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10 topposter i Løten
 Bli bedre kjent i Løten – besøk 10 topper/steder

På hver av de ti toppene/stedene 
fi nner du en postmerking (rød plast-
bøtte med hvitt klistremerke med 
T og merket «TOPPOST» HHT, LØTEN) 
med stifteklemme. Bruk kortet 
neden for og klipp i rett rute, dette 
som bevis på at du har vært på top-
pen/stedet. Postene står ute til og med 2. oktober. De som sender inn 
klippekortet etter sesongslutt (senest 6. oktober) er med i trekningen av premier. 
Trekningen skjer på  hyggekveld torsdag 27. oktober klokka 18.30 på Skytterhuset i Løten. 

Navn:  _______________________________________________________________________________________________________________

Gate/veg: _________________________________________________________________________________________________________

Postnr. og –sted:  _____________________________________________________________________________________________

Tlf. ____________________________________________________     Fødselsår:   __________________________________________      

E-post:  _____________________________________________________________________________________________________________

Kortet sendes inn eller leveres inn til kommunens servicekontor senest 6. okt. 
Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten. Merkes: «Topposter 2016». 

Løten kommune
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Post 9 – Steinringen ved Ven
Avstand tur/retur: 4 km

Utgangspunktet for denne turen 
er parkeringsplassen ved Løten 
kirke. Følg skilting og merking 
«Kirkerunden/Stenringen», som 
er en del av det merkedet sti-
nettet i Løten sentrum.

Følg gangvegen mot riksveg 25 
og ta av til venstre ned Norder-
hovgutua. Følg videre merking. 
Runden går delvis langs dyrket 
mark, hold deg derfor på stien. 
Turen gir deg et innblikk i Løten 
sin rike historie fra folke-
vandringstiden. 

Post 7 – Hølmyrkoia
Avstand tur/retur: 0,6 km

Utgangspunktet for denne turen er fl ystripa i Mosjømarka. Følg Østvangvegen fra  Løten 
sentrum østover og videre Mosjøvegen inn i skogen. Sving til høyre i Grefsumkrysset 
 (bom -betaling).

Midt på fl ystripa følges merket sti østover mot Hølmyrkoia. 

Det fi nnes et stort antall stier i området, så det er god mulighet for å gjøre turen lengre for 
de som ønsker det.

Post 10 – Byhagan  
Avstand tur/retur: 2,5 km

Utgangspunktet for denne turen er parkeringsplassen på Klevfos.

Følg gangvegen gjennom rundkjøringa og vegen videre mot By gård. Følg skilting og blå-
merking mot «Hørsand bru». Posten henger på kommunegrensa mellom Løten og Stange. 
På turen går du forbi gravfeltet på By, som er et av de største i innlandet. Turen kan fi nt 
forlenges inn på Ilsengstiene, langs idylliske Svartelva.  

Post 8 – Minnesteinen på Ekromsmyra
Avstand tur/retur: 3,1 km

Utgangspunktet for denne 
turen er Myklegard vegser-
vice (Esso bensinstasjon). 
Stien følger vegen nordover 
fra Myklegard og tar av fra 
vegen (mot øst) litt før 
bommen til Løten Bygdesag. 
Følg stien nordover gjen-
nom skogen. Kryss vegen til 
Ekromshagan og følg videre 
stien til minnestøtta. 

Turen er en vandring i kulis-
sene hvor episoder fra vår 
mest dramatiske historie 
fant sted.

Stien går til tider gjennom 
bløte partier, så velg pas-
sende skotøy. 

1. 

Synsåsen 
(midtre topp)

2. 

Ulvhaugene

3. 

Rundtur ved 
Mattisrud

4. 

Topp 725 øst 
for Gråberget

5. 

Kirkeruinene 
på Rokoberget
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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 17. gang i år. 
Opplegget er et samarbeid 
mellom Hamar og Hedemarken 
Turistforening (Løten krets), 
Løten kommune og Hedmark 
Fylkeskommune. 

For skolekonkurransen: 
Dette feltet skal kun fylles ut for deltakelse i skolekonkurransen. Elever som også 
vil delta i ordinært opplegg, må fylle ut et eget kort for dette i tillegg (altså ta 
med to turkort til å klippe i – ett til skolekonkurransen og ett til HHT, Løten krets.

Klasse (høsten):  ____________________    Skole:   _______________________________________________________

NB! Kortet skolekonkurranse leveres til skolen (klassens kontaktlærer) senest siste 
dagen før høstferien.
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Alle turpostene 
ligger også 
inne på ut.no 
som turforslag 

med tekst, bilder og kart det 
er mulig å zoome i.
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Post 1 – Synsåsen (midtre topp)
Avstand tur/retur: 6 km

Adkomst til Gitvola 
(Gjetholen) seter er å 
kjøre østre fjellveg som 
tar av rv. 3/25 ved Ebru 
(bomveg), skiltet «Fugle-
hundsenter, DEPOT Løten, 
Nordhue». Etter 14 
kilometer kommer en til 
Øisetra, der vegen deler 
seg. Følg vegen skiltet 
Støre garden/Gitvolsvegen 
og kjør denne rett fram 
helt til Gitvola seter.

Utgangspunktet for 
denne turen er veg enden 
på Gitvola seter. Følg 
stien som går på utsiden 
av setervollen og over toppen Gitvola, som er Løtens høyeste punkt på 852 meter over havet. 
 Etter å ha passert toppen, følger stien kommunegrensa mellom Løten og Åmot et stykke, før 
den dreier mot vest og Snippkoia (låst DNT-hytte). Like etter Snippkoia følges stien til høyre 
(vest). Her er det skiltet Synsåsen. Fra nytt stikryss etter 600 meter følges blåmerking til 
skiltet stidele sydøst for midterste topp (skiltet til Brumund/Brennsætra, Målia/Gitvola om 
Ulvhaugene og Gitvola/Snippkoia). Synsåsen består av tre topper, og topposten er på den 
midterste der kommunegrensa mellom Løten og Hamar går over. 

