
Veibeskrivelser ”10 på topp” sommeren 2018.  

N.Raufjellet  865 moh. og  Ryensjøen 846 moh.  

Felles for begge - Utgangspunkt: Åkrestrømmen forretningssenter. 

Kjør Fv 217 mot Drevsjø i 11,5 km og ta av til høyre etter at du har passert Renåvangen, 

Osdalsveien (bom betaling med kort), og videre 1km til nytt veikryss. Ta så til venstre, 

Osdalsveien (rødt band) og følg denne ca. 8,3 km til veikryss ved bu. Hold til venstre og kjør 

Osdalsveien videre i ca. 30 km (!). Veien er i rimelig bra stand, men er delvis smal og 

svingete. Du passerer blant annet Hagensetra, Illevoldssetra og Kværnessetra og kommer 

etter hvert til plassen Bekken hvor det er bebyggelse med mange småhytter/brakker (da er 

det snaut 1 km igjen til oppkjøringa til Øverbekken). Her er det skilt og merket med røde 

band. Ta av til venstre, kjør ca. 5,6 km til P-plass og gå de siste meterne (ca. 200) opp til 

Øverbekken seter. 

Til Nordre Raufjellet  - Fra Øverbekken seter.                                                                                                                                                   

Gå til høyre, over bekken, og følg merket sti mot Sutarusta (rødt band). Etter ca. 1,5 km 

kommer du til skilt til N. Raufjellet. Det er ingen sti videre, men det er merket med røde 

band opp lia og videre innover, ca. 1 km. mot «toppen» hvor kassa står. 

Til Ryensjøen                                                                                                                                                                                                        

Fra Øverbekken seter -                                                                                                                                                                                  

Gå sti merket Munkbetsetra. Etter ca. 5 km kommer du til Ryensjøen. Kassa står i 

gapahuken. Det er sterk sti hele veien, og over alle bløte områder er det lagt klopper.         

NB! NB! Gangbrua over Storbekken (ca. 1 km fra Øverbekken) har « gått fløyten», så inntil 

det blir bygd ny bru er dette et godt tips: ta med ekstra sko (og eventuelt stav) og vass over! 

Da går det fint! 

Renåfjellet II  1017 moh.  

Vi beskriver turen fra Renåtangen. Kjør Fv 217 fra Åkrestrømmen mot Drevsjø, etter ca 10 

km er det avkjøring til høyre mot Østvollen/Osdalen. Bom med kort betaling. Følg 

Østvollveien ca 7 km til enden av veien og parkering ved Renåtangen. Ved parkeringa går det 

en vei til høyre (merket med røde bånd), den går inn til hyttfeltet. Følg den grusveien ca 

400m. Der stien tar av (venstre) står det skilt mot Vardebua. Følg denne stien (noen røde 

bånd) ca 1 km. Nytt kryss og skilt mot Vardebua – ta til høyre og følg denne blåmerkede 

stien.  Kassa står til venstre for stien ved noen små graner, merket med røde bånd. Dette er 

på en høyde (1017 moh) like før Vardebua.   Ca 4 km fra parkeringa til kassa en veg. Du ser 

vardebua og varden på Renåfjellet fra der kassa står – anbefaler en tur bortom. Det er fin 

utsikt hele veien når du kommer opp fra skogen. 

 

 



Vardhammaren 586 moh. 

Denne toppen erstatter Svankletten!!!                                                                                                   

Etter at vi har hatt henvendelse fra Rendalen kommune og Fylkesmannen i Hedmark har 

turgruppa besluttet å flytte turkassa som skulle vært plassert på Svankletten til 

Vardhammaren. Dette av hensyn til en rødlistet art som er sårbar for forstyrrelser i aktuell 

periode.  Alle klippekort er ikke endret så klipp der det står Svankletten.  

Fra Rv 30 Hornset –  skiltet mot Berget og kjør over brua. Ta til høyre mot Lomnes, etter 

800m ta til venstre inn på Lomnesveien. Følg denne grusveien 2,5km til avkjøring/parkering 

på venstre side ( nå i mai) er det skogsdrift i område med mye tømmer her. Tenk over hvor 

du parkerer, så tømmerdriften ikke blir hindret). Herfra går det en traktorvei opp lia, ca 

1,5km, med jevn stigning. Merket med røde bånd, flere bånd i sti/vei kryss. Når det begynner 

å flate litt ut – må du følge veien ca 100m til. Røde bånd på venstre side – ta av her og kassa 

står ca 100m inn på moen. Det er fin utsikt oppå her, men vær OBS for det er veldig bratt 

ned. 

Øvre Ørsjøtjønna 758 moh.  og  Tobakkstjønna 795 moh.  

Fra Åkrestrømmen : Kjør fylkesvei 217 mot Drevsjø. Etter ca. 25 km ta av til Gravåsveien (ved 

søppelcontainere).Gravåsveien er bomveg som tar kontant eller vipps. 

