumslåtten.  
Fra stikrysset snur du skarpt til 
høyre og sørover til et stikryss 
der du holder til høyre nedover 
«Åsgutua». En bekk må krysses, men det er vanligvis lav nok vannføring til at det går greit. 
Stien kommer etter hvert ganske nær Nordholsbekken, og i de neste to stikryssene tar du til 
høyre til du er tilbake på stien der turen startet som da følges tilbake til Furasaga.

5. Ekromstormyra
Hele runden: 3 km 

Turen starter på Myklegard 
vegserviceanlegg der du kan 
parkere bilen. Først følges 
Ånestadvegen nordover til et 
vegkryss der du tar Frønset-
vegen til høyre. Når du kom-
mer til ei høgspentlinje som 
krysser vegen, tar du til høyre 
inn på merket sti. Stien følger 
kanten av området tilrette-
lagt for næringsvirksomhet i 
Løten, bl.a. Løten bygdesag. 
I første stikryss holder du rett 
fram/til venstre. Etter hvert 
kommer du ut i kanten av 
Ekromstormyra og fram til sti-
krysset der posten henger. Ta 
til høyre i krysset og sørover 
ut på Ekromstormyra der stien 
følger en gammel veg. Når du 
igjen er under høgspentlinja, 
kan du ta en liten avstikker 
bort til Skafottet, stedet der 
Kristoffer Svartbekken ble 
halshogd i 1876 som straff 
for mordet på Even Dælin året 
før. Resten av hjemturen føl-
ger stien under høgspentlinja 
vestover tilbake til Myklegard.

2. Vesl-Svaen
Hele runden er 7 km.  
Fra turisthytta via Ruskåsvegen/
Bjørkvollvegen (nordover) er  
den 3,9 km. 
Fra turisthytta via alpinbakken 
(vestover) er den 3,1 km.

Turen starter fra Budor turist-
hytte. Dit kan du komme med 
bil langs Budorvegen (veibom) 
fra Brenneriroa ved rv. 25. Fra 
turisthytta følges merket rute 
vestover og oppover først langs 
vegen på nordsida av seter-
vollen, etter hvert på sti opp 
forbi toppen av skitrekket og 
bort til den høyeste Svaen-
toppen med flott utsikt. Derfra 
følges sti nordover mot Målia 
til stikryss der du tar til høyre 
østover til den flate Vesl-Svaen, 
toppen der posten henger. 
Hjemturen kan følge samme 
veg tilbake eller fortsette 
østover ned fra Vesl-Svaen forbi 
Bjørkvolla til Ruskåsvegen som 
følges til høyre sørover tilbake 
til Budor turisthytte.

4. Bergsengbekken
Avstand tur/retur: 3,4 km

Turen starter fra Lund skole 
hvor du kan parkere. Skolen 
 ligger like etter innkjøringen 
fra rv. 25 til Slettmoen øst 
boligfelt. Fra skolen føl-
ges gangvegen vestover til 
Furavegen der du tar til høyre. 
Etter ca. 300 m tar du vegen 
til venstre inn mot det nye 
boligfeltet her. I den neste 
skarpe høyresvingen fortsetter 
du rett fram inn på merket sti. 
Stien følges rett fram til du 
krysser elva Fura på bru. Etter 
brua fortsetter du stien nord-
over forbi Doksrud og fram til 
klopp over Bergsengbekken der 
posten henger. Hjemturen kan 
følge samme veg, men har du 
lyst på en lengre tur, er det fint 
å fortsette «Folk i form- løypa». 
Det er en rundtur på ca. 7 km 
som ble merket som en del av 
et stort felles prosjekt for fysisk 
aktivitet for folk flest før OL på 
Lillehammer i 1994.

6. Veensætra og 7. Svartskogkoia 
Post 6 og 7: Hele runden 9,3 km 

Dette er en kombinert tur til begge turpostene. Turen starter i Grefsumkrysset der det er 
parkering. Dit kommer du fra Løten sentrum østover Østvangvegen og Mosjøvegen. Fra krysset 
følger du først vegen videre østover retning Mosjøen et kort stykke før du tar til høyre inn på 
merket sti. Fortsett i samme retning forbi de neste to stikryssene før du tar stien til venstre 
og krysser først vegen mot Mosjøen, så vegen mot Trollheimen og enda en skogsveg.  
Følg stien videre fram til Veensætra der post 6 henger. En koselig plass for en rast. Så følger 
du Rondanestien sørover til Svartskogkoia der du finner post 7. Dette er en ubetjent HHT- 
hytte der det er overnattingsmuligheter om du har med deg turistforeningens standardnøkkel. 
Fra Svartskogkoia tar du stien mot vest over Finstadgardshøgda ned til Sletthellkoia.  
Derfra følges sti vestover tilbake til Grefsumkrysset.


