Severdigheter
Hammer bru
Denne overbygde brua er en sjelden severdighet som ikke er vanlig i Norge. Det er
engelsk brotype som kalles "covered bridges", og den er åpen i begge ender. Trolig
er denne brua verdens nest lengste av denne typen.
Brua krysser elva Søråa ved gården Hammer. Brua er ca. 30 meter og ble bygd i
1927. Brua er skiltet fra Fylkesveg 17, ca. 0,5 km sør for Høylandet sentrum.

Naturreservat
Langs Kystriksvegen nord for
Høylandet ligger Flakkan
Naturreservat som er fredet.
Fredningen er å bevare et viktig
våtmarksområde med vegetasjon,
fugleliv og annet dyreliv som
naturlig er knyttet til området.
Litt lenger nord finner du Øie
naturreservat som også er et fredet våtmarksområde. Verdt å stoppe for å se et rikt
fugleliv og dyreliv.

Grongstadfossen
Kort vei fra Høylandet sentrum ligger Grongstadfossen (75 m fall), et flott syn ved
stor vassføring. Fossen er en del av Nordåa. Fossen er skiltet fra Fylkesveg 17 sør
for Høylandet sentrum.

Aktiviteter
Hållingtopp og sykkelstier
IL-Hållingen har merka 9 fjellturer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Durmålsklompen
Gressjøen
Slettfjellet
Høgaksla
Krokvatnet
Feskløysvatnet
Råmsetran
Kjølstadfjellet
Aarkveinntjønna

Alle sykkelstier er også nymerket:
1.
2.
3.
4.
5.

Bremburunden
Aavatsmarka
Orsgrønningsløypa
Lille Flakkenrunden
Øievatnet Rundt

For kart og informasjon: https://haallingen.no/hallingtopp/. Klippekort fås kjøpt på
bensinstasjonene.
For mer informasjon: kontakt IL Hållingen v/Kay Haug, tlf. 90686049.

Frisbeegolf på Høylandet!

I juni 2018 åpnet Høylandet Frisbee Golf Park med den første 18 hulls banen nord for
Trondheim.
Frisbeegolfens prinsipper er enkle, man skal kaste en frisbee
fra A til B og prøve å bruke så få kast som mulig. Det ligner
mye på vanlig golf men man bruker frisbee i stedet for ball og
kurver i stedet for hull.
Dagskort koster kr 50,-.
3-pack med discer koster kr 349,-.
Kontakt IL Hållingen v/Kay Haug, tlf. 90 68 60 49.
(foto www.frisbeegolf.no)

Fiske

Høylandet kan by på gode fiskeopplevelser. Søråa er ei sideelv og et godt alternativ til
Namsen. Her kan man fiske både laks og ørret.
Du kan også fiske i Grongstadvatnet, Øyvatnet,
Kongsmoeelva og Nordfolda. Flakkan og Eidsvatnet
er også populære fiskevann. Fiskekort og båtutleie
kan ordnes på bensinstasjoner og campingplasser.
Du kan også kjøpe fiskekort på www.inatur.no
I Høylandsvassdraget selges fiskekort av den
enkelte grunneier. Ta gjerne kontakt med Høylandet
jeger- og fiskerforening: leder Rune Flataas,
tlf. 91 72 36 97.
Her finner du informasjon om laksefiske i Namsenvassdraget inkludert vannene i
Høylandsvassdraget: .https://namsenvassdraget.no/