Etter ca. 2 km ta av til høyre mot hyttefelt  A og C og hold til venstre hele vegen ca 1,4 km, til 

du når parkeringsplass merket med røde bånd. 

Ta stien fra parkeringsplassen merket med røde bånd.                                                                       
Herfra er det ca 2 km til Øvre Ørsjøtjønna, og til Tobakkstjønna ca 3,1 km. 

 Stien deler seg like før du når Øvre Ørsjøtjønna, og du velger selv hvilke av tjernene du vil 
besøke.  Begge sti alternativ er merket med røde bånd.  

 
Ved Øvre Ørsjøtjønna er kassa plassert litt til venstre for stien like før du når tjønna ved 

furu, godt merket med røde bånd. 

Ved Tobakkstjønna er kassa plassert i gapahuken like ved tjønna, merket med røde bånd. 

Nupen 1048 moh.  Kan kombineres med tur til Akshaugen II.  

Ta av RV 30 ved Brua i Øvre Rendal mot Fiskevollen/Misterdalen (bomvei, betal med kort ) 
og følg skilting mot Misterdalen.  Fra bommen til Misterdalen (setervoll) er det 16 km.  Kjør 
til høyre «gjennom» vollen til du kommer til en låst bom. Parker her og følg grusveien videre 
i 1,9 km (fint å sykle) fram til der stien opp til Nupen tar av. Markert med røde bånd i 
veikanten. Stien opp lia er bratt, men det flater ut etterhvert! Når du har fulgt stien i 2 km 
kommer du til ei lita furu som er «pyntet» med røde bånd. Da ser du toppen til venstre. Ta 
av stien her og gå rett opp til toppen (ca 500m).  Litt klatring i stein, men du får belønning på 
toppen i form av en formidabel utsikt!!  OBS: stup ned fra toppen! 

 



Akshaugen II 1022 moh.     Kan kombineres med tur til Nupen. 

Ta av RV 30 ved Brua i Øvre Rendal mot Fiskevollen (bomvei, betal med kort ). Følg veien 
mot Fiskevollen i ca 25 km fra bommen til et grustak på venstre side og skiltet mot 
Akshaugen – parker her. En god sti starter her, merket med røde bånd. Følg stien i ca 900 m. 
Ta av stien til høyre og fortsett uten sti i ca 600 m. Merket med røde bånd frem til kassa på 
høyde 1022 moh.  OBS: Dette er IKKE ”hovedtoppen” av Akshaugen, men en tur opp der er å 
anbefale. 

Kulehøgda 1179 moh. 

Ta  av Rv 30 på Elvål mot Unset/Finstad. Kjør gjennom Unsetgrenda og sving av mot 
Sølendalen/Søvollen, Fjellveien. Etter ca  1,5 km kommer du til bomkassa.  Betaling med kort 
(Sølendalsveien). Følg veien  mot Søvollen/Storlegda/Møyåvollen i ca 12,5 km til du kommer 
til Smikkjølbua.  Parker her. I nord ser du nå Kulehøgda som en «rund topp».  Det er ingen sti 
mot Kulehøgda, men veldig fint terreng å gå i. Vi har hengt opp 2-3 røde bånd for å vise 
retningen. Underveis passerer du et «steinbrudd» Her er det fint å raste og klatre og leke. 
Fra Smikkjøllbua til Kulehøgda er det 3,5 km. 

Gloføkkampen 1325 moh. 

Ta  av Rv 30 på Elvål mot Unset/Finstad. Kjør gjennom Unsetgrenda og sving av mot 
Sølendalen/Søvollen, Fjellveien. Etter ca  1,5 km kommer du til bomkassa.  Betaling med kort 
(Sølendalsveien). Følg veien i ca 29 km. til setervollen på Storlegda. 

Du parkerer i et grustak lengst sør, til høyre, nesten øverst på vollen. Her starter merking 
med røde bånd og stien tar av bare noen meter fra parkering. 
Det er sterk sti det meste av veien opp, men kan være svakere på noen myrpartier. Det er 
noen stikryss, men her er merket med røde bånd. Etter ca 4,6 km tar du skarpt til venstre, 
her er det vanskelig med merking, men gammel rød maling på steiner kan skimtes. Etter 400 
m  kommer et nytt veikryss der det går over i sterkere sti. Etter enda 1,3 km kommer du til 
en varde og du forlater her stien som går til Johnsgård, Sømådalen, og går 90 grader til 
høyre.  Det er 700m til toppen.  På toppen her går grensen mellom Engerdal og Rendalen. 
Fra parkering til toppen er det ca 7 km. 
 

Husk kart og kompass!!           Alle turer er på eget ansvar. 

Vi ønsker dere en fin tursommer i vår lange og vakre kommune   

                                           GOD TUR ! 

 

 


