
Veibeskrivelser ”10 på topp” 2015       --    Rendalen idrettslag Turgruppa  

 VESTRE  KVITÅSEN  (901 moh) Kartblad: 2018 III UTM 32 koordinater: Ø631719 N6842330 

Følg Rv. 217 fra Åkrestrømmen og forbi Renåvangen. Ta av til høyre (elektronisk bom) og følg 

Osdalsveien ca. 7 km til parkeringsplass ved nordenden av et tjern. Gå sør-vestover opp lia (merket 

med røde band) til du kommer på sti som fører fram til varden og turkassa. (ca. 20 min. fra  bilen og 

til toppen) 

KLETTEN (906 moh) Kartblad: 2018 III UTM 32 koordinater: Ø639864 N4834872 

Følg r.v. 217 fra Åkrestrømmen og forbi Renåvangen. Ta av til høyre (elektronisk bom) og følg 

Osdalsveien ca. 22,5 km til Kværnessetra og parker  ved brua. Gå ca. 100 m sørover langs veien fra 

brua til skilt over Osdalssjøhøgda naturreservat (merket med rødt band). Her begynner stien som går 

bratt oppover  lia til Kletten. Følg stien til dens høyeste punkt. Da kan du se varden ca. 700 m til 

høyre. Retningen sørover til denne er markert med røde band. Turkassa står ved den vesle varden.  

Turen opp på Kletten er ca 3 km og tar ca 1 time. 

 Åsmyrtjønna (736 moh) Kartblad: 1918II UTM 32 koordinater: Ø611543 N6843318 

Ta av riksvei 30 og kjør opp til Fagertun skole. Kjør sørover Moraveien i ca. 6 km. Ta så til høyre og 

kjør oppover Vollveien i ca. 3,7 km til veienden. Det er bomvei, men ingen veibilletter er lagt ved 

bomkassa hittil i år. Kanskje fordi veien er delvis dårlig, men kjørbar. 

Parker i veienden og følg så vei/sti til Vollbekken og Volla seter. Følg så sti fra blåmerket påle derfra. 

Vi har merket med røde bånd. 
Etter vel 2 km kommer Åsmyrtjønna til syne og et skilt (Åsmyrtjønna) peker mot tjønna og turkassa. 

Det er hengemyr og bløtt rundt tjønna. 

 

 

Tørråsen (874 moh) Kartblad: 1918II UTM 32 koordinater: Ø622659 N6840193 

Tørråsen ligger i området Renåfjellet.  Ta av Engerdalsveien Fv 217 skiltet til Renåfjellet. Etter ca. 

200m er det elektronisk bom der du ringer et oppgitt tlf.nr.( kr.50.-) Kjør hovedveien ca 3 km. 

Parkering på høyre side ved skilt og røde bånd. Følg denne stien som har blåmalte merker 1,4 km. 

Alternativ 1: Her tar du av til Bergevollen. Her står skilt til Tørråsen 2,3 km. Noen røde bånd. Du går 

over Renåa, gjennom setervollen og følger fin sti til toppen. Denne stien er merket med blåmaling 

helt til topps. Her venter en flott utsikt over Storsjøen og mange fjell i vest. 

Alternativ 2: Du fortsetter veien skiltet Pilegrimsbua til du kommer til en Gapahuk. Etter ca 300 m tar 

du til høyre. Her er rødmalte merker på trærne. Gå over nybygd bru over Renåa.  Det blir dårligere 

sti, men merket med røde merker og bånd, og etter hvert en tydelig sti med blå merker til topps. 

Denne stien er noe lengre og dårligere. 

Det er også mulig å gjøre en «rundtur». 

 

 



Øversjøen (797 moh)  og  Tissvola (1198moh) Kartblad: 1918 I UTM 32 koordinater: 

Ø627266 N6862367      og    Ø626140 N6862068 

Dette er to turmål med felles utgangspunkt og som fint kan tas på samme dag hvis en ønsker det. 

