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

#

1. 

Stormyråsen

2. 

Gamle  
militærvegen

3. 

Finstadgards-
høgda

4. 

Lillehovsrunden 

5. og 6. 

Ulvhaugene og 
Hemberget sør

7.
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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 23. gang i år. Opplegget
er et samarbeid mellom Hamar
og Hedemarken Turistforening
(Løten krets) og Løten
kommune.
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På hver av de ti turpostene finner du en postmarkering (rød 
plastbøtte med hvitt klistremerke med T og merket «TOPP-
POST» HHT, LØTEN) med en kode. Notér koden i rett rute i 
denne brosjyra eller bruk UT-appen. På alle steder og hytter 
i appen vil det være en knapp som heter «SjekkUT». Trykk 
på denne for å registrere besøket ditt. OBS, du må være 
nærmere enn 75 meter for å kunne registrere et besøk. 
Vi oppfordrer barn/unge til og med 16 år å bruke papir-
brosjyra så vi er sikre på å få vite alder. Postene står ute til 
og med 16. oktober. De som sender inn turkortet eller har 
kvittert digitalt i 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 19. oktober. 
Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten. Merkes: «Turposter 2022».
Kontaktinformasjon:  
HHT Løten krets, e-post emiliewa09@gmail.com – 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 10. august og innen utgangen av 2022.
Levér turkortet med koder eller vis fram registreringen i
appen for å hente ut billetten som må brukes før utgangen 
av juli 2023. Premien blir ikke sendt i posten.

Premiene er sponset av:
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8. Væringsåsens promenadestier
 Lengde hele runden: 1,5-2 km

Adkomst: Kjør gamle rv 3/25 til 
Ebru. Her svinger du nordover i 
rundkjøringa og deretter rett fram 
skiltet mot Nordhue. Fra Ebru til 
Nordhue er det 18,7 km. 5 km før 
toppen svinger du av hovedvegen 
mot høyre skiltet Nordhue. 

På toppen av Nordhue finner 
du turstiene til industrimannen 
Helge Væringsaasen. Her er du 
på sommerstedet hans, Borgen. 
Nede i lia finner vi Ingerstua. De 
senere årene har Væringsaasens 
promenadestier blitt merket opp 
igjen. Dette er gamle stier som 
Væringsaasen fikk opparbeidet 
på slutten av 1800-tallet, og 
som ble benyttet av ham og hans 
prominente gjester når de var på 
besøk på Borgen. Stiene er mellom 1,5 til 2 km lange og går i lia på Elverumssiden av grensa. 
Denne runden er på snaut 2 kilometer og merket opp av speidergruppa Mjølner. Fra skiltet 
oppe ved Borgen følger du stien nedover mot strømgjerdet. Her er stien bred og fin og går i 
nedoverbakke. Følg stien til den svinger skarpt til venstre og er merket mot Rustad. Følg stien 
litt nedover til du kommer til skiltet om stiene. Her tar du inn i skogen. Nå blir det motbakke 
og frodig terreng. Motbakkene gjør at du etter hvert får utsikt mot Glomma. Underveis på 
stien er det satt opp informasjonsskilt om både skog og dyr. I stikrysset tar du til høyre mot 
Ingerstua. Stien krysser under høyspentledningen, og fin utsikt åpenbarer seg mot Glommas 
dalføre. Her henger posten. Stien svinger så tilbake og under høyspentledningen før du må  
gå litt oppover igjen. Der dukker det opp en gapahuk med utsikt. Ta gjerne en rast her.  
Rett ovenfor gapahuken ligger Ingerstua, og plutselig er du oppe ved Borgen igjen.

9. Stålsætra – Hermanskjæret – Mosjøbergkoia –  
 sørsida av Stålsætertjennet 
Lengde hele runden: ca. 4,5 km

Adkomst: For å komme 
til Stålsætra kjører du 
Rokosjøvegen østover fra 
Løten sentrum.  
Ca. 1,2 km etter Roko-
sjøen sag tar Stålsæter-
vegen (ikke bomveg) av 
til venstre (på høyre side 
en eiendom). Etter ca.  
2 km holder du til venstre 
og følger Stålsætervegen 
videre (ca. 1,5 km) til 
Stålsætra.

