35 Nilsbölebäcken
Strax ovanför gamla väg 86 kastar sig Nilsbölebäcken utför ett imponerande och brant
vattenfall. På östra sidan av fallet finns en
brant stig som följer fallet en bit uppströms.
Nedanför vägen ligger ett litet kraftverk från
1918 som var i drift fram till 1962. Nilsbölebäcken, eller Sågbäcken som den också kallas,
rinner från Himmelsjön genom branta skogsmarker, lövskogslundar och genom en vacker
ravin ned till Indalsälven. De övre delarna är
klassade som ett område med naturvärde av
Skogsstyrelsen.
Nedanför väg 86 rinner bäcken genom
en bred och frodig ravin med högväxta strutbräken och skogssäv. Lägg märke till den fina
stenvalvsbron vid ladorna. Ravinen är till en
början lättframkomlig, men blir sen mer av
karaktären strapats och äventyr.

Växter
Mellan kraftverket och den gamla vägen, vid
sidan av fallet, finns en örtrik lundmark med
arter som tibast, skuggviol, skogssallat och
nejlikrot.
I bäckravinen nedanför väg 86 växer skuggviol, underviol, skogstry och sötgräs. Före utloppet i älven finns ett område med massförekomst av skavfräken med det folkliga namnet
”skäfte”som förr användes som slipmedel när
man skurade träkärl. Skavfräken finns på ett
flertal ravinslänter efter Indalsälven.
Geologi
Där Nilsbölebäcken rinner ut från Himmelsjön finns i strandstenarna centimetertjocka
och decimeterlånga kristaller av mineralet sillimanit som innehåller aluminium. De bildas
genom omvandling av leriga skikt i gråvackorna till glimmerskiffer. I ett tvärsnitt syns ibland
en kolrik inneslutning (chiastolitkors).
Den breda ravinen nedanför väg 86 är
nedskuren ända ner till det underliggande

39 km från Sundsvall; åk väg 86 norrut förbi
Västloning och Baggböle. Innan Sunnås, kör
in på den gamla vägen som går norr om väg
86. Parkera vid fallet. För besök vid den nedre bäcksträckan; kör väg 86 och sväng till
vänster vid den andra nedfarten till Sunnås.
Parkera vid den gamla timrade ladan.

moränlagret. Den sista biten, innan bäcken
når älven, skär ravinen genom ett parti av Indalsåsen, en rullstensås som avsattes av isälven
under istiden.

I närheten
I det grustag som finns vid älven, cirka 1
km nordväst om Nilsböle kraftverk, finns en
raststuga för kanotister och härifrån ser man
Sundsjöåsens granskogsklädda nordsluttning
(se lokal 36) på andra sidan älven. Väster om
Nilsbölebäcken finns det två Natura 2000klassade raviner med det fridlysta sötgräset.
Sunnås by längs en äldre byväg nära älvbranten är en del av ett intressant kulturlandskap vid älven.
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