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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 postmarkering (rød 
plastbøtte med hvitt klistremerke 
med T og merket «TOPPOST» HHT, 
LØTEN) med stifteklemme. Bruk 
 turkortet nedenfor og klipp i rett 
rute, dette som bevis på at du har vært på toppen/stedet. Postene står ute til og 
med 1. oktober. De som sender inn tur kortet eller har kvittert digitalt i appen SjekkUT 
etter  sesongslutt (senest 6. oktober) er med i trekningen av premier. Trekningen skjer på 
 hyggekveld torsdag 26. 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. oktober. 
Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten. Merkes: «Topposter 2017». 

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

Kontaktinformasjon: 
HHT Løten krets v/Morten Berntsen
morten.berntsen@gmail.com – mobil 970 07 880

Løten kommune



Post 9 – Rustadrunden
Avstand tur/retur: 5,5 km

Parkering ved 
Løtenhallen i Løten 
sentrum.

Gang-/sykkelvegen 
følges fra Løtenhal-
len sydøstover mot 
Bergumfeltet. I sti-
kryss ved info-tavle 
etter undergang 
under Bjørkerud-
vegen fortsettes rett 
fram 200 m. Hold 
så til høyre, og inn 
på Slåttvegen. Der 
denne dreier mot 
nordvest, holdes 
kursen rett fram 
inn på sideveg 
mot sydvest, 
gjennom en  liten skogtapp og ut på gutu over åker til man støter på fv162 mot Ådalsbruk 
ved  Hommerstad. Fylkesvegen følges 100 m sydover, og inn på privatveg over gardstun ved 
Hommerstad nedre. Nå følger en strekning på 1 km på gutu gjennom åkerlandskap mot Rustad 
store. Jernbanen krysses underveis.

Etter brua over Vingerjessa følges traktorveg på vestsida av vassdraget. Gardsveg til Skøien 
krysses, åkerkanten holdes fram til skogkanten, hvor det etter noen meter er stikryss med 
forbindelse til Kirkerunden/Stenringen. Ved stikrysset har det stått ei oppgangssag og mølle 
tilhørende Skøien. Noen gamle sagblad er gjensatt i ei bjørk ved stien som minne om en tid 
som var. Posten henger ved informasjonstavla om saga. 

Stien krysser videre Vingerjessa på bru og inn på lysløypa. Gapahuk passeres på venstre side 
før skogen forlates og man tar inn på vei der lysløypa svinger østover. Løten idrettspark 
 rundes, og gang-/sykkelvegen følges tilbake til Løtenhallen.

Post 7 – Gapahuk i Nordbygda
Avstand tur/retur: 2,2 km

I vegkrysset i Brenneriroa (rv. 25) følger man Budorvegen til Ringneskrysset. Sving til venstre, 
skiltet Østås. 

Parker på liten parkeringsplass (merket) rett før høyspentlinja på sørsida av vegen. 

Følg vegen tilbake mot Ringneskrysset. Rett bak det første huset på høyre hånd går blå merket 
sti sørover. Følg denne stien cirka 500 meter til posten, som henger ved en gapahuk helt 
inntil stien.

Følg samme sti tilbake til utgangspunktet. 

Post 8 – Hanakneberget (438 moh)

Avstand tur/retur: 1,4 km

Fra Løten sentrum følges Rokosjøvegen til Rokosjøen camping. Her skifter vegen navn til  Østre 
Skogbygdveg (fylkesveg 166). Følg vegen videre rett fram til slutten på fylkesvegen. Cirka 
avstand fra Rokosjøen camping er 9 kilometer. Parker på snuplassen ved vegbom (merket). 

Fra parkerings-/snuplassen går stien nordvestover på nordsida av husene. Stien er ikke 
blåmerket. Følg derfor røde og hvite merkebånd langs stien til Hanakneberget, der posten 
henger. Følg samme sti tilbake. 
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Post 10 – Trostholshagan  
Avstand tur/retur: 4,1

Utgangspunktet for turen er 
Klevfos. Parker på øvre parke-
ringsplass. 

Følg blåmerking langs vegen 
som går forbi arbeiderboligen 
på andre sida av fylkesvegen. 
Videre følges blåmerking nord-
over under høyspentlinja, og 
videre mot posten som henger 
i sørøstre ende av jordet på 
Trosthol. 

Følg samme sti tilbake til 
utgangspunktet. Dersom man 
ønsker en lengre tur, kan man 
følge stien videre til Løten sen-
trum, der man kan kombinere 
med toppost nr. 9. 
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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 18. gang i år. 
Opplegget er et samarbeid 
mellom Hamar og Hedemarken 
Turistforening (Løten krets), 
Løten kommune og Hedmark 
Fylkeskommune. 

NYHET! 
I år blir det mulig å 
kvittere på postene 

med mobilen!
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Post 1 – Gjetholen
Avstand tur/retur: 4,8 km

Parkering på Gjetholen (Gitvola på 
kartet). Kjør østre fjellveg som tar 
av rv. 3/25 ved Ebru (bomveg), 
skiltet «Fulgehundsenter, DEPOT 
Løten, Nordhue». Etter 14 km kom-
mer en til Øisætra, der vegen deler 
seg. Følg vegen skiltet Støregarden/ 
Gitvolsvegen og kjør denne rett 
fram helt til Gjetholen seter. 

