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38  Vättaberget

Den storslagna utsikten över 
Indalsälvens dalgång gör Vätta
berget värt vartenda besök. Det 
207 m höga berget, som förr 
användes som vårdkasberg, lig
ger på västra sidan av lndalsälven 
mittemot Lidens samhälle. På 
toppen av berget ligger hem
bygdsgården med servering, men 
också andra historiska byggna
der. Bergets stup och sluttningar 
hyser en intressant flora med ar
ter som myskmåra, bergglim, un
derviol och fjällnejlika (troligen 
relikt från floran efter istiden). 
I bergets nordsluttning finns en 
slalombacke.

Geologi 
Indalsälven rinner i en flera hundra 
miljoner år gammal förkastningsspricka. Berg
grunden har söndertrasats genom rörelser i jord
skorpan och blivit lätteroderad, varför den djupa 
dalgången har uppstått. 

Djur 
Här kan man med lite tur få se arter som orm
vråk, fjällvråk, pärluggla, sparvuggla, gråspett, 
spillkråka, korp och tofsmes. 

I närheten 
Strax norr om Lidens gamla medeltidskyrka 
finns en liten bäckravin, som är klassad som 
Natura 2000objekt, med arter som spring
korn och sötgräs. Nere vid älven finns en rast
plats för kanotister. Vid Lidens gamla kyrka 
finns en ödekyrkogård och minnesstenar.

I den kraftiga högerkurvan, strax efter att 
man passerat bron över älven, finns en geo
logiskt intressant nipa där sedimentlagren har 

52 km från Sundsvall; ta väg 86 mot Bispgården, sväng av 
mot Holms kyrka, passera Lidens gamla kyrka och sen är 
det skyltat.

tippat som en följd av ett forntida jordskred. 
Precis när man rundat nipan, i den följande 
vänsterkurvan, finns plats att parkera vid en 
vacker bäckravin med strutbräken och gull
pudra. Förr om åren har backsvalor häckat i 
nipan. 

Norr om Vättaberget finns ett annat syd
växtberg, Storberget. Där växer arter som 
springkorn, getrams, myskmåra och fjällnej
lika. Storbergets topp ligger över högsta kust
linjen och är därför inte kalspolad som Vät
tabergets lägre liggande topp. 

I byn Åsen står ännu den gamla och pam
piga vattensågen kvar, som togs ur drift redan 
på 1930talet.

Veta mer
www.lidenbygden.com


