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Vi sätter alla 
våra spår. Björnspår.
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k ä n n e r  d u  igen dig? Det måste vara detta vi menar när vi 
pratar om naturkänsla. Något som vi bara kan förvärva ge-
nom att vistas ute i naturen. Något som höjer livskvaliteten 
och gör att vi klarar av stressen på jobbet och i skolan. Något 
som stärker oss till kropp och själ och ger oss trygghet, varia-
tion och spänning.

Naturkänsla är också grunden för en positiv framtids-
utveckling där vi går mot hållbarhet och mångfald. Med 
ansvarskänsla för livet i alla dess former liksom ansvar män-
niskor emellan. I Örnsköldsvik har vi gott om möjligheter till 
naturupplevelser och till ett rikt friluftsliv.

Med denna guide hoppas vi kunna få er att längta ut. 
Välkommen! Stig in och gör Örnsköldsviksnaturen!

Thomas Birkö, biolog

Varm och len julisand som rinner mellan tårna. 

Hjortronmyrens dofter och myggsurr. Knastret från 

kaffebrasan och höstens sprakande färger, röda och gula,
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Längtan ut!
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som speglas i tjärnen. Frasandet från träskidorna i den bitande, tysta 

och rosafärgade januari skymningen.  Första strofen av talgoxens vår-

melodi med takdropp och sol som värmer kinderna. Den skira gröna 

nyansen och friska doften efter det första regnet i lövsprickningstid. 

Björnspåret på skogsbilvägen på väg hem från utflykten.
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Örnsköldsviks naturguide har blivit en kär och populär vän 

för många naturupptäckare. Glädjen är därför stor över att 

kunna presentera detta efterlängtade och reviderade nytryck. 

Nu finns också vårt världsarv Höga Kusten presenterat och 

här och där har förändringar gjorts – allt för att guiden ska 

bli just den bästa kamraten såväl inför som under utflykten!



ö r n s k ö l d s v i k s  n a t u r g u i d e  är 
till för dig som längtar ut och vill 
upp täcka naturen på egen hand men 
inte riktigt vet när, var eller hur. Och 
för dig som inte längtar ut  – snart 
kommer du att göra det! 

naturguiden är aktivitets- och om-
rådesbaserad.  Under avsnittet ”Göra 
naturen” beskrivs olika frilufts- och 
naturaktiviteter.

I avsnittet ”Några höjdare” presenteras 
ett antal utflyktsmål lite närmare i text 
och bild. 

Avsnittet ”Leva med naturen”  handlar 
om att att vistas i naturen med ansvar, 
respekt och hänsyn.

Under när-symbolen hittar du 
fakta om när den bästa tiden är 

för att utöva olika aktiviteter eller 
besöka naturområden.

Under symbolen var finns 
uppgifter som underlättar för 

dig att hitta ut till området. 

Under hur-symbolen får du 
tips på teknik, utrustning, sä-

kerhet m.m. 

Under symbolen litteratur-
tips får du tips på bra böcker 

som kan berika ditt natur- 
och friluftsintresse.

hitta vidare bilagan (i) ger dig 
mer information om naturaktiviteter, 
naturområden och anläggningar. Här 
hittar du ideella föreningar inom 
natur- och friluftsliv, fiskevårdsområ-
den med fiskevatten, var du köper 
fiskekort, var du hyr kanot, kajak 
eller cykel, var du bor och äter, turist-
information m.m. Bilagan uppdateras 
kontinuerligt. 

utflyktskartan  
visar var i kommunen  
guidens naturområden 
och anläggningar finns, 
t.ex. reservat, skidspår, 
vandrings- och kanotleder, 
badplatser och utsiktsberg. 

I Naturguiden hänvisar en bokstav 
och sifferkombination (t.ex. P13) vid 
friluftsanläggningar eller naturområ-
den till kartans koordinatsystem (rut-
nät).  Alla objekt vi hänvisar till finns 
dock inte beskrivna med namn eller 
symbol på kartan.

Utflykts kartan täcker Örnsköldsviks 
och Kramfors kommuner. 

Kartan är gjord med vägkartan (blå 
kartan) 1:100 000 som underlag.

naturguiden på internet 
www.ornskoldsvik.se/naturguiden
Här finner du detaljinformation om 
utflyktsmål i kommunen och om 
natur- och friluftsaktiviteter. 

Vi hoppas att Naturguiden blir 
användbar för dig och att du tar 
chansen till många fina natur-
upplevelser i Örnsköldsvik!
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Så här använder du guiden!
Utsikt från Skuleberget. 
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Naturguide Hitta vidare

Utflykts-  karta



kommunen en rätt svårbeskrivlig 
figur. Ytan är 6 800 km2 vilket är mer 
än dubbelt så stort som hela Got -
land. 

kusten i örnsköldsviks kommun där 
bergen möter havet och tvärtom är 6 mil 
lång fågelvägen. Men om vi får för oss att 
ta en strandpromenad i stället blir hela 
sträckan 22 mil på grund av alla fjär-
dar och vikar som skär in i landet. 
Dessutom ligger ett tjugotal större 
och många mindre öar arrangerade i 
havet på behagligt avstånd från land. 

Namn som Ulvö arna och Trysunda 
ger en välbekant och nästan mytisk 
klang i många öron –  fiskelägen, sur-
strömming, rökt sik, stenar, fåglar, 
seg ling. Utanför öarna är Bottenhavet 
som djupast. Ulvödjupet är hela 293 
meter. Landhöjning gör att bergen reser 
sig ur havet vilket år 2000 gjorde att 
UNESCO utsåg Höga Kusten till världs-
arv.

inlandet. Innanför kusten sträcker 
de skogsklädda vidderna ut sig mil 
efter mil, ja, så långt vi kan se och lite 

nolaskogs betyder ordagrant norr 
om skogen, alltså Skuleskogen, och 
används som benämning på Örn -
skölds viks kommun. På kartan utgör 

Landet Nolaskogs
Höga Kusten 
–  där bergen 
möter havet. 
Bales uddens 
röda klippor av 
nordingrågranit 
med centralorten i 
bakgrunden
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Varför inte ta en fiktiv flygresa på en ättling till 

Nils Holgerssons gås Akka? Inbäddade i mjukt dun 

lyfter vi och styr kosan från det håll vi startar. 

Ungefär halvvägs upp, eller ner, längs den långa 

Norrlandskusten flyger vi över ett säreget land. 

Landet Nolaskogs med staden Örnsköldsvik.
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till. Sakta men säkert stiger landet 
västerut och når med Solberget upp 
till 594,5 m.ö.h. Av den totala area-
len utgör den produktiva skogsmar-
ken hela 74 %, resten består av våt-
marker (10 %), sjöar (10 %), odlad 
jord, hällmarker och bebyggelse.
 
älvdalarna. Tre större älvar och flera
mindre vattendrag skär igenom skogs-
landet och livar upp som långsträckta 
oaser. Jorden är bördig, vattnet är rikt 
på näring och här samsas en mängd 
växter och djur – biologisk mångfald. 

skyddad natur i form av naturre-
servat, nationalpark eller motsvar-
 ande utgör drygt 1% av den totala 
ytan. Det är inte särskilt mycket. 
Skyddet är till både för människans 
skull och för naturens egen. Det får 
vi inte glömma. 

När man tänker på att det vidsträckta 
landet Nola skogs, Örnsköldsviks 
kom  mun, bebos av 55 000 männi -
skor inser man lätt att här skulle 
kunna rymmas många fler.
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natureng ö r a



natureng ö r a

bland bergen  
på land och i luften 

 bland växter och djur 
 i vattnet  

på snö och is



  bland bergen

naturen g ö r a

Stockholmsgatans kanjon.



b e r g s b r a n t e r  f i n n s  det gott 
om i Örnsköldsvik. De flesta är vända 
i syd- eller ostsektorn och har intressant 
naturmiljö.

Inom kommunen klättras det i
             huvudsak på Rösås berget (N10) 
i Moliden. Bergväggen är vänd mot 
sydost och är 100-120 m hög. 

Klät ter leder byggdes ut under 70- 
och 80-talet och har genomgått en renäs-
sans under slutet av 90-talet. 
Nya leder har tillkommit och de 
flesta äldre har fräschats upp (sopats 
och bultats). 

Totalt finns cirka 35 klätterleder 
med olika svårighetsgrader. 

Rösåsber get (sid 87) når du via en 
stig från vändplanen vid bilvägen 
som passerar förbi Molidens idrotts-
 plats. 

n a t u r g u i d e  –  b l a n d  b e r g e n
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Underarmarna är stumma av mjölksyra. Bäst att vila en 

stund på Fantomenhyllan. Den är inte bred, men vilken 

utsikt! Rakt under mig, 40 meter eller så, sätter sig en ängsligt  

klyande spillkråka tillrätta i en vajande grantopp.  

Jag tittar efter grepp och fotsteg, några meter till och jag är uppe. 

Varför ta den lätta vägen när man kan klättra? 

Bergsklättring
Klättring i Rösås-
berget, Moliden. 

Bergväggen består 
mest av kompakt 
gnejs, med inslag 

av granit och 
kvarts.

F o t o :  K r i s t e r  J o n s s o n
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Rösåsberget brukar torka upp
           någon gång i april och vara klät-
terbart fram till oktober. I april till 
juni är en del stup hemvist för rov-
 fåg lar varför man bör undvika att 
klättra i okända berg under den ti-
den.  

            Fullständig klätterutrustning är
            nödvändig. OBS! Glöm inte 
hjäl men. Vid Rösåsberget finns torr-
dass, vindskydd för övernattning och 
fina tältplatser. Skyltat 200 m till 
dricksvatten. 

På Skuleberget (T10) (i), Kramfors 
kommun, finns två klätterleder med 
fasta vajrar där du kan hyra utrustning 
och prova hisnande klätt ring.  En tredje 
klätterled färdigställs 2008.

Klätterförare med ledbeskriv-
ningar till Rösås berget (i).
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En rökplym markerar Husums plats på jorden, ett grått pekfinger  

från ovan. Åt andra hållet sticker Skuleberget upp sitt släta ansikte. 

Ute i havet syns öarna och skären, hållande om varandras ryggar 

och bortanför vattnet ligger Finland som en osynlig, blå dimma. 

Det var värt ansträngningen.

f ö r u t o m  d e n  rent sinnliga upp-
 level sen av att stå mellan himmel och 
jord har den praktiskt lagda männi -
skan även utnyttjat berg i andra syf-
ten. Ta t.ex. vårdkasarna som från 
urminnes tider ända fram till 1800-
talet tändes på strategiskt utvalda 
berg för att varna och mobilisera be-
folkningen i orostider. Eller de brand-
torn och stugor som var bemannade 
för spaning efter skogsbränder en bit 
in på 1960-talet. Fortfa rande duger 

många torn 
till att kom ma 
upp över träd-
 topp  arna, men vissa kan vara i dåligt 
skick.

 
            

Utsiktsberg finns praktiskt ta-
            get överallt i kommunen. I 
faktarutan till vänster presenteras ett 
urval av de finare och mer lättillgängliga 
bergen. Några har bilväg ända 
upp, men de flesta måste bestigas till 

Uppleva 
utsikten

u t s i k t s b e r g

INLANDSBERG
Bågaliden (H9). Vandrings- och skoterled till brandtorn. Raststuga 
finns på toppen (sid 103).
Storliden (I14), söder om Inre Lemesjön. Skoterled till raststuga.                                                
Överlidberget (K13), Gideå. Stig från Svedje fäbodar till stuga och 
brandtorn (sid 86).
Bergvattsberget (K12), Getingstabodum. Otydlig stig från bergets 
västra sida (sid 86).
Skallberget (L14), Gideå. Vid Skallbergsgrottorna. Skyltad stig från 
Svedjevägen till raststuga och utsiktspunkt (sid 17). 
Sunnansjöliden (L13), Sunnansjö. Bommad väg till mast, fångst-
gropssystem nära toppen.
Fagerlandsberget (M14), söder om Gideå. Skoterled till timmerstuga. 
Arneberget (L7), Kubbe. Gulmarkerad led från bergets östra kant.
Kubbeberget (L7), Kubbe. Skyltad stig på 2,4 km från affären i 
Kubbe. Vindskydd finns på toppen.
Storklocken (N8), Anundsjö. Via skogsbilväg till Huvsjöstugan.
Huvsjöberget (N8), söder om Anundsjö. Via skogsbilväg till 
Huvsjöstugan. 
Antarsberget (M8), Bredbyn. Skyltad stig från Norrmesunda. 
Vårdkasberg med vindskydd på toppen.
Rösåsberget (N10), Moliden. Vandringsled eller bommad skogsbilväg 
till toppen (sid 87). 
Klingreberget (N13), Klingre. Stig från Arnäsleden.
Billaberget (O11), Överbilla. Bestig det öster- eller västerifrån (sid 
130). Undvik rasbranten. Stig från P-plats till hasselbestånd (sid 85). 
Skalberget (N5), Skorped. Brandtorn och stuga som nås via stig från 
Önskan.
Stationsberget (N6), Skorped. Stig från vändplan Orratjärnsvägen 
norr om berget.
Skaltoberget (O9), Sidensjö. Raststuga vid skoterled.
Nätersjöberget (P9), Bryngeberget, Sidensjö. Stig efter kraftledning 
från Brynge till vindskydd på toppen.
Kilen (P10), Tvärkälsberget, Sidensjö. Vindskydd, stuga och utsikts-
torn på denna punkt där tre socknar möts. Skoterled på vintern och 
sommarstig från bagarstuga ovan Sidensjögården.
Västanåhöjden (R9), Nätra fjällskog. Vinter och sommarleder. 
Vindskydd på toppen (sid 58 och 106).
Nässjöberget (Q11), Bjästa. Stig från Förnätra i Bjästa.

STADSNÄRA BERG
Stranneberget (P14), Arnäs. Efter Arnäsleden (se sid 20). 
Mycklingsberget (P12), Själevad. Markerad stig från Myckling och 
södra sidan av Svarttjärn (sid 129).
Visarberget (O12), Själevad. Orangemarkerad stig från norra sidan 
av Svarttjärn, samt stig från Filadelfia i Västerhus. Raststuga och 
grotta på berget (sid 66 och 129). 
Svedjeberget (P12), Svedje. Efter ”Se din bygd-spåret” som utgår 
från Vitsjön (sid 129).
Solandsberget (Q13), Domsjö. Bommad väg till masten.

KUSTBERG
Hornöberget (P14), Hornön. Stig från vägen ut till Hornön.
Ögeltjärnsberget och Vikbottberget (Q14), Gullvik. Skyltade stigar 
från campingen. Vindskydd på bägge topparna (sid 80).
Balesudden (R13). Efter Höga Kusten-leden. Stig från Sör-Balesviken 
via Balestjärn till Balesklippan (sid 72).
Kapellberget (S14), Trysunda. Stig från hamnen (sid 73). 
Slåttdalsberget (S11), Skuleskogens nationalpark, efter Höga 
Kusten-leden (sid 74-75).
Vårdkasberget (T13), Norra Ulvön. Markerad stig från vägen strax 
söder om Sandvikssjön (sid 76).
Lotsberget (U12), Norra Ulvön. Stig skyltad från Ulvöhamn (sid 76).
Vårdkasberget (Q15), Skagshamn. Skyltad stig från Lotsstigen (sid 21).
Alkaberget (Q15), Skagshamn. Skyltad stig från Lotsstigen (sid 21).

BERG MED BILVÄG UPP
Hemliden (H13), Trehörningsjö. Väg till TV-tornet och Hemliden-
stugan. Skoterled på vintern (sid 131).
”Kammen” (J12), Långviksmon. Skyltad från Folkets Hus (sid 130). 
Vindskydd med grillplats och toalett (TC).
Solberget (G4), Solberg. Kommunens högsta berg med bilväg upp 
till toppen av slalombacken. Brandtorn på toppen och vindskydd i 
sydbranten (sid 58).
Åsberget (P12), Örnsköldsvik. Vid vägen upp mot TV-masten finns 
en bom så man måste ställa bilen en bit ner och gå upp. Eller vandra 
Gula leden (sid 22 och 129). Vindskydd finns på toppen.
Varvsberget (P13), Örnsköldsvik. Väg till restaurangen på toppen.

UTANFÖR KOMMUNEN
Sexberget (D11), Bjurholm. Med brand torn och utsikt över sju sock-
nar. Stig från öster.
Mjältön (T11), Kramfors. Sveriges högsta ö, 236 m.ö.h. Stig från 
Baggviken upp till toppen.
Skuleberget (T10), Kramfors. Linbana till toppstugan.
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fots på stigar. Flera berg har också 
vindskydd på toppen.

             Hela året. På vintern går många 
             skoterleder upp till stugor och 
vindskydd med fina vyer. Eller varför 
inte åka skidor? Tänk bara på att 
häckande rovfåglar helst ser att det är 
tyst och lugnt i branterna under 
april-juni. 

            
En kikare, karta och kompass är 

            aldrig fel att ta med sig. Från ett par 
hundra meters höjd kan du vid 
klart väder se förvånansvärt långt.  
Ibland uppemot 5-6 mil, och då kan 
det ju vara intressant att försöka 
identifiera vad som finns i horisont-
linjen. Gå inte för nära stupkanter 
och tänk på att lavar och mossor kan 
vara hala, speciellt efter regn. 
Håll barnen under uppsikt!

Vy från 
Hornöberget, 

Arnäs.

Vårdkasen på 
Antarsberget, 
Anundsjö.

Utsiktstornet på Bågaliden, Björna.

Visarberget med 
den vackra vyn i 

midsommarnatten.
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b e r g e t  d u  står på är urgammalt. Inland-
ets graniter och gnejser är 1 600-1 850 
miljoner år. Kusten består delvis av yngre 
bergarter, 1 200-1 400 miljoner år gamla: 
diabas, sandsten, gabbro och den röda 
nordingrågraniten som är en typ av 
rapakivigranit. 

Landskapets form idag vittnar om 
enorma krafter från den senaste is tidens 
jöklar och isälvar. Den geologiskt sett 
snabba och stora landhöjningen efter 
den senaste inlandsisen är orsaken till 
att Höga Kusten blivit utsedd till ett 
världsarv.

Istäcket var som mest 2-3 km  tjockt 
och jordskorpan låg nedpressad. För 
9 000 år sedan var isen bortsmält och det 
dåvarande havet hade sin strandlinje på 
286 meters nivån på Skuleberget – den 
högsta kustlinjen i Sverige. På vissa ställen 
i kommunen går högsta kustlinjen 8 mil  
fågelvägen in i landet jämfört med nuva-
rande kustlinje. 

Allt land under högsta kustlinjen ut-
sattes för bränningarnas påverkan. 

För närvarande är landhöjningen 0,8 
cm/år och fortfarande blir vikar sjöar 
och öar halvöar.

n a t u r g u i d e  –  b l a n d  b e r g e n

Sandsten bevarad av ett  
skyddande täcke diabas på Skrubban. 
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Geologi
       studier

Se det vardagliga landskapet med nya, men fortfarande egna, ögon. 

Så här ser det ut nu, men varför?  

Gå från det lilla till det stora och upptäck helheten. 

Mineralernas tätt packade kristaller, bergarternas blandning av  

mineraler. Processerna som har stuvat om allting, 

is, vatten, vulkanism. 

Nedbrytning och uppbyggande.

