
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 22. 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
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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
posten. Postene står ute til og med 17. oktober.
De som sender inn turkortet eller har kvittert digitalt  
i Appen DNT SjekkUT-appen etter sesongslutt er med  i 
 trekningen av premier. Vinnerne blir kontaktet.

Navn:  _______________________________________________________________________________________________________________

Gate/veg: _________________________________________________________________________________________________________

Postnr. og –sted:  _____________________________________________________________________________________________

Tlf. ____________________________________________________     Fødselsår:   __________________________________________      

E-post:  ________________________________________________________________ _____________________________________________

Frist for innsending av kort til Løten kommune/fullført kvittering 
i appen senest onsdag 20. okt. 
Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten. Merkes: «Turposter 2021».

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

Sponsor:

Arrangører:

Løten kommune

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, som har
tatt minimum seks poster, er et dagsbesøk i Ankerskogen
svømmehall. Premiebilletten kan hentes på servicekontoret i
Løten kommune fra 9. august og innen utgangen av 2021.
Levér turkortet med koder eller vis fram registreringen i
appen for å hente ut billetten som må brukes før utgangen 
av mai 2022. Premien blir ikke sendt i posten.

Premiene er sponset av:

Dette gjelder 

for sesongen 2021:

HOLD AVSTAND – både på turene

og på postene. Rast gjerne

mellom postene. Hold deg oppdatert

på helsemyndighetenes 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.
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7. Rundtur i Sjømarka
 Lengde hele runden: ca.2,5 km

Adkomst: Kjør Roko-
sjøvegen til du nesten er 
på Rokosjøen sag. Der tar 
du Sjøvegen inn til høyre. 
Parkerings muligheter ved 
containeren og inn på 
gamlevegen. 

Turforslag: Du følger  vegen 
inn mot tømmersorteringa 
på Roko sjøsaga. Etter å ha 
passert ferista tar du til 
høyre og gjennom grinda 
inn på stien som går mot 
hyttene ved vannet. Rett 
før den første hytta tar 
du til høyre og følger 
stien vestover. Du holder 
deg alltid på baksiden av 
hyttene. Du kommer etter 
hvert ut på en grussti som 
du følger nordover. Der 
grusstien svinger til høyre, 
tar du traktorvegen rett 
fram. Posten henger i furuskogen vest for stien. Traktorvegen går gjennom et tett område og 
under en kraftledning før du kommer ut i fin furuskog. Ta til høyre ut på den gamle  vegen og 
følg denne tilbake til bilen.

8. og 9. Sykkeltur fra Mattisrud om Ålsætra og 
 Bårdsætra med avstikker til Pannekakesletta 
Lengde hele runden: ca. 10,2 km på sykkel med en 1,2 km lang avstikker på beina

Adkomst: Utgangspunktet for denne turen er Mattisrud. Følg Budorvegen nordover fra krysset 
i Brenneriroa. Rett etter passering av vegbommen, tar du av til venstre skiltet mot Mattisrud. 
Parkering gjøres slik at det ikke skaper unødvendig hinder for andres ferdsel!

Turforslag: Ta med terrengsykkelen på tur. På småbruket Mattisrud er det åpent enkelte sønda-
ger gjennom hele året. Kos med dyra, spis god mat og ta en titt i gårdsbutikken. Sykkelturen 
går hovedsakelig på grusveg og noe traktorveg. Fortsett innover vegen fra Mattisrud. Hold 
til høyre i krysset mot Ålsætra. Fortsett gjennom seterområdet og inn på den mest krevende 
delen av turen; her er det traktorveg som kan være både litt bløt og steinete. Blir det for 
vanskelig, kan du fint trille sykkelen. Partiet med traktorveg er ca. 1,2 km langt, og under-
vegs på dette partiet finner du posten på en liten høyde vest for stien. Du kommer så ut på 
Bårdsætervegen. Ta til høyre opp til Bårdsætra. Her kan du titte opp på hyttene i Svaenlia. 
Ta samme veg tilbake 
og fortsett rett fram når 
du passerer avkjøringa 
du kom fra. Ca. 1,3 km 
fra Bårdsætra kan du 
sette fra deg sykkelen. 
På høyre side av vegen, 
ved noen innhegninger, 
kan du lete deg fram til 
en utydelig sti sørvest-
over. Følger du denne i 
600 meter kommer du til 
Pannekakesletta, hvor 
den andre posten henger. 
Har du med deg primus, 
panne og pannekakerøre, 
kan du ha lunsjpause her. 
Gå tilbake til sykkelen 
og ta vegen tilbake til 
Mattisrud. 

10. Ordførerens favoritt: Åttekilometer’n i Brenneriroa
 Lengde hele runden: ca. 8 km

Adkomst: Kjør rv 25 Hamar – 
Elverum. Fortsett på gamle 
riksvegen mot Elverum. Ta til 
venstre inn på Gammalsrudvegen 
0,7 km øst for Brenneriroa, kjør 
160 meter og sving til venstre. 
Parker ved Lund skole.

Turforslag: Denne rundturen på 
8 km stammer fra folkehelse-
prosjektet Folk i form til OL 94 
og er mye brukt som trimrunde 
for folk i Brenneriroa og Løten. 
Den følger gangveg og tydelig 
sti som er godt skiltet og merket 
hele vegen.

Fra skolen tar du gangveg vest-
over og til høyre inn på Fura-
vegen, som du følger noen hun-
dre meter fram til Furasvingen. 
Fortsett rett fram inn på gruset 
sti, til venstre og over Doks-
rudbrua over elva Fura og langs 
åkerkanten oppover til et sti-
kryss. Du tar til høyre og under nye riksveg 3 og fram til Doksrud. Videre går stien i småkupert 
terreng gjennom skog og mindre hogstflater. Den krysser gardsvegen til Bergseng og kommer 
til nok et stikryss med sti merket østover til Spangenbakken, men du fortsetter rett fram og 
gjennom inngjerdet hamning bak eiendommen Bergsengbakken, en tidligere husmannsplass. 
Her er det rastebord. Gå Budorvegen nordover ca. 200 meter og så inn på gruset avkjøring til 
venstre. Du går på bru over bekken og inn i skogen og senere gjennom et hogstfelt fram til 
stikryss med merket sti til Bårdsætra. Her følger du sti til venstre gjennom småkupert terreng 
og etter hvert på tømmerveg fram til gardsveg. Følg denne sørover noen hundre meter og ta 
til høyre inn i terrenget før bolighus. Det er vekselvis skogsterreng og hogstflater fram til 
gårdsveg. Følg denne 100 meter til høyre og på nytt inn i terrenget til venstre. Etter hvert 
går du inn mot dyrket mark, følger åkerkanten ned mot det nederste huset og merkingen inn 
til venstre nedenfor huset. Du følger gardsveg fram til Kjelsrudvegen, går på bru over riksveg 
3 og til venstre inn i skogen rett etter brua. Du passerer det nye boligfeltet ved Budorvegen 
på oversiden før du krysser Budorvegen og følger merket sti langs husene på østsiden av 
vegen. Du krysser en bekk og kommer inn på jordet ved Doksrudkoia. Følg jordekanten fram til 
posten. For å komme tilbake til bilen går du traktorvegen opp bak koia og etter noen hundre 
meter er du tilbake i krysset oppe på jordet hvor du startet runden. Følg samme vei tilbake til 
Lund skole over Doksrudbrua og gjennom Slettmoen. 
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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.

1. Gjetholen – Løtens høyeste topp
 Lengde hele runden: 4,2 km

Adkomst: Nordhue-
vegen fra Ebru (ved rv 
3/25), til høyre etter 
brua ved Øisætra mot 
Størigarden, videre 5 km 
nordover til Gjetholen 
sæter. Vær obs på at det 
kan stå Gitvola i kartet.

Turforslag: Denne 
turen tar deg til Løtens 
 høyeste topp 852 moh. 
Fra setra tar du den 
østre stien skiltet mot 
Gjetholen. Her går 
det jevnt oppover i 
gammel urskog til du 
etter ca. 1,3 km når 
toppen. Her er det ei 
kvilebu med utsiktstårn. 
Ifølge gammel overtro 
fra 1600-tallet var det 
her heksene møttes 
på torsdager, samt på 
merkedager som Valborgsmesse og St. Hansaften. Stien fortsetter videre så vidt over grensa til 
Åmot før den følger grensegata nedover. Hold til venstre i stikryss og etter en halv kilometer 
kommer du til Snippkoia som er ei ubetjent turistforeningshytte. Herfra går du stien sørover 
mot Gjetholen sæter igjen. Gå rett fram i stikrysset like etter koia. Langs stien finner du Tors-
hovgråen, et konglomerat med vannfylte hull. Morsom å klatre på for barna. Her står det også 
et informasjonsskilt om bergarten. Følg stien videre tilbake til bilen. 

2. Karterud fra Furasaga
 Lengde tur/retur: 2,6 km

Adkomst: Kjør rv 25/3 til Brenneriroa i Løten. Ta opp Budorvegen og kjør 7 km langs denne. 
Ta til høyre inn Brevadvegen, kjør 6-700 meter og ta til venstre. Videre over brua og til høyre 
inn på parkeringa til Furasaga.

Turforslag: Fra innerst på parkeringsplassen følger du blåmerket sti skiltet mot Karterud. Den 
første biten går gjennom et gammelt hogstfelt før stien slynger seg langs bredden av Fura. 
Går du her på våren, vil du se et teppe av hvitveis inne i den dunkle granskogen. For å komme 
opp mot jordene på 
gården Karterud går 
stien opp i ei lita kneik. 
Her er det litt bratt ned 
mot elva. Hold godt til 
venstre. Etter å ha pas-
sert kneika kommer du 
ut på jordet og følger 
jordekanten litt. Nyt 
synet av den fine gårds-
bygningen på Karterud. 
Ta traktorveg til høyre 
ned mot elva og du er 
framme på en idyllisk 
rasteplass. Her er det 
mulighet for å bade i 
Fura. De fleste godt 
voksne i Nordbygda 
har nok tatt sine første 
svømmetak i denne 
kulpen. Ta samme veg 
tilbake til bilen. 

4. Sauberget
 Lengde tur/retur: ca. 5 km

Adkomst: Kjør Rokosjøvegen fra Løten sentrum forbi Rokosjøen mot Skogbygda. Det er ca. 
15,5 km fra kommunehuset Tingberg til avkjøringa. Den ligger på venstre side og er skiltet 
«Solbergvegen». Parker bilen på baksiden av Solbakken grendehus, Solbergvegen 2. 

Turforslag: Følg Solbergvegen oppover og gjennom tunet på Øvre Solberg. Etter ca. 200 meter 
holder du til venstre. Du passerer brakka «Kosebu» på venstre hånd og fortsetter rett fram og 
opp til koia Øverby. Herfra går du traktorveg østover. Vær obs: rett etter første kneika skal du 
ta til venstre inn i litt tett kratt og IKKE følge traktorvegen videre rett fram, som kanskje kan 
virke mest fristende. Følg utydelig sti gjennom gammelt hogstfelt og inn i et plantefelt; her 
blir stien bedre. Det går 
jevnt oppover. Når du 
kommer ut av det tette 
granskogområdet, ser 
du et jakttårn. Stien går 
forbi jakttårnet og opp 
til toppen av Sauberget. 
En rast på hogstflata kan 
anbefales. Her er det 
vidstrakt utsikt mot nord. 
Dette er et av  Løtens 
beste solnedgangsut-
kikkspunkt. På tur ned 
igjen er det viktig å ta til 
høyre rett etter elgpost-
tårnet. Her er det fort 
gjort å gå forbi stien, så 
følg godt med.

6. Synnersveberget 
 Lengde tur/retur: 2 km

Adkomst: Kjør Rokosjøvegen og 
Østre Skogbygdveg til Olahuset. 
Her er det bom. Fortsett rett 
fram i ca. 1,5 km. Ta til høyre. 
Etter ca. 500 meter er du framme 
ved koia. 

Turforslag: Turen starter ved 
Synner svekoia. Her er det blå-
merket sti skiltet mot Synner-
sveberget. Fra koia til toppen er 
det en snau kilometer. På toppen 
er det bygget en liten rasteplass 
og en trevarde. 

3. Tjennrunden
 Lengde hele runden: 8,2 km

Adkomst: Flyplassvegen 
nord for Grefsumkrysset, 
øst for Løten sentrum. I 
Grefsumkrysset tar du til 
venstre (om du kommer 
fra sentrum) og kjører 
ca. 1,7 km før du finner 
ei parkeringslomme. 
OBS: bomveg.

Turforslag: Turen starter 
der Tjennstien krysser 
Flyplassvegen vel 1,5 
km nord for Grefsum-
krysset. Stien følges 
østover ca. 400 meter 
til et stidele, ta så til 
høyre forbi Sverres 
fiskeplass ved Jøstjer-
net og kryss vegen ved 
koia Trollheimen (låst) 
og videre til vegenden 
ved Arnstadkoia og 
stien  videre til Veensætra. Sætra er fra rundt 1630 og tilhører Veen gard. På setervangen står 
fortsatt seterhuset, fjøset med båsplass til 40 dyr og et uthus for fôr. Legenden forteller at 
mestertyven Ole Høiland skal ha gjemt en sølvskatt i en av de mange steinrøysene omkring 
setervangen. Etter restaurering av seterhusene i 2006-07 står fjøset til disposisjon for tur-
gåere som vil raste under tak. 

Følg den gamle kløvvegen nordover til Smalmyrkoia (ulåst) hvor posten henger. Fortsett 
videre vestover til du kommer til Ebrutorvmyra. Her ble det tatt ut torv til brensel (oppvar-
ming av hus) på første halvdel av 1900-tallet, og gropene etter dette er fortsatt godt synlige 
langs stien fram mot Torvmyrbrakka. Ta stien sørover og gå langsmed myra. Du kommer så til 
fin furuskog og rasteplass med utsikt over Rosettjernet. Etter ca. 300 meter kommer du inn på 
stien hvor du startet turen. 

5. Savalsæterhøgda med runden om kjølen
 Lengde hele runden: 7,7 km

Adkomst: Følg rv 25, ta av ved Ebru 
og følg Nordbygdvegen til krysset 
før Jønsrud skole, så til høyre opp 
Savalsætervegen i ca. 5 km. Bom-
vegen ender her i en parkerings-
plass.

Turforslag: Savalsætra er Løten-
fjellets «hemmelige» perle, der du 
kan nyte utsikt og ro. Landskapet 
preges av fjellfuruskog og store, 
relativt åpne myrer.

Nordover fra Savalsætra er det 
anlagt en kultursti langs Rondane-
stien mot Storholtet. Her er det 
flotte informasjonstavler om 
geologi og gammel seterhistorie og 
flere interessante og helt spesielle 
kulturminner. Fra parkeringsplassen 
følger du Rondanestien/kulturstien 
gjennom frodig granskog som etter 
kort tid avløses av idyllisk fjellfuru-
skog, og landskapet åpner seg. Ved 
ei gammel kavlebru er det tilrette-
lagt en rasteplass på en liten høyde med fin utsikt. Her henger posten. Litt lenger nord, ved 
en forgreining av Storholtbekken, finner du en gapahuk. Ved stikrysset sør for Storholtet 
sæter svinger du vestover i retning Budor, fortsatt langs Rondanestien. Etter 1 km kommer 
du til  Øisæterstien, den gamle setervegen til Øisætra. Her forlater du Rondanestien og følger 
Øisæterstien mot sør. Området preges av vide myrer, men stien smyger seg mellom myrene 
og følger de tørre rabbene/knausene i landskapet. Flere steder er det spor etter tidligere 
tiders arbeid for å bedre framkommeligheten langs setervegen; dreneringsgrøfter, gjengrodde 
kavlebruer og utgraving av skrånende terreng. Etter hvert begynner du å gå nedover mot 
Fjellbekkvadet og bygda, og mer høyreist blandingsskog tar igjen over. På venstre hånd sildrer 
Fjellbekken, som du krysser ved Fjellbekkvadet. I stikrysset umiddelbart etterpå tar en sti av 
mot øst tilbake til Savalsætra. Herfra er det flott utsikt utover Hedmarken.


