
10 turposter i Løten
 Bli bedre kjent i Løten – besøk 10 turposter
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Dette er et turtilbud til alle.  
En frisk aktivitet som bidrar  
til god fysisk form, god helse  
og gode naturopplevelser.  
10 turposter i Løten arrangeres 
for 21. gang i år. Opplegget 
er et samarbeid mellom Hamar 
og Hedemarken Turistforening 
(Løten krets) og Løten 
kommune. 
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Det er mulig å 
kvittere på postene 

med mobilen!
DNT SjekkUT

Tu
rp

os
te

r 
på

 H
ed

m
ar

ke
n 

20
20

På hver av de ti turpostene finner du en postmarkering  
(rød plastbøtte med hvitt klistremerke med T og merket 
«TOPPPOST» HHT, LØTEN) med en kode. Noter koden i rett 
rute i denne brosjyra, dette som bevis på at du har vært på 
turpostene. Postene står ute til og med 15. oktober.  
De som sender inn tur kortet eller har kvittert digitalt i 
 appen DNT SjekkUT etter  sesongslutt (senest 16. oktober) er 
med i trekningen av premier. Trekningen skjer på  hyggekveld 
torsdag 22. oktober kl. 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 16. okt.  
Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten. Merkes: «Turposter 2020». 

Kontaktinformasjon:  
HHT Løten krets, e-post ewa09@bbnett.no – Tlf. 954 70 299

Sponsor:

Arrangører:

Løten kommune

7. Fiskekoia ved Velt-Rokosjøen
 Avstand tur/retur: 5 km

Parker bilen på Roko-
sjøen camping. Følg 
Vestre Skogbygdveg 
sørover til du kommer 
til Weideborgrampa 
(gammel mjølkerampe). 
Her tar du av inn på 
grusvegen og følger 
denne ca. 800 meter til 
du ser en gapahuk på 
høyre hånd. Ta av på 
traktorstien til venstre 
og følg denne nordover, 
over myra og videre 
østover til stikryss.  
Her tar du til venstre, 
og du vil se koia i 
vannkanten etter ca. 
200 meter. Her henger 
også posten. Ta samme 
veg tilbake. Rett etter 
at du har kommet over 
myrområdet, ser du et 
veldig steinete område 
på høyre hånd. Der ligger den store flyttblokken Evenstenen. Legg gjerne turen bortom.  
Det går tråkk opp til steinen og ut igjen til grusvegen du gikk på inn til posten (en snarveg 
med spennende innhold, med andre ord). 

10. Totbergsætra 
 Avstand hele runden: ca. 5,2 km

Parker på Solbakken 
grendehus. Hit kommer 
du ved å kjøre Roko-
sjøvegen til Rokosjøen 
camping, deretter videre 
østover skiltet mot  
Bakken øvre. Når du har 
passert Bakken øvre, tar 
du til venstre der det 
står skiltet til Solbakken 
grendehus. Andre veg 
til venstre fører inn til 
parkering på baksiden 
av grendehuset. Gå ut 
samme veg som du kom 
kjørende, men i stedet 
for å gå nedover mot 
Bakken øvre tar du til 
venstre og går videre 
innover østre Skogbygd. 
Etter ca. 1,7 km tar du 
av på en gardsveg til 
høyre som går litt oppo-
ver lia. Du kommer til 
noen hus, der tar du til venstre og fortsetter oppover. Grusvegen går over i traktorveg.  
Om du går i mai, er den sannsynligvis dekket av et teppe med hvitveis. Fortsett traktorvegen 
oppover til du kommer til Totbergsætra. Fra bolighusene til toppen er det ca. 400 meter.  
Her finner du turposten. Gå samme veg ned igjen til hovedvegen og følg denne nordover  
ca. 100 meter før du tar av på en gardsveg til høyre. Gå denne i ca. 200 meter til det tar av  
en sti til venstre. Dette er gamlevegen gjennom Skogbygda. Følg denne nordover gjennom 
 skogen til du kommer ut på Solbergvegen. Deretter følger du Solbergvegen gjennom  
Øvre Solberg og tilbake til Solbakken. 

