
Veibeskrivelser  -  10 på topp 2019. 

Veslekletten 465 moh.   

Koordinater:  32V 0614906  6847758 

Gradering: Lett. (kort og litt bratt i skogen) 

Lengde:  Ca 1 km (en vei) 

Veibeskrivelse: 
Ta av Rv 30 på Otnes og kjør Gamleveien til Balstad (Gamleveien 180) . Parker 
her og ta traktorvei som starter bak staburet. Følg denne ca 300 m. Ta av på sti til 
høyre. Denne stien følges til toppen  ca 400 m. Stien er bratt og ikke veldig god. 
Følg røde bånd. Flott utsikt fra toppen. 

 

«Brannflate» sør for Jutulhogget, 477 moh  (moh er feil på klippekortet ) 

Koordinater : 32V 0600960    6875698 

Gradering:  Lett                                                                                                                 

Lengde :  ca 2,2 km (en vei)                                                                                       

Veibeskrivelse:   Følg RV 30  6,5 km nordover fra Elvål til «Sommerbrekka», sving til 

venstre inn på skogsbilvei (merket «Privat vei»).  Bompenger kr 50,00, betal med sms.  Følg 

skogsbilveien 2,2 km til du kommer til en snuplass (365 moh). Parker her. (Fra riksveien og 

hit er det også veldig fint å sykle). Følg fin sti videre. Etter ca 400 m deler stien seg, gå til 

venstre. Følg stien i ca 1,5 km til, ta av mot høyre, uten sti, merket med røde bånd, opp på en 

grusrygg.  Følg grusryggen oppover (300-400)m til du kommer til kassa, som er plassert på ei 

flate med fin utsikt! 

 
Hundtjønnåsen 877 moh. 
 
Koordinater: 32V 606588 6875698N (6853990N på kortet) 
Gradering: Lett, men bløte partier. 
Lengde:  ca 4,5 km en vei. 
Veibeskrivelse:   
Du tar av RV 30 rett sør for Jokerbutikk på Otnes og kjører til Vangvollen. 
Etter ca 300m fra riksveien kjører du gjennom bom. Her betales med kort kr 60.  
Etter ca 1 km, tar du til høyre og kjører over elva Otta. Det er skiltet til Vangvollen, som 
ligger ca 10 km fra Otnes. På setervollen, etter at du igjen har passert Otta, tar du til høyre 
og parkerer ved Nordstusetra. Her henger rødt bånd. Et skilt påskrevet Klettvollen viser 
veien. Det er først kjerrevei og videre sti helt til Hundtjønna. Stien er merket med røde bånd, 
gamle blå merker og noen stolper med blå farge over noen myrdrag.  Ved Hundtjønna 
forlater du stien, og tar til høyre, merket med røde bånd i ca 300 meter til toppen. Flott 
utsikt til veldig mange topper i alle retninger.  
 

 



 

Fonnåsfjellet  ca 900 moh   

Koordinater : 32V 605270 6874190 N 

Gradering:  Middels (delvis bratt) 

Lenge :  3,5 - 4 km (en vei)        

Veibeskrivelse:   Følg RV 30 7,7 km nordover fra Elvål til et stort grustak på høyre side. Kjør 

inn i grustaket og ta veien som går opp/sørover, bompenger, kr 50,00, betal med sms.  Denne 

veien går ganske langt sørover før den svinger nordover igjen.  Veien deler seg før du kommer 

til en «stor» sving – hold til venstre her.  Etter ca 7 km kommer du til en parkeringsplass (ca 

600moh).  Herfra følger du en tydelig traktorvei oppover (merket med røde bånd). Etter ca 

400 m kommer det en slak sving, her tar det av en BRATT sti mot venstre, som er merket 

med røde bånd. Denne stien kommer inn på traktorveien igjen lenger opp i lia, så hvis du ikke 

vil gå den bratte stien kan du følge traktorveien videre. Følg traktorveien opp i fjellet (merket 

med noen røde bånd), du kommer etterhvert til en «rygg» på venstre side.  Følg traktorveien 

langs denne «ryggen» til du kommer til røde bånd på begge sider av traktorveien, her tar du 

av og går opp på «ryggen»  Kassa er plassert ved ei lita furu, merket med røde bånd. 

 

Kjesaråsknappen 797 moh.     Kan kombineres med tur til Sandnupen. 

Koordinater: 32V 627081 6854713N 

Gradering: Lett 

Lengde: ca 1,2 km en vei. 

Veibeskrivelse: 
 

Følg Fv217 fra Åkrestrømmen mot Engerdal i ca 15 km, avkjøring mot Jotsetra. 