GEOLOGISKA SEVÄRDHETER

Bildning   kartkoordinater
 
KANJONBILDNINGAR Stockholmgatan (sid 96) E5  

RULLSTENSÅSAR    Lägsta, Gideälvsåsen F6-F7  
 Blackvattnet, Gideälvsåsen J13
 Bergsjöarna, Bergsjöåsen  J1-J2   
   Kunnån, Skorpedsåsen (sid 104) L2-M4  
 Skorped, Skorpedsåsen  O6  

ISÄLVSDELTAN  Aspselefältet E10  
 Lockstamon G10  
 Selstamon J6  
 Västanbäcksfältet J2-J3  

NUTIDA DELTAN    Bodumsjön, Gideälven L12-L13  
 Happstafjärden, Moälven O11  
 Bysjön, Nätraån (sid 119) P9  

KALOTTBERG    Lillruten, Skuleskogen S11  
 Storruten, Skuleskogen S11  
 Nylandsruten, Skuleskogen S11  
 Högsvedjeberget, Skuleskogen S11  
 Berget, V Slåttdalsberget S11  

KLAPPERSTENSFÄLT   Åsberget P12  
 Visarberget O12 
 Vårdkasberget, Hummelvik (sid 82) S12 
 S Slåttdalsberget, Skuleskogen T11  
 O Slåttdalsberget, Skuleskogen S11  

MEANDERLOPP   Kubbeån   K6-L7
 Moälven, Mo-Happstafjärden O11
 Nätraån, Skorped-Sidensjö   O6-P9  

NIPOR OCH RAVINER   Galasjöån i Mo    N10
 Moälven,Gottne-Happstafj.    N10-O11
 Åttjärnsbäcken (sid 105) M4-M5
 Nätraån, Älgaberget N om Överå     O7

För mer information om geologiska sevärdheter se även 
geologivägens hemsida (i).
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Nätraåns meandrande (slingrande) lopp utgör en spännande kanotsträcka.
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rullstensåsar bildades av 
stenar som avlagrades strängvis i 
isälvarnas tunnelmynningar utanför 
den vik ande iskanten.

isälvsdeltan bildades av sand där 
iskanten stod stilla under längre tid. 

klapperstensfält blev kvar som ett 
skelett av stenar där moränen svallades 
extra hårt.

kalottberg kallas kustnära berg högre 
än högsta kustlinjen med kalspolade 
sluttningar och skogs klädd moränkalott.

15

Rullstensås efter 
Lägstaån. 

Kalottberg och klapper-
stensfält, Slåttdalsberget, 

Skuleskogen. 

 Guldvaskning i Kunnån, Bureåborg. 
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F o t o :  L e i f  M i l l i n g

        meanderlopp och nipor bildas 
          alltjämt av vattendragen och lösma-
terialet avsätts som nutida deltan i sjöar.  

             Du kan studera mineraler och
             geologiska företeelser när som 
helst på året men barmark under-
lättar förstås.

             I faktarutan sidan 14 ges exem-
             pel på ett antal sevärda bild-
ningar och om råden. Guldvaskning 
kan du pröva på i småbäckarnas 
djup hålor. Bergarterna innehåller 
ofta små mängder guld.

            För att studera geologi behövs 
            inte mycket mer än kunskap 
och intresse. Mineralletning kräver 
dessutom en hammare och en kniv. 
Mera information finns hos Mineral-
jakten (i). En vaskpanna är oumbär-
lig för guldletning. Vid köpet följer 
det ofta med en instruktionsbok och 
lite övningsguld. 



löser upp kalksten är världen över 
det vanligaste sättet, men i det kalk-
fattiga Sverige får vi mer förlita oss 
på grottor i urberget. Dessa kan grovt 
delas in i två typer, sprickgrottor i 
fasta berget och blockgrottor. 

sprickgrottor kan delas in i underty-
per beroende på utseende och bildnings-
sätt. Som namnet säger krävs 
först och främst en spricka, horison-
tell eller vertikal, som vidgas meka-
niskt genom erosion. En mycket spe-
ciell typ kallas tunnelgrottor, där sand 
och klappersten satts i rörelse av hav-
ets bränningar och vidgat en spricka 
i berget till en päronformad, utsökt 
slipad gång. Tunnelgrottor har bara 
hittats i Skandinavien och av ett 
60-tal funna i Sverige finns hälften i 
Höga Kusten-området. 

blockgrottor är helt enkelt utrym-
 men mellan stora stenblock, som av 
någon anledning hamnat på varandra. 
Det kan vara frostsprängda block 
ned rasade från en höjd, klippblock 
utarbetade av havet, flyttblock som in-

landsisen staplat upp eller kollaps-
ade bergssidor. Kom ihåg att det 
efter istiden förekom rejäla jordskalv 
i Norden.

            Barmarksperi oden är lämpligast
            men Isgrottan vid Hamptjärn gör 
sig dock bäst på vintern. Gå ej in i den på 
grund av rasrisk.

16

Utforska grottor
Grottor – de sista vita fläckarna på jorden. 

Eller rättare sagt svarta hål under jorden, för det är 

ju det de är. Skrömtas och trollens hemvist, rövar-

kulor fyllda med guld och en och annan bortrövad 

jungfru. Eller är det bara sägner? 

Degerfällegrottans labyrintgångar.

Krypning i Skallbergets huvudgrotta.
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d e t  ä r  inte så länge sedan vidske-
pelse och rädsla byttes mot en mer 
upplyst inställning till grottor. 

Numera är de föremål för både 
rekreation och vetenskapliga under-
sökningar. Gideå, Björna och kusten 
är relativt genomletade, men för den 
som är hågad finns säkert ny upptäck-
 ter att göra. Dessutom är det minst 
lika roligt att leta grottor som att 
krypa i dem.

grottbildning kan ske på många 
sätt och i många olika bergarter. 
Rinnande vatten som på kemisk väg



skallbergsgrottan (L14) 
i Gideå är kommunens största grot ta 
och en av Sveriges djupaste i urberg. 
Gustav Sjö gren är en stor initiativta-
gare till att grottan blev besöksvänlig. 
Huvudgrottan är nu iordningställd av 
Länsstyrelsen. Ena väggen på en 24 m 
djup skreva har rasat ner och skapat en 
vertikal laby rint på 230 meters längd. 
I området finns även mindre grottor 
och flera upp till 35 meter dju pa 
skrevor. Skyltat från vägen mellan 
Gideå och Svedje.

räckebergskyrkan (N14) 
Sveri ges största tunnelgrotta med 34 
meters längd och upp till 7,5 meter i 
takhöjd. Här finns också två mindre 
grottor, den ena 12 m lång. De ligger 
efter Arnäsleden och är skyltade från 
Tors böle vid flygfältsvägen.

degerfällegrottan (P14)
Grot tan är en tredimensionell laby-
  rint i fyra våningar mellan släta 
block väg gar. Totallängden är 150 m 
och fyra större salar ligger över och 
intill varandra. Grottan ligger i en 
75 m lång diabasbrant som kollapsade 
när inlandsisens tryck för svann. Ta av 
från vägen mellan Idbyn-Skeppsmaln vid 
skylten Degerfälle. Skyltat fram till par-
keringen där en några hundra meter lång 
stig leder till grottan.

                                              
I faktarutan 

                                              ovan hittar du 
                                 de flesta krypvärda
                           grottor kommunen har 
att bjuda på. Bredvid presenterar vi en 
känd grottrio lite närmare.

             I en mindre grotta kan det räcka
             med en ficklampa men större 
grottor tarvar minst två stöttåliga lampor, 
extra batterier, oöm klädsel och hjälm. 
Blockras i grottor är ytterst sällsynta och 
hjälmen behövs mest för att skydda hu-
vudet från att slå i taket. Knäskydd och 
handskar kan vara bra vid längre kryp.  

OBS! All krypning i grottor sker på 
egen risk!  Lita ej på gamla stegar och 
rep i grottorna. De kan vara genom-
murkna. Kom också ihåg att aldrig gå 
ner ensam i en grotta, ta inget utom 
intryck och lämna ingenting kvar utom 
fotspår.

               
Grottor Nolaskogs och i Skule -

           skogen. Sjöberg, Rabbe. 
Örnsköldsviks museum, 1984. (i).

Grotta   kartkoordinater längd

Skallbergsgrottan, Gideå L14 230
Degerfällegrottan, Idbyn P14 150
Grottorna i Fågelberget, Utby  Q12-Q13 80+20+15
Stockholmsgatans grottor E5 Största 70
Grottorna i Slåttdalsberget, Skuleskogen  S11  50+20 
Tärnättgrottan, Skuleskogen S11  50 
Porjusgrottan, Mattarbodum J12 44
Grottorna i Svedjeberget, Svedje P12  40+12+6
Grottan i Solandsberget, Domsjö Q13 40
Räckebergskyrkan, Arnäs N14 34+12
Hornögrottorna, Hornön P14  30+23+16
Gollums grotta, Sör-Balesviken R13 30
Iskällaren, Remmarn E9 27
Stora Visarbergsgrottan, Själevad O12  22
Lidbäcksgrottorna, Gideå K14  21+9
Gammfäbodgrottorna, Arnäs M14  19+15+10
Grottan i Bergvattsberget, Björna K12 12
Tunnelskrevorna, Norra Ulvön T13 10+10
Rövargrottan m.fl. Salusand M17  10+9+5
Kalbergsgrottan, Gideå K15  10
Malmgrottan, Trysunda S14  10  
Grottan i Fäbodberget, Hummelvik S12  10 
Isgrottan, Hamptjärn P12  9
Rutbergsgrottorna, Norrvästansjö O12  8+7
Anderssons grotta, Remmarn F9 6
  
Strax utanför kommunen ligger Kungsgrottan i Skule berget 
med en fascinerande historia och Mjältögrottan på Mjältön.

Räckebergskyrkan, 
Sveriges största tunnelgrotta.
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naturen g ö r a

på land och i luftenSkärmflygare över Själevads kyrka.



m ä n n i s k a n  h a r  alltid drömt om 
att kunna flyga som fåglarna. Nu kan 
du förverkliga den drömmen!

Åsberget (P12) är ett av de
          bästa skärmflygningsbergen 
i hela Norrland. Det är lättillgäng
ligt, försett med en startramp och 
har utmärkta landningsplatser både 
i Tvillingsta och i Kroksta. För att 
inte tala om vindarna. Berg vatts
berget (K12) i Getingstabodum och 
Sol berget (G4) i Solberg är andra 
start platser för skärmflygning.
 

Från mars till september bru kar 
förhållandena vara som bäst. 

På Åsberget är sydlig till syd västlig 
vind 27 m/s idealisk för start. Under 
sommaren kan sjöbrisen framemot 
klockan 1012, ibland lite senare på 
dagen, ge bra uppåtvindar framför 
Åsbergets branta stup. 

Start från Bergvatts berget och 
slalombacken i Solberg kräver sydlig 
vind.

Vid stark vind (över 8 m/s) eller 

regn är det olämpligt eller direkt 
farligt att flyga.

Start med skärm eller drake
         kan ske antingen från ett högt 
berg eller en bergssluttning – skid
backar är ofta idealiska – eller genom 
bogsering på platta fält. 

Att landa är enkelt och odrama
tiskt, en väl genom förd landning är 
ungefär lika hård som att kliva ner 
från en stol. 

Flygskärmarna glider i allmänhet 
åtta meter framåt för varje meter de 
sjunker och hastigheten kan uppgå 
till 40 km/h. 

De ideala förhållandena för skärm
flygning är hangvind eller termik. 

hangvind innebär att vindarna 
tvingas uppför en sluttning och kan 
hålla en pilot svävande i timmar. 

termik uppstår när marknära luft 
värms upp och stiger som blåsor. 

En skicklig flygare kan utnyttja 
blåsan för att vinna höjd, glida iväg 

och hitta ny termik. 
Tandemflygning med en erfaren 

pilot är ett bra sätt att prova på 
skärm flygning. För att flyga själv 
måste du först gå grundkurs hos 
en skärmflygarklubb (i) och 
ta licens. 

n a t u r g u i d e  –  p å  l a n d  o c h  i  l u f t e n

Skärmflygning

19

Där nere surrar markmänniskorna fram och tillbaka i sina plåtlådor. 

Jag lyfter blicken och ser en kungsörn skruva på termiken. Med en lätt 

handrörelse styr jag in mot den och känner hur tyget trycks uppåt. 

Delar friheten med läromästaren.

Skärmflygaren nytt jar 
samma teknik som 

rovfåg lar, tranor, 
storkar m.fl. gjort i 

årmil joner. Här svävar 
en ung kungsörn på 

termiken.
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Skärmflygarna 
använder skärm 

eller drake.



lämpligast ur klimatsynpunkt, men å 
andra sidan bjuder hösten på ett spra 
kande färgspel och friska dofter. Så 
det är bara att välja.

höga kusten-leden sträcker
          sig mellan centrala Örnskölds
vik (P13) och Hornön (Y7) vid nord
sidan av Högakustenbron. Längden är 
to talt 130 km och leden är upp delad i 
13 etapper som nås från bilväg. 

Från söder går leden genom Skule 
skogens national park, passerar Köp
man hol men, gör en sväng ut till Bales 
uddens natur reservat (sid 72) och går 
via Vitsjön, Hörnsjön och Varvsberget 
till Örnsköldsvik. 

I Skuleskogen (sid 74) finns dess

utom ett 30 km långt stig system mel
lan flera öppna stugor som kan hålla 
dig kvar i skogen flera dagar. Vid 
Balesudden och Småtjärn arna i när
heten av Vit sjön finns också stugor.

arnäsleden går i en 70 km lång 
slinga i Arnäs sock en och är in delad 
i åtta etapper. Leden är väl marke
rad med röd punkt på vit bot ten 
och  utbyggd med rastplatser och 
över nattningsstugor. Ofta går leden 
på gamla stigar och kärrvägar som 
förr knöt ihop byar och fäbodar med 
varandra och med kyrkan. Här finns 
många kulturminnen som fä bodval
lar, gravfält och en skvalt kvarn. 

Lämplig startplats är Arnäs kyrka 
(O13).

Natu ren har också mycket att er
bju da. Vad sägs om ett besök i Räcke
bergs kyrkan (N14), Sveriges största 
tunnel grotta (sid 17), eller varför inte 
prova fiskelyckan? 

kyrkvägen mellan Trehörning sjö 
(H14) och Arnäsvall (O13) var i 
bruk fram till Trehörning sjös första 

i  ö r n s k ö l d s v i k  kan du vandra 
på någon av de många van d ringsleder 
som finns. Par kerar gör du vid lämp
liga start punk ter och du vandrar 
genom ett omväxlande natur och 
kultur landskap förbi kul turminnen, 
utsiktsplatser och andra sevärdhe
ter. Det är heller aldrig långt till 
rast platser, stugor, fiske vatten eller 
bad sjöar. 

Kallkällor finns på många ställen 
och vanligt bäckvatten är faktiskt 
mestadels fullt drickbart. 

         Under våren kan det vara blött
         och tunggått i markerna, men 
det kompenseras av den nyupp väckta 
naturen. Sommaren är natur ligtvis 

Det är så enkelt. Sätta ena foten framför den 

andra och falla framåt en aning. Automatiskt. 

Låta tankarna ströva omkring i den inre skogen. 

Inte jobbet, inte stressen, utan här och nu. 

Vad är det där? Vem är jag? Var är jag? 

20

Vandring
På blöt spång 
genom gammel
skogen, Stock
holms gatan.

VANDRINGSLED Sträckans karaktär längd (km)

Höga Kustenleden Väl underhållen stig längs kusten 130 
Arnäsleden Väl underhållen stig, kulturminnen 70
Kyrkvägen Rekonstruerad gammal kyrkväg 55
Nätra fjällskog  Ett stigsystem förbinder ett  

dussintal fäbodar 45 
Urskogsleden  Kuperad vildmark, stundtals lättgången  

på fäbodstigar och vägar     40 
Lappmarksleden Kuperad terräng & flera myrar i vildmark  16
Lotsstigen Lättvandrad kuststig 8  
Gula leden Stadsnära stig i brant omgivning 6 

De flesta lederna sköts av olika föreningar i bygden (i).



kyrka byggdes 1836. Innan 
dess gick folket den 55 km 
långa vägen ner till Arnäsvall. 
Denna väg har nu rekon stru 
erats med hjälp av gamla kartor 
och hör sägen. 

nätra fjällskog ligger bara någon 
mil från kusten, men har ändå 
prägel av fjällskog. Högsta punkten, 
Väs tanå   höj den, når ända upp till 
430 m.ö.h. och härifrån är utsik ten 
vid sträckt. Området är dess utom 
naturreservat (sid 58 och 106). 

Ett 45 km  långt stigsystem för
binder ett dussintal fäbodar, varav 
flera är resta urerade och öppna året 
om. Vand rings lederna har för
bindelse söderut med Vibyggerå fjäll 
skog i Kramfors kommun. Parke ring 
vid Skrikebodar na (R9), Hinnsjön 
(R9) eller Vibyggerå (T10).  

urskogsleden är en över 40 km lång 
led mellan Björna (K12) och Rem
marn (F9). Leden är bitvis kupe rad 
men lätt gången på fäbodstigar, skogs
bilvägar och landsvägar och är

                  mar kerad med vit
                  målning. Vind skydd 
                finns här och var och i 
             Kål huvu det, Båga liden,
         Vändåt berget och Lock sta 
(SjulJonssons kåta) står öppna 
stugor. Ledens teman är istid, samisk 
kultur och urskogar. Faktiskt passerar 
den hela fyra naturreservat. 

lappmarksleden är en 16 km lång 
led mellan Rödvatt net (G6) och 
Stockholms gatans naturreservat (E5). 

Terrängen är kuperad och myrarna 
många, vilket kräver stövlar. 

Vindskydd finns utplace rade, lik
som en stuga vid Stock  holmgatan. 
Leden passerar också en rekonstru
erad lapp kåta och Bränntjärnskojan 
som är öppen för övernattning.

lotsstigen var den gångstig som 
lotsarna förr i tiden färdades på mel
lan Skagshamn och fartygshamnarna 
inne i Örnsköldsviksfjärden. Den går 
mellan Stubbsand (Q15), Skagshamn 
och Skeppsmaln (R15) på Skagsudde 
och är ca 8 km lång.  

Vart ska jag gå? 
Vägvisare kan vara mer eller 

mindre detaljrika...
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förslagsvis bärs i en ryggsäck av 
lämp lig storlek och passform. Karta 
och kompass ingår självklart i pack
ning en, och varför inte kamera och 
kik are?

           
Vandringsguide Höga Kusten 

           leden samt informations
blad för övriga leder. Kontakta 
Turistbyrån (i). 

Längs Lotsstigen finns spännande 
och intressanta platser att upp
täcka. På skyltade stigar når man 
fina utsiktsplatser på Alkaberget 
och Vårdkasberget. Längs strän
derna finns små badplatser och 
trevliga rastplatser såsom Reveludden 
och Tennviken. Besök gärna 
Stubbsandvikens östra sida där man 
kan se olika bergarter insprängda i 
kala bergshällar och en labyrint.

gula leden på Åsberget (P12P13) 
är en 6 km lång gul markerad slinga 
med orange färgade anslutnings
stigar bl.a. direkt från cen trala 
Örnsköldsvik. Här uppe är natu ren 
vild med klapperstensfält, stup och 
en fantas tisk utsikt. 

Leden byggdes av Erik ”Älgen” 
Sjödin och passerar bl.a. en isälvs
gryta och Sveri ges nordligaste ädel
lövskog med ek, bok, alm, lönn och 
lind. Visserligen planterad men ändå. 
”Älgen” har också satt upp vindskydd 
på strategiska utsiktsplatser samt en 
mängd egentillverkade skyltar med 
en blandning av fakta och kuriosa.

OBS! Leden går nära stup på flera 
ställen så var försiktig!

 
          

De viktigaste kroppsdelarna
          under en vandring är fötterna 
och därför är valet av skor avgörande. 
Skorna bör vara väl ingångna för att
     inte ge skavsår, skydda mot väta
       och inte vara för varma eller för
      kalla. Stövlar eller ofodrade 
    kängor med höga skaft rekom 
       menderas. Om man trots allt får
            skavsår är det bra att ha med
                plåster och tejp. 
                När fötterna fått sitt är
                det dags för resten av
                kroppen; mat, förstärk 
     nings plagg och regn kläder som 
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På väg upp för 
Skallberget, 
Gideå.