Fra Stålsætra følger 
du stien vestover mot 
Små, som er ei idyllisk 
seter midt inni skogen. 
Fortsett blåmerket sti videre, og i stikrysset på toppen hvor furuskogen åpner seg, går du rett 
fram skiltet mot Mosjøbergkoia. Husk å stemple på posten før du går videre. På stien nedover 
berget kommer du over Hermanskjæret. Skjæret har fått navnet sitt etter en Herman som 
falt utenfor den lille skrenten etter et nattlig besøk på Veensætra. Etter å ha passert skjæret 
holder du til venstre i stikryss ned mot den gamle boplassen i Mosjøberget og Mosjøbergkoia. 
Legg gjerne kafferasten nede på badeplassen ved Mosjøen. Følg grusvegen til østenden av 
Mosjøen før du går inn på stien mot Stålsætra. Du kommer til noen bergeskjær i vestenden av 
Stålsætertjernet. Stopp gjerne opp og nyt. Her er det fint å sove i telt eller hengekøye også. 
Følg stien opp på sørsiden av vannet hvor det er et fint utsiktspunkt. Følg blåmerket sti vi-
dere og ta til venstre ned Stålsæterkleva. Du kommer ut på grusvegen litt sør for selve setra. 

10. Sagbakken-fossen
 Lengde tur/retur 200 meter

Adkomst: Kjør Rokosjø-
vegen til Veakrysset.  
Følg skilting mot Vollmo. 
I Vollmokrysset tar du til 
høyre og raskt til venstre 
på Grønsvevegen. Kjør 
denne til Svartelva hvor 
det er en velteplass du kan 
parkere på.

Fra parkeringa går du bort 
til brua. På nordsiden av 
vegen følger du tråkket 
ned mot elva. Det er bratt 
og litt ulendt, men når du 
kommer ned til vannet, er 
du på det beste stedet å 
nyte fossen. Her buldrer 
det godt under snøsmeltin-
ga om våren. Vær forsiktig 
så du ikke sklir ut i vannet. 
Ta samme veg tilbake til 
bilen. 

HUSK!Velvillige grunneiere gir mulighet for nærturer og vi ber ALLE respektere angitt parkering. VIS HENSYN til dyr på beite, lukk 
grinder og følg angitt turbeskrivelse. Ta med egen søppel hjem. Bruk gjerne sykkel i stedet for bil til startpunktet. GOD TUR!

 

HHT Løten krets feirer 75 år i år!

Vi tilrettelegger ca. 250 kilometer med sti,  

setter opp gapahuker og holder vedlike  

koier,  samt foretar klopping av stier.  

Vi er basert på dugnadsinnsats og  

setter stor pris på alle som har  

bidratt  de siste 75 årene. 

I anledning jubileet utgis det et  

turhefte med 40 flotte turer i Løten.  

Du kan hente dette gratis på Tingberg. 

Ta med deg telefonen  
din på tur og bruk  
gjerne UT-appen.



1. Stormyråsen
 Lengde hele runden: ca. 3,1 km

Adkomst: Fra Løten sentrum 
tar du Østvangvegen via 
Bjørnstadkrysset til Grefsum-
krysset. 

Fra Grefsumkrysset går du 
Mosjøvegen opp til bolig-
huset. Der tar du av på sti inn 
over det gamle hogstfeltet. 
Du krysser en bekk og går litt 
oppover til et stikryss. Her 
tar du til høyre og går gjen-
nom et gammelt hogstfelt. 
Du krysser et bløthøl, og det 
dukker opp en furukledd ås 
på venstre hånd. Her tar du 
tråkket som går opp på åsen 
og følger dette sørover. Rett 
før ei myr holder du tråkket til 
venstre. Du følger dette over 
furumoen til du kommer ut på 
en blåmerka sti. Ta til høyre. 
Fortsett ca. 300 meter før du 
tar til høyre i stikrysset. I neste kryss holder du til venstre. Du krysser ei myr, og etter 100 
meter kommer du til stikryss. Hold til venstre og du er straks ute på Flyplassvegen. Ta til høyre 
og gå tilbake til Grefsumkrysset. Denne turen er også kjempefin å prøve terrengsykkelen på. 

