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59 Hemgravsån

Hemgravsån rinner från Hällsjön och myn-
nar i Ljungan öster om Stödesjön. Speciellt de 
sista kilometrarna, väster om Kvarnberget, är 
värd ett besök med intressant flora och ströv-
vänliga stigar längs den forsande ån. Från går-
den Svebo leder stigar norrut på båda sidor 
om ån genom granskogar, örtrika lövskogar 
och igenväxande ängsmarker.

Delar av skogen på södra och norra sidan 
av ån har avverkats. Men det är fortfarande en 
fin å, med flodpärlmussla, fint fiske och en fin 
stigslinga att gå. Troligen kommer ytterligare 
skog kring denna sträcka att avverkas och hur 
det påverkar ån och stigslingan återstår att se.

Hemgravsån hyser öring och ingår i Stöde-
bygdens fiskevårdsområde. 

Växter
Rik vegetation längs ån med arter som olvon, 
tibast, gökblomster, stor blåklocka, nordisk 
stormhatt och strutbräken. 

I närheten 
Kvarnberget med rik granskog och sydväxt-
bergsflora. På toppen finns ett vindskydd och 
utsikten är fantastisk. Rester av gamla fågel-
fällor finns. Stigen till Kvarnberget är brant 
och går från norra sidan av ån. Parkera som 
ovan, följ stigen på den södra sidan, gå över 
den ranka spången och fortsätt vägen till vän-
ster. Där en bilbro passerar ån finns stigen till 
Kvarnberget.

Vid Finnhällan, cirka 500 m norr om Flint-
torpet (cirka 5 km uppströms Svebo), finns ett 
sevärt vattenfall. Fortsätt ytterligare 1.5 km ef-
ter E14 mot Stöde och ta av till höger mot 
Lillström. Efter drygt 6 km tar man höger och 
där är vattenfallet (cirka 3.5 km efter att man 
passerat avfarten mot Bergsåker). Där finns 
bänkar, bord och P-plats för två bilar. 

24 km från Sundsvall; åk E14 mot Stöde, cir-
ka 1 km efter första avtagsvägen mot Ned-
ansjö går en liten väg in till höger. Parkera 
direkt och följ vägen ned till träbron till fots. 
Därifrån går stigarna norrut längs ån. 

Koski vid Finnkällan
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Bro över till Hemgravsån


