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Høgfjellstøtta 
 

Kart: Norges-serien 10096 Skjækerfjellet 

Hoh.: 650 

Lengde på tur: Alt.1: 4,4 km  Alt.2: 7,2 km 

 

Adkomst til start:  

Alternativ 1:  

Følg FV 72 Jamtlandsvegen til Innsvatnet. Like etter St. Olavs bru ta av til høyre til første 

parkeringsplass, like bortenfor Kvilbekken.  

 

Alternativ 2: 

Følg FV 72 Jamtlandsvegen til Ådalsvollen og ta av over brua. Fra Ådalsvollen er det skiltmerket frem 

til Kråksjøkrysset. Ny infotavle i Kråksjøkrysset. 

Begge alternativene fra parkering er merket med nasjonale skilt og merkeprogram med blå skilter og 

røde merker.  

 

Turbeskrivelse:  

Alternativ 1:  

Parker her i nærheten av infotavle og følg hytteveien bratt oppover til ny skiltmerking, herfra skilt og 

rødmerket sti opp til gamle kongevei. Da har du 3,1 km igjen til du er på toppen ved støtta. Ved 

Kvilbekken er det bålplass med en gapahuk, ta en rast her. 

Alternativ 2: 

Fra Ådalsvollen er det skiltmerket frem til Kråksjøkrysset. Ny infotavle i Kråksjøkrysset. 

Begge alternativene fra parkering er merket etter det det nasjonale skilt og merkeprogram med blå 

skilter og røde merker. 

 

Om turmålet: 

Dette er den korteste og fineste ruta til Høgfjellsstøtta. Det høyeste punktet over fjellet fra Jamtland 

til Trøndelag. Her ble ekspropriasjonsloven av Grunnloven fra 1814 brukt første gang i Norge. Vegen 

var ferdig i 1835 og ble åpnet av kongen selv Kong Karl Johan høsten samme år. Det som er igjen av 

vegen starter like vest for Skalstugan og slutter ved veibom på Kråksjøvegen. Denne tar av like før 

Ådalsvollen tollstasjon. Mange sykler denne vegen hvert år og er kanskje årets høydepunkt for både 

store og små.  

Greit er det også å gå fra parkeringsplass ved Kråksjøvegen forbi Nybygget og til støtta. Dette er ca. 7 

km en vei. Gapahuk og rasteplass er anlagt der Kvilbekken krysser Karl Johans vei. En annen 

alternativ rute er å parkere ved den gamle Innsdammen, gå over brua der og følg stien til den 

kommer fra til Karl Johans veg ved Nybygget, eller Kongstua om en vil. Følg så vegen oppover. På 

kartet ser du at du kan starte fra 4 forskjellige punkter hvis du følger en sti. 

 

Kartutsnitt og GPS-spor: https://ut.no/tur/1113714/hgfjellsttta-fra-innsvatnet/kart  
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