2. Gamle militærvegen med sappørsteinen 
 Lengde tur/retur: ca. 4 km

Adkomst: Kjør Rokosjøvegen fra Løten sentrum forbi Rokosjøen Camping der du fortsetter 
vegen rett fram. Etter i overkant av to kilometer tar du inn til venstre der du kan parkere i et 
nedlagt grustak. Stien starter ved skiltet «Flyktningerute», 50 meter øst for innkjøringen.

Fra skiltet med Flyktningerute følger du tømmervegen nordover til Rudtjernet. Avstanden er 
på cirka to kilometer. Langs vegen passerer du flere gravrøyser fra bronsealderen. Vegen har et 
historisk sus over seg ved at den i lang tid tilbake har tjent som ferdselsveg for farende folk. 
I nyere tid, i forbindelse med 
en stor feltmanøver i 1912, 
ble strekningen satt i stand 
slik at datidens lastebiler 
kunne ta seg fram. Som et 
spor etter manøveren passerer 
du en stor og flat stein med 
inskripsjonen i gullskrift,  
3 DIE & 4 DE SAPØRKOMPANI 
1912. Etter manøveren fikk 
vegen navnet Militærvegen. 
Under 2. verdenskrig ble 
strekningen en del av ei flykt-
ningerute gjennom Romedal 
til Sverige. Først i 1963 ble 
det bygget en ny skogsbilveg 
som møter vår strekning øst 
for Rudtjernet. Dette er den 
vi i dag kaller Militærvegen. 
Følg den samme traktorvegen 
tilbake til parkeringen. 

4. Lillehovsrunden
 Lengde hele runden: ca. 1,5 km

Adkomst: Parker ved pumpehuset innerst i Østre Kildeveg. Denne ligger rett sørøst for  
Østvang skole.

Gå inn i skogen fra pumpe-
stasjonen. Ved ei bjørk er 
det tre mulige stier og ei 
oppslagstavle om Mosjø-
marka. Ta den venstre av de 
to stiene som går rett fram. 
Du kommer så ut på jordet 
til Lillehov og tar til høyre 
inn på Lillehovsrunden. 
Følg denne forbi gapahuken 
og på baksiden av gara-
sjen på gården Lillehov. 
Følg grusstien videre langs 
jordet og opp til koia. Her 
henger posten. Hele runden 
rundt jordet er 1 km. Du 
kan gjerne gå flere runder 
når du først er her. Ta 
samme veg tilbake til bilen. 

7. Korpreiret 
 Lengde hele runden: 5,8 km

Adkomst: Ta av fra rv 25/3 mellom Hamar og Elverum ved Ebru og følg merking mot Nordhue i 
ca. 11 km. Ta av ned til høyre skiltet Korperud/Korpreiret ved Storholtet setergrend.

Korpreiret ligger i Øksnas dalføre og strekker seg fra Korperud og sørover. Terrenget fikk sin 
særegne utforming for 10.000 år siden, mot slutten av siste istid. Vann og is formet fjellgrun-
nen, som i hovedsak består av sparagmitt. I 2012 åpnet HHT en kultursti rundt Korpreiret 
fra Korperud. Den går et stykke inn på Elverumssiden, til der terrenget flater mer ut. Øksna, 
eller Yksna på Løtendialekt, krysses lett ved normal vannføring. Langs kulturstien kan du lese 
om terrenget og dannelsen av juvet, blomster og vekster. Noen av lav- og moseartene er helt 
spesielle for området. Det er stor forskjell på vegetasjonen i den solvendte nordhellinga og 
den skyggefulle sørsiden. Strekningen har to fossefall. Det øverste er ca. 300 meter nedenfor 
Korperud, det nederste drøyt 1 kilometer sør for Korperud, ved kommunegrensa mot Elverum. 
På disse stedene finner vi også den mest dramatiske naturen. Ved den øverste fossen er fjell-
sidene loddrette med ca. 40 meters fall ned i elva. Her er tilgjengeligheten og utsikten svært 
god på begge sider av elva. Det nederste fallet består egentlig av tre mindre fosser. Her er 
dalen typisk V-formet og trangere, 
og dalsidene er høyere og mer 
skogbevokste. Den beste  utsikten 
er på sørsiden av elva. Det er en-
kelt å ta seg ned til elva nedenfor 
fossene fra begge sider, og her er 
det merket en kryssende sti. De 
trange fjellveggene som omslut-
ter fossene, er et særegent syn på 
våre kanter. Ved lav vannføring 
anbefales også å legge turen nede 
i elvefaret, der dette er mulig. 
Flere steder kan du se jettegryter 
– runde hull i berget hvor is og 
stein har gravd. Nedenfor begge 
fallene er det store, dype dammer 
hvor du kan bade. Øksna har for 
øvrig mange slike kulper i den 
øvre, stilleflytende delen.