Utgangspunkt for turmålene er Misterdalen.  Hit kommer en ved å kjøre RV 30 og ta av veien ved 

bygdebrua i Øvre Rendal merket mot Fiskevollen. Følg denne ca 1,5 km, ta av til høyre mot 

Fiskevollen(bompenger). Følg denne veien til avkjøring skiltet mot Misterdalen (til høyre).  Når du 

kommer inn mot setervollen i Misterdalen kjører du til venstre (rødt bånd).  Her må du betale 

bompenger en gang til.  Etter noen hundre meter sving til høyre på Markenveien, kjør over brua og 

parker ved skilt mot Sølen/Fiskevollen. Her starter rødmerket sti (også merket med noen røde bånd) 

mot Sølen/Fiskevollen. Følg denne stien til du kommer nesten på høyeste punktet. 

Hvis du skal på Tissvola har vi merket mot høyre med flere røde bånd den retningen vi anbefaler å 

gå opp.  Her er det bratt og en del klatring i stein mot toppen. Du belønnes med flott utsikt når du 

kommer opp.  Kassa står ved det trigonometriske punktet. 

For å komme til Øversjøen fortsetter du på den rødmerkede stien videre innover. 

Etterhvert begynner stien å gå utover igjen og da kommer du til et stiskille.  Hold til høyre (merket 

med røde bånd) Følg denne stien til du kommer til «en samling» med røde bånd på venstre side. Ta 

til venstre og følg røde bånd ned mot Øversjøen (dårlig sti, men mange røde bånd).  Kassa er plassert 

på en haug nede ved vannet.  Idyllisk sted! 

Begge disse turmålene befinner seg innenfor Sølen landskapsvernområde  og vi ber om at det tas 

hensyn og at kulturminner, som det finnes mange av i fjellet, ikke blir ødelagt.  Gamle varder er 

også kulturminner som bør tas vare på, ikke plukkes ned og erstattes med nye.  Dette gjelder også 

generelt når man ferdes i fjellet!  God tur! 

Orvdalen (800 moh) Kartblad: 1719 III UTM 32 koordinater: Ø626566 N6894459 ca. 

Utgangspunktet for dette turmålet er Storlegda seter i Sølendalen. 

For å komme dit tar du 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 bomkassa.  Bombillett til Storlegda.  

Fra bommen og til Storlegda er det ca 29 km. 

Når du kommer inn mot setervollen på Storlegda, kjør rett fram.  Parker på parkeringsplass på 

venstre side av veien. (Skilt med fisk,gapahuk). Her starter stien/traktorveien innover Orvdalen.  Vi 

har merket med noen røde bånd.  Fra Storlegda og inn til der kassa er plassert er det ca 4,5 km på 

sterk sti/traktorvei. Stien er stenete i starten og det er noen små bløte partier innover, ellers flatt og 

fint å gå. Kassa er plassert på en liten «rasteplass».  Her er det panoramautsikt til Elgpiggen  og de 

andre fjellene rundt. 

Det er verdt å stoppe opp og ta en titt på mange fine dyregraver som ligger ved stien innover.  

 



 

Ørsjøvola (968 moh) kartblad: 2018 IV UTM 32 koordinater: Ø639288 N6858456 

Fra Rendalen kjører du Engerdalsveien Fv 217 til avkjøring til Grøndalen hyttefelt (fra Åkrestrømmen 

ca 25 km). Bompenger kr 50.  Følg veien og ta til høyre, skiltet hyttefelt C. Følg veien videre til 

parkering (3,3 km fra bommen), her er det gapahuk og stien starter ved ei stor furu, merket med 

røde bånd. Det er sti helt fram til Søre Ørsjøen. Første stiskille tar du til venstre (da det til høyre går 

til Ørsjøtjønna).  Det er mange stier og bekker oppover her, men du skal ha Ørsjøbekken på høyre 

side nesten opp til sjøen. Det er bruer over noen bekker, fin vadeplass med sandbunn på et sted og 

litt vanskelig å passere på et tredje sted (Mye vann i bekkene da kassa ble satt ut).                              