Bompenger 60 kr. kont ell vipps. Følg denne veien i 2 km, du passerer bru over Grøna ved 

Grønholma, og veikryss der du holder til høyre mot Jotsetra. Etter ytterligere 1,6 km nytt 

kryss – kjør rett frem mot Jotsetra. Så etter ca 2 km er det ei avkjøring på venstre side, 

parker her. Merket med røde bånd. Her starter stien. Tydelig sti, men obs etter ca 600 m. 

skal du ta til venstre, merket med røde bånd. Her er det ikke sti, men følg de røde bånda 

oppover og du har Kjesaråsknappen på venstre side. Det er merket etter en gml sti som 

står på kartet (lite synlig i terrenget) som går opp på toppen fra nord/øst. Fin utsikt fra en 

liten fin topp. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Storskarven, 1024 m.o.h  ved Hanestad. 

OBS: Nye koordinater: 32V 595200  6868711N 

Gradering: Noe krevende, en god dagstur  

Lengde: 8,5 km en vei fra hjulbrakke. 

Veibeskrivelse: 

Kassa satt ut den 18.mai, og da lå det enda noen snøfonner i og langs med stien. 

Skogsbilvegen var til dels bløt den første 1,5 km, anbefales kanskje å vente noen dager med 

denne toppturen. 

Kjør til Hanestad, og ta av riksvei 3 mot Grøttinggrenda. Ta til høyre etter brupassering over 

Glomma. 

Etter ca. 5,6 km, ta av mot Tegningfallet (skilt). Etter ca. 400 m ta vei til høyre, etter noen 

meter er der ei bomkasse med bomtakst kr 30,- Kun kontanter. Kjør videre, og passer brua 

over elva Tegninga, og kjør deretter ca. 500 m. Der tar du av skogsbilveg til venstre, merket 

med røde bånd ved avkjøringa. Kjør skogsbilvegen ca. 2,9 km helt til du kommer til ei tømret 

skogskoie og ei gammel hjulbrakke på høyre hånd. Her parkerer du, og følger sti som starter 

ved/bak hjulbrakke, merket med røde bånd. Stien går forbi Tegningshalsen, videre mot 

Skarvvorda, og Storskarven. Stien er lett å følge, bl.a. er det lagt opp små steinvarder langs 

stien, og i tillegg merket med røde bånd. Merk: Hold til venstre etter stor furu med rødt 

bånd om midjen-denne furua kommer du til etter at du har gått en stund. Stien er godt 

merket mot venstre. 

Når du nærmer deg målet,og får Skarvvorda på høyre side , og Svartfjellet mot venstre, så 

deler stien seg. Ta sti til høyre som er merket med røde bånd rundt 2 steiner inn på stien til 

høyre. Etterhvert vil du se målet, Storskarven i horisonten. Du ser en steinvarde på toppen. 

Stien blir etter hvert mer og mer usynlig når du nærmer deg målet. Da må du sjøl velge din 

egen rute til topps. Se på kartet, så ser du at det lønner seg å bestige toppen fra sydsiden. 

Kassa står ved varden på toppen.  

 

 

 

 

 

 



Sandnupen 878 moh    Kan kombineres med tur til Kjesaråsknappen. 

Koordinater: 32V 627649 6858182N                                                                                       

Gradering: Middels, noen bløte partier.                                                                                                   

Lengde: ca 4 km en veg.                                                                                                                                      

Veibeskrivelse:   Følg Fv217 fra Åkrestrømmen mot Engerdal i ca 15 km, avkjøring mot 

Jotsetra. Bompenger 60 kr. kont ell vipps. Følg veien skiltet til Jotsetra i 7 km, du passerer 

bru over Grøna ved Grønholma, og veikryss der du holder til høyre mot Jotsetra. 

Ytterligere 2 kryss skiltet mot Jotsetra. Parker på plass merket P på venstre side før 

bekken og setervollen - gå herfra og gjennom setervollen.  Sti starter ved hytte (veien 

slutter) innerst på setervollen, merket med røde bånd. Etter ca 200m deler stien seg ved 

bekken, ta stien til venstre. Denne stien er ganske tydelig og merket med rødt + at vi har 

satt opp noen røde bånd innimellom. Etter ca 1 km kan du skimte husa på Jotheim til 

venstre, følg stien videre. Her er det ei bløt myr du må over – vi krysset den til venstre for 

stien. Sti videre merket med rødt til du har et lite tjern på høyre side og søndre del av 

Sølenmassivet rett i mot. Her tar du til venstre, merket med røde bånd. Følg bånda 

oppover i ca 700m til toppen. Du går opp sør på toppen og går ryggen til høyeste punkt. 

Fin utsikt utover Stormyra.  

 

Kletten 933 moh.                  Kan kombineres med tur til S. Storbekkfjellet. 

Koordinater: 32V630145 6828253N 

Gradering: Lett  

Lengde: ca 1,5 km en vei. 

