
VEIBESKRIVELSE FOR ”10 PÅ TOPP” 2016. 

Vi har gått og merket en vei til våre ”topper”  MEN du velger sjøl hvilken vei du tar. 
Vi anbefaler bruk av kart og kompass/GPS. MERK at det ikke bra telefon dekning alle 
steder! 

Kletten 907moh. : Fra Øvre Rendal følger du veien mot Hanestad, 5 km opp lia. Kjør 
Klettvollveien  innover til Klettvollen (8 km, bompenger).  Like før Klettvollen kommer 
du til et veiskille, følg veien rett fram (høyre). Dette er veien til den nederste setra på 
Klettvollen.          Etter 150-200 m kommer du til et skilt, merket Hanestadsetra 3 
km. Vis hensyn når du parkerer, slik at du ikke stenger veien!  Hvis det er ”trangt om 
plassen” er det en parkeringsplass 50 m opp etter veien som går til venstre.  Følg 
stien (blåmerket og noen røde bånd) til Hanestadsetra.  Fra setra følger du grusveien 
rett fram.  Følg veien ”gjennom en U-sving” til høyre og fram til ei lita hytte. Her tar 
det av en dårlig sti til venstre opp til ei lita myr.  Følg venstre myrkant og gå rett fram 
opp til den høgda hvor kassa står.   Merket med røde bånd. Fra Hanestadsetra til ”10 
på topp kassa” er det ca 1 km.  På Kletten er det flere ”små kletter”.  Ta turen bortom 
flere, det er fin utsikt!  

Finstadkletten (Andrekletten) 917moh. : Fra Elvål følger du fylkesveien  mot 

 Finstad, 21 km.  Etter at du har passert brua på Finstad, kjører du ca 200 m, der tar 

det av en tømmervei mot venstre, merket med røde bånd.  Parkering på høyre side 

av veien ca 50 – 70m lenger nord. Følg tømmerveien nordover lia til du kommer til en 

sti som går bratt opp til venstre, merket med røde bånd på 3 store furuer like ved 

tømmerveien.  Stien er her merket med røde bånd helt til topps på ”Andrekletten”.  

Vær obs når du kommer opp på ei flate – gå til høyre.  Fra fylkesveien og til toppen 

er det ca 3 km i luftlinje og en stigning på ca 400 høydemeter.  Du blir belønnet med 

flott utsikt på toppen.  Hvis du vil gå en rundtur, kan du gå ned etter sti som er merket 

med gule bånd når du kommer ned på første flata.  Du passerer da ei ”hule” like ved 

stien på det bratteste partiet, avstikkeren er merket med gult.  Du kommer da ned 

ved ”foten” av Finstadkletten og følger sti merket med gule/røde bånd tilbake til 

utgangspunktet. 

Stenfjellet 1035moh.: Kjør veien mot Engerdal 18 km fra Åkrestrømmen. Ta av 

veien til Jota sæter/Nydammen. (Bomavgift kr 60.00). Etter ca 3 km , ved Grønholma 

ta av til venstre, til Nydammen.  Videre veien rett fram til Nydammen, ca 4 km fra 

Grønholma, der du parkerer før brua. Rødt bånd i alle veikryss. Ta bena fatt og gå 

først over brua på  sti først til Lomnesmistra seter snaut  1 km. Deretter følger du på 

god sti lia opp ca 4,5 km.  Her, etter noen hundre meter vest for det kjente 

landemerket «Kraggen» må du forlate den gode stien. Her har vi plassert 3 røde 

bånd for å vise retningen til toppen. Dette er en trasee vi har valgt, men du kan 

sikkert ta av før båndene eller etter båndene, alt etter hvilken stigning du ønsker. 

Ingen sti og masse stein til toppen. Kassa står på noen steiner. Ingen varde her.  



Kværnesvola 914moh.: Åpen bu og tidligere brannvakthytte. Sving av r.v. 30 over 

Kværnesodden bru.  Kjør ca. 400 m og sving til høyre inn på Kvernnesmoveien.  Følg 

denne ca. 1 400 m og sving så til venstre, til Kvernnes, og kjør ca. 700 m. Etter at du 

har passert et rødmalt hus tar du av til høyre, opp en skogsbilvei, og følge denne ca. 

