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33  Östloning
I ett parti av Indalen, där dalgången är öppen 
och vacker, ligger den gamla jordbruksbyn 
Östloning. Bymiljön är kulturhistoriskt in-
tressant, med inslag av bebyggelse från 1800-
talet, och flera av gårdslägena är desamma 
som i 1535 års skattelängd. 

Snön tinar tidigt om våren i Östloning 
och omgivande byar, så i början av maj är det 
en fin vårflora i sluttningarna. 

Vid den östra lagunen kan man bada och 
fika. En stig leder vidare ut på näset och går 
som en slinga runt denna. Älvstranden är en 
fin fågellokal. I de västra delarna finns, förut-
om jordbruksmark, våtmarker samt på Åmon 
en örtrik granskog.

Från Östloning leder stigar upp till Hall-
stabergets topp. Utsikten över Indalsälven är 
fantastisk och väl värd den svettiga promena-
den upp. På toppen finns en stuga som flyt-
tades dit 1934. Den är möblerad i gammal 
stil och står öppen för trötta vandrare. Stugan 
vårdas av Indals hembygdsförening. Stigen 
fortsätter sedan ner till byn Bäck på andra 
sidan berget. 

Stigen till Gudmundstjärn hittar du om 
du svänger in på skogsbilvägen som börjar 
i Hängsta vid skylten Jaktskyttebana. Följ 
skogsbilvägen cirka 20 km till avtaget norrut 
mot Storsjön. 500 m från korsningen finns 
skylt som markerar stigen mot Gudmunds-
tjärn.

Växter 
I soluppvärmda bergspartier i sluttningarna 
blommar om våren tibast och blåsippa, lik-
som den fridlysta sundsvallsviolen (bergviol). 
Här finns också arter som trolldruva, skogs-
try, nordisk stormhatt, humleblomster, lilje-
konvalj, strutbräken, midsommarblomster, 
skavfräken, smörblomma, rödblära och 
skogsviol. 

I lagunerna finns arter som stor igelknopp 
och bredkaveldun, men också insektsätande 
växter som vattenbläddra och dybläddra.

Svampar
I raviner och nipor finns under försommaren 
den dekorativa arten scharlakansvårskål.

Djur
Lundmarkerna i området har ett rikt fågelliv 
med arter som svarthätta, härmsångare, träd-
gårdssångare, grönsångare, törnsångare och 
rosenfink. 

I och kring lagunerna kan man få se arter 
som storlom, trana, fisktärna, sävsparv och 
drillsnäppa. 

I området rör sig också arter som ormvråk, 
korp, pärluggla, tofsmes och mindre hack-
spett.

Geologi
Vid älven söder om byn finns ett område med 
grunda vattensamlingar och laguner. Dessa 
bildades vid dämningen 1955 och har en art-
rik och frodig vattenvegetation. 

I den östligaste och största lagunen har 
man skapat en konstgjord sandstrand. Mellan 
lagunerna och älven reser sig en ”getrygg” som 
är 1 km lång och 150 m bred, den är en del av 
rullstensåsen som följer hela älven.

I närheten
Besök gärna byn Bäck sydost om Östloning 
som bjuder på flera intressanta naturfeno-
men. 

Vid infarten vid Bäck (gul skylt) har man 
en bra överblick mot älven över trappstegslik-
nande terrasser i fyra plan. De bildades efter 
istiden i takt med att landet höjde sig ur havet 
(se avsnitt om Indalsälvens geohistoria).

1.5 km sydost om infarten till Bäck finns 
en djup, skogsbeväxt ravin med arter som 
myskmåra, gökblomster, springkorn, dvärg-
häxört och sötgräs. 

Väster om Östloning ligger en rastplats 
med toaletter och stuga med öppen spis.
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Badplats, Östloning

32 km från Sundsvall; åk väg 86 norrut, 6.5 km efter den östra infarten till Indal, finns 
skylten Östloning. Vid den finns parkering och en gångväg ner mot Åmon. 250 m åt 
sydost, finns ytterligare en parkering på södra sidan. Här finns en gångväg ned till en 
rastplats vid älven. 500 m sydost om skylten Östloning finns en parkering på norra 
sidan och härifrån kan man vandra upp till Hallstaberget. En km sydost om skylten 
Östloning, vid ett vitt stenhus, går en enklare bilväg ned till badplatsen.


