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42   Henningören

Vid Indalsälvens västra strand, drygt en kilo-
meter nedströms Järkvissle kraftverk, finns en 
långsträckt halvö, Henningören. Ören bjuder 
på flera naturtyper – grusig älvstrand med in-
tressant växtlighet, mossig barrskog och ört-
rik gråalskog. Halvön är en del av den grusås 
som bildades av isälven vid istidens slut och 
skiljs från älvstranden av en smal och grund 
vattensamling. Älvregleringen har påverkat 
vattenståndet vid Henningören förhållandevis 
lite och älven strömmar här ganska kraftigt. 
Stigen ner till Henningören är brant. Nere på 
ören finns vindskydd och eldplats. Henningö-
ren är en strövvänlig halvö, en stig finns vid 
älven.

Henningören är en populär fiskeplats. Fis-
ket ingår i Järkvissle-Västanå fiskevårdsom-
råde. Sik, harr, öring, gädda och abborre kan 
tänkas nappa.

Växter
Grusstrand med arter som getväppling, käring-
tand, knutnarv, ljus fjällvedel, åkermynta, vit-
måra, ängsruta, lundelm, vänderot, kråkklöver, 
frossört, dvärgmåra och strandranunkel. I grå-
alskogen finns arter som springkorn, frossört, 
lundelm, rankstarr, hässlebrodd, tibast, dvärg-
häxört, ormbär, liljekonvalj och de fridlysta ar-

terna knärot och nattviol. Här kan man också 
finna ryssgräsen, de fyra östliga skogsgräsen 
glesgröe, sötgräs, köseven och storgröe. 

Svampar 
I skogen på Henningören finns mycket svamp 
– rikligt med blodriskor, men också många 
andra riskor, soppar och kremlor.

I närheten
I älvsluttningen nedströms Henningören 
finns större förekomster av glesgröe. Strax 
nedströms kraftverket finns en fin fiskeplats, 
där man kan ställa upp husvagnar och sätta 
i kanoter. Om man kör förbi avtagsvägen 
till Henningören och istället fortsätter cirka 
700 m, så passerar man Järkvisslebäcken. 
Den kommer högt uppifrån, brant forsande 
– mycket vackert!

62 km från Sundsvall; åk riksväg 86 norrut 
förbi Liden och tag till vänster i Järkvissle 
mot Österåsen. När man passerat bron 
över älven svänger man vänster in på en 
liten grusväg och fortsätter på denna i 1.5 
km. Parkera och fortsätt till fots uppför 
backen. I den svaga högerkurvan går en liten 
stig in till vänster ner till Henningören.
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