
79

49  Österström
I Österström kan man få en dos av kultur och 
historia. Dessutom kan man fiska, fågelskåda, 
ströva, plocka bär, paddla, bada och äta på res-
taurang.

Den gamla bruksbebyggelsen i Österström 
är värd ett besök. Herrgården används som 
restaurang och konferensgård och vid Holm-
sjön finns ett fint promenadstråk med bord, 
bänkar, badplats och grillmöjligheter. Det 
finns en vattensåg med anor från tidigt 1800-
tal, som flyttades hit från Gimåfors 1943 i 
samband med regleringen av Holmsjön. 

Strax norr om Österström ligger sjön Lill-
Otern med omgivande sankmarker och gung-
flyn. Sjön har rik vattenvegetation och är en 
fin fiskesjö. Vid Lill-Otern kan man se spår 
av en gammal timmerjärnväg. Idag kan man 
komma med bil ända fram till järnvägsbanans 
slut, 150 m ovanför Indalsälven. Härifrån 
släpptes timret ned till älven via Glimårän-
nan, en 650 m lång ränna av trä.

Växter
Käringtand är en karaktärsart kring Holmsjön 
och syns som ett gult band längs vägarna. Fina 
blåbärsmarker längs stigen till fågeltornet vid 
Lill-Otern. På våtmarken växer arter som grå-
vide och i ån blommar gul näckros.

Djur
I Holmsjön finns öring, sik, abborre, mört 
och gädda. I Lill-Otern finns abborre, gädda 
och mört. Området ingår i Holms fiskevårds-
område. Lärkfalk kan ses jaga trollsländor 
längs Holmsjöns stränder. Lill-Otern är en bra 
rastlokal för änder och vadare. Där finns också 
en mindre skrattmåskoloni och arter som stor-
lom, trana och strömstare.

Kulturmiljö
Den vidsträckta Holmsjön och dess vattensys-
tem var under flottningsepoken viktiga trans-
portleder. Från skogarna fraktades timret via 
Holmsjön till Österström och därifrån vidare 
på en sju kilometer lång järnväg, Österströms-
banan, till Indalsälven.

I närheten 
5.5 km väster om Österström ligger Holms 
fina badplats. Strax norr om Holmsjöändan 
ligger Järpberget, ett sydväxtberg med arter 
som träjon. 

43 km från Sundsvall; åk väg 86 mot Kovland, 
tag av mot Holm och fortsätt rakt fram till 
Österström. 

För att komma till Lill-Otern: parkera mitt 
emot herrgården. Bakom vattensågen finns 
en bro, gå över den och följ stigen tills den 
börjar luta uppför. Håller man koll innan lut-
ningen börjar, så ser man skylten ”fågeltorn” 
på höger sida. Följ stigen med de gula marke-
ringarna. Stövlar rekommenderas.


