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40  Kvarnån Sillre

Från Brudsjön rann tidigare Kvarnån genom 
en vildmarksartad ravin ned mot Indalsälven. 
En kilometer från älven fanns det impone-
rande 20 m höga Brattfallet. Här kan man 
idag se vilka krafter naturen kan åstadkomma 
i samband med riklig nederbörd. Den 19 juli 
2000 översvämmades Kvarnån, som en följd 
av häftiga regn och stora mängder löst mate-
rial spolades ner i ravinen. Brattfallet omvand-
lades till en fors.

Förut rann Kvarnån, nedströms Brattfal-
let, genom en frodig ravin med rik ört- och 
svampflora. Den finns delvis kvar, men natu-
ren måste etablera sig på nytt och olika arter 
kommer att byta av varandra under en lång tid 
fram tills att en ny balans uppstår. 

Växter
Bäckravin med arter som myskmåra, spring-
korn, gullpudra, midsommarblomster, humle-
blomster, nordisk stormhatt, ekbräken, hultbrä-
ken, nordbräken, skogstry, liljekonvalj, ormbär, 
mossviol, kabbleka, smörboll och det fridlysta 
gräset sötgräs.

Svampar 
Svampfloran är intressant med arter som man-
delkremla och jordstjärnor.

Djur
Strömstare har vissa år häckat vid Kvarnån. Ål 
lär finnas i ån.

Kulturmiljö
Vid åmynningen ligger den gamla sågverks-
platsen Sillre såg. Den första Sillresågen an-
lades av staten 1663. 1756 uppfördes en 
finbladig såg, den första i sitt slag i Sundsvalls-
området. 1782 brast dammen i Brudsjön och 
sågen förstördes. 1793 stod en ny såg färdig, 
men även den förstördes av vattenmassor när 
Vildhussen genom ett misstag gjorde att Ra-
gundasjön tömdes inom loppet av 4 timmar. 

1799 stod åter en såg på plats. 1870 gick dock 
Sillres sågepok i graven. Som mest fanns här 
ett trettiotal byggnader, men idag finns endast 
tre hus kvar. Från sågplatsen leder stigar upp 
till det som en gång var Brattfallet.

I närheten
Brudsjön är en näringsrik sjö där det växer 
arter som pilblad. Vid sjön finns en fin bad-
plats i närheten av väg 86. Intill älven vid 
Sandrisänget, 500 m uppströms Sillre såg, 
finns en rastplats för kanotister och vandrare 
där en gammal lada har gjorts i ordning till 
raststuga. 

53 km från Sundsvall; åk väg 86 norrut och 
tag till vänster 6.5 km nordväst om Lidens 
samhälle, några hundra meter efter att av-
farten till Dacke passerats. Efter en dryg 
kilometer passerar man stigens början och 
strax därefter finns en iordningställd par-
keringsplats. Från stigskyltarna, promenera 
nedför den branta backen till Sillre sågplats.