8. Kjøttkjeller'n
9. Småsætra (2 poster)
 Avstand hele runden: 3,7 km + 0,8 km 

Turen starter i østen-
den av Mosjøen. Kjør 
Rokosjø vegen forbi 
Rokosjøen sag og ta til 
venstre inn på Mosjø-
vegen etter 200 meter 
(OBS! bomveg). Følg 
denne til du kommer til 
østenden av sjøen hvor 
det er en liten parke-
ringsplass (den andre 
du kommer til på høyre 
hånd). Herfra følger 
du blåmerket sti mot 
Stålsætra. Du passerer 
en bekk ved Stålsæter-
tjernet og følger stien 
opp på en høyde sør 
for tjernet. Ta gjerne 
en avstikker ut på ut-
siktspunktet. Følg stien 
sørover til du møter 
på Rondanestien. Følg 
stien østover til Stål-
sætra. Gå vegen nordover og ta til venstre på nordsiden av setervollen. Følg stor og tydelig sti 
nordvestover ca. 400 meter til Småsætra hvor du finner posten. Små er en gammel boplass og 
seter, antakelig fra 1800-tallet. Den eies av Løiten Almenning. Her er det fint å ta en rast før 
du går videre. Rett etter utedoen tar du stien ned til venstre mot Stålsætertjernet. Følg denne 
til du kommer til stien du startet runden på og ta denne tilbake til bilen. Når du kommer ut på 
Mosjøvegen, ta til venstre og gå ca. 150 meter til den litt større parkeringsplassen. Derfra går 
det en liten sti sørover inn i skogen. Etter ca. 200 meter kommer du til Kjøttkjeller’n. Det sies 
at det i gamle dager ble lagret kjøtt av felt vilt her, antakelig mest elg. I hula er det stabil 
kald temperatur, og den er ikke lett å finne hvis du ikke vet hvor den er. Ta en tur inn i  
hula om du tørr. Turposten henger utenfor hula. Ta samme veg tilbake. 

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, som har 
tatt  minimum seks poster, er et dagsbesøk i Anker skogen 
svømme hall. Premiebilletten kan hentes på servicesenteret i 
Løten kommune fra 10. august.  
Lever  turkortet med koder eller vis fram registreringen i 
appen for å hente ut billetten som må brukes før 31.12.20. 
Premien blir ikke sendt i posten.

Premiene er sponset av:

Dette gjelder 

for sesongen 2020:

HOLD AVSTAND – både på turene 

og på postene. Rast gjerne 

mellom postene. Hold deg oppdatert 

på helsemyndig hetenes råd enten du er 

frisk, syk eller i karantene.

Denne sesongen har vi ikke stifte-

klemmer (av smittehensyn) så ta med 

egen blyant/penn og noter koden, 

eller bruk digital løsning. 



1. Klekkefjellet fra øst
 Avstand tur/retur: ca. 5,6 km

Turen starter ved 
Storholtet. Hit kom-
mer du ved å kjøre ca. 
11 km på østre fjellveg 
(OBS! bomveg) fra Ebru. 
Parker i vegkrysset der 
hvor det er skiltet til 
Korperud. Følg mer-
ket sti på vestsiden 
av vegen sørover mot 
Saval sætra. Etter ca. 
300 meter velger du 
stien som går vestover 
mot Budor. Etter ca. 
900 meter kommer du 
til et nytt kryss; hold  
til høyre og fortsett  
mot Budor. Du passerer 
et litt utydelig stikryss 
på din høyre side, men 
følg den godt synlige 
stien som bukter seg i 
svinger oppover. 2,8 km fra vegkrysset ved Storholtet kommer du til toppen  
av Klekkefjellet, 675 moh., hvor posten henger. Følg samme veg tilbake til bilen. 
Denne posten henger ute fra 10. juni

3. Kjølstadkoia 
 Avstand tur/retur: 3 km

Kjølstadkoia ligger 
nordøst for Øysætra. 
Kjør østre fjellveg (OBS! 
bomveg) og ta av til 
høyre mot Nordhue. 
Etter passering av brua 
over Øksna kjører du 
ca. 200 meter til du 
ser stien som tar av på 
østsiden av vegen.  
Følg blåmerket sti 
til koia hvor posten 
henger. Ønsker du en 
rundtur, kan du fort-
sette denne stien opp 
til toppen av Nordhue. 
Følg blåmerket sti mot 
Størigarden. Når du 
har krysset elva Øksna, 
følger du stien som 
går langs elva sørover 
tilbake til Øysætra og 
vegen opp igjen til 
bilen. Rundtur på ca. 
10 km. Denne posten 
henger ute fra 10. juni

2. Ljørkoia ved Yksensjøen
 Avstand tur/retur: ca. 2 km

Ljørkoie er en gammel 
koietype med åpent 
ildsted og åpning i 
taket for røyken. Koia 
ligger øst for Doksrud-
sætra, som ligger langs 
vegen til Gjetholen. 
For å komme hit kjører 
du østre fjellveg (OBS! 
bomveg) som tar av rv 
3/25 ved Ebru, skiltet 
«Fuglehundsenter/
Depot Løten, Nordhue». 
Etter 14 km kommer du 
til Øysætra der vegen 
deler seg. Følg vegen 
skiltet Størigarden/ 
Gitvolsvegen og kjør 
denne fram til en liten 
parkeringsplass ca. 70 
meter før brua over elva 
Øksna før du kommer til 
Livasætra. Fra parkerin-
gen er det merket med hvite og røde plastbånd fram til ljørkoia hvor posten henger.  
Den ligger fint til på et høydedrag, og utpå kanten mot bekken er det ei flott solhelling.  
Denne posten henger ute fra 10. juni