Det er ingen sti til toppen, men det er kort veg opp til topposten. Fra toppen er det utsikt. 

Gå tilbake i stikrysset ved Snippkoia. Derfra er det to alternative ruter tilbake til utgangs-
punktet. Enten samme veg tilbake over toppen, eller følge stien som går rundt på 
vestsida av toppen. 

Dersom en ønsker en lengre tur, er et alternativ å ta post nummer to samtidig. 

Post 3 – Rundtur ved Mattisrud
Avstand tur/retur: 4,4 km

Utgangspunktet for denne turen er 
Mattisrud. Følg Budorvegen nordover 
fra krysset i Brenneriroa. 

Rett etter passering i vegbommen, 
ta av til venstre skiltet mot Mattis-
rud. 

Parkering gjøres slik at det ikke 
skaper unødvendig hinder for andres 
ferdsel! Fra Mattisrud følges bilvegen 
videre til fots. Hold til høyre i første 
vegkryss. 350-400 meter etter 
vegkrysset, går det av merket sti 
på høyre hånd. Følg denne fram til 
Lysodden (koie). Cirka 200 meter øst 
for koia, langs vegen, går det av en 
blåmerket sti sørover. Følg denne i 
retning Mattisrud. Posten henger på 
ei lita høyde langs stien  – midtveis 
mellom Lysodden og Mattisrud. 

Post 5 – Kirkeruinene på Rokoberget
Avstand tur/retur: 2,8 km

Utgangspunktet for turen er brua 
ved Oset (Rokosjøen camping). 
Følg Rokosjøvegen fra Løten 
 sentrum mot Rokosjøen camping. 
Rett etter campingen, sving til 
høyre. Parkering på plassen 
ved brua. 

Følg deretter vegen videre opp -
over Rokoberget til fots. Ved første 
skogsbilveg til høyre går det merket 
sti (Rondandestien) til toppen av 
Rokoberget. Her får du både kultur-
historie og utsikt! 

Post 2 – Ulvhaugene
Avstand tur/retur: 12,9 km

Adkomst til Målia, som er et av fl ere 
mulige utgangspunkt for denne turen, 
er å følge Budorvegen fra Brenneriroa. 
Utgangspunktet er serveringshytta på 
Målia (på baksiden av denne). Bilvegen fra 
Budor går helt fram. 

Følg Rondanestien (rødmerket) nord-
østover til Hemberget. Fortsett stien 
nordover. Like før stien kommer fram til 
Gitvolsvegen ved Livasætra, tas stien til 
venstre skiltet Ingeborgvolla (merket sti). 

Bak ljørkoia Ingeborgvolla følges blåmer-
ket sti opp til stien mellom Gitvola og 
Ulvhaugene, ta der til venstre mot Ulvhau-
gene/Målia. Framme i stimøtet på Ulvhau-
gene tas stien sørover mot Målia. Posten 
er sør på Ulvhaugene. Følg stien  videre 
(fortsatt blåmerket) tilbake til Målia. 

Ulvhaugene er et sammenhengende nett-
verk av eskere som er langstrakte rygger 
dannet av løsavsetninger fra smelteelver 
ved slutten av siste istid. Disse utgjør 
et særegent landskapsinnslag i dette 
stillferdige villmarksområdet. Ulvhaugene 
ligger inne i Lavsjømyrene/Målikjølen 
naturreservat. 

Post 4 – Topp 725 øst for Gråberget
Avstand tur/retur: 4,3 km

Utgangspunktet for denne turen kan være Budor, Svaenlia (øverst i hyttefeltet), Ruskåsen/
Bjørkvolla, Målia eller Bårdsætra (blåmerka stier). Fra både Budor og Svaenlia går det blå-
merket sti til toppen av Svaen. Cirka 750 meter etter toppen kommer en til et skiltet stikryss. 
De som går fra Ruskåsen over Vesle-Svaen kommer til samme stikryss. Her tas stien vestover 
(blåmerket) ned lia, krysser Fura (elv) og går lia opp mot Gråberget. Når en har kommet opp 
lia er det et myromårde med et lite tjern, da ligger Topp 725 rett opp til venstre (syd). 

Post 6 – Finstadgardshøgda
Avstand tur/retur: 4,7 km

Utgangspunktet for turen er 
 snuplassen ved Arnstadkoia. 
Følg Østvangvegen fra Løten 
sentrum østover og videre Mosjø-
vegen inn i skogen. Rett fram i 
Grefsumkrysset (bombetaling) og ta 
til venstre i neste kryss, deretter til 
høyre. Parkering på snuplassen. 
Følg merket sti mot Veensetra. 

Fra Veensetra følges merket sti mot 
Svartskog (låst DNT-hytte). Når en 
kommer fram til Svartskog, tas stien 
til høyre mot Finstadgardshøgda. 

Tilbake følges nymerket sti mot 
Veensetra. I stikrysset holdes til 
venstre tilbake til utgangspunktet. 

Premiene er sponset av:

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, 
som har tatt minimum seks poster, er et dagsbesøk 
i Ankerskogen svømmehall. Gaven kan hentes på 

servicekontoret i Løten f.o.m 3. august mot 
levering av turkortet med klipp. 
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