400 m til en tømmerplass. Her er det greit å parkere.  Stien starter ved skiltet 

Kværnesvola. Det er god sti opp bratta, men den blir ikke så tydelig høyere opp, så 

følg med på røde band. Ellers er stien merket med både røde, blå og rød/kvite band 

(gammel merking). Turen opp tar ca. 2 – 2 1/2 time. Fantastisk utsikt når du kommer 

opp til hytta hvor kassa står.  

 

Veslesølensjøen 700moh.: Fra RV 30 på Elvål, ta av mot Unset, etter ca 5 km, 
avkjøring inn på Fjellveien mot Søvollen.   Følg fjellveien innover mot 
Haugsetvollen, ca 28 km (bompenger til N. Sølendalsveien, betal med kort).  Ca 1 
km nord for Haugsetvollen tar det av en traktorvei mot venstre, stengt med bom, her 
er det parkeringsplass.  Følg denne traktorveien ned til Veslesølensjøen, ca 1,5 km, 
merket med noen røde bånd. 

Et annet alternativ er å kjøre inn til Haugsetvollen, parker ved veikrysset. Gå 
grusveien mot Sølenkroken (300-400m) til du kommer til et skilt merket 
”Veslesølensjøen – natursti”.  Her er det fin sti ned til sjøen ca 1,5 km, merket med 
noen røde bånd. En trase ned og den andre opp igjen og du har en fin liten rundtur  
Kassa er plassert ved et av naustene nede ved sjøen. 

Vi kan også anbefale å ta en tur ned til Sølenkroken, ca 3 km fra Haugsetvollen. 
(Bompenger) Dette er et idyllisk sted ved elva Sølna.  Flere naust og ei åpen bu. Fint 
å bade og fiske (husk fiskekort). 

Turen til Veslesølesjøen kan fint kombineres med turen til ”10 på topp” kassa ved 
Kverninga. 

 

Skardklettan/Skardkampane 545moh.: Kjør fra Åkrestrømmen, østsida av 

Storsjøen mot Sjøli, ca9km. Ta første avkjøring etter Skardet til venstre. Det er en 

avkjøring på høyre side du kan parkere på eller kjøre stikkveien opp ca 300m.  Her 

stopper bilveien i en rundkjøring som du også kan parkere i. Det er da ca 2 km å gå 

til den toppen som vi har satt kassa på . Du følger dalen oppover  på delvis ugrei 

og kroglete sti. På høyre side ser du etter hvert den toppen som er turmålet. Stien 

går på en måte rundt toppen. Ca 300 m fra toppen forlater du stien og går i fin 

furuskog til toppen. 

Stien er merket med røde bånd helt fra riksveien og til topps. Fra toppen får du en 

formidabel utsikt men        OBS OBS !!!  det er stupbratt utfor kanten.    

 



Kverninga 800moh.: Dette turmålet har dessverre ikke helt korrekte UTM 

koordinater på stemplingskortet vårt, de korrekte er: Ø0614044  N6875128.            

Fra RV 30 på Elvål, ta av mot Unset, etter ca 5 km, avkjøring inn på Fjellveien mot 

Søvollen. Etter ca 2 km kommer du til en bom, betaling med kort (bet. til N. 

Sølendalsveien) Deretter ca 4. km til Søvollen og den øverste parkeringa.  Parker 

her. 50 m lenger opp tar det av en sti mot høyre, merket med røde bånd. Herfra og til 

Kverninga er det ca 2 km. Første kilometeren går det tydelig sti, bløte partier, du 

kommer da til ei hytte, kryss veien til hytta og fortsett uten sti.  Vi har merket tett med 

røde bånd så det skal være greit å finne fram.  Etter hvert kommer du til en blåmerket 

sti, følg denne 80-100 meter nedover.  Gå deretter mot venstre, uten sti (flere røde 

bånd der du tar av stien) fram til Kverninga.                                                              

Ved utsetting av kassa (22.mai) var det mye vann og en fin liten foss.  Når det er 

mindre vannføring i elva/bekken, kan det kanskje friste med et forfriskende bad i 

kulpen under fossen, eller for de yngste turdeltakerne, kanskje prøve noen kast med 

fiskestanga. Dette er en lett tur i fint skogsterreng. Noen litt våte partier.               