Kallt och gott vatten 
från Skravelbäcken, 

Skuleskogen.



a t t  f ä r d a s  med många hästkrafter 
har vi människor blivit duktiga på. 
Ridning är det ursprungliga sättet, 
miljövänligt med spännande upp
levelser. 

 
Hästarna är inte så kitsliga 

         beträffande vädret, snarare är 
det ryttaren som sätter gränserna och 
måste anpassa klädseln. Blöta marker 
under vår och höst är känsliga och 
bör undvikas, annars går det bra att 
rida hela året runt. 

Djupsnö under vintern kan dock 
vara besvärligt för hästarna och man 
bör hålla sig till plogade vägar.

Har du egen häst kan du rida 
på stigar och vägar i skogen. I 

Gide älvdal finns rid och kör

leder (i). Ridning i naturen 
utövas på egen risk och 
eget ansvar, även för skador 
som förorsakas av ridningen. 

         
Organiserade ute ritter med 

         led are finns på flera ställen 
i kom munen. Ridturerna bokas i 
förväg per telefon (i). Turerna går 
i varierad ter räng längs vattendrag, 
på skogsvägar och stigar i trollskogen 
och upp på berg med vidsträckta 
vyer. 

Längd och svårighetsgrad anpassas 
efter dina kunskaper och önskemål. 
Fika och/eller mat måste också 
bestäl las i förväg. Du behöver inte 
vara ridkunnig, men det är en fördel 
om du har hästvana.

Att bära hjälm är obligatorisk och 
finns att låna. 

Klädsel: komfortabel och rymlig 
men inga kortbyxor (skavsår!). 
Stadiga skor (gärna käng or), helst 
med klack. Handskar är att rekom
mendera.

         *
Rid ning och alle mans rätt 

          (broschyr), finns på Turist
byrån (i).
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Ridning
Islandshästens bekväma smidighet när den smyger sig och mig fram 

mellan buskarna. Nordsvenskens breda och trygga rygg. Cowboy för 

en dag med quarterhorse, lasso och allt. Basjkirhästen direkt från 

den ryska stäppen, allergivänlig dessutom. Hästen alltså.
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På hästryggen i Landsjö skogar.

Vintertid kan en åktur med häst och 
släde vara ett trevligt alternativ.



               Med Naturpasset kan du
              på egna villkor få praktisk
            användning av karta och 
        kompass. På en karta över vissa 
närområden finns kon trol ler inritade 
som motsvaras av röd/vita skivor 
i skogen. Stämpla alla kontrol ler i 
valfri ordning och vips deltar du i en 
lottdragning med stämpelkortet. 

För den som vill träna oriente
ring på riktigt är samarrangemanget 
”7klubbs” en gång i veckan under 
som maren ett trevligt alternativ. Se 
under rubriken ”Från Föreningarna” i 
ortstidningen. 

Kartor och Natur passet finns på 
Turistbyrån och hos orienterings
klubbarna (i).

så här använder du kom passen 
Lägg kompassen på kartan och vrid 
kartan så att den pekar åt samma håll 
som kompassnålen. 

Nu är kartan inpassad mot norr. 
För att ta ut en riktning: lägg kom

passens kant från din utgångspunkt 
till målet och vrid kompasshuset så 
att norr på ringen pekar åt norr på 
kartan. Linjerna i kompasshuset ska 
nu vara parallella med nordsyd
linjerna på kartan. 

Vrid kompassen tills pilen sam
man faller med den röda markeringen 
i kompasshuset. Åt det hållet ligger 
ditt mål. 

Ta ut ett ögonmärke i färd rikt
ningen, gå dit och ta ut ett nytt.

d e t  f i n n s  många slags 
kartor med många använd
ningsområden: vägkartor, sjökort, 
fjällkartor, orien teringskartor m.m.  

Orienteringskartor är specialdesig
nade för orienteringssporten, men är 
också ypperliga för den som bara vill 
röra sig i skog och mark. Med skalan 
1:10 000 eller 1:15 000 är kartorna 
så detaljerade att meterhöga stenar 
kommer med och alla symboler är 
standardiserade.

         Naturpasset (till höger) kan
         bedrivas när som helst från maj 
till september. Under samma tid 
anordnas också träningar och tävling
ar i orientering, dock med ett uppe
håll under juli. Visa hänsyn under 
älgjakten i september och oktober.

         Orienteringskartor täcker
         stö rre delen av terrängen runt 
Örnsköldsviks stad och kring Siden
sjö, Husum, Gideå och Skorped 
(se över sikt på utflyktskartan). 
Terrängen växlar alltifrån lätta 
närområden till svåra och kupe rade 
vildmarker.

          Karta, kompass och lite kun 
          skap är allt man behöver för 
att hitta rätt i skogen. 

Förutom orienteringskartor finns 
andra bra kartor att tillgå, t.ex.

Lantmäteriets kartor
Terrängkartan (grön) 1:50 000 
Vägkartan (blå) 1:100 000 
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Med karta 
  och kompass
Klafsa över myren och tugga uppför höjden. 

Stupet där är med på kartan och jag också. 

Ta det lugnt nu, det är inte långt kvar. 

Bakom den där stenen ska kontrollen ligga. 

Ja! En mindre adrenalinkick som belöning 

och så iväg till nästa.

Med karta, kompass 
och kompisar.
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Före utflykten har vi skaffat en karta 
över området och en kompass. 

Vid (1) kommer vi med bilen ge
nom villa området med tomtmarken 
grön mar kerad. 

Bortom en mindre åker (2) tar vi 
höger på en liten bilväg och par kerar 
på en grusplan (3). Därifrån följer vi 
elljusspåret österut tills en liten stig 
viker av åt vänster, alldeles efter en 
sten och en kulle (4). 

Efter stigen ligger ett klapper
stensfält (5). Därifrån går vi med 
kompassens hjälp rakt norrut mot ett 
hus på bergets topp (6). Det visar sig 
vara ett vindskydd som nästan balan
serar på stupkrönet. 

Vi tar en fikapaus och beundrar 
utsikten mot norr. Framför oss ligger 
en sluttning (7) med storskog – 
kanske finns det blåbär eller svamp 
där? 

Lite mer åt höger ligger ett hygge 
(8), möjligen lingonmark på den 
övre, öppna delen. Den undre delen 
(9) är grönmarkerad där vegetatio
nen fått fäste och kan vara full med 
hallonbuskar. 

För att komma till hygget behöver 
vi bara ta stigen fram till kraftled

ningen och följa den sex stolpar. Men 
istället plockar vi fram kompassen 
igen och syftar rakt österut mot en 
myr (10). Den är skogsbeklädd i 
söder (blått), öppen i mitten (gult) 
och rent av bottenlös och farlig i 
norr (inom det svarta). Där växer det 
definitivt inga hjortron, men kanske 
på de andra delarna? 

Vägen hem är enkel, bara att följa 
myren söderut till stigen och ta den 
åt höger. Framme vid klapperstens
fältet är det kända marker och snart 
står vi vid bilen igen.
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7klubbsträning i Nordanåsterrängen.

...en kartpromenad i skogen



men vi har här sammanställt ett antal 
turförslag som alla finns med på 
utflyktskartan.

cykelspåret mellan 
Ystad och Haparanda 
går genom kommu
nen längs kusten och 
är väl skyltat. 

För utom från 
Husum och norrut 
går spåret på mindre vägar parallella 
med E4:an, både ut mot kusten och 
väster därom. Den totala längden i 
kommunen är 100 km.

moälven runt är en 90 km lång 
cykelslinga mellan Örnsköldsvik och 
Bredbyn på ömse sidor av Moälvens 
dalgång. Den passerar Själevad, Mo, 
Gottne, Mellansel, Anundsjö och 
Billsta och kan kortas av i Mo och 
Mellansel. Längs leden finns boende, 
sevärdheter, bad och fiskemöjligheter.

björnaslingan är 76 km lång och 
går mellan Örnsköldsvik och Björna. 
Från starten i gäst hamnen leder en 
cykelbana till Arnäs vall där småvägar 
tar vid över Faresta och Landsjö till 
Björna. Tillbakavägen går längs den 
något större väg 352. Turen passerar 
många badsjöar och över nattning kan 
ordnas på flera ställen.

cykelleder i trehörning sjö 
utgår från samhället. Fyra stycken, 
upp till 70 km långa, markerade 
slingor leder till  bad och fiske sjöar, 
kyrkor, fäbodar, kvarnar och natur
reservat. Rastplatser och vind skydd 
finns dessutom utplacerade på ett 
flertal ställen längs lederna.

norra ulvön ger dig  pittoreska 
cykelupplevelser på smala och ofta 
bilfria vägar. Vägen mellan Ulvöhamn 
och Sandviken är 7 km lång. Cykel
uthyrning finns i Ulvöhamn.

           Förutom en cykel, naturligt
           vis, kan det vara bra att ha 
med sig reparationsutrustning om det 
skulle bli punktering, en pump och 
mat säck. Hjälm är bra om du har den 
på huvudet. För mer information om 
cykelleder, uthyrning m.m. kontakta 
Turistbyrån eller cykelorganisatio
nerna (i).

c y k e l n  ä r  en underbar och näst
intill underskattad uppfinning. Den 
ger frihet, är miljövänlig, kan ta dig 
långt med ett minimum av ansträng
ning men trimmar ändå din kropp 
skon samt, och inte minst, den kan 
berika dig med nya upptäckter och 
upplev el ser under färden. Alla tjänar 
på cykling, både du själv och naturen 
mår bättre. 

         Barmarksperioden är naturligt
         vis att föredra, lämpligtvis 
under maj till september 

Det är möjligt att cykla i prin
cip på vilken väg som helst, 
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Cykling
Doften från nyslaget hö blandas med ladusvale

kvitter. Den varma vinden fläktar behagligt i  

tshirtens ärmar när vi närmar oss backkrönet. 

Rödklövern inramar vägen och gruset sprätter 

när jag trampar till för att bli först över krönet. 

Nu ska det smaka bra med saft och bullar 

– det får bli min belöning, bergspriset.

Familjeutflykt i 
Övervike, Arnäs.
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          I slutet av maj har markerna
          torkat upp så pass efter snö
smält  ningen att cykling börjar bli 
njutbart. Inga problem under som
ma ren. Senhöstens frusna mark är 
lätt och rolig att cykla på, dessutom 
blir markslitaget mindre, men hällar 
kan vara täckta av förrädiska isfläckar. 

I novemberdecember kommer 
snön och sätter normalt punkt för 
säsong en.

 (P13) I Örnsköldsvik finns 
mountainebikeleder (freeride) 

på Varvsberget. För närvarande finns 
8 st leder som ligger i anslutning 

Konsten att trixa sig uppför hällarna utan att sätta 

ner fötterna. Snabbt trycka i en lägre växel och skutta 

över en sten. Balans, balans. Koncentrationen släpper 

en aning vid toppen. Pusta ut, slappna av. Nu väntar utförslöpan, 

hundra fallhöjdmeter slät stig. Dundra iväg!

Mountainbike
Med cykeln i liften på Varvsberget. Terrängcykling på Varvsberget.
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till sittliften. Liften har dessutom 
cykelfästen. Cyklar finns att hyra (i). 
I kommunen finns stora möjligheter 
att utveckla detta!
Det är tillåtet att cykla i terrängen 
(undantag kan gälla i naturreservat) 
men man ansvarar själv för eventu
ella skador på mark. 

         För cykling i terräng rekom 
         menderas en mountainbike 
utan skärmar. Flaskhållare, hjälm, 
inner slang, pump samt kedjebrytare 
tillhör standardutrustningen. Cykla 
helst tillsammans med en eller flera 
kom pisar om något skulle gå på tok.



naturen g ö r a

bland växter och djurSmultron på strå.



          Bärplockning fordrar inte 
          speciellt mycket när det gäller 
utrustning, förutom en hink förstås. 
Plastpåsar förstör bären och bör inte 
användas.

Vid hjortronplockning bör du ha 
en mindre hink (ett par liter), 
annars blir den väldigt tung och bä
ren mosas. Två halvfulla hinkar 
är lättare att bära än en full. 

För blåbärs och lingonplockning 
fungerar bärplockare utmärkt. Var 
varsam med plantorna och håll dem 

med ena handen när du plockar så 
att inte riset rycks upp. 

För rensning kan det vara bra att 
ha speciella rensbord där dåliga bär 
och skräp rensas bort. 

n a t u r e n s  s k a f f e r i  har alltid varit 
en förutsättning för människans över
levnad och driften att gå dit ibland 
ligger nedärvd i vårt inre. 

Bärplockning ger numera natur
upplevelser, motion och inte minst 
ett vitaminrikt och gott näringstill
skott. Allemansrätten ger dig dess
utom rätt att ta vara på denna rikliga 
och billiga naturresurs. På nästa sida 
presenteras åtta populära bärsorter 
som du utan större svårigheter hittar 
i kommunen. 

Bärplockning
Vinden svalkar när jag når den öppna myren efter 

promenaden genom den lavbehängda granskogen. 

En gyllengul färg bländar mig. 

Det är inte kvällssolen utan hjortron i mängder! 

Kaffetermosen får vänta, här ska plockas bär!
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Myrens gyllene bär.



p å  m y r e n

hjortron finns på öppna myrar och 
skogs  klädda myrkanter, ibland i fuk
tigare sump  sko gar.

Hjortronförekomsten varierar 
mycket år från år och tillgången be
ror på rätt kombination av regn och 
värme.  Kraftiga slagregn, frostnätter 
samt liten förekomst av pollinerande 
insekter är ogynnsamt under blom
ningen. 

Hjort ronen kan plock as från mit
ten av juli till mitten av augusti. 
Myltan, de mogna bären, är godast.

Användning. Sylt. Hjortron är ett 
bra delikatessbär och kan frysas och 
an vän das som efter rätt t.ex. med 
socker och grädde.  Hjort ron sylt till 
glass eller ost är bland de godaste 
desserterna och det vi dukar fram  
vid finare bjud ningar.

tranbär växer på öppna myrar, 
där de stora bären ligger halvt dolda 
direkt på vit mossan. 

Tranbären skall plockas efter den 
första frosten på hösten för att få den 
rätta sma ken.

Användning. Tranbäret är ett surt 
men exotiskt bär. Kan användas till 
sylt, gelé, likör eller som delikatess
bär för att sätta en lite syrlig och 
”vild” smak på t.ex. en tårta.

p å  ä n g s m a r k  
o c h  v i d  s k o g s k a n t e r 

smultron växer ofta i sydliga lägen i 
sandigare skogsbackar och ängskan
ter, speciellt i odlings landskapet.

Smultronen mognar under första 
halvan av juli.

Användning. Det vanligaste är att 
man äter bären direkt när man hittar 
dem eller tar hem och äter tillsam
mans med mjölk eller grädde. 

åkerbär trivs främst vid havs och 
sjöstränder men även på fuktigare 
ängsmarker och längs diken. Notera 
den karaktäristiska doften. Åkerbäret 
finns rikligast närmast kusten.

Bären mognar och kan ploc k as från 
mitten av juli och i augus ti.

Användning. Åkerbär är ett härligt 
doftande och mycket smakfullt bär 
som kan användas både till sylt och 
åkerbärslikör.

i  g r a n s k o g e n 

blåbär är nyckfulla att hitta i mo
t  sats till riset. En tumregel lyder: 
regnig sommar   – torrare mark, 
torr sommar – skuggig granskog och 
mer sankmark.

Blåbär mognar i mitten av juli 
och kan plockas nästan hela augusti 
månad. 

Tranbär.

Smultron.

Åkerbär.

Hjortronmyr i Sidensjö.
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Användning. Smakfullt bär till sylt 
och saft samt färsktfryst till desserter, 
tårtor m.m. Blåbär med mjölk hör 
sommaren till.

p å  h y g g e n  
o c h  ö p p e n  t e r r ä n g

hallon är en kväve älskande växt 
som oftast förekommer på 510 år 
gamla hyggen, i skogs bryn, på vissa 
strandvallar i kustnära alskogar, vid 

fäbodvallar eller andra marker där vi 
människor kanske har slängt kompost 
och avskräde. Bären mognar i slutet 
av julibörjan av augusti och före
komsten varierar även här år från år 
beroende på väderlek.

Användning. Hallon är goda till 
sylt och saft eller som de är till mjölk. 

i  t a l l m a r k e r n a 

lingon växer på torrare skogs mar ker 
med dominans av tall, t.ex. isälvs
deltan (sid 14). Ofta på marker med 
mera renlav och ljung i botten. Kan 
också växa på äldre, öpp nare hyggen. 

Lingonen mognar senare än andra 
bär och kan plockas från slutet av 
augusti till dess frosten kommer.

Användning. Lingon är ett mycket 
popu lärt bär med stor användning för 
sylt, saft (lingondricka), likör samt 
rårör da.

i  l ö v s k o g e n 

rönnbär växer i klasar på träden 
som oftast finns i lövskogar nära sam
hällen, i trädgårdar m.m. 

Rönnbären plockas från mitten av 
augusti till slutet av september.

An vändning. Rönnbär används 
kan ske framförallt till gelé, men 
också till rönnbärsdricka eller som 
brännvins krydda.

Hallon.

Blåbärspojke.

Lingon.

Rönnbär.
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sätt för att sprida kunskap om 
svampar och deras använd
ningsområden. Vänd dig gärna 
till något studie förbund (i). 

Förutom att man måste känna till 
den svamp man plockar och äter, 
är rätt utrust ning viktig. Plocka i 
en bred korg så att svampen ligger 
luf tigt. En svamp kniv med borste är 
bra att ha för att kunna grovrensa i 
skogen. Svamp är en färskvara och 
bör tas tillvara direkt efter skörd. Se  
”Äta ute” om svampsoppa, sid 133.

kantarellens popularitet är 
oomtvis tad – lätt att känna igen och 
mycket god.

Den växer med både barr och 
lövträd i mycket skiftande miljöer 
t.ex. i Skule skogen, Nätra fjäll skog 
och Gideåtrakten.

Redan i mitten av juli och ända in i 
oktober kan den plockas.

Användning: Kryddsvamp som kan 
drygas ut med andra milda svampar. 
Hållbar med brett användningsom

                         råde. Den kan 
                förutom direkt tillred 
    ning saltas in eller frysas för 

senare konsumtion.
Förväxling? Falsk kantarell som är 

spensligare i formen och mer gul
orange samt brandgul trattskivling, 
vilken är ofarlig och saknar kantarel
lens typiska doft.

trattkantarell är en typisk 
gruppsvamp och kallas av många 
”höstkantarell”. Den smälter ofta in 
i markens bruna färger på senhösten 
men får man väl syn på en kryllar det 
snart runt fötterna.

Den växer främst i barrskog, sär
skilt i mossa, barrmattor och blåbärs
ris och därför svår att upptäcka. 

Plockas i september och oktober.  
Användning: En bra blandsvamp 

som också kan användas separat som 
stekt eller som bas i soppa. Det tun
na svampköttet gör den lätt att torka. 
Torkad trattkantarell är utmärkt att 
smaksätta såser med.

d e  s i s t a  gammelskogarna är ofta 
rika svampmarker. Här har svampens 
mycel (svamptrådar) under lång tid 
samexisterat med trädens rötter, utan 
att drabbas av skador från skogsbruk 
eller annan mänsklig aktivitet. 

Svamp  förekomsten varierar dock 
mycket mellan åren, framförallt 
bero ende på hur mycket det regnat 
under sommaren. 

    
         Bästa sättet att lära sig plocka
         matsvamp är att följa en svamp 
kunnig. 