5. Rundtur om Vellumstad og Gjetholmsjøen 
 Avstand hele runden: 3,3 km

For å komme deg hit 
kjører du Vestre Skog-
bygdveg til vegkryss 
rett nord for Nordlyk-
kja. Der svinger du inn 
på Damvegen, og etter 
ca. 200 meter svinger 
du til venstre (sørover) 
og følger vegen 2,1 km 
til parkeringsplass på 
høyre side. 

Det henger blå bånd på 
hele runden. Stien er 
av varierende tydelig-
het, og noen kortere 
partier kan være litt 
bløte. Fra parkeringen 
følger du stien sørover 
i retning Vellumstad og 
tar til høyre i stikrys-
set etter 100 meter. 
Etter 150 meter må du krysse en bekk uten bru; hopp fra sten til sten, så spretter du fort over. 
Etter ytterligere 200 meter krysses kommunegrensa mellom Løten og Stange. Stien svinger 
seg nå videre, og du passerer et stup/skrent som kan være fristende å klatre litt i. 800 meter 
fra parkeringen kommer du til vollen på Vellumstad. Gå til bilvegen helt sør på vollen, før du 
svinger til høyre (vestover) mot Gjetholmsjøen. Etter 150 meter på stien tar du til høyre, så 
er det strake vegen 800 meter ned til sjøen til du kommer til en stor sti som følges 100 meter 
nordover, så til venstre og deretter til høyre ved den gamle utedoen. Følg så stien nordover 
langs med sjøen, de første 100 meter oppe på en høyde til du kommer til ei hytte. Ta her 
stien på østsiden av hytta og etter 150 meter krysses igjen kommunegrensa mellom Løten og 
Stange. Nå ser du øyeblikkelig posten som henger på et bergskjær ved vannet. Flott plass for 
å slappe av og nyte medbragt niste før du følger stien videre 700 meter til vegen. De siste 
hundre meterne tilbakelegges på vegen tilbake til parkeringen.

6. Baståskoia
 Avstand hele runden: ca. 3,6 km

For å komme hit kjører 
du Rokosjøvegen 
mot Rokosjøen til du 
kommer til Veakrys-
set. Der svinger du av 
mot Vollmo og kjører 
til Vollmokrysset. Ta 
til høyre og til venstre 
igjen etter 300 meter. 
Fra krysset er det ca. 
600 meter til en liten 
parkeringsplass der hvor 
høyspentledningen krys-
ser Grønsvevegen. Gå 
Grønsvevegen sørover 
til du kommer til et fal-
leferdig og igjenspikra 
hus på venstre hånd. 
Her skal du østover inn 
i skogen. Det vil være 
merket. Følg litt utyde-
lig sti gjennom noe 
kratt før du kommer til 
fin sti. Følg denne til stikryss. Ta til venstre og følg denne til du skimter Baståskoia på høyre 
hånd. Du kommer ut på en åpen setervoll med gamle bygninger, og her finner du posten. Gå 
sørover over vollen og ut på stien. Følg denne til vegen. Ta til høyre og inn igjen på ny sti 
nesten med en gang. Følg stien nordover til du treffer på stien du fulgte på veg til posten. 
Følg denne ut på Grønsvevegen og gå vegen tilbake til bilen. 

4. I Munchs fotspor
 Avstand hele runden: 2,7 km

Parker på Klevfos 
industrimuseum. Herfra 
følger du gangvegen 
nordvestover til rund-
kjøringen. Ta gangvegen 
nordover til du kommer 
til fotopunktet ved 
Englaug gård, hvor 
Edvard Munch ble født. 
Følg Englaugsgutua opp 
gjennom gården og over 
jordet mot Ådalsbruk 
stasjon. Det var antake-
lig denne vegen Edvard 
gikk når han kom med 
toget til Ådalsbruk. 
Kryss Ådalsbrukvegen 
og følg Malmvegen 
østover før du svinger 
av på Smiuvegen sør-
over. Følg denne til du 
ser motormuseet og ta 
av på stien som følger 
plenkanten til Smiu-
vegen 3. Du er nå inne 
på sidesporet til Klevfos 
hvor Klevfosmerra 
kjørte. Følg stien (du 
krysser Englaugshagan-
vegen) og fortsett inn-
over i skogen til posten 
som henger i stikrysset 
i skogen. Hold til høyre 
i krysset og følg skinne-
gangen fram til Klevfos.

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.
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