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80 km från Sundsvall; åk riksväg 86 mot 
Bispgården, tag vänster 4 km efter läns-
gränsen mot Utanede (och Thailändska 
paviljongen), vänster igen mot Hölleforsen, 
åk över kraftverket och tag vänster direkt 
efter bron. Parkera vid ställverket och fort-
sätt den lilla traktorvägen till fots. Efter 2 
km är man inne i Natura 2000-området. Ef-
ter 4 km har man Lungfallet till höger. För 
bästa vy nerifrån, följ stigen som går upp på 
vänster sida om åns utlopp. Den branta stig 
som går till höger om åns utlopp leder upp 
ovan fallet.

På gränsen mellan Medelpad och Jämtland 
mynnar Meån ut i Indalsälven. Innan utlop-
pet rinner ån nedför en brant nipsluttning och 
bildar ett kraftigt vattenfall. På sluttningarna 
växer en örtrik lövskog. Meån ingår i Natura 
2000-området ”Revaberget”, som till största 
del ligger i Jämtland. Området är ett blivande 
naturreservat. 
Älvstranden är föga påverkad av dämningar 
och på grusbankarna, från Hölleforsen till 
en bit söder om Meån, finns ett rikt utveck-
lat växtsamhälle med arter som det sällsynta 
och rödlistade klådriset. Klådris, som blom-
mar i midsommartid, är en meterhög buske 
med barrlika blad som i Sverige främst finns 
längs Indalsälvens och Ångermanälvens vatten-
system. Genom vattenkraftsutbyggnaden för-
svann många av växtplatserna, så idag återstår 
endast ett fåtal.

Växter
Ovan fallet rinner Meån i en frodig liten bäck-
ravin med al, rönn, björk och hägg omgiven av 
lingon/blåbärsgranskog. Nipsluttning med ar-
ter som olvon, nordisk stormhatt, hultbräken, 
ekbräken, majbräken, strutbräken, skogsbrä-
ken, hällebräken, träjon, skogstry, liljekonvalj, 
smörboll, häckvicker, ormbär, humleblomster, 
midsommarblomster, teveronika, hundkäx, 
rödblära, linnea och kattfot. Vid älvstranden 
arter som klådris, dvärgmåra, käringtand och 
strandsmörblomma.

Djur
Vid älven kan man få se bäver, vadare och 
olika andfåglar. I området kan också ses röd-
listade fågelarter som lappuggla, bivråk och 
fjällvråk.

Svampar, lavar och mossor
Rikligt med hänglavar, tickor och mossor. 
Under våren en av landets bästa lokaler för 
den sällsynta och fridlysta bombmurklan.

I närheten
Cirka 1 km nedströms fallet finns en avsnörd 
vik av älven där man kan finna det sällsynta 
gräset glesgröe. I närheten av fallet finns en 
gränssten som visar den forna gränsen (fram 
till år 1645) mellan Sverige och Norge/Dan-
mark. Andra fina besöksmål är Thailändska 
paviljongen, Järkvissle Trollby med naturrum 
och naturstig, samt kanotleden med fin fika-
plats vid älven (nedanför Trollbyn).
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