Svampkonsulenter verkar på olika 
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Svampplockning
Skogen glesnar ut en aning och jag skymtar mera 

björk. De gula höstlöven ligger utspridda i moss 

och lavtäcket. Var det inte här jag gick ifjol? 

Plötsligt står de där och konkurrerar med löven om 

vem som är gulast. Fram med svampkorgen och 

kniven. Ett eget kantarellställe – guld!



Förväxling?  Inga farliga förväx
lingssvampar finns. Förväxlas ofta 
med rödgul trumpetsvamp, vilken 
också tillhör matsvamparna och är 
lika god.

karljohan, skogens kung.  Populär 
matsvamp döpt efter kung Karl XIV 
Johan som genom sina mattraditioner 
från Frankrike älskade denna svamp.

Växer i mycket skilda miljöer, 
både på in landets lätt vandrade tall
moar men också i bördigare marker 
som hagar och parker. 

Karljohan kan, beroende på vädret, 
ha en lång säsong från slutet av juli 
ända in i slutet av september. Vissa 
år uppträder den i mass före komst.

Användning. Kryddsvamp som 
är lämplig att förstärka blandningar 
med mildare arter. Kan också använ
das för sig, både stekt och stuvad. 
Går bra att skära i tunna skivor och 
torka eller koka in.

Förväxling? I egenskap av sopp, det 
vill säga med rör under hatten, har 
den inga giftiga förväxlingssvampar i 
våra mellannorrländska skogar. Dess 
släkting gallsoppen har besk smak 
och bör kunna undvikas då den har 
rosafärgade rör till skillnad mot karl 
johans gröngula.

blodriska är lätt igenkännlig och 
mycket god svamp. När man rispar 

på hattens skivor ”blöder” svampen 
en morotsfärgad saft. Utvuxna exem
plar är tyvärr ofta angripna av ”mask” 
(insektslarver).

Den förekommer i fuktiga gran
skogar, men även på åkermark stadd 
i igenväxning av granplant. 

Säsongen är kort, från slutet av juli 
till början av september.

Användning: Smörstekt blodriska 
är en läckerhet. Är också lämplig i 
soppor och stuvningar.

Förväxling? Ingen giftig förväx
lings  art.

fårticka är en säker matsvamp som 
är lätt att hitta. Kan vissa år uppträda 
i stora mängder. Fast i köttet och 
håll bar vid hantering och transport. 

Den växer i mossig granskog i 
större eller mindre grupper. 

Fårtickan hittar man från augusti 
och sent in på hösten. 

Användning: En typisk bland
svamp. Används upphackad och 
inkokt i stuvningar eller skivad och 
panerad som plättar. Den går också 
utmärkt att mala och blanda med 
köttfärs till saftiga svampbiffar.

Förväxling? Ingen giftig förväx
lingsart. Kan endast förväxlas med 
brödtickan som ger ett aprikosfärgat 
intryck. Brödtickan har en lätt besk 
smak men är i övrigt helt ofarlig.

n a t u r g u i d e  –  ö r n s k ö l d s v i k
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Kantarell.

Trattkantarell.

Blodriska.
Fårticka.

Karljohansvamp.
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blek taggsvamp har taggar under 
hatten vilket är ett bra kännetecken. 
Den kan växa i långa slingrande rader   
allmänt i mossig gran och blandskog. 

Förekommer i augusti till oktober. 
Användning: God matsvamp med 

en mild, nötaktig smak som passar 
bra i stuvningar och gärna blandad 
med andra svampar.

Förväxling? Bland taggsvamparna 
finns inga giftiga arter, bara mer eller 
mindre ätliga.

sillkremla är Ångermanlands land
s kapssvamp och anses av många vara 
en av de godaste matsvamparna. Kan 
vara svår att identifiera på grund av 
dess olika färgfaser. Omisskännlig är 
dock doften av sillake eller skal djur. 

Den växer allmänt både i barr och 
lövskog, gärna lite fuktigt. 

Plockas från slutet av juli till en bit 
in i september. 

Användning: Sillkremlan hör till 
”kryddsvamparna” och passar bäst 
i stuvningar. Dillstuvad sillkremla 
är en läckerhet, som rätt anrättad 
påmin ner om skaldjur.

Förväxling? Sillkremlan hör kanske 
inte till nybörjararterna, men är ändå 
– om man till fullo lär sig karaktä
rerna för en kremla – inte oövervin
nerlig. Kan vid slarvig plockning dock 
blandas samman med flera oätliga 
och giftiga skivlingar. 

stenmurklan är en typisk vårsvamp 
med markberedda hyggen som växt
plats. Den har varit och är fortfaran
de en populär matsvamp. Eftersom 
den är mycket giftig och giftet 
kvar står även efter avkokning 2 x 5 
min eller torkning är den med dagens 
rön tveksam. Även bland höstmur
klorna finns giftiga arter. Låt därför 
murklorna vara!

garnfärgning med svamp är en 
beprövad metod för att få fram regn
bågens alla färger i garn. Sensationellt 
bra blir de röda färgerna, som annars 
är svåra att komma åt i naturen. 

Det är framförallt spindelskivlingar 
och tickor, d.v.s. icke ätliga och 
ibland giftiga arter, som är använd
bara för garnfärgning.

cesium. Förutom de naturliga gifter
na i vissa svampar, vilka inte ens 
för svinner vid avkokning, finns i våra 
skogar även cesium efter Tjernobyl
olyckan 1986. 

Svamparnas upptag av cesium 
varierar bland de olika art erna. De 
redan nämnda, förutom trattkanta
rell, har befunnits ha låga eller mått
liga halter, mesta dels långt under 
gränsvärdet 1 500 Bq/kg. 

Plocka 
svamp! Del 1 

5, Holm berg, P. , Mark 
lund, H. &  Muskos, S. 
Brevskolans förlag 198589 (Del 
12, 3 omfattar matsvamp, Del 4 
giftsvampar samt Del 5 färgsvam
par. En förkortad utgåva Tjugo bra 
matsvampar finns på ICA Bokförlag, 
senaste tryckningen 1998).
Svampar i naturen, kulturen, köket, 
Nilsson, S., Persson, O. & Mossberg, 
B. Wahlström & Widstrands förlag, 
1999.
Lilla svampboken, Holmberg, P. & 
Marklund, H. Prisma Förlag, 1999.
Svampar i skog och mark, Nyhlén, 
B. Prisma Förlag, senaste upplagan 
1999.
Svampar, en fälthandbok. Ryman & 
Holmåsen, 1984. 

OBS! Nyare forskning har om
värde rat många svamparter. Lita 
därför inte på svampböcker som är 
tryckta före 1980. 

34

n a t u r g u i d e  –  b l a n d  v ä x t e r  o c h  d j u r

Blek taggsvamp.

Sillkremla.

Stenmurkla.

Svampfärgade garner.
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f ö r  m å n g a  jägare handlar jakt inte 
främst om ett byte att bära hem. 
Naturupplevelser, kamratskap och 
spänning kan vara viktigare. Men, 
kan man utnyttja en förnybar resurs 
och ta vara på högkvalitativt kött från 
fritt strövande djur är det en bonus. 

Jakten har också under 1900talet 
fått betydelse för reglering av vissa 
bestånd eftersom rovdjuren varg, 
björn, lo och järv är relativt få. 

I kommunen finns numera mycket 
älg och bäver, två arter som var 
myck et illa ute för hundra år sedan. 
Bävern var till och med utrotad i hela 
Sverige men åter infördes framgångs
rikt och har i varg ens frånvaro få 
natur liga fiender. 

Direkt oönskad är minken, som 
har rymt från päls farmar. Den gör 
stor skada och hör inte hemma i vår 
natur.

         
Alla däggdjur, fåglar och fågel

          ägg är i grunden fredade. Jakt 
får bara bedrivas på de djur, de 
platser och de tider som upptas i 
jakttidtabellen. Denna revideras vart 
tredje år varför det är viktigt att se 
aktuell jakttidtabell.

Hösten är jägarens tid då älg, hare, 
änder och skogsfågel blir lovliga un
der olika tider. Vintertid är det fram
för allt harjakt och toppfågeljakt som 
gäller. Vår och sommar är föryng
rings tider och viltet är i stort sett 
fredat. Under våren infaller dock den 
bästa jakttiden för bäver och bisam. 

          Vissa jaktvårdsområden (i) 
          upp låter småviltsjakt genom 
dygns eller årskort. Du kan också 
kon tak ta markägaren direkt och frå
ga. När det gäller älg är till gången på 
jaktmarker tyvärr dålig. Ungdomar 
kan dock beredas möjlighet att 

jaga genom jaktvårds kretsarnas (i) 
fadder verksamhet.

För att jaga krävs att man har 
jägarexamen, statligt jaktkort 

samt vapenlicens. Vissa djur får fång
as med fällor och då är det viktigt att 
typgod känd fälla används. 

Harjakt bedrivs som regel med 
hund, helst stövare. För fågel bör 
man ha stående, stötande eller skäll
ande fågel hund, t.ex. vorsteh, spaniel 
eller finn spets. 

Bäverjakt är en smyg och pass jakt. 
Blyhagel som hamnar i våtmar 

 ker är giftigt och därför förbjudet att 
använ da vid sjöfågeljakt. Järnhagel är 
ett bra alternativ.

Vid all jakt är det viktigt att inte 
beskatta viltstammen för hårt. En  
bär kraftig resurs innebär att det är 
rän tan man tar ut, inte kapitalet.

Nya Jägarskolan, 
Svenska Jägar eför bundet. 

Jägareförlaget, 2004.

Jakt
Jag lägger på några torra granpinnar på  

brasan och det sprätter och hoppar små  

eldloppor runt kaffepannan. 

Plötsligt hör jag Pompes dova skall närmare. 

Jag känner hur septemberkylan plötsligt släpper och 

kinderna blir varma. En kvist bryts – nu händer något...

Träning och sam
varo med hunden 

är en stor del av 
jakt upplevelsen.
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 Elden och kaffe
pannan  två vik

tiga jaktkompisar. 



stränder. Landhöjningskusten bju
der på flera olika strandmiljöer. Klip
pi ga havs stränder med hällar, hällkar 
och skre vor pryds inte sällan av 
vackert röda fjällnejlikor och fackel
blomster men också av gul fetknopp 
och styvmors viol (Ångermanlands 
landskapsblom ma). I kanterna på 
hällkaren finns ibland små myr frag
ment med ängsull, sileshår, tran bär 
och rosling. 

Den mest eftersökta rariteten 
här är den vitblommiga lågväxta 
strand traven, som i Sverige bara 
finns från Härnön till Skags udde i 
Ångermanland. 

Öppna sandsträn der är vanligast i 
norra delen av kusten. Här är 
växtligheten ofta sparsam med bl.a. 
saltarv, strandråg, strandvial och 
vresros. 

Strandängar finns mest i skyddade 
vikar i norra och mellersta delen av 
kusten. Här är örtfloran ofta vacker 
och artrik med havssälting, salttåg, 
bottnisk agnsäv och klapper starr för 
att nämna några arter. 

          Salusand (M17), Stubbsand 
          (Q15), Sannafjärden – Ultrå
fjärden (P16) (sid 119), Skagshamn, 
(Q15), Skags udde (R15R16) (sid 
78), Idbyfjärden (P14) (sid 117), 
Gull vik (Q14) (sid 80), Svartlands
udden vid Ottelandet (R13).

myrar. Fattigkärr med artfattig flora 
domi nerar bland våra myrar, men det 
finns också lokaler med rikare växt
lighet. Gynnsamt är basisk berggrund 
som diabas och amfibolit eller skal
grus (snäckskalsbankar som lyfts upp 
på land genom landhöjningen). 

I inlandet finns flera större myr
områden med flarkar och vid sträck

ta gungflyn. Kustbandet har några 
myr ar av högmossetyp, exem pelvis 
Sör flärkemossen i Grund sunda. Vid 
tydligare rikpåverkan kan man finna 
knaggelstarr, gräsull, kärr ull, olvon 
och orkidéerna myggblomster och 
ängsnycklar. 
 
          Stormyran Norra Ulvön (T13)
          (sid 118), Slåttdalsmyran 
Skule   skogen (S11), Ögeltjärnsmyran 
(Q14) (sid 80), Degermyran SV 
Öden (M16N17), Al myran (M17), 
Krokmyrliden (L9) (sid 113), 
Lillsjöslåttern (F5) (sid 124).

sjöar. Kommunens sjöar är i all
 mänhet näringsfattiga med få men 
vackra vattenväxtarter. Det finns 
några näringsrikare vatten med nord
 liga arter som dvärgnäckros och 

v å r e n s  f ö r s t a  backskärvfrö, 
väldoftande liljekonvaljbackar och 
Nätradalens vitsippsblomning är 
någ ra av försommarens budbärare. 
Men det finns dock mycket mera att 
njuta av. Den variationsrika naturen 
er bjuder mängder av botaniska 
upplev elser för den växtintresserade. 
Se bara här!

n a t u r g u i d e  –  b l a n d  v ä x t e r  o c h  d j u r

Botanisering
Backe upp och backe ner. Att botanisera ger en mångskif

      tande upplevelse från landhöjningskustens strandängar, 

            sandstränder och branta kustklippor till inlandets 

                 höjder med gles fjällgranskog på platåerna.

                 Här möts växter från norr, väster och söder. 

                 En orkidée – fram med floran och luppen!

Fackelblomster 
på Holma, 
Grundsunda.
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Kung Karls spira på Krokmyrliden.
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trubb pil blad. I de rikare sjöarnas 
strandvatten kan man finna kaveldun,
jättegröe, stor igelknopp, strandran
un kel och andmat. 

           Öfjärden (P14) (sid 117), 
           Ovan sjösjön (P14), Mycklings
tjärnen (P12), Höglandssjön (P13) 
(sid 119).

37

F
o

to
: 

J 
W

 M
a

sc
h

e
r

F
o

to
: 

O
v

e
 K

ä
ll

st
rö

m

F o t o :  T h o m a s  B i r k ö

Norna, eller är det 
kanske myggblomster?Strutbräken i Farestaåns ravin.

Skogsnycklar studeras i Ås, Sidensjö.

vattendrag och raviner. Frodig, 
örtrik flora förekommer i bäckda
lar, raviner och utmed älv stränder. 
Löv inslaget med gråal, asp, hägg, 
rönn och ibland olvon kan vara rikt 
och höga bestånd av ormbunkar är 
van liga, t.ex. de storvuxna arterna 
nord bräken, majbräken och nästan 
mans hög strutbräken. 



I ravinsluttningarna växer bl.a. 
liljekonvalj, ormbär och brakved.

          Salsviksbäcken (S11) och bäck
           ravinerna norr om Kälsbäcken i 
Skuleskogen (T11), Vikbotten (Q14), 
Nätraån vid Brynge (Q10), Östersel  
Mjäla (Q10Q11), Lindfallet (M12) 
(sid 91). 

skogsmark. Örtrika granskogar, 
fuktstråk i sluttningarna och käll
flöden är de artrikaste skogsmiljöer 
vi har. Här växer gärna skogsfräken, 
stora ormbunksväxter, skogsviol och 
fjälltolta. 

På örtrika marker kan man hitta 
skogsnycklar, nattviol, grönkulla, 
spindelblomster, knärot, trolldruva, 
blåsippa, tibast, dvärghäxört, vit pyro
la m.fl. 

I kommunens södra delar kan 
sydliga arter trivas i gynnsamma 
lägen, t.ex. lönn, lind, under viol och 
skog sallat. 

Sumpskogsmiljöer i gran eller 
oftast blandskog har en speciell flora. 
På rikare underlag av skalgrus eller 
diabas kan det vara artrikt med olika 
orkidéer, blåsippa, brakved, tibast 
och måbär.

          Sluttningarna norrnordväst 
          om Kälaviken (T11), Gran
liden (G9) (sid 108), Herrbergsliden 
(H13G13) (sid 101), Alneskogen 
(P13) (sid 110), Tvillingstaskogen 
(P12) (sid 111), Ögeltjärn (Q14) 
(sid 80).

ängs- och hagmarker, fäbod-
miljöer (sid 121125) och 
sydväxtberg (sid 8587).

 För att studera växter och 
art skiljande karaktärer behövs 

som regel en bra flora samt en lupp. 
Har man en kikare kan den med 
fördel användas bak och fram som 
förstoringsglas. 

           Den nya nordiska floran. Moss 
           berg, B., Stenberg, L. Wahl
ström & Widstrands förlag, 2003. 
Ångermanlands flora. Mascher J.W. 
Svensk Botanisk Tidskrifts red, 1990.
Nya fynd i Ångermanlands flora, 
SBT: 2007.

n a t u r g u i d e  –  b l a n d  v ä x t e r  o c h  d j u r

Strandtrav,  
Höga Kustens 
speciella raritet.

Vitsippor.
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På senare år har sydliga arter spritt 
sig mer och mer t.ex. häggmispel 
och ek.
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          Blomningen för olika växter 
          beror på medeltemperaturen 
på växtplatsen. Att pricka in den 
bästa blomprakten kan därför variera 
från år till år. Tussilagon behöver 
t.ex. + 3°C för blomning, vit sippan 
+ 5°C grader och häggen + 12°C. 

I blomningscirkeln ser du när 
blom  ning vanligen inträffar för några 
av de mer efterfrågade, vackra 
och trevliga växterna.
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Grönkulla på blomsteräng i Galasjö.
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Blomningstid

Höstlåsbräken.

Guckusko.

Backskärvfrö.

Tussilago.



f å g e l s k å d n i n g  ä r  att  
känna till årstidernas växlingar, 
väder och vind och vara på rätt 
plats vid rätt tillfälle. Fågelskådning 
är också att vara beredd på att det 
mest oväntade kan hända. Djuren har 
ju vingar och kan förflytta sig långt 
utanför områden där de normalt bru
kar vara. Det är lite av tjusningen. 

Hösten är mest intensiv och svårast 
då det myllrar av läten och vingslag i 
luften från mängder av ungfåglar och 
föräldrar i vinterdräkt på väg söderut. 

Alla årstider har sin tjusning och 
här följer några exempel på fågel
skådaraktiviteter.

vinterfågelskådning är bäst kring 
fågelbord i samhällen och vid öppet 
vatten. Bra kustlokaler i dec em ber 
och janu ari är Husum (O16O17), 
Långro udden (Q16), Skags udde 
(R15R16) (sid 78), Krokal viken 
(R14), Sand lågan (R13) samt 
Köpmanholmen (R12). 

När det gäller andra öppna vat
ten är Storströmmen i Moälven vid 
Mellan sel (N10) intressant, lik som 
Idbyån (P14), Flärken vid byn Berg 
i Hemlings ån (I10) och Grätnäsån 
nedströms Grätnässjön (P7P8). 

             ugglelyssning är 
                        optimalt vid vind 
                          stilla, stjärnklara 
                             nätter i slutet av 
                                februari och i 
mars med temperaturer runt  5  till 
+ 5 grader. Gärna nätter efter dagar 
med dagsmeja när snön har smält av 
träden i skogen. 

Besök större sammanhängande 
skogs områden efter skogsbilvägar 
utanför tätortens buller och utanför 
de större trafiklederna. Gärna i 
sko gar med anslutande myrar och 
åker marker, och helst också inslag av 
naturskog där ugglorna kan häcka i 
hålträd. Starta förslagsvis i skymning
en och åk en rutt. Stanna med jämna 
mellanrum (t.ex. varan nan km), stå 
tyst och lyssna i fem minuter. 

hackspettslyssning är bäst under 
april dagar från gryning till klockan 
10. Gärna soliga morgnar.

Bra lokaler är Skuleskogen 
(S11T11), Hum melviksberget (S12), 
alskogsområden vid kusten och efter 
älv dalarna, t.ex. Alneskogen (P13), 
Veckefjärden (P12), Sanna fjärden
Ultråfjärden (P16) och Prostin nans 
park i Gideå (L15). Skogsreservat 
och naturskogsområden med 
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ovanför stubbåkern. Gracilt och ståtligt och näs

tan utan vingslag rör den sig framåt. 