Klettane 948moh.: Kjør Fv607 fra Åkrestrømmen mot Sjølisand. Ta til venstre inn på 

Flendalsveien etter 2 km fra forretningssenteret, bomkasse. Følg Flendalsveien i 18 

km til du kommer til Flendammen. Du har her ei bu på vestre side, kjør over brua og 

ta første vei til venstre,  ca 300m. (røde bånd).  Følg denne veien ca 1 km, ta til 

venstre (røde bånd) og følg veien i ytterligere 400m. Her slutter veien ved parkering 

og ei bu. Totalt er det ca 3 km fra parkering til Klettane.  Det er hengt opp noen 

røde bånd her og der i stien.  Du følger sti/traktorvei opp lia og frem til Klettsætra, ca 

2km.  Jevn stigning den første km. Så flater det ut og du følger fortsatt sti/traktorvei 

helt til sætra. Like før sætertrøa går stien av til venstre, merket med røde bånd. Følg 

stien, over en bekk og videre gjennom skogen og etter hvert åpner landskapet seg. 

Her kommer bl.a. Storhøgda og Borveggen til syne. Følg fortsatt stien til du kommer 

til ei bjørk på venstre side som er «pyntet» med mye røde bånd.  Du har da Klettane 

på venstre side. Ingen sti opp, kassa står litt innpå. Noen røde bånd på steiner rundt 

kassa. 

 

 

 

 

 

 



Store Nehatten 1316moh.: Dette er en dagstur, lang kjøring og lang tur. Men en 

kjempetur i  fint vær !   TA MED KART! 

Kjør Rv 3 til Atna, ta av mot Sollia (Fv 219) og følg denne veien ca 10 km. Avkjøring 

til høyre, skiltet til Gråsjøen. Følg denne veien, over brua, hold til venstre, videre ca 4 

km til avkjøring og bomkasse til høyre. Bompenger: 70 kr – kontanter eller SMS. Følg 

denne veien mot Gråsjøen. Når du kommer på toppen – hold til venstre i de to neste 

veiskillene og kjør ned til sjøen og parker. Her starter stien, merket med røde bånd. 

Stien går mellom to hytter og fortsetter i bjørkeskogen til du når grensa mellom Stor-

Elvdal og Rendalen. Her åpner det seg og det blir mer og mer utsikt. Det er god sti og 

lettgått terreng. Obs etter «Gluggen», merket med røde bånd – ta av sti til høyre, følg 

denne. Du går da på vestsida av Vesle Nehatten. Når du runder V. Nehatten ser du 

toppen på S. Nehatten, og for å slippe å gå i myra ved Hattbekken(der stien går) kan 

du nå gå på hardbakken mot S. Nehatten. Du kommer ned på stien igjen nærmere S. 

Nehatten,  merket med noen røde bånd der du kan gå opp på S. Nehatten. Følg med 

på kartet. Ingen sti opp på toppen. På toppen går grensen mellom Rendalen og 

Alvdal. Kjempefin utsikt i alle retninger. Du har vært innom 3 kommuner på denne 

turen  

Klettvollen 560moh.: Ta av r.v. 30 og parker ved Fagertun skole (du slipper da å 

betale bompenger på Åkersrokkdalsveien for 250m) Gå Moraveien ca. 250 m 

sørover og ta til høyre oppover til Åkersrokkdalen i ca. 250 m. Ta av denne veien  til 

høyre og følg denne litt dårlige veien ca. 200 m og gå over brua (Åkeråa). Like over 

brua og til venstre begynner stien til Klettvollen. Den er merket med røde band. Det 

tar ca. 1 time (ca 2,5 km)  og en skal opp 270 høydemeter. Dette er en gammel 

boplass med et frodig jordsmonn. Her blomstrer det fint på sommeren.  

 

Husk kart og kompass.   Alle turer går på eget ansvar. 

 

Vi ønsker alle en GOD TURSOMMER I RENDALEN!  

Har du et turforslag til neste års ”10 på topp” ?    

Kom med forslag til turgruppa   

 


