
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Indre Høgaksla, lokalt kalt InerHøygaksla, er et flott turmål med fin utsikt fra toppen. Først 1 km gange over myr, 
kryss over Eidsåa på nybygd bru. Deretter stigning i 3 km på fast og fin sti til toppen av Høgaksla 564 moh. 
Hållingtoppen er på trig.punktet på Høgaksla, her er klippetang. Gå videre forbi Storfjelltjønna og opp til stor 
varde (trig.punkt) ved toppen av Indre Høgaksla, 691 moh. Fra toppen ser du Høylandet, Øyvatnet, 
Almåsgrønningen og Storgrønningen mot sør-øst, og Hakavatnet og storhavet i vest. På turen tilbake
kan man gå forbi Høgakseltjønna og komme inn på samme sti som oppover. Total turlengde ca 10 km.

The hike to Indre Høgaksla is a lovely walk with good views from the top. Initially 1 km of marshland, crossing over 
Eidsåa river on the new bridge. Then 3 km of elevation on a clear path to the top of Høgaksla 564 masl. The 
“Hållingtop” trig.point is on Høgaksla. Walk onwards past Storfjelltjønna to the cairn (trig.point) on top of Indre
Høgaksla, 691 masl. From the top you can see Høylandet, Øyvatnet, Almåsgrønningen and Storgrønningen in the 
south-east and Hakavatnet and the ocean in the west. You can walk past Høgakseltjønna pond on the way back, 
and then follow the path back to the starting point. Total length: approx. 10 km.

ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av ved Gartland i Grong mot Høylandet på Fv 775. Kjør nordover fra Høylandet sentrum, deretter Fv776 
mot Salsbruket. Parker ved «Hållingtopp» skilt ved Almåsgrønningen.

From E6 turn off at Gartland in Grong onto Fv 775, towards Høylandet. Drive north from the centre of Høylandet, 
then take Fv776 towards Salsbruket. Park by the “Hållingtopp” sign by Almåsgrønningen.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:
Børstad Gård (facebook.com/borstadgard), flere spisesteder på Høylandet/ several eateries in Høylandet.

HØYLANDET

Indre Høgaksla
691 MOH 10 KM 465 M < 5 T.