Utgangspunktet for turen blir da 
vegenden på Gjetholen seter. Følg 
merket sti som går på utsiden av 
setervollen og opp til toppen. 
Gjetholen er Løtens høyeste punkt 
på 852 meter over havet. På vegen 
opp går en igjennom administrativt 
fredet skog, og en kan føle den trol-
ske stemningen bare gamle grantrær 
kan gi. Posten er plassert ved ut-
kikkstårnet på toppen av Gjetholen. 
Her er det muligheter for å spise 
matpakka i den nye varmestua. 

En kan velge to alternative ruter 
tilbake til utgangspunktet. Et alter-
nativ er å ta samme sti tilbake til 
utgangspunktet. En kan også velge 
å gå stien videre over toppen. Her 
følger stien kommunegrensa mellom 
Løten og Åmot et stykke, før den dreier mot vest og Snippkoia. 
Følg stien videre fra koia og på vestsida rundt toppen tilbake til utgangspunktet.

Post 3 – Klekkefjellet
Avstand tur/retur: 4,4 km

I vegkrysset i Brenneriroa (rv. 25) følger man Budorvegen (bomveg) til Budor, som er ut-
gangspunktet for turen. Man kan også nå posten fra Storholtet eller Savalsætra, der man kan 
følge blåmerket sti (disse alternativene er ikke nærmere beskrevet).

Parker ved Budor Gjestegård. Stien starter rett på andre sida av vegen for gjestegården. 
Gå gjennom Koiedalen og følg merket sti. Vær oppmerksom på at den merkede stien svinger 
til venstre rett ved ei av hyttene. Følg merket sti til stikryss, ta til venstre (merket Rondane-
stien). Følg stien videre til toppen av Klekkefjellet (675 meter over havet) der posten henger. 
Følg samme sti tilbake til utgangspunktet. 

Klekkefjellet ble opprettet som naturreservat i 1993, med den hensikt å bevare et forholdsvis 
lite menneskepåvirket barskogområde som viser et godt tverrsnitt av skogsamfunn og myr-
type. Rett på vestsida av toppen kan man nyte utsikten over vakre Hedmarken.

Post 5 og 6 – Mosjømarka
Avstand tur/retur: 7,6 km

Mosjøen ligger øst for Løten sentrum/Østvang skole. Følg Østvangvegen og videre 
Mosjøvegen inn i skogen (bomveg). Parkering i nordenden av innsjøen (parkeringsplassen 
er merket fra vegen). 

Følg traktorveg sørover mot Mosjøkoia. Fra stikryss følges røde og hvite merkebånd videre 
sørover myrene. Følg merkinga til stien kommer ut på vegen. Ta her til venstre og følg vegen 
til østenden av Mosjøen. Følg traktorvegen som går ut herfra. Der denne deler seg, hold til 
venstre. Der kommer man på blåmerket sti som leder mot Stålsætertjernet. Ved stikryss, 
hold til høyre skiltet Stålsætra. Post 5 henger på en liten høyde på sørsiden av Stålsæter-
tjernet. Videre følges stien til Stålsætra. Derfra følges Rondanestien mot Småsætra. Gå rett 
forbi Småsætra, og følg stien videre til neste stikryss. Her holder du til høyre. 
Følg stien til Slethellkoia, hvor du fi nner post 6. 

Herfra følger du blåmerket sti videre forbi koia. Kryss vegen og ta til venstre i første stikryss 
tilbake til utgangspunktet. 

Post 2 – Måliarunde 1
Lengde: 1,9 km

I vegkrysset i Brenneriroa (rv. 25) følger man Budorvegen (bomveg). Fortsett vegen videre 
forbi Budor Gjestegård i 2,2 km, til vegkryss. Følg Måliavegen til venstre, helt fram til Målia 
turisthytte og parkering. 

Målia er utgangspunkt for tre nymerkede rundturer. Runde 1 starter ved hytta, og går opp til 
Målitoppen hvor posten henger. Her er det fi n utsikt. Runde 1 skiller lag med de to andre og 
går østover før den dreier nordover til man kommer inn på Rondanestien. Deretter følger man 
Rondanestien tilbake til Målia igjen.

Post 4 – Korpreiret, nedre fossefall
Avstand tur/retur: 2,5 km

Kjør østre fjellveg som tar av rv. 3/25 ved Ebru (bomveg), skiltet «Fulgehundsenter, DEPOT 
Løten, Nordhue». Etter cirka 11 km, ta av vegen til høyre som er skiltet Korperud. 
Følg vegen til enden og parker. 

Gå over brua og følg blåmerket sti sørøstover på nordsiden av elva. Etter cirka en kilometer 
kommer du til post 4, som er plassert ved et stidele. Fra posten er det to mulige returer. 
• Snu og gå stien tilbake til utgangspunktet
• Ta stien ned til elva og anbefalt krysningspunkt, som ligger rett nedenfor nedre fossefall. 

Hvis det er mulig å krysse elva, kan man gå blåmerket sti tilbake til Korperud på sørsiden 
av elva. OBS! Ved stor vannføring frarådes det å krysse elva. 

Korpreiret er et kilometerlangt gjel eller canyon i elva Øksna. Gjelet ble utformet mot slutten 
av siste istid (11 000 til 9 000 år siden). Det er to større fosser i Korpreiret og posten, ligger 
i nærheten av nedre fossefall. 
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NYHET!
I år blir det mulig å kvittere på postene med mobilen! DNT lanserer ny app i slutten 
av april 2017 og vi tar dette i bruk. Last ned app’en 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 tillegg 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.

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 7. august mot 
levering av turkortet med klipp – eller fremvisning 

av registrerte klipp i app’en. 
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