Det er merket med røde bånd, men pga av mye vann i bekkene måtte vi søke litt opp og ned for å 

finne egnet passeringssted. Her kan det være mangelfull merking, men god sti finnes på andre siden 

av bekken. 

Rett før Søre Ørsjøen er det merket med røde bånd på stien rett østover. Ved ca 900 moh forlater du 

stien, og tar til venstre. Det er tørt og fint terreng å gå på til toppen, ca 2 km. Her er det røde bånd 

som viser retningen til en stor stein som kassa er plassert på 968 moh. 

Dette er en flott og lang tur der du bør avsette hele dagen og ta med kart og nok mat og klær. 

Alternativ 2 -med utgangspunkt nye brua over Femundselva (Sølenstua, Engerdal).                         

Dette er nok en langt kortere og enklere tur. 

Rødvola (877 moh) kartblad: 1918 I UTM 32 koordinater: Ø612922 N6871637 

Kjør RV 30 til Elvål, ta av mot Unset FV665 og kjør gjennom Unset grenda til avkjøring mot 

Søvollen (fjellveien). Følg denne veien ca 1,2 km til skiltet avkjøring til høyre mot Rødvola 

hyttefelt. Følg denne veien ca 1,2 km til avkjøring til venstre ved ei info tavle og en vannpost 

(merket med røde bånd). Følg denne veien forbi noen hytter og til veien slutter. Parker her 

og gå traktorvei videre. Veien er blåmerket + at vi har merket noen steder med røde bånd. 

Etter ca 2 km er det merket med røde bånd der du tar av til venstre og går opp på Rødvola. 

Her er det ingen sti men følg de røde bånda, ca 700m. Kassa står oppå Røverhula  

Veslesølen (1136 moh) kartblad: 2018 IV UTM 32 koordinater: Ø632232 N6869024 

 ALT. 1: Hit kommer en ved å kjøre RV 30 og ta av veien ved bygdebrua i Øvre Rendal merket 
mot Fiskevollen. Følg denne ca 1,5 km, ta av til høyre mot Fiskevollen(bompenger). Følg 
fjellveien i ca 23 km fra bommen, du passerer da en garasje på venstre hånd,  
kjør litt til og du får en avkjøring på høyre hånd, merket med rødt bånd, parker her. Følg sti 
til du får to tjern på høyre side. Merket med røde bånd og svarte merker på noen varder.  
Du har Veslesølen foran deg og kan herfra gå rett opp. Fint med en liten rast i steinrøysa for 
å nyte utsikten.  Kassa står ved det trigonometriske punket øst på toppen. ca 3,5 km.  
ALT. 2: Følg fjellveien 3,3 km til fra alt.1, og du kommer da til Åkrådalen seter og avkjøring til 
høyre skiltet Mefurua. Etter ca 100 m går det sti av til høyre, merket med røde bånd. Følg 
denne stien og OBS på stikryss, merket med røde bånd. Du har Veslesølen på høyre side,  
det er sti med jevn stigning opp, når det flater ut tar du av stien å går opp på Veslesølen. ca 
3,5 km. Steinete opp, men greit å gå litt ”sikk sakk”.  
Dette kan også være en fin rundtur. 



En liten påminnelse til slutt –  
 
Sølen verneområdestyre har bedt oss informere om at det tas hensyn til 
fangstanlegg og ikke ødelegges kulturminner som det finnes mange av i fjellet. 
Gamle varder er også kulturminner som var veivisere før i tida langs gamle 
veifar eller toppunkt på fjell. Disse bør også tas vare på og ikke ødelegges, 
plukkes ned eller at det bygges mange nye i nærheten. Bevissthet og 
forsiktighet er viktig i forhold til all flytting på varder/steiner. 
 
 
Vi ønsker alle en riktig god tur og en fin sommer i Rendalen  