Veibeskrivelse: Kjør sørover fra Åkrestrømmen mot Rena 1,8 km. Her kjører du til venstre 

inn på Flendalsveien. Denne veien har automatisk bomstasjon. Se opplysninger på 

oppslagstavle etter 3,4 km. Etter ca. 19 km (etter at du har kjørt over brua på Flendammen og 

kjørt 300 m til tar du til venstre). Den er merket med røde bånd. Kjør ca. 1 km og ta veien til 

venstre kjør ca. 500 m og parker her.  

Følg så sti mot Villsjøen. Det bratt opp lia vel 1 km. Her flater det ut og skilt til Kletten viser 

stien som er merket med røde bånd og gamle røde og gule brikker. Etter ca. 400 m er du 

framme ved kassa. 

 

 

S. Storbekkfjellet 1067 moh.        Kan kombineres med tur til Kletten. 

 

Koordinater: 32V 629680 6830114N  

Gradering: Middels og noe bratt.  

Lengde: Ca. 4 km en vei 

Veibeskrivelse:  

Det er samme veibeskrivelse som til Kletten der du parkerer. 

Følg sti mot Villsjøen og når stien flater ut og passerer skiltet til Kletten, er det ca. 500 m å gå 

til Klettsetra. Tips: Ta en tur nedpå setervollen og se hvor frodig det er! Ta sti til venstre og 

følg denne ca. 300 m til sti merket med skiltet Skarvtjønna. Følg denne stien ca. 600 m til 

Skarvtjønna. Her er nytt skilt som viser retningen mot S. Storbekkfjellet. Her er det ingen 

sti,bare noen røde bånd med en gang, ellers ingen. Det er delvis bratt og mye stein. Tips: Hold 

godt til venstre, da unngår du den verste steinura før du går nordover mot varden og kassa. 



Spekedalsgråhøgda 1436 moh (Gråhøgda)      ÅRETS HØYESTE!! 

Koordinater: 32V 619683 6888889N 

Gradering: Noe krevende, til dels ulendt terreng uten stier. 

Lengde: Ca. 4,5 km en vei fra parkering. Beregn god tid, ca. 2,5 – 3,0 timer i rolig tempo en 

veg. Din kondis avgjør! 

Beskrivelse:  

Kjør fylkesvei 30 til Elvål, og ta av mot Unset. Kjør til avkjøring skiltet mot Sølendalen / 

Spekedalen og Søvollen (Fjellveien). Etter ca 2 km, bom. Velg»Spekedalsvei» i automaten, 

og betal kr 80,- kun med kort. 

Følg skilting mot Spekedalen. Etter 18 km, parkering på høyre side, merket med røde bånd. 

Ta sti merket røde bånd i retning Gråhøgda. Stien blir etter hvert dårlig, og gjengrodd. Følg 

røde bånd videre gjennom vierkratt og delvis noe myrlendt terreng. Etterhvert kommer smal 

sti igjen til syne et stykke, og følg denne til det blir merket røde bånd der du tar av til høyre 

mot første stigning mot fjellbandet, merket med røde bånd.  

Her følger du ingen sti, men trase merket med røde bånd oppover.( En sti/dyretråkk er synlig 

av og til) Etter hvert er du oppe på et lett og delvis flatt fint terreng sydover langs med 

fjellet. Du støter på noen våte områder, som krever egnet fottøy. Du vil etter hvert få 

«Veslehøgda», på høyre hånd.(Se kart du bør ha med, evt. GPS.) Da nærmer du deg et punkt 

der det er merket med røde bånd oppover til venstre langs et brun/grønt vegetasjonsbelte 

opp mot toppen av ura. Ta sikte på en spiss stein som blir godt synlig på toppen av ura. Du 

ser den er merket med rødt bånd etter hvert. DA begynner selve oppstigning mot venstre 

langs denne «ryggen». Se kart. Oppover er det tidligere satt opp steinvarder og heller som 

peker ut retning. OBS, OBS, hold godt til høyre hele vegen oppover, så slipper du å forsere de 

verste steinurene. Etterhvert får du toppen i syne med en stor varde, der kassa vår er 

plassert. Merket med røde bånd. 

Når du skal nedover igjen, husk å benytte ca. samme vei/retning som oppover. IKKE slipp deg 

for langt til høyre på nedturen, da kommer du i ei bratt steinur som er meget krevende! 

 

GOD TURSOMMER I VAKRE RENDALEN!!!! 

HUSK: kart – kompass  ell. GPS                         Alle turer går på eget ansvar.   

 

I disse ”Vindturbintider” kan dere i sommer reflektere litt ekstra over hvordan våre fine 

fjellområde blir -  dersom det blir utbygging.   