3. Finstadgardshøgda
 Lengde hele runden: ca. 5,5 km

Adkomst: Fra Løten sentrum tar du 
Østvangvegen via Bjørnstadkrysset 
til Grefsumkrysset på Flyplassvegen 
og fortsetter rett fram (bomveg) 
mot Mosjøen til du kommer til et  
T-kryss etter 1,6 km. Sving til 
 venstre og parker langs vegen på 
høyre side før bommen.

Stien Karikrokstien starter i  
T-krysset litt sør for høyspentlinja, 
merket mot Stålsætervegen. Følg 
denne stien som går parallelt med 
høyspentlinja i fin og åpen furu-
skog. Etter hvert kommer du til et 
stikryss for skiløyper, men følg blå-
merket sti rett fram og ta til  venstre 
(nordover) ved skogsbil vegen under 
høyspentlinja. Etter et par hundre meter følger du den blåmerkede stien til høyre, og du 
kommer til Finstadgardshøgda på 347 moh der posten ligger. En fin åpen plass med rester 
av et tårn som var vanlig på høyder i tidligere tider. Du er nå like ved den ubetjente HHT-
hytta Svartskogkoia som ligger langs Rondanestien. Stikk gjerne innom den, men rundturen 
går videre på stien mot Veensætra. Du følger høydedraget inn i åpen fin furuskog med noe 
utsikt nordover. Langs stien er det merket med steiner, enten bygd oppå hverandre eller store 
flate satt på høykant i tillegg til blåmerkene. Det går nedover gjennom en ung furuskog, ta 
til  venstre og følg blåmerket sti mot Mosjøkoia og Grefsumkrysset. (Ta gjerne en svipptur 
til  høyre innom idylliske Veensætra, der fjøset er åpent for en rast.) Den åpne furuskogen 
fortsetter før du kommer til et åpent skogsfelt før det går inn i litt tettere granskog. Ta til 
høyre ved skogsbilveg og du kommer ned til en grusveg. Kryss denne og fortsett på stien 
mot Mosjøkoia og Grefsumkrysset. Du kommer til både store flyttblokker og fine områder med 
mosedekt skogbunn før du når en ny grusveg; følg denne til venstre et par hundre meter så  
er du tilbake til bilen.

5. og 6. Ulvhaugene og Hemberget sør
 Lengde hele runden: 14,8 km

Adkomst: I vegkrysset i Brenneriroa 
(gamle rv. 25) følger du Budorvegen 
(bomveg). Fortsett vegen videre 
forbi Gjestegården Budor i 2,2 km til 
vegkryss. Følg Målivegen til venstre 
helt fram til Målia og parkering.

Velg stien nordover fra turisthytta 
mot Synsåsen. Stien går de første 
par kilometerne i lia mellom  fjellet 
og de vidstrakte myrom rådene 
 mellom Målifjellet, Gitvola og 
Brumundkampen. Nede på myrene 
følger stien for en stor del grus-
rygger avsatt under siste istid, nå 
kalt Ulvhaugene. Fortsett fram til 
stidele hvor posten henger. Ta stien 
til høyre østover til Ingeborgvolla, 
ei restaurert ljørkoie. Der kan det 
passe med en rast. Gå videre ned 
til vegen ved Livasætra. Derfra 
følges sti mot Målia sørover og opp 
på Hemberget. Du passerer først 
den nordre toppen og videre til 
sti krysset på Hemberget sør. Her 
henger post nummer to. Du finner også et rastebord her, så har du ikke rastet før, har du en 
fin mulighet nå. Ta stien til høyre i krysset tilbake over Målifjellet og til Målia.


