32 Bjässjöån
Längs Bjässjöån, som rinner från Bjässjön ned
till Indalsälven, har det tidigare funnits 27
skvaltkvarnar. Ån kallas fortfarande också för
Kvarnån och en kvarn finns bevarad i Micksäter vid den gamla landsvägen.
Nedanför Indals kyrka från 1760-talet, rinner Bjässjöån genom Kvarndalen, ett lundartat
avsnitt med frodig vegetation och fin vårflora.
En gammal träbro leder över ån och följer
man staketet ser man snart de röda stolparna
med informationsskyltar vid två av Glömstas
gravhögar. Fortsätter man från dessa ner mot
älven kan man beskåda det lilla, men mycket
vackra fallet vid Bjässjöåns utlopp.
På Bjässjöåns södra sida leder en väg ner till
älven. Tar man sig upp för sluttningen i den
örtrika lövskogen finns här ännu en av Glömstas gravhögar.
Växter
Lundmarker med vitsippa, nordisk stormhatt och strutbräken. Ravin med arter som
gullpudra, trolldruva, midsommarblomster,
kabbleka, liljekonvalj, hässleklocka, skavfräken, ormbär, norrlandsmaskros, älgört och i
lövverket enstaka lönnar.
Djur
Rikt fågelliv med arter som rosenfink, grå flugsnappare, trädgårdssångare, svarthätta, härmsångare, lövsångare, gransångare och grönsångare. Vissa år har strömstare setts häcka vid åns
småforsar. I ån finns också flodpärlmussla.
Kulturmiljö
Området kring Indal är rikt på fornlämningar,
här har man funnit Stigeskatten från 1000-talet som innehöll tre kg silver. Planer finns på
att anordna en kulturstig som ska informera
om traktens kulturhistoria.

Cirka 25 km från Sundsvall; sväng höger mot
Indal, ta av höger in på Härevägen och direkt
höger in på Kvarnåvägen. Parkera vid Indals
kyrka, följ den lilla grusväg som går in väster
om kyrkan och som leder under väg 86.

I närheten
Vid Kävstabron, cirka 2 km sydost om Indals kyrka, finns en
campingplats.
Strax väster om Micksäterskvarn går en liten väg upp
mot nordost från Micksätersvägen, en vandringsled som följer
Bjässjöån och sen leder vidare
till Ljustorps kyrka.
I Myckelsjö, 6 km öster om
Indal, finns en gård med flera
fina och artrika hackslåttar som
lieslås (slutet av juli) och efterbetas årligen. De är Natura
2000-klassade för naturtypen
artrika staggräsmarker och
hyser arter som fältgentiana,
låsbräken och dvärglummer.
Låsbräken
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