Han behärskar luftrummet. Där vinglar den till  

– var det en sork han fick syn på? 

Kikaren immar igen av min upphetsning men vad 

gör det. Dagen är räddad!
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Blå kärrhök och 
sångsvanar.

Också en skådare, 
pärlugglan!
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mycket hålträd som Vänd åt  ber get 
(G9), Herrbergsliden (G13H13), 
Kravattenliden (J11), Kålhu vu det 
(J10) och Kunnådalen (M3M4). 
Deltaområdena i Bysjön (P9), Happ
sta fjärden (O11) och Bodum sjön 
(L12L13) är bra liksom sydväxtberg 
med mycket asp och äldre träd i ras
branterna.

sjöfågelsträck kan du se i april – 
maj och september – oktober. Under 
höstperioden är speciellt dagar med 
hård ostlig eller nordostlig vind att 
föredra, då sjöfågelsträcket trycks in 
mot kustbandet. Även efter kallufts
inbrott i norra delarna av Sverige, 
Finland och vid ryska ishavskusten  

kan större mängder sjöfågel ses. 
Skåd ningen bör påbörjas i gryningen 
och hålla på under förmiddagen.

Bästa lokalen är Skags udde (R15), 
den yttersta spetsen i kustbandet. 
Andra lokaler som torde vara bra 
men som inte är så ofta besökta är 
Långro udden (Q16), Rypskär (P16) 
och Själnö hamn (O17) samt Södra 
Ulvöns sydspets (V12). 

I våra grannkommuner är Järnäs 
udde och Kronören i Nord maling 
samt Ytternäsan (V12) vid Norrfälls
viken att rekommendera.

rovfågelsträck förekommer 
mindre koncentrerat under våren. 
Bästa peri oden är septem ber och 
början av oktober. Speciellt hårda 
eller kraftiga vindar från väst sektorn 
(nordväst) är gynnsamma, då sträcket 
trycks ut mot det yttersta kustban
det. Bästa tiden på dagen är klockan 
10  13. 

  Kusten har fina sträcklokaler 
som Skags udde, södra Ulvön m.m. 
Det går också utmärkt att spana 
från högre belägna berg ett par mil 
från kusten, t.ex. Varvsberget (P13) 
och Åsberget (P12P13). Även högt 
be lägna berg i inlandet kan vara 
gynn samma.

gäss, änder och vadare skådas bäst 
under perioden april – maj och au
gus ti – oktober. 

Bästa lokalerna är vegetationsrika 
sjöar, tjärnar och havsvikar som 
Öfjärden (P14), Idbyfjärden (P14), 
Höglandssjön (P13), Östansjösjön 
(M10), By sjön (P9), Svedjefjärden 
(R11), Korn sjötjärn (Q11), Kroktjärn 
(O15), Sannafjärden (P16), Kasasjön 
(O16), Mycklingtjärn (P12), Vecke
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Fågelskådning vid Risöfjärden.
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fjärden (P12), Billstasundet (O11)  
och Gissjön (L14L15).

I inlandet rekommenderas sjön 
Flär ken (I10) i Berg, MossaträskStor
myran (F1), viltvattnet i Käl (F1), 
Flärkentjärn (G3), Inre Trehör
ningsjön (H13), Åtjärn (H13), 
Stor sjön (J12), Skalmsjösjön (L5) och 
Myckelgensjö sjön (K3K4).

I övrigt är älvdalarna intressanta 
samt översvämmade åkrar under 
vårsmältningen.

nattsångarlyssning är bäst vind
stilla nätter under juni från klockan 
23.00 till 05.00.

Jordbruksmark och lummiga löv 
skogsområden i kustområdet och älv
dalarna är lämpliga miljöer. Besök t.ex. 
Norra Ulvön (T12U13),  Alneskogen
(P13), Näske (R11), Näske brygga 
(S11), Köp manholmen (R12), Svedje
fjärden (R11), Utby (Q12), Bergom 
(Q12), ÖfjärdenIdbyfjärden, Hornön 
(P14), Finna (Q15), Skeppsmaln 
(R15), Banafjäl (P15P16), Täfteå 
(O14), Billsta (O11), Västerhus 
(O11O12), Gott ne (M10). 

          För fågelskådning behövs en
          bra fågelkikare och dito fågel
bok. En handkikare bör ha bra ljus
styrka men ändå inte vara för stor och 
tung. Normalt rekommenderas kikare 
med 10 ggr förstorning, men det är 
ofta praktiskt att ha en kikare med 
lägre förstoringsgrad, t.ex. 8 ggr. Det 
är också bra om kikaren är vattentät 
och stöttålig. För fågelskådning på 
längre avstånd där handkikaren inte 
räcker till rekommenderas en tubki
kare med stativ. 

En bra fågelbok bör vara lätt att 
ta med sig i fickan. Den ska täcka de 
arter som vanligen dyker upp i landet 

och visar färgplanscher på både hanar 
och honor, samt fåglar i vinter och 
ungfågeldräkt.

           Fågelguiden, Europas och
           medelhavsområdets fåglar i 
färg. Mullarney, K., Svensson, L. 
& Zetterström, D. Albert Bonniers 
förlag, 1999.
Fåglarna i Europa med Nordafrika och 
Mellanöstern. Jonsson, L. Wahlström 
& Widstrand, 1993. 
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Smålommen häckar i små, oftast 
fisktomma, myrgölar i kustom
rådet. 

Tofsvipa.

F
o

to
: 

Jö
rg

e
n

 W
ik

lu
n

d

Sträckande tranor.



Gör fågelåret! Den mest inten
siva perioden är under

flytt ningen vår och höst. I skådar
cirkeln ser du när du bör vara ute 
för att pricka rätt för just den 
fågel skådning som passar 
dig bäst. 
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Fågelskådaråret
FLYTTANDE FÅGLARS STRÄCKTIDER 
är inplacerade i årscirkeln.

Yttersta bandet  rovfåglar
Näst yttersta bandet  sjöfåglar
3:e bandet utifrån  vadarfåglar

Därutöver anges vissa vanliga arters/gruppers 
flytt eller aktivitetstoppar.

Björktrast.

Gransångare.Svarthätta.
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i vattnet

naturen g ö r a

Strandhugg vid Norra Ulvön.



i  t u s e n t a l s  sjöar, vattendrag och 
ett hav ner till 293 meters djup döl
jer sig en okänd sida av Örnsköldsvik. 
Som ytlig gäst kan du snorkla om
kring i de över sta vattenl agren, men 
för att tränga djupare behöver du 
dräkt, tuber, certi fikat och inte minst 
kam rater. Väl nere kan du hitta män
ni  skans lämningar på botten, vrak, 
bal laststenar eller kan ske ölflaskor av 
märket ”Själevads Ång bryg geri”. Lika 
fascinerande är livet och naturen. 
Storspigghannen som argsint bevakar 
sitt konstfärdiga bo, kolonier av dam
musslor skal vid skal, eller en armé av 
hornsimpor.

Dykupplevelsen styrs främst av 
två variabler, sikt och tem pe

ratur. Sikten varierar i olika vatten  
och över året. Sämre är den under 
vår och höst flod då vattendragen för 
med sig mycket humusämnen, samt 
sommartid i vissa närings rika vatten 
på grund av algblomning. Vid kusten 
är från lands vind ett plus eftersom 
klart bot tenvatten väller upp. Utan 

torrdräkt begränsas säsong en till som
maren, men med torrdräkt är även 
våren en bra tid för dykning.

Det  finns hundratals vrak 
runt om på våra bottnar. Vid 

Revhällan i Bergöfjärden ligger ek
barken Jens Larsen, förlist 1862, på 
1620 meters djup. Ett annat känt 
vrak är Maja på 10  22 meters djup 
utanför Björnviken på Trysunda. Ge
nom snorkling kan man nå en pråm 
utanför Tennviken och ett vrak vid 
Normanön. Dessutom är det ju inte 
omöjligt att göra nya fynd. 

Kusten erbjuder många möjlig
heter att smyga tätt inpå stupande 
häl lar, Kläppaudden vid Köpmanhol
men är en bra utgångspunkt. 

Inlandsvattnen är däremot i stort 
sett outforskade. Många sjöar har 
stort siktdjup och torde därför vara 
dykvän liga, t.ex. Balestjärn (R13) (sid 
72), Bergsjön (O13), Mjösjön (O12), 
Mosjön (O15), Hinnsjön (Q8 ) och 
Önskasjön (G13). Glöm inte heller 
de ström mande vattendragen, t.ex. 

fälten av dammusslor vid Kärring
berget i Mo älven – en mäktig syn!

För snorkling behövs egent ligen 
bara snorkel och cyklop, för 

sportdykning givetvis mer. Torr dräkt 
är att föredra, men förvånansvärt 
många nöjer sig med våtdräkt. 

För dykning med tuber behöver du  
dykarcertifikat (i). 

Gör som delfinerna, dyk i grupp!
 

Norrlandsleden 1 och 2, 
Westerdahl, C. Länsmuseet, 

Murberget, 1989. 

n a t u r g u i d e  –  i  v a t t n e t

Sportdykning
I viktlös frihet glider jag fram. Blågröna alger rullar fram på botten som 

en gardin av gelé. Bland trädskeletten blänker något till. 

En abborre, loj, lättjefull och en smula nyfiken. 

Våra ögon möts. Vad är jag – monstret i den gröna lagunen?

Snorkling i 
Balestjärn.
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Tånglaken kan 
vara lätt att få syn 
på under vattnet.
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Ett och annat tallbarr har krupit ner och gömt sig i den solvarma sanden. 

Alltså, det både sticks och bränns. Ungarnas plaskande och skrikande 

verkar värma upp luften, men vattnet ser ännu lite kallt ut. 

Bäst att steka sig på filten ett tag innan vattenkonsterna tar vid. 

Tänk att det blev sommar igen!

Bad
Gullviks havsbad.
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Justernäset, 
Happstafjärden.
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Badplats  kartkoordinater

HAVSBAD 

Salusand  M17  
Sandviken, Husum  O17  
Aggösundet P16  
Orrviken P16  
Idbyn  P14  
Gullvik   Q14  
Nyänget   Q13  
Köpmanholmen   R12  

INSJÖBAD

Husåns vattensystem
Kantsjö badplats, Kantsjön H12
Djuptjärns badplats, Djuptjärnen  H12  
Kerstins udde, Inre Lemesjön  H14  
Byvikens badplats, Yttre Lemesjön  J16 
Hattsjöbadet, LillHattsjön   J15  

Gideälvens vattensystem
Remmarns badplats, Sandsjön E9
Kärrsjöbadet, Kärrsjön  H11  
Storsjöbadet, Långviksmon, Storsjön  J12 
Nylidens badplats, Noret  H10  
Hemlings badplats, Hemlingsån I11
Ledings badplats, Ledingsjön  L12  
Bergvattnets badplats, Bergvattssjön  L12  
Granto, Gissjön  L14  
Gideåbadet, Gissjön L15  
Mosjöns badplats, Mosjön  O15  

Moälvens vattensystem  
Sjöbadet, Mossaträsksjön  F1  
Gafselebadet, Gafselsjön G3  
Rödvattnets badplats, Rödvattensjön  G6    
Mesjöns badplats, Mesjön  J8  
Flärkenbadet, Flärken  L7  
Långnäset, Myckelgensjösjön  K4  
Långsele åbad, Södra Anundsjöån L5  
Bredbybadet, Södra Anundsjöån M8
Sandudden, Norrböle, Anundsjön M9
Sjönäset, Mellansel, Anundsjön M9  
Gottnebadet, Utterån  M10    
Forsbadet, Västergundsjösjön  M11  
Lomsjöbadet, Lomsjön  O12  
Vikebadet, Vikesjön  O13  
Justernäset, Happstafjärden  O11  
Västerhusbadet, Själevadsfjärden  P11      
Åtebadet, Åtessjön  P11  
Bergoms badplats, InreBergomsjön  Q12  

Nätraåns vattensystem   
Stugusjöbadet, Stugusjön  O5  
Skorpedsbadet, Önskanån  N5  
Djupsjöbadet, Djupsjön  O7  
Bysjöbadet, Bysjön  P10  
Snippersjöns bad, Lövsjösjön  P10  
Komnäsbadet, Billsjösjön  P10  
Drömmesjöbadet, Drömmesjön  Q9  
Kornsjöstrand, Kornsjösjön  Q10  
Bräckebadet, Långnässjön  R10 
Åmynnet, Åfjärden  R11

Tempererade utebassänger finns i Mellansel 
(N9), Gullvik (Q14) och Ulvöhamn (U12).

De flesta badplatser sköts av lokala föreningar 
medan kommunen har ansvar för några (i).



b a d  ä r  något som 
förknippas med värme 
och långa sandstränder. 
Det är minst lika mysigt 
att dra iväg till någon ö 
ute i skärgår den och lägga 
sig på solvarma klippor och sola 
för att sedan ta sig ett svalkande 
dopp.

  
I början av juni börjar vatten
tempe raturen att stiga för att 

nå badvänlig temperatur kring 18 
grader i mitten av juni, då normala 
männi skor brukar våga sig på ett för
sta dopp. 

Havsbad får du som re gel vänta 
med till i juli för att temperaturen 
ska vara angenäm. Sedan håller 
sig badtem pera turen till mitten av 
augusti och det är dags att kliva upp 
igen. 

I många grun da insjö ar kan dock 
temperaturen stiga ända till 25 gra
der och badvän ligheten kan hålla sig 
ända in i sep tember. De riktigt djärva 
vinterba dar. En upp sågad vak utanför

                  en bastu, en språng 
                marsch, ett plask och 
              ett skrik.

             Det finns ett 50tal
                  insjö  bad och åtta havs
 bad om du vill bada vid ordningställ
da badplat ser, se faktarutan sidan 46. 

Utöver dessa finns det över 20 mil 
kust och flera hundra sjöar där det 
går att bada om du vill hitta ditt eget 
smultronställe. Vi kan avslöja tre fina 
vikar med sand strän der: Björn viken 
på Try sunda (S14), Lillkroken på 
Råskärs ön (R14) och Sand viken på 
Norra Ulv ön (T13). 

Utrustningen är det väl inte så 
mycket att orda om – badbyxor 

och baddräkt erfordras på de offici
ella badplatserna. Inget iordningställt 
naturistbad finns i kommunen. 

Det är viktigt att vara simkunnig. 
Un der sommaren anord nas simskolor 
på ett flertal badplatser i kommunen. 
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Dopp i Stor
Degersjön.
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                  ö r n s k ö l d s v i k s

                k o m m u n  med sitt 
    kuperade, omväxlande landskap, 
  stora fallhöjder och djupa dalar ger 
unika förutsättningar för en mång fald 
av fiskevatten. 

Även om man ägnade en stor del 
av fritiden till att ständigt utforska 
nya fiskeplatser skulle antalet fiske
vatten sannolikt räcka till att upp
täcka och lära sig nya vatten livet ut.

 
Det finns ca 1 500 sjöar, 200 
km havsstränder och över 700 

km fisk förande bäckar, åar och älvar 
att välja mellan. 

Du kan köpa fiskekort av ett 
60tal fiske vårdsorganisationer (i) 
som förval tar fisket i olika områden 
inom kom munen. Turistbyrån säljer 
fiskekort från i stort sett alla fiske
vårds områ den. 

Detaljinformation om de olika 
fiske vattnens läge, fiskarter och annat 
hittar du i Fiske guiden.

Sportfiskare fiskar efter 17 fisk
arter i sötvatten inom kommu

nen. Fiskeguiden beskriver ett 20tal 
olika typer av fisken som lockar 
skilda kategorier av fiskeutövare. 

Strömvattenfiske efter öring och 
harr, gösfiske, specimenmete eller 
vinterfiske efter gädda (angeldonsfis
ke) är några ex em  pel på dessa typer 
av fisken som kräver helt olika typer 
av utrustning och teknik. 

Fiskeguiden ger dig en mängd tips 
och svar på hur du ska fiska i Örn
sköldsviks kommun för att lyckas.

Fiskeguiden – på internet: 
www.ornskoldsvik.se/fiske

guiden 

Handbok i Lustfiske, Engström, M. 
Rabén Prisma förlag, 1996.  Första 
sportfiskeboken, Ingerhed, E. Falk, B. 
Bokförlaget Settern, 1990.

48

Fiske
Flugfiske efter 
öring i Lillsjön, 
Myckelgensjö.

F o t o :  L e i f  M i l l i n g

F
o

to
: 

L
e

if
 M

il
li

n
g

Fiskelycka mäts inte i kilo! Fiske är att komma nära inpå naturen, vara 

en del av naturens skådespel, njuta av fiskets spänning och avkoppling. 

Det läker en onaturligt stressad själ på ett naturligt sätt. 

Ett sätt att återvända till något som människans arvsanlag  

anpassats till i hundratals årtusenden. 
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Gösfiske i 
Själevadsfjärden.

Boka in fiskeåret i din kalender 
med hjälp av årsfiskecirkeln. 

Den visar fiskeåret ur ett helhetsper
spektiv och ger dig vägledning om 
vilka typer av fisken som är “hetast” 
under olika delar av året i denna 
kommun. I Fiske guiden hittar du 
även när under dygnet varje 
typ av fiske är som bäst i 
Örnsköldsvik.

Fiskeåret ÅRSTIDER i Örnsköldsviksregionen

Vår. 14 april – 31 maj 010°C*
Sommar. 31 maj – 11 september. Över 10°C*
Höst. 11 september – 3 november. 010°C*
Vinter. 3 november – 14 april. Lägre än 0°C*

*)Dygnsmedeltemperatur
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Pimpelfiske i 
Gvalsjön, Nätra.



Paddla kanot

man tyst och stilla i nära kontakt 
med naturen, förlitande enbart på sin 
egen styrka och förmåga. 

I Örnsköldsvik finns det mesta 
en kräsen kanotist kan önska; 

stilla, slingrande åar, rykande och 
rytande forsar, större sjösystem och 
en brant kust med öar, holmar och 
skär. 

En del kanotvatten är iordning
ställda med rastplatser, isättnings 
och upptagningsplatser medan andra 
är helt vilda med större utmaningar. 
Förutom lederna kan Degersjöån, 
Pengsjöån, Hemlingsån och Lägstaån 
nämnas som spännande åar där man 
själv får söka sig fram.

å -  o c h  ä l v p a d d l i n g

nätraåns kanotled utgörs av 
sträckan mel lan Skorped (O6) och 
Sidensjö (P9). Kanotleden är famil
jevänlig och lätt paddlad hela som
maren. Vid låg vattenföring i juli kan 
det dock bli en del grundkänningar.

Leden är väl utbyggd med park
e ringar, tre övernattningsstugor, 
eldplatser med vind skydd m.m. 
Fågelvägen är sträckan 25 km men 
tack vare åns alla krökar blir padd
lingsvägen hela 45 km med en fall
höjd på drygt 30 meter. OBS! Myre 
forsen ej farbar. Bär kanoten förbi! 
Nätraån är en smal och vindlande å 
som tar sin början långt upp i inlan
det och faller ut i Nätrafjärden vid 
Köpmanholmen.

Omgivningen är omväxlande med 
skogar, odlingar och höga nipor. Det 
är aldrig långt till vägen och på flera 
ställen finns nedsättningsplatser så 
man kan välja ut etapper efter tycke 
och smak. 

p a d d l i n g  ä r  ett till synes an språks
 löst färdsätt på vatten. Överallt från 
den minsta bäck till oceanen gli der 

Kanoten glider fram ljudlöst och bakom nästa krök lösgör sig en stor 

mörk skugga. I 56 sekunder stirrar vi på varandra – den präktiga sex

tontaggaren och vi i kanadensaren. Sedan rycker älgtjuren till av vår 

vittring och springer iväg framför oss i den grunda forsen i en kaskad 

av vatten. Undrar vem som blev mest förvånad?
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KANOTLED Sträckans karaktär paddlingslängd (km)

Nätraån Smal, lugn och meandrande 45 

KubbeNorrflärke Medelbred meandrande 18 
Moälven Bred och loj, mestadels sjöpaddling 20 

KANOTSTRÄCKA  

Åselån, Norra Smal, lugn vildmarkspaddling bredare 
Anundsjöån sel i nedre delen 11, 13
Utterån  Smal, lugn meandrande   

med flera små forsar  13
Flärkån Medelbred och lugnt strömmande med
 flera forsar 10
Övre Gideälven  Bred, omväxlande med flera större forsar  38   
Nedre Gideälven Bred och loj, mestadels sjöpaddling 27 

Kanotlederna sköts av föreningar och kommunen (i).

Ta kanoten för en 
fisketur på Lomsjön.



kubbe-norrflärke kanot-
led i den slingrande, kultur
sköna Kubbeån (Moälvens vatten
system) går från Djupmyrforsen (K6) 
väster om Kubbe till Nysjön (L7). 
Dessa 18 km bjuder på familjevänlig 
paddling i lugna vatten mellan skog, 
by och åker. 

Sträckan tar ungefär sex timmar 
och det finns gott om rastplatser för 
den som blir trött eller hungrig. 
I Kubbe finns ”Kubbe Camp” med 
övernattningsmöjligheter för större 
grupper.

moälvens kanotled är 20 km 
lång och går från Mo (O11) till hav
et. Nedströms Mo finns en bra isätt
ningsplats och häri från ringlar älven 
lojt i ett plant sand område ner till 
Happstafjärdens vackra delta. Sedan 
är det mest sjö paddling ut till havet. 

På sträckan finns bra rast platser i 
Galastan, på Bockholmarna, frilufts
centralen i Själevad samt vid badplat
serna i Justernäset, Västerhus och 
Kärringberget.

                   i åselån (Mo älvens 
                    vattensystem) finns det
                   en paddelbar sträcka 
                som är 11 km lång  mellan 
Storselet (H5) till Åbo sjön (H5). 

Mestadels lätt paddling genom  
bäverland med bra fiske möjligheter. 
Vid låg vatten föring måste man dock 
bära förbi tre kort are forsar. Det är 
möjligt att starta mitt på leden och 
några vind skydd finns utplacerade. 

Efter en kortare landtransport 
kan sedan turen förlängas en bit 
ned ströms där ån förenar sig med 
Sol bergs ån (H4) och byter namn 
till norra anundsjöån. Härifrån 
är det padd lings bart ungefär 13 km 
ner till Sel stadammen (J6). OBS! 
Ta upp kanoten vid röda stugan till 
vänster innan bron och forsen vid 
Selstadammen!

i utterån (Moälvens vattensystem)
finns en 13 km lång sträcka som du 
kan paddla med lämplig startpunkt  
vid vägbron över Utterån strax 
upp ströms mötet med Hädanberg

sån (L9). Sträckan är lätt paddlad även 
under låg vatten föring och meandrar 
stillsamt, mest i skogs bygd.Ta gärna en 
rast vid Gott ne fäbodar. Kanoten tas 
upp före bron vid Sågfallet (M10). 

OBS! Ta upp kanoten innan bron, Såg
fallet är opasserbart (sid 93).

flärkån (Gideälvens vattensystem) 
har en paddelbar sträcka som är 10 km 
lång och går genom vildmar ken från 
Lapplandsgränsen söder om Björn landets 
nationalpark (D7) ner till Flärken (D9). 
Vid låg vattenföring, vanligen under 
högsom ma ren, kan det bli  grundstötning 
i några småforsar och det är bäst att tåga. 
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Paus vid 
Lägstaån.



Bra rastplatser är badet i Svedje, häng    
bron vid Västergissjö och Gran to  
ba det i Gissjön, där man kan be söka 
Skall bergsgrottan. I Gideå måste 
kanoten bäras förbi dam men.

s j ö p a d d l i n g

Några större sjöar som starkt rekom
menderas är Lägstasjön (F6), Gaf sele 
sjön (G3), Hattsjön (J14) samt Inre 
och Yttre Lemesjön (I14, I15). En kor
 t are bär ning måste göras mel lan sjö
 arna. Vidare har vi de flikiga och ö 
rika StorDegersjön (R7R8), Hinn sjön 
(Q8) och Grätnässjön (P7) i söder.

h a v s p a d d l i n g

Örnsköldsviks skärgård består av en 
brant kust med djupa vatten och 
höga öar, således lite mer utma
nande än stilla, grunda havsvikar. 
Lämpliga utgångspunkter är Näske 
brygga (S11), Köpmanholmen (R12), 
Örn sköldsviks hamn (P13), Själevads 
friluftscentral (P12), Sandlågan 
(R13), Aggösundet (P16), Gullvik 
(Q14), Nyänget (Q13) och Skede
viken (Q15). 

Kanoter finns vanligen i två vari
anter, kanadensare och kajak.

kanadensaren är en stor och 
öppen kanot som tar mycket last, 
23 personer plus packning, men är 
rela tivt känslig för vågor och vind 
och därför mindre lämpad på stora 
sjö ytor. Den paddlas vanligen med 
enbladiga paddlar. I grunda, steniga 
vattendrag är en aluminiumkanot att 
föredra då den är tåligare och lättare 
att bära. 

kajaken har täckt däck med en 
eller två sittbrunnar, vilket tillsam
mans med en smärtare profil gör den 
mer sjöduglig än kanadensaren. 

Framdrivning med dubbelpaddel 
gör den dessutom mycket snabbare. 
Sätt fast paddeln med en rem!

För havskajakpaddling är det nöd
vändigt med bogserfästen och lina. 
Dessutom behövs sittbrunnskapell, 
svamp, länspump, reparationsgrejor, 
paddelflottör, våtdräkt, karta och 
kompass (det kan bli dimma). 

Paddla inte ensam långt ut på 
havet, det är svårt att ta sig upp i en 
kapsejsad kajak.

 
utrustning som ombyteskläder, 
mat, sovsäckar m.m. bör förvaras 
vattentätt. Flytvästen du bär ska ha 
grenband.

          övre gideälven har en 
                     paddelbar sträcka som
                        går från Över sjön 
                      (C10) i Västerbotten
                       till Siktensjöarna söder
                       om Nyliden (H11). 
                      Kanot vägen blir sträck 
                    an 38 km lång och går
                  genom en rätt vild natur 
                med skog, myr och åsar, 
            men här och var bryter byar 
och kul turmarker in. Det här är 
bäverland med bra fiskemöjligheter 
och fina rastplatser. Speciellt skönt är 
sjö systemet vid Tällvatt net (E10). 

Ned sätt  ning sker i biflödet till 
Över sjön, där efter ner till Gide älven. 
Förbi Sörå och Krok nor forsen (D10) 
och Asp sele forsen (E10) är det bär
ning eller frakt med kanotvagn som 
gäller. Efter några kilometers padd
ling kom mer sju forsar, bland dem 
Kvarn for sen, och landtransport. Från 
bron i Studsviken (G11) ner till Sik
ten sjö arna är padd lingen rogiv ande. 

nedre gideälven har en pad
delbar sträcka som är 27 km från 
Björnforsen i Björna (K12) genom 
Bodumsjön och Giss jön ner till 
Gideå Bruk (M15).

Leden går mestadels genom sjöar, 
men även på den lugnflytande älven.
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Havskajakpaddling 
med Balesudden i 
bakgrunden.



Uthyrning av kanadensare och 
kajaker finns på flera ställen i kom
mu nen (i).

 Alldeles efter snösmältningen
 är det mycket vatten i rörelse 

och de minsta vattendragen kan vara 
farbara medan större forsar är direkt 
farliga. Maj och juni är en känslig 
period för häckande fåglar och man 
bör då und  vika att gå iland på öar 

med större sjöfågelkolonier. Under 
sommaren sjunker vat ten ståndet till 
kritiska nivåer i mån ga mindre åar.

Vattentemperaturen under vår och 
höst är inte särskilt inbjudande och 
våtdräkt är en viktig livförsäkring om 
man är långt ute till havs. 

En havskajaksguide för Höga 
Kusten finns att köpa på 

turistbyrån.

h ö g v a t t e n t o p p e n

 1 april 10 april 20 april 1 maj 10 maj 20 maj 1 juni 10 juni 20 juni 30 juni

Bästa perioden att paddla i mindre vattendrag är direkt efter högvattenflödestoppen i början 
av maj, d.v.s. 10 maj15 juni. Större vattendrag och selområden kan med fördel paddlas längre 
fram på sommaren, i vissa fall ända in på hösten.

F o t o :  O v e  K ä l l s t r ö m

F
o

to
: 

O
v

e
 K

ä
ll

st
rö

m

Paddling under 
flödestoppen i maj, 

Svartsjöbäcken, 
Lägstaån.
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n a t u r g u i d e  –  i  v a t t n e t

Segling och 
båtutflykter

Vi har just lagt ut på det sommarloja havet. 

Seglen är hissade och vi ligger stilla. 

Väntar. Det kluckar lätt mot skrovet. 

Plötsligt, en bris kommer, seglen spänns som 

muskler, båten kränger till och skjuter fart. 

Ohoj!

s k ä r g å r d e n  i  Örnsköldsvik är 
unik i Östersjön. Höga Kustens vack
ra landskap innehåller djupa fjärdar 
och vikar, ibland med över hundra 
meters djup alldeles intill stranden. 
Seglingsförutsättningarna är goda 
med fina öar och skär som är lätta att 
göra strandhugg på.

 
 Så fort det är öppet vatten kan 
du åka ut till öarna i skärgården. 

Väd ret och vattentemperaturen är 
behag ligast från mitten av maj till 
mitten av septem ber. Tidigare eller 
senare går natur ligtvis också så länge 
det finns öppet vatten, men då är 
det stor risk för dåligt väder och 
ned is ning av båten och du bör ha god 
sjö vana. 

Vid högtrycksperioder växlar vind
arna mellan pålandsvind (sjöbris) 
un der eftermiddag och kväll och 
från landsvind (landbris) under natt 
och morgon. Det kan var bra att veta 
när man ska förtöja sin båt.

Utmed hela kustremsan finns 
det många fiskelägen och 

natur   hamnar som du kan besöka, allt 
beroende på om du vill vara ensam, 
träffa männi skor, handla mat, sola, 
bada m.m.

FISKELÄGEN OCH NATURHAMNAR

Fiskelägen kartkoordinater Latitud/longitud

Själnöhamn   (O17)  63º20’33”/19º15’1”  
Holma   (P17)  63º16’34”/19º8’42”  
Skagshamn   (Q15)  63º12’37”/19º1’36”  
Skeppsmaln  (R15)  63º11’31”/19º1’3”  
Grisslan   (R14)  63º10’45”/18º53’21”  
Trysunda   (S14)  63º8’24”/18º47’30”  
Strängöarna   (S12)  63º7’53”/18º37’31”  
Sandviken   (T13)  63º4’17”/18º41’44”  
Ulvöhamn   (U12)  63º1’23”/18º39’16” 
Marviksgrunnan   (V12)  62º58’56”/18º37’18”  
 
Naturhamnar kartkoordinater Latitud/longitud

Fillingen   (M17)  63º24’59”/19º15’38”  
Själskäret   (P14)  63º16’48”/18º52’11”  
Malmön   (Q15)  63º12’44”/18º56’0”  
Råskärsön   (R14)  63º11’29”/18º53’53”  
Vågöholmen   (R14)  63º10’56”/18º51’49”  
MellanBalesviken   (R13)  63º10’43”/18º42’24”
SörBalesviken   (R13)  63º10’28”/18º42’4”  
Vågön   (R14)  63º10’14”/19º52’19”  
Trysunda   (S14)  63º8’42”/18º47’24”  
Salsviken   (S11)  63º7’43”/18º31’51”  
Tärnättholmarna   (S12)  63º6’45”/18º32’48”  
Värnsingarna   (T13)  63º4’32”/18º44’5”  
Ankarberget, Norra Ulvön   (U12)  63º1’2”/18º38’41”  
Rödharn, Norra Ulvön   (U12)  63º0’39”/18º38’0”  
Fäbodviken, Södra Ulvön   (U12)  63º0’36”/18º38’7”  
Rensviken, Södra Ulvön   (U13)  62º59’52”/18º39’32”  
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Landstigningsförbud råder på vissa
fågelskyddade öar.

I motorbåt på 
glittrande hav vid 
Skrubban.
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          Till Ulvön går under 
          sommaren skärgårdsbåtar 
dag ligen från Docksta/Ullånger. 
Från Köpmanholmen går dagliga 
förbindelser året om till Trysunda 
och Ulvön. Du kan förstås ta dig ut 
på egen hand till öarna; segelbåt, 
motorbåt, havskajak eller kanot. 

En grund läggande regel är att alltid 
lyssna på sjörapporten (Sveriges 
Radio P1) för information om vind
styrkor och vindriktningar, samt 
vädret i övrigt.

Kontakta Sjöräddningen på nöd
numret 112 om du råkar i sjönöd. 
Under långturer är VHFradio eller 
motsvarande nödvändig för att nå 
sjöräddningen på Stockholmradio.



fågelskydd. Följande öar är fågel
skydds områden med landstignings
förbud under perioden 15/415/8: 
Kankgrundet och Själbådan i Grund
sundakusten, Öster och Västerskär 
vid Skags udde, Värnsingsklubbarna, 
Flasan, Grå buten, och Gråskärs bådan 
vid Ulvöarna.

Gnäggen söder om Ulvöarna är na
turreservat och här råder förbud mot 
landstigning hela året och vis telse 
närmare än 200 meter från 15 april 
till 1 september (sid 77).

Andra öar som inte är fågelskyd
dade men där landstigning bör 
und vikas under maj och juni är Lill 
och StorKvarngrund i Grundsunda
kusten, Otterskären utanför Skags 
udde, Vågöholmen vid Vågön samt 
Ronögrundet och Kvarngrön nan vid 
Ulvöarna.

F o t o :  J ö r g e n  W i k l u n d
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Tordmular finns på några 
fågelskyddade öar.

Segling vid Näske
fjärdens inlopp,  

utanför Skuleskogen.



naturen g ö r a

på snö och isSkymning över Pengsjö-Stormyran.



a t t  s p ä n  n a  på sig de breda, 
trygga träskidorna och bara knata ut 
i terrängen kan bjuda på en del över-
raskningar och helt nya naturupple-
velser. Eller var för inte följa någon av 
de många leder som finns? För den 
”snabba” och aktiva motionären finns 
även ett stort antal väl underhållna 
elljusspår kring tätorterna.  

Skidsäsongens längd beror 
för stås på väderbetingelserna 

men pågår normalt från november 
till mitten av april på högre nivåer. 
De kustnära spåren på lägre höjd har 
ofta en kortare säsong, i regel från 
början av december till slutet av 

mars. Vissa år ligger snön meterdjup 
på nivåer högre än 200 meter, i 
bör jan vit och fluffig för att sedan få 
allt bättre bärighet. I slutet av mars 
och i april kan det bildas hård skare 
som gör att man kan åka lätt och fort 
långa sträckor. För skarbildning krävs 
rejäl upptining av snötäcket dagtid 
och flera minusgrader nattetid, alltså 
ett högtryck. 

o b a n a d  t e r r ä n g 

Obesökta ställen, mystiska djurspår 
som man kanske borde bakspåra, en 
ovanlig stund av tystnad är några av 
de njutningfulla ögonblick som kan 

upplevas vid denna typ av åkning 
med breda skidor. 

De tidigaste och senaste 
skid utflyktsmålen är ofta de 

högre belägna skogs områdena, t.ex. 
Gammtratten (F7-F8), Vändåtberget 
(F9-G9) och Stockholmsgatan (E5) 
efter Lägstaån; Bågaliden (H9), 
Kålhuvu det (J10) och Kravattenliden 
(J11) efter Hemlingsån; Solberget 
(G3-G4), Mossaträsk-Stormyran 
(F0-F1) och Pengsjökomplexet 
(H3-I4) efter Norra Anundsjöån 
och Kunnå dalen (M3-M4) vid 
Hällvattnet. 

Skidåkning
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Gnugga sömnen ur ögonen för här ska åkas skidor! Solen är redan 

uppe, men det är fortfarande minusgrader och skaren är hård som en 

skorpa. Upp på bergen, glest mellan träden, av med mössan, det fra-

sar fräckt under de långa laggarna. Två timmar nu. Hoppsan! Skorpan 

har visst blivit en limpmacka…hmmm, frukost!

Skuleskogens glesa hällmarker inbjuder till skidåkning med breda träskidor.F o t o :  O v e  K ä l l s t r ö m
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I anslutning till systemet 
finns flera startplatser. Park-
eringen vid Fälltjärn (N12) 
har plats för ett 20-tal bilar.
   Vid Västeralnö fäbodar (N11) 
Backsjö och Västansjö (O12) går 
det också att parkera. För den riktigt 
skidsugne finns det, vid snörika vint-
rar, anslutningsspår till Myck ling, ja 
ibland ända till stan via Åsberget.   

solberget är kommunens och hela 
länets tak med höjden 594,5 m.ö.h. 
och därmed i paritet med Storlien. 
Den höga höjden tillsammans med 
ett inlandsklimat sörjer för ett tjockt 
och lång varigt snötäcke. Här finns 
en skidanlägg ning bestående av en 
skid backe, stugby och cam ping, men 
också 20 km preparerade skid spår, 
varav 5 km är elljusspår (sid 131).  

Solberg ligger nio mil från 
Örn sköldsvik längs väg 348, 

”Sagavägen”, på sydsluttningen av 
Solberget (G3-G4). Skidspåren 
ansluter både nere i byn och vid 
toppstugan. En mindre raststuga 
finns vid utsiktstornet på toppen.

nätra fjällskog är ett högt 
beläget och kustnära friluftsområde

                            på  4 000 ha som 
                              mycket riktigt
                             bjuder på fjäll -
                           känsla. 
                     Här finns ett om-
fattande stig- och spårsystem som 
sam man binder ett dussintal gamla 
fäbod vallar, samt Västanåhöjdens 
natur reservat (sid 106). 

Flera av fäbodarna har restaurerats 
och står idag öppna för allmän heten, 
både för övernattning och rast. 

Under vintern prepareras ungefär  
30 km spår. Parkering vid Hinnsjön 
eller Skrike  bodarna. 

Nätra fjällskog ligger 35 km 
sydväst om Örnsköldsvik. 

Hinnsjön (R9) nås från E4:an vid 
Bjästa via Kornsjö och till 
Skrikebodarna (R9) leder en väg 
västerut från E4:an i Skulnäs.

Från Skrikebodarna leder anslut-
ningsspår vidare söderut mot Vibyg-
gerå fjällskog. 

Andra fina skidutflyktsmål är Skule-
skogens nationalpark (S11-T11) 
och Ögeltjärn/Bergtjärnområdet 
(Q13-Q14) söder om Gullvik. Glöm 
inte heller havsisarna på Risö fjärden, 
Bäckfjärden, Gullviksfjärden, Åvike-
fjärden för att nämna några.

p r e p a r e r a d e  l e d e r 

        rutbergsterrängen är ett
            stads nära friluftsområde med
            ett väl ut byggt spårsystem. 
          Det finns ca 25 km spår och 
        leder som går över myrar och 
      bergknallar. Vill du åka skidor 
tidigt på säsongen är Rutberget det 
perfek ta alternativet eftersom snön 
ofta lägger sig redan i mitten av no-
vember. 

Mitt i området ligger Rut bergs-
hotel let, en stuga öppen för allmän-
heten, och i södra kanten ligger 
Hugg sjö stugan. Ett rum är alltid 
tillgäng ligt och på helg erna under 
vårvintern är även resten av stugan 
öppen med servering. 

Förutom stugorna finns det flera 
vindskydd om du känner för en rast. 

Rutberget ligger ungefär 15 
km nordväst om Örnsköldsvik. 
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Skidåkning på top-
pen av Kålhuvudet. 
Här finner du tyst-
nad, vyer  
och vildmark.

VINDEN KYLER

Temperatur (°C)

 0 -5 -10 -15 -20 -25 

Kyleffekt
2 -2 -7 -12 -17 -23 -28
7 -11 -17 -25 -32 -38 -45
11 -16 -23 -31 -38 -46 -52
16 -18 -26 -34 -42 -49 -57
20 -19 -28 -36 -43 -52 -59

Exempel: När det blåser 11 m/s och är -5°C uppgår 
kyleffekten till -23°C.

Vind 
m/s



f l e r  t u r o m r å d e n

Skyttisterrängen (P13) ligger 
centralt med fina turspår med 
vindskydd och grillplatser (total 
längd ca 40 km) och är kommunens 
mest välbesökta skidområde (sid 
129). Här kan även en del av spåren 
vintertid konstsnöbeläggas.

I avsnittet ”Närnatur”, på sidorna 
128-131, presenteras ytter ligare ett 

antal skidområden 
med preparerade leder lämpliga 
för tur åkning i t.ex. Mellansel och 
Vitsjöterrängen.

F o t o :  O v e  K ä l l s t r ö m
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Huggsjöstugan 
är en populär 

skidstuga.Rutbergshotellet ligger mitt i det välutbyggda 
spårsystemet i Rutbergsterrängen.
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elljusspår

I tätorterna finns för motionsåkare en 
rad elljusspår och terrängspår som av 
olika före ningar (i) prepa reras med 
spårmaskin. Se faktarutan till vänster!

Det finns tre faktorer som är 
avgörande om en skidtur ska bli 

lyckad eller inte. Skidorna, klädseln 
och vallan. 

I preparerade spår går vanliga 
plast  skidor av lättare modell ut-
märkt, men utanför spåren behöver 
man bredare turskidor, Tegsnäsare 
eller motsvarande, för att inte sjunka 
hjälp  löst ner i snön. Vid skaråkning 
rekommenderas däremot lätta skidor, 
gärna med stålkant. 

För motionsåkaren gäller lätt 
kläd sel, medan turåka ren kanske har 
med sig en ryggsäck med fika, varma 
klä der och en ka mera. Och vallning 
är en konst som man har stor fördel 
av att lära sig. 

Många skidstugor har servering 
under vårvintern. För öppethållan-
de se ortstidningen eller kon takta 
Turistbyrån (i).

ELLJUSSPÅR koordinater spårlängd (km)

Banafjäl  (P16)   2,5
Bonäset  (P13) 3,5 
Björna  (K12) 2,5
Bredbyn  (M8)  5
Flärke  (J15)  2,4
Gideå  (L15)  2,7
Gimåt  (O13) 3,4
Gottne  (M10)  3,2
Husum  (O17)  5
Hörnsjön  (P13)  3,2
Köpmanholmen  (R12)  2,8
Långviksmon  (J12)  2,5
Mellansel  (N9)  3,5
Moliden  (N10)  5
Myckling  (P12)  3,7
Rödvattnet  (G6)  2,5
Sidensjö  (P9)  2,5
Skorped  (O6)  2,5
Skyttis  (P13)  13
Solberg  (G4) 3,3
Terrasspåret  (P13) 1
 – Åsberget 
Trehörningsjö  (H14) 2,8
Vårby  (Q13) 7,5

Solberget, kom-
munens tak, har 
fina skidspår.

I april börjar en fin skid-
period med hård skare.

Gammtratten, Anundsjö. F
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F o t o :  H å k a n  N o r d s t r ö m



m e d  d e n  kuperade terrängen och 
riktiga vintrar med meterdjup snö i 
å(k)tanke är förstås förutsättningarna 
för utförsåkning ypperliga. 

Säsongens längd varierar år från 
år beroende på väder leken. 

Oftast kan du åka utför från decem-
ber till mars men vissa år redan från 
novem ber fram till mitten av april. 

Många anläggningar har snö kano-
ner och kan med hjälp av lite kyla ha 
åkbara backar redan innan snön kom-
mer.
 

Det finns fyra 
slalombackar i 

kommunen, se fakta-
 rutan nedan. Strax söder 
om kommungränsen hittar du Skule-
backen med bedå rande utsikt över 
Höga Kusten från Skule bergets topp. 

Sätten att ta sig nerför är flera: 
slalom, telemark eller snow-

board. Flera av anlägg ning arna har 
skidskola och uthyr ning av full stän-
dig utrustning. En boardercrossbana 
finns i Bjästabacken.

n a t u r g u i d e  –  p å  s n ö  o c h  i s

Utförsåkning
Det bästa vädret för utförsåkning är riktigt elaka snöstormar. 

Dagen före alltså. Kasta sig elegant ut i pisten och piska pudret 

jäms med fotknölarna. Dansa som en virvelvind och vrida 

mjölksyran ur låren nere vid liften. 

Egentligen har ju Stenmark redan sagt allt:  

De ä ba å åk!

ANLÄGGNING  nedfarter  liftar  Längd  Fallhöjd  Halfpipe  Elbelysn.  

Skulebacken, Docksta (T10)  4  3  1200 m  260 m  nej  ja
Solbergets skidanläggning, Solberg (G4) 6  3  1600 m  220 m  nej  ja  
Bjästabacken, Bjästa (R11)  7  4  1200 m  180 m  nej  ja  
Åsbacken, Örnsköldsvik (P13)  4  2  600 m  120 m  120 m  ja
Djuptjärnsbacken, Kantsjö (H12)  1  1  400 m  80 m  nej  ja     

För frågor - kontakta anläggningarna (i).
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F o t o :  P e l l e  N o r d l a n d e r

Vilopaus i 
Bjästabacken.
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har du också möjlighet att se spår av 
ut ter, bäver och mink. Renen före-
kom mer på lavrika tallmoar. 

Rovdjur som hermelin, småvessla 
samt de större som lo, järv, och varg 
kan tänkas dyka upp i olika miljöer. 

Björnen sover i sitt ide på vintern 
så spår av den ser du i regel enbart 
från början av april till dess att det 
blir barmark. Spår efter ripa före-
kom mer ofta på lövrika hyggen där 
de äter knoppar. Man kan även se 
skogsfåglarnas sovgropar i snön.

När du spårar djur ska du ta 
god tid på sig. Du måste göra 

mer än att titta på enskilda spår-
stämp  lar. Spårlöpans utseende är 
viktig och du bör med skidor eller 
snöskor följa spåret bakåt en bit så 
att du blir säker på artbestämningen. 

Snöförhållandena varierar mycket 
och kan göra spårstämplar mycket 
svårbedömda. Sök efter bättre spår-
stämplar under t.ex. täta granar. 
Djuret bör inte framspåras efter som 
man då riskerar att stöta upp och 
skrämma iväg det. 

Att med snöskoter söka och följa 
efter spår är inte tillåtet.

n å g r a  d j u r s p å r

hare. Omisskännlig spårlöpa med 
stora bakfötter bredvid varandra 
framför framfötterna. Bakfots spåret 
är stort, 7-10 cm, medan framfotspå-
ret är 5-7 cm långt.

lodjur. Den nordiska ”katten” är 
anpassad för vintern och dess stora, 
runda tassar gör att djuret lätt tar sig 
fram i snön. Spårlöpan från ett lodjur 
varierar men är som regel rätt mycket 
skrevat, d.v.s. djuret har sprungit lite 
snett. Spårstämpeln hos ett lodjur är 
relativt runt och 7-9 cm från framklo 
till mellandynans bakkant. 

Vid bra spårförhållanden kan man 
se det typiska assymmetriska av-
trycket från kattdjurets fot med den 
ena framtån längre än den andra.

                 u n d e r  v i n t e r n ,
                    när snön täcker
                              marken, finns den
                                största chansen 
                             att upptäcka våra 
                          vilda djur. Efter ett
                  snö fall dröjer det inte så 
          länge förrän man ser spåren av 
  djur. Det är en spän nande och läro-
rik upplevelse att följa en spårlöpa 
och se vilket djur det är, hur det rört 
sig och betett sig, vad det har ätit 
m.m. 

De flesta djur är nattaktiva och 
rör sig mycket under natten. På 

det första dygnet efter ett snöfall har 
det inte hunnit bildats så många spår. 
Bästa tiden är därför två, tre dagar 
efter att det fallit nysnö. Detta under 
förutsättning att spåren inte tinar 
upp eller driver igen.  

Spåra djur kan man göra var 
som helst när det är bra snöför-

hållanden. Djur som är växt ätare, 
t.ex. hare, älg och rådjur, hittar man 
ofta i strandmiljöer vid sjöar, åar 
och bäckar där de äter av videbuskar 
och andra lövträd. Längs vattendrag 

n a t u r g u i d e  –  p å  s n ö  o c h  i s

Spårning
De runda stora avtrycken i snön och den skrevande spårlöpan över 

sjön från Skravelberget gör mig säker. Skogskatten har varit på jakt 

i natt. Ett harspår korsar lodjurets löpa. Jag följer det – haren har 

gjort avhopp och snirklingar för att lura sin fiende och sedan har 

den stannat och ätit av videbuskarna. Spårsnön avslöjar nattens 

dolda äventyr – kampen för att äta eller ätas. F
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Haren trycker hårt 
och litar till sitt 
kamouflage.
Bilden i mitten 
visar harens 
spårlöpa.

Spårstämpel av lodjur. 
Nedre bilden visar lodjurets spårlöpa.

Lodjur, fotograferat 
i full frihet.



älg. Älgens spårstämplar är lätta att 
känna igen. Den enskilda spårstäm-
peln är 12-16 cm lång och med lätt-
klövarna 22-26 cm. Djuret är tungt 
och sjunker djupt i lössnön. Spåren 
efter en älg är svåra att förväxla med 
något annat djur.

utter. Ett utterspår i djupsnö ser ut 
som en 15-18 cm bred ränna genom 
terrängen. Oftast är spåren nära ett 
vattendrag men uttern kan också röra 
sig genom ren skogsterräng på för-
flyttning mellan olika vattendrag eller 
kanske när den uppsöker kallkällor i 
skogen. 

Kanor på is eller i strandkanten 
kan egentligen bara förväxlas med 
bäverns, som är oregelbundna, och 
minkens, som är betydligt smalare, 
omkring 10 cm breda.

Uttern är ett mårddjur och har 
så  ledes fem tår. Avtrycket från fram-
foten är 7-9 cm och bakfoten 5-7 
cm.

rådjur. Rådjuret med sina smala 
klövar har problem på vintern när 
snön ligger djup. De sjunker djupt 
och spåren är som djupa, smala par-
stämplar. Klövarna är spetsiga och 4-
5,5 cm långa.

rödräv. Räven har en ringlande 
spårlöpa. Vid bra förhållanden kan 
man se tassavtrycket som avslöjar ett 
hunddjurs trampdyna med två lika 
långa framklor. Spårstämpeln är 5-7 
cm lång. 

Djurens spår och konsten att 
spåra, en fälthandbok. 

Aronsson, Å. & Eriksson, P. Bonniers, 
1990.
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F o t o ,  b å d a  b i l d e r n a :  O v e  K ä l l s t r ö m Spårning av utter i Stavarsjöbäcken, Björna.

Spår av älgens klöv.

Rådjurets smala klövar 
sjunker djupt i lös snö.

Typiskt ringlande 
spårlöpa av räv.

Kålhuvudet, 
Björna.
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cm på 5 timmar. Under februari och 
mars kan det vara svårt att hitta fina 
isar på grund av snön. På vår vintern 
kan det ånyo bli skridskoisar efter 
rejält töväder följt av en kall peri od. 
Snörika vintrar är chanserna mindre.

          Så fort kvicksilvret stabiliseras
          un der nollan fryser mindre, 
grunda och högt beläg na sjöar i 
in landet till. Motsvarande sjöar i 
kust landet tar några veckor till på 
sig, sam tidigt som de större sjö arna i 
in landet är färdiga. 

Längre fram på vintern fryser 
grunda och slut na havsfjärdar till, 
liksom större sjöar nära kusten. Nästa 

chans tills skrid sko åkning är på de 
yttre, öppna fjärdarna, dock med 
reservation för sjöfartens isrännor.

Under riktigt kalla vintrar fryser 
havs området mellan fastlandet och 
öarna till, från Råskärsön till Skrub-
ban, ja kanske ända till Ulvöarna. 

Tips på skridskoisar får du i fakta-
rutan sid 65.

 
Långfärdsskridsko ska utövas 
i grupp ifall det skulle hända 

något. Dessutom blir det gemytligare 
så. Meddela också alltid någon vart 
färden ska gå. 

Är du nybörjare bör du åka med 
någon som är van och har erfarenhet 
av isar och isförhållanden, en s.k. 
isräv. Sådana kontaktpersoner/fören-
ingar (i) kan ge dig in for ma tion om 
isar, utrustning m.m. samt möjlig het 
att hyra skridskor och följa med på 
arrangerade turer.

På okända isar bör man jobba 
flitigt med ispiken. Om piken inte 
går igenom vid ett kraftigt hugg är 
det bara att fortsätta, men prova ofta, 

                 f r i h e t e n ,  n ä r  -
               h e t e n  till naturen, ett 
             smidigt transportsätt och ett
        rågat mått spänning lockar ut 
allt fler långfärdsskridskoåkare på 
våra blanka isar. 

Isarna lägger sig under vintern, som 
sig bör, men finessen är att de gör 
det vid olika tidpunkter. Även om 
snön ligger knädjup på land är det 
inte omöj ligt att hitta blanka isar på 
större sjöar eller längre ut på havet.

Säsongen börjar i gynnsamma 
fall i mitten av oktober. Som 

exempel kan nämnas att vid -5 gra-
der och vindstilla växer isen med 1 
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Långfärdsskridsko
Morgonfärd på 
Risöfjärden.

Hjärtat sjunger i harmoni med isen. 

Solen står i söder, lågt över de frostiga bergens 

tallar som en tvilling till apelsinen i ryggsäcken. 

Ljuset sprids åt alla håll men värmen kommer 

bara inifrån. Spegel, spegel på fjärden där…



särskilt vid uddar och i sund. Sex 
centimeter kärnis är tillräckligt för en 
odramatisk färd.

I motvind kan man låta armarna 
hjälpa till med ispiken + en stav eller 
åka i gås marsch med ispikar/stavar 
mellan varandra. Men endast på 
säkra isar, annars riskerar hela gänget 
att hamna i vaken om isen brister.

Varning! Västliga vindar på havet 
kan bryta loss flak som driver utåt. 
På reglerade sjöar kan isarna vara 
obe räk neliga. 

utrustning.  Det går naturligtvis att 
använda vanliga skridskor, men med 
långfärdare blir åkningen mer eko-
nomisk och känslan helt annor lunda. 
Till dem be hövs stadiga skor, gärna 
skatingpjäxor eller telemarkspjäxor. 

Högt placerade isdubbar med vis-
selpipa, ispik (finns med extra stav) 
och lättåtkomlig livlina är måsten, 
liksom ryggsäck. Med höft bälte och 
grenband fungerar rygg säcken som 
flytväst och den bör innehålla: om-
byteskläder (inklusive skosnören) + 

handduk i täta plast påsar, extra påsar 
för fötterna, varm dryck, verktyg till 
skridskorna, första förband, kniv och 
vad övrigt man behöver för sin tur. 

Förstärkningsplagg, sittunderlag, 
tändstickor och varför inte lite fika?  
Knäskydd rekommenderas starkt och 
mobiltelefon kan vara bra vid 
en eventuell nödsituation. 
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SKRIDSKOISAR  kartkoordinater kommentarer

Oktober-november
Stensjön  (F7-G7)   
Västborgaren   (H9)   
Storborgaren   (I9)   
Gammfäbodtjärn (L13-L14)      
Tällvattnet, Kubbe  (J6)   

November-december    
Tällvattnet, Aspsele  (E10)   
Ledingsjön (L11-L12)   
Skillingsjön (N15)   
Stybbersmarksjön  (N15-O15)   
Höglandssjön  (P13)   
Lomsjön  (O12)   
Öfjärden  (P14)   
Veckefjärden  (P12) Strömmande vatten i sunden  
Själevadsfjärden  (P11-P12) Strömmande vatten i sunden 
Stor-Degersjön  (R7-R8) 
Kornsjösjön  (Q10)
Hinnsjön  (Q8)
Billsjösjön  (P10)
Grätnässjön  (P7)

December-januari    
Ultråfjärden  (P16)   
Risöfjärden  (Q15-Q16)  Många vikar och öar  
Idbyfjärden  (P14)   
Bäckfjärden  (Q13)   Starka underströmmar vid Sandlågan
Åvikefjärden  (R13)   

Januari-februari  
Dekarsöfjärden  (Q13-Q14) Isrännor från sjöfart vanliga   
Nötbolandsfjärden  (Q14) Isrännor från sjöfart vanliga  
Havsfjärden (Q14-Q15) Isrännor från sjöfart vanliga  
Malmöfjärden  (Q15) Isrännor från sjöfart vanliga   
Gullviksfjärden  (Q14-R14)  Ut till öarna  
Nätrafjärden  (R12-S13) Ut till öarna              

F o t o :  L e i f  M i l l i n g
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a t t  k ö r a 
skoter har för många 
norrlänningar blivit ett 
viktigt sätt att ta sig ut i naturen på 
vintern. Det kan vara utflykter till 
rödingsjön för att pimpla eller upp 
till någon topp stuga för att njuta av 
solen och utsik ten. För många äldre 
och rörelsehindrade innebär skotern 
dessutom en efterlängtad frihet. 

Så fort snön lägger sig brukar de 
första entusiasterna vara ute. 

Snötäcket ligger normalt från decem-
ber till slutet av april.

I Örnsköldsvik finns 150 mil 
skotertillåtna leder som ska 

underlätta och kanalisera åkandet. 
  Systemet är anslutet till närliggande 
kommuners system och är med på 
utflyktskartan. 

Längs leder na finns ett 20-tal 
öppna rast stugor, varav många med 
servering under hög säsong, och ett 
stort antal vind skydd.

 Skoteråkning innebär ett stort 
ansvarstagande gentemot natu-

 ren och mot andra friluftsverksamhe-
ter. Skoterförare har alltid väjnings-
plikt. 

I övrigt är det mycket att tänka på: 
använd alltid hjälm, anpassa hastig-
heten, respektera förbudsområden 
och kör bara på markerade leder. Kör 
ej på barmark, skogsbilvägar, odlade 
fält eller planterade hyggen med 
ungskog. 

Sedan 1 januari 2000 är det obliga-
toriskt med förarbevis som kan tas 
från 16 år. 

För information om skoterkörning, 
uthyrning, utflykter, stugor och 
leder kontakta skoterklubbarna eller 
Turistbyrån (i).

                  En vacker vårvinterdag med gnistrande, grovkornig snö. 

              Termometern visar nära noll. Kan det bli bättre för en 

      dagstur med skotern för hela familjen? Kanske en sväng till 

tjärnen vi var vid i somras…Vad måste med för en perfekt dag? 

Fällar, smörgåsar och choklad… pimpelspöet! 

Skoteråkning

Ett 20-tal öppna 
rast stugor finns 
längs skoterled-
erna, som här vid 
Visarberget.

F o t o :  L a r s - H å k a n  N i l s s o n

F
o

to
: 

L
a

rs
-H

å
k

a
n

 N
il

ss
o

n

Spårkorsning.



skridskosegling. Denna gamla 
anrika sport (redan Linné såg en 
skrid skoseglare) har under senare år 
fått ett uppsving, både som tävlings-
idrott och rent nöje. Om isen ändå 
ligger och det blåser snålt kan man ju 
lika gärna hålla i ett segel eller rentav 
en drake under skridskoturen. Sedan 
behövs inte mycket mer än ett par 
stadiga skridskor på fötterna för att 
komma upp i hastigheter runt 70 
km/h.

snöskor. En amerikansk klassiker 
som nu börjar få ”fotfäste” även i 
Europa. Snöskor tar dig lätt fram i tät 
skog eller uppför branta backar och 
kräver inga förberedelser, det är bara 
att snöra på och kliva ut i djupsnön. 
Idealiska vid djurspårning, för snow-
boardåkare, ovana skidåkare och 
motionärer som vill prova på något 
nytt. Eventuella balansproblem kan 
avhjälpas med ett par stavar.

pulkåkning. Bland det roligaste 
man kan göra på vintern är att glida 
utför en lång, härlig backe på en 
pulka eller motsvarande. Snösprut 
och tjut, inte bara för barn utan även 

för vuxna barn. Särskilda pulkbackar 
finns vid Bobergsstugan (N9), Noret 
i Ny liden (H10), Huggsjö stugan 
(O12), Vitsjö stugan (P12) och 
Degersjöstugan (O17). Hallon  backen 
i Skärped (O12) och Jonssons backen 
vid Hållängetskolan i Hörnett (P12) 
är riktiga klassiker.

låt hunden dra. Att använda 
hundar för drag har gamla anor och 
är i vår tid ett sätt att motionera och 
ta sig ut i naturen. Inom draghunds-
sporten skiljer man på två olika 
gre nar. Slädhundsstilen innebär att 
en förare står bakpå släden och styr 
med korta kommandon två eller fler 
hundar. En mindre resurs krävande 
stil är den nordiska. Där drar hunden 
(ibland flera) en pulka som föraren 
har en lina till och åker själv bakom 
på skidor. Pulkan är dock ingen nöd-
vändighet. 

På Skyttis idrotts- och friluftsom-
råde kan du träna att dra med hund i 
det vanliga skatingspåret. Kontrollera 
med personalen där hur det fungerar 
praktiskt.

isjakt. Isjakten är ingenting annat 
än en segelbåt på medar och fungerar 
enligt samma principer. Världsre kor-
det i hastighet ligger någonstans kring 
250 km/h men vanligen brukar man 
hålla sig i motorvägsfart. ”Det är som 
att lura naturen”.

Varning! De höga hastigheterna 
man kan komma upp i både med 
skridskosegel och isjakt gör det svårt 
att väja för faror. Kolla därför isen 
först så den är tillräckligt tjock och 
inte har för mycket sprickor, och 
använd hjälm!
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Isjakt på 
Höglandssjön.
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Kallt men kul
Pulsa tungt i djupsnö och halka bakåt på blankis 

är ingenting för mig. Nej, nog finns det roligare 

sätt att ta sig fram på!
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höjdare
n å g r a
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i Höga Kusten
i de sydvända bergen 

i vattendragen
i de sista gammelskogarna

i myllrande våtmarker
på blomstrande ängar

höjdare
n å g r a



i Höga Kusten

höjdare 
n å g r a

Trysunda.
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Ångermanlandskusten är den högsta och brantaste kusten längs hela Östersjön och 
når i Högsvedjeberget i Skuleskogen sin höjdpunkt med 349,4 m.ö.h.  Här möter 
havet bergen, men det har inte alltid varit så. Under den senaste istiden var istäcket 
över området kanske tre kilometer tjockt och jordskorpan låg nedpressad. Efter 
avsmältningen, som avslutades för 9 000 år sedan, har landet sakta höjts ur havet 
och än idag pågår landhöjningen med 8 mm per år. Detta fenomen är anledningen 
till att delar av Höga Kustenområdet inom Örnsköldsviks och Kramfors kommuner år 
2000 kom med på UNESCOS världsarvlista som ett världsarv.  

Höga Kusten 
Med världsarv – berg och hav i förening   
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”Klippduva”av mörkt mineral fångad i diabas på Trysunda.

F o t o :  A n d e r s  E l i a s s o n

F o t o :  A n d e r s  E l i a s s o n ...att ta den perfekta bilden från Skuleberget.

d e  v a c k r a  k u s t b e r g e n  är  resul-
taten av flera geologiska processer. 
Underst ligger röd nordingrågranit 
och grå gabbro, bildade av stelnad 
magma djupt ner i jordskorpan. Ett 
mellanskikt av sandsten, avsatt på 
en havsbotten, har här och var be-
varats av det yngre skiktet, mörkgrå 
diabas, som trängde upp i gångar.

Havsvattnet utanför kusten kallas 
bräckt eftersom salthalten är ovan-
ligt låg, bara fyra promille. 

Här finns Ulvödjupet som är 
293 meter. Få djur och växter är 
anpassade till sådan miljö och havet 
är därför artfattigt men individrikt. 
Dominerande arter är östersjömuss-
la, vitmärla, pungräka, ishavsgrå-
sugga, och fiskarterna hornsimpa, 

strömming, havsöring och sik.
Världsarvsområdet Höga kusten 

utökades 2006 med Kvarkens skär-
gård på finska sidan vilket innebär 
att man härmed har ett gemen-
samt gränsöverskridande världsarv. 
Kvarkens flacka kust och Höga 
Kustens branta kust är topografiska 
motsatser. I Kvarken är havet grunt 
(max 25 m) och vattnet är en pro-
mille saltare än på svenska sidan.

Ta del av de olika besöksplatserna 
som finns inom Höga Kusten och 
världsarvsområdet där du kan se  
olika landhöjningsfenomen och dess 
konsekvenser. Här finns kalottberg, 
klapperstensfält, avsnörningsvikar 
m.m. (se även geologistudier sid 
14-15).F
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Bales uddens naturreservat är varia-
tionsrikt och kuperat med högsta 
bergstoppen på 175 m.ö.h. 

Berggrunden i reservatet består i de 
yttre delarna av den röda nordingrå-
graniten för att sedan i en skarp zon 
övergå till gråare bergarter som mig-
matit och gråvacka. Förklyftningar 
och sprickbildningar förekommer 
allmänt, bl.a. finns en 30 meter lång 
sprickgrotta i stupet väster om Sör-
Balesviken.

Den dominerande skogstypen är 
hällmarkstallskog med granskog i 
dal gångarna. Klibbal förekommer 
runt Balestjärn och i Bodviken, där 
det står ett praktexemplar med 5,5 
me ters omkrets vid basen. 

På själva Balesudden ligger Bales-
tjärnen, en limnologiskt intressant sjö 
på grund av högt pH-värde och klart 
grågrönt, näringsfattigt vatten. Allt 
som ramlar ner i sjön verkar konser-
veras på bottnen. Här står tiden stilla. 

I skogarna finns flera hackspetts-
arter, bl.a. gråspett, och terrängen är 
utmärkt för lodjur, som man då och 

då ser spår av. Intressanta florainslag 
är trolldruva, tibast, kungsljus, fjäll-
nej lika, stinknäva och nattviol.  

Reservatet är på 595 ha och är ett 
Natura 2000-område.

(R13)  Höga Kusten-leden går 
genom reservatet. Närmaste 

parkeringar finns i Hålviken och i 
Sandlågan. Området är också lätt-
tillgängligt från havet, i synnerhet 
Sör-Balesviken är en utmärkt natur-
hamn för fritidsbåtar. Vid Bodviken, 
på en gammal fäbodvall, ligger en 
rast stuga med åtta bäddar. Stugan är 
öppen året om för den trötte.

          d e t  k r a f t f u l l a  röda 
              Balesberget posterar vid 
              inloppen till Bäckfjärden  
              och Köpmanholmen. Innan-
för udden ligger grånande berg med 
höga stup, gammal skog och en unik 
tjärn med kri stallklart vatten och 
grova trädskelett på bottnen. 
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Balesudden
Trolsk tjärn och röd klippa

Balestjärn med 
sitt klara vatten.
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Med pulka på 
knagglig is vid 
Balesklippan.

Nattviol.
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          t r y s u n d a  b i l d a r

          tillsammans med Try-
              sundaholmen, Skrub-
               ban, södra delen av 
Ällön och omgiv ande skär ett natur-
reservat som är en verklig pärla i 
Höga kusten. Trysunda blev år 2006 
utsedd till ”Sveriges vackraste ö” av 
ö-älskaren Anders Källgård, författare 
till boken Sveriges öar.

Den varierade berg grunden med 
nordingrågranit, diabas och sandsten 
gör att en vandring längs stränderna 
bjuder på en färg prakt med rundade 
röda, svarta och grå stenar huller om 
buller. Här finns sand-, block- och 
klippstränder med varierad flora. 

Skogarna på öarna består mestadels 
av hällmarkstallskog och barrbland-
skog. På Skrubban är örtinslaget stort 
i större skrevor, där man kan hitta 
vispstarr, getrams, liljekonvalj, blå-
sippa, tibast, vanlig låsbräken, skogs-
try, nattviol och skogsolvon.

På Trysunda grundade Gävlefisk-
arna ett fiskeläge på 1500-talet och 
namnet Trysunda syftar på de tre 
sund som på den tiden ledde in till 
hamnen. Nu är det bara ett kvar. 
Gistvallarna runt hamnen är beväxta 
med lågvuxna och tramptåliga 
gräsarter och kulturväxter som 
backtimjan, lomme, daggkåpa och 
nordlåsbräken.

Björnvikens sandstrand i norr är 
utomordentlig för sol och bad och en 
bra angöringspunkt om du kommer 

           med fritidsbåt. Dolt i löv-
          verket innan för stranden
              finns spår av tidi gare
              gruvbrytning på ön: en
          några meter djup gruvhåla, 

hus grunder och ett monu ment i form 
av en rostig ångmaskin. 

I närheten ligger också den natur-
liga Malmgrottan, där en del av en 
dia bas knalle rasat ner och bildat en 
sal, 10 meter lång med full ståhöjd.

Skrubbans fågelberg är mäktigt 
med 40 m höga lodräta stup i diabas, 
formade i ett kubiskt system av verti-
kala klyftor och horisontella avsatser. 
Fågelberget hyser trut- och måsfåglar 
och ejder, svärta och tobisgrissla 
häckar runt öarna.

Naturreservatet kring Trysunda, 
Skrubban och omgivande småöar är 
på 1052 ha och är även ett Natura 
2000-område. 

(S13-S14)  
Till Try sunda 

kan man under 
sommaren dagligen 
ta sig med passa -
gerar båt från Köp man-
 hol men. På vintern är tur listan be-
gränsad (i).

En välutbyggd gäst hamn med 
vandrarhem, servicebyggnad och 
som mar butik finns i hamnen, liksom 
ett fiskemuseum.

Trysunda
Vackert fiskeläge och spännande geologi
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Ovädret hänger 
över sjöbodarna på 
Trysunda.

Kapellet på ön 
med backtimjan 
inpå knuten.

Var söker 
man skydd på 

Skrubban?
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          i  s k u l e s k o g e n  ställer 
          norr landsterrängen upp 300
              meter höga berg mot det 
              vresiga Bottenhavet. En 
kupe  rad och väglös vildmark, ett 
kultu rellt, botaniskt och faunamäs-
sigt gränsland. Här möts sydliga, 
nord liga och västliga arter. Fjällväxter 
som kambräken, fjällskära, fjällnej-
lika och björnbrodd sida vid sida med 
lind, lönn och hassel. Här ses också 
lav skrika och vide sparv tillsammans 
med gärdsmyg och svarthätta. 

Grov asp och gråspett hör Skule-
skogen till liksom sällsynta lavar som 
långskägglav och ringlav. I de djupt 
nedskurna dalgångar na växer mesta-
dels frodig granskog med lövinslag 
medan de karga sluttningarna är 
vik ta åt knotiga tallar som inte gärna 
avslöjar sin ålder, flera hundra år i 
många fall. I dessa vridna gammeltal-
lar trivs den sällsynta barrpraktbag-
gen. Trots urskogskaraktären med 
mycket död ved och omkullfallna 
träd är Skuleskogen snarare en na-
turskog, eftersom det under slutet av 

1800-talet bedrevs en hel del av-
 verkning. I Skuleskogen är jakt inte 
tillåten, vilket förenklar höstens 
svamp- eller bärutflykter. Fiske är 
inte heller tillåten i området.

De högt belägna tjärnarna har inte 
långt till havet och bäckarna kastar 
sig glatt utför i fall och forsar. Se bara 
Skravelbäcken i norr där Höga Kus-
ten -leden passerar eller det 70 meter 
höga Dalsjöfallet strax söder om 
par ken. Det är en syn under snö-
smältningen! 

Kring de blå Tärnättvattnen har 
flera geologiska begivenheter samlats. 
Grottor i branten ner mot havet, 
enorma klapperstensfält och inte 
minst den spektakulära Slått dals-
skrevan. 

Nationalparken bilda des 1984 och 
är på 2 950 ha varav 2 650 ha  
är land. Den är även ett 
Natura 2000-område.

(S11-T11) 
Höga Kusten-

leden går genom 

Skuleskogen
Storslagen vildmark vid havet
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Rast vid 
Tärnättvattnen.

Ringlav.

Klapperstensfälten 
vittnar om det 
forna havets 
påverkan.



natio nalparken. I söder finns en 
parkering i Käl och i norr en vid 
 park gränsen söder om Näske brygga. 
Det är skyltat från E4 både vid 
Skule ber get och Bjästa. Västerifrån 
kan E4:an vid kom  mun gränsen vara 
en lämplig ut gångs punkt, speciellt 
vintertid, men ingen särskild parke-
ring finns. En ny västlig entré invigs 
2009.

I nationalparken finns öppna över-
natt nings  stugor vid Näskebo darna, 
Skratt     abborrtjärn, Lillruten och 
Tär nättvattnen. På Tärnättholmarna 
finns flera stugor och en liten brygga 
med segelbåtsdjup (i).

F
o

to
: 

J 
W

 M
a

cs
h

e
r

F
o

to
: 

Jö
rg

e
n

 W
ik

lu
n

d
F

o
to

: 
G

ö
ra

n
 O

m
n

e
ll

Gråspett.

Slåttdalsskrevans yxhugg,   
200 m långt, 40 m djupt och  

7 m brett, skapat av havet.
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och det etablerades små 
fiskelägen, bl.a. Sandviken, 
Norrbyn och Fjären. Sand-
vikens fiskeläge är numera 
ett kulturreservat.

Ulvöhamn är ett kärt utflykts mål 
under sommaren och här finns det 
gamla fiskar kapellet från 1622 som 
är en av länets äldsta trä bygg nader. I 
kapellet finns vackra vägg- och tak-
mål ningar.

Ön är mycket intres sant ur natur-
hänse ende på grund av sina karga 
klippor, stora myrar och sin djupa 
gran skog. Berggrunden består av 
nordingrågranit och en strimma 
diabas på öst sidan. 

På ön finns ett omfattande stig- 
och ledsystem med rastplatser som 
du kan vandra eller cykla. En av 
stigarna från Ulvöhamn leder upp till 
den gamla lotsutkiken, varifrån du 
får en bra utblick över Höga Kustens 
skärgård. En bilväg förbinder Ulvö-
hamn med Sandviken i norra delen 
av ön och längs vägen finns odlad 
mark, bl.a. i Sörbyn och Norrbyn. 

På Ulvöarna finns många intres-
santa floralokaler, främst beroende på 
hög kalkhalt i marken från skalgrusla-
ger och diabasberggrund. Stormyran 
(sid 118), Djupviksberget, dalgången

        väster om Lotsberget med 
        stor lås bräken och knott-
       blomster kan rekom menderas.
     Området kring de öppna 

odlings markerna på ön är också 
spännande ur fågel synpunkt i juni, 
då sydliga och östliga arter som 
kärrsångare, busksångare, flodsång-
are, gräshoppsångare, näkter gal samt 
hönsfåglar som vaktel och kornknarr 
kan höras vissa år.

(T12-U13) Enklast är att åka 
ut med den dagliga passa-

gerarbåten från Köpmanholmen 
eller un der sommaren med någon av 
turbåt arna från Örnsköldsvik eller 
Dock sta/Ullånger. 

Har du egen båt kan du angöra 
Ulvöhamn antingen via norra eller  
södra inloppet till Ulvö sundet. Vill 
du inte ligga vid en be kväm gäst-
brygga finns det naturhamnar längs 
hela södra sundet, främst vid Röd-
harn och Ankarberget.

Flera olika övernattningsmöj-
ligheter finns på Ulvön, liksom 
cykeluthyrning, camping, affär och 
matstäl len. 

Varje år genomförs ”Ulvöregattan”, 
en av Bottenhavets största segeltäv-
lingar.

l ä n g s t  u t  i havsbandet ligger Ulv-
 öarna, Bottenhavets pärla enligt för-
fattaren Lubbe Nordström. 

Norra Ulvön som är den större av 
de två Ulvöarna har flera fiskelägen 
varav Ulvöhamn är det största. 

Det har bedrivits fiske med ön som 
bas ända sedan mitten av 1500-talet 
då Gävlefiskarna kom seglandes i 
strömmingens kölvatten. De fann här 
en bra plats att anlägga en hamn med 
skydd för de flesta vindarna. Fiskarna 
bosatte sig sedan på fler ställen på ön
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Gräshoppsångarens 
mekaniskt ring-
ande läte förbryllar 
många under natt-
liga promenader.

Sandvikens fiske-
läge med stugor 
från 1600-talet. 
Stugorna är semes-
terby och  många 
sommar gästers 
paradis.
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Norra Ulvön
Bottenhavets pärla



          d i a b a s b e r g g r u n d e n  p å

          Ulvöarna är relativt rik på 
              metal ler som järn, titan och 
              vanadin, och 1688 omnämns
både malmfynd och brytning för 
första gången. Kort där efter upptogs 
brytning i gruvan “Grun  dets södra 
skeppning” vid fiske läget Marviks-
grunnan. 

Den var i drift flera gånger under 
17-, 18- och 1900-talen ända fram 
till den senaste perioden 1938-1941, 
då det rådde vanadinhunger i upp-
rustningens Eu ropa. Idag är gruvans 
berg rum till hälf ten fyllda med vat-
ten och sträcker sig 150 meter in i 
berget bakom en liten ingång. 

 ”Nya gruvan” på norra sidan av 
ön har ett 163 meter djupt vat-
tenfyllt schakt. Här finns nyreno-
verade byggnader som hisstorn, 
arbetarbarack och maskinhall som ett 
Klondikemonument minnande om 
en svunnen epok.

Den sydöstra delen av Södra Ulvön 
är naturreservat med en mosaikartad 
blandning av klapperstensfält, klip-
 por, hällkar, små myrstråk och 
albård. Skogen i området består av 
häll marks     tallskog med bland- och 
gran skog i lägre partier. 

Södra udden är en intressant 
sträck    fågellokal under både vår och 
höst. Arkipelagen vid Ulvöarna är rik 
på häckande sjöfågel med ejder som 

karaktärsart. Labb, 
tobisgrissla och 
tordmule häckar 
här. 

På ön Gnäggen
söder om Södra Ulvön 
finns en stor fågelkoloni där det 
1999 inräk nades 940 par tord mular, 
17 par sillgrisslor, 45 par tobis grisslor 
och 282 par stor skarv. 

Marviksgrunnans fiskeläge, grunda t 
av Gävlefiskarna 1771, är ett litet 
fint kapell väl värt ett besök. Själva 
fiske läget och gru van ligger utanför 
reser vatet som är på ca 200 ha.

På Södra Ulvön i övrigt kan näm-
nas den lövrika skogen vid Fäbodsