
Rendalen Idrettslag – TURGRUPPA – ”10 på topp” veibeskrivelser.  Sommeren 2017  

 Bjønntjønna 931 moh      OG     Skarvtjønna 974 moh  samme sti 
Ta av Rv30 ved Elvål mot Unset. Etter å ha kjørt gjennom Unsetgrenda, ta til høyre 
inn på Fjellveien mot Søvollen. Etter ca 2km er det bom som du betaler med kort. 
Velg betaling til Spekedalen. Ved neste kryss ta til venstre «Spekedalsveien» og følg 
skilting mot Joten. Etter ca 14km  tar du til venstre mot Joten, herfra er det ca 5,5km 
til parkering ved Jotsetra. Røde bånd i veikryssene.   Gå sti/traktorvei fra setra ca 
1,5km til Bjønntjønna og en lavvo som står noen 100m etter tjønna. Her står kassa. 
Merket med røde bånd.                                                                                                                     

Følg stien videre ca 1,5km til Skarvtjønne og ny kasse  
Her anbefales å ta en avstikker innom Skarvdalen, også kalt «mini jutulhogge». Gå 
stien videre opp og ta til venstre ut mot «hogget», for å se nedi.                             
Mulighet for fiske i begge tjønna - se oppslag ved parkeringa. 
 

 Marsfjellet 1228 moh.  OG  Rypvarden 1006 moh  
Kjør riksvei 30 til Øvre Rendal, ta av riksveien ved Bullmuseet, skiltet mot Fiskevollen. 
(Bompenger, betal med bankkort). Du kjører forbi setergrendene Veslesetra, 
Skånborket og Horndalen. Etter 19 km fra bommen kommer du til et skilt, 
«Rypvarden» på høyre side, parker her.  Herfra går det tydelig sti opp til varden, ca 1 
km. Merket med røde bånd.   
Kjør veien videre (Fiskevollen/Sølensjøen) opp på Tannvolstangen (skilt til Tannvola) 
Parker her – du har nå Marsfjellet i nord - Ikke merket og ikke sti. Ca 5 km hver vei. 
Fin utsikt hele veien. 
 

 Stikryss Mefurua-Sølen 815 moh   
Kjør riksvei 30 til Øvre Rendal, ta av riksveien ved Bullmuseet og følg skilting til 
Fiskevollen. 
Fra bom kjør 27,9 km til avkjøring mot Mefurua. Ta av mot Mefurua og kjør ca 450 m 
til parkering på høyre side markert med røde bånd. Følg merket sti med røde bånd 
oppover ca 600 m og inn på ny sterk sti sydover som er merket med røde bånd og 
rødmerket ellers. 
Gå videre ca 1,4 km til du kommer til stikrysset fra Mefurua. Kassa er plassert like 
ved stor stein under furu godt merket med rød bånd. 
ca 2 km en veg fra parkering, og passer fint for både store og små i lett turterreng 
med flott utsikt langs med Sølensjøen!  

  Rødfjellet (Hornset) 841 moh                                                                                   

Vårt forslag er fra Hornset –  Ta av riksvei 30 ved Hårenna bru på Hornset, sving 
oppover Hårennveien. Bomkasse kr 50,-. Fra riksvei kjør tilsammen 4,2 km – husk å 
ta til venstre etter 500 m. Flekkvis litt dårlig vei, men kjørbar.                             
Passerer først ei høyspentlinje, og etter 4,2 km krysser du høyspentlinje nr 2, der 
kan du parkere. Følg så merket vei/sti som tar av like før høyspentlinja oppover. Dette 
er en gammel setervei til «Gammelsetra» og er tidvis vond å følge men er godt 
merket med røde bånd. Etter ca 1,5 km kommer du til den gamle setervollen. Kryss 
vollen etter røde bånd til du når sterk vei nordover mot toppen av Rødfjellet, ca 2 km 
fra vollen. Kassa ligger ca 100 m nord for radiomasta. Følg røde bånd – tilsammen           
ca 3,5 km  en vei.  

 
 
 
 



 Smørhølet 940 moh    OG    Sølen 1273 moh  
Kjør riksvei 30 til Øvre Rendal, ta av riksveien ved Bullmuseet, skiltet mot Fiskevollen. 
(Bompenger, betal med bankkort).  Kjør veien opp lia, forbi Veslesetra og sving av 
mot Misterdalen.  Når du kommer inn på Misterdalsvollen, sving til venstre, ny bomkasse! 
Betal veibillett til Markenvegen (40 kr, kontanter)  Ca 500m fra bomkassa sving til høyre, 
skiltet Markenvegen.  Etter ca 5 km kommer du til en parkeringsplass på høyre side av veien 
(merket med rødt bånd).                                                                                                             
Fortsett videre til fots fram til et skogshusvær, gå forbi bua på høyre side, følg stien som 
går rett fram, merket med røde bånd (ikke ta stien som går mot høyre). 
Følg stien ca 800 m oppover, ta deretter av mot høyre, merket med flere røde bånd.  Herfra 
og opp til Smørhølet er det ingen sti, men det er merket med mange røde bånd. Du går først 
ned i en liten dal, over en bekk og videre opp til turmålet, ca 1 km fra der du tar av stien. 
  
Turen til Sølen (1273 moh) fortsetter videre oppover langs bekkedalen fra Smørhølet, 
«utgangen» fra Smørhølet er merket med røde bånd.  Ved utsetting av kassa fulgte vi ryggen 
oppe på kanten av bekkedalen i ca 1 km til vi kom på ei gras/lyngslette (ikke merket oppover 
der). Her er det mye stein å gå/klatre i, så vær forsiktig! Når du kommer opp til grassletta, 
sving til høyre og hold deg på høyre sida av denne opp mot toppen.  Her har vi hengt opp 
røde bånd på noen steiner, for å vise retningen.  Det er ca 1 km fra der du svinger mot høyre 
og opp på toppen.  Her er det noen «gras/lynglommer» oppover, som er greie å gå etter. 

Et annet alternativ kan være å gå bekkedalen opp, ca 1 km, til denne deler seg.  Da er du 
sånn ca på samme gras/lyngslette som nevnt ovenfor.  Sving av til høyre og følg samme 
beskrivelse som ovenfor.  Denne traseen har ikke så mye klatring i stein.  Vær oppmerksom 
på at bekken enkelte steder kan gå under bakken. 

Denne toppturen frarådes i regn og/eller tåke pga mye klatring/gåing i stein! 

 

 Grønkampen 969 moh  
Følg RV30 til Åkre, ta av mot Fagertun skole og følg Moraveien videre.  Ta av til 
høyre ved Åkersrokkdals-skiltet, mot Åkers-Rokkdalen/ Åkers- Gammelsetra.(Ca. 500 
m fra RV 30). Bomvei (60 kr). Se etter merking med rød-oransje band. Følg  bilveien 
8,1 km fra bommen. Parkering på høyre sida, ved «Isak-stenen». Nå ser du 
Grønkampen midt imot, og det er grei sti til toppen (ca. 3 km). Herfra har du flott utsikt 
til alle kanter! 

NB! Blå påler med tall markerer poster på «lavsafarirunden».  Den blir arrangert som 
fellestur den 8. juli. Det er en betydelig lengre tur, men fordi siste del av runden går 

over Grønkampen, er det fint å kombinere 10 på-topp og lavsafari.                                                                                            

 Kvitskjæret 680 moh  
Fra Mistra hotell ta Rv 217 mot Engerdal . Kjør ca  1 km og ta til høyre på Nybergetveien. Følg 
denne vel 2 km til du kommer til Slåttenveien. Ta til venstre. Etter ca 2 km passerer du 
Slåtten ( står Bergholt på kartet.) Etter ytterligere ca 1 km kommer du til et veikryss. Parker 
her. (Kan også følge Fv 607 mot Sjølisand, etter ca 1 fra YX tar du til venstre opp Slåttveien. 
Etter ca 1,3 km kommer du inn på den merkede ruta mot Slåtten).   Gåturen starter her på en 
gammel traktorvei, rett fram i veikrysset.  God stigning på god vei  ca 1 1/2 km. Ta av til 
venstre. Dårlig sti, men godt merket i ca 600 m. Kassa står 20- 30 m fra «stupet». 

Flott utsikt, men FARLIG STUP!       Pass godt på barna her! 
Det er merket med røde bånd. 

 
HUSK KART OG KOMPASS!    ALLE TURER GÅR PÅ EGET ANSVAR.    GOD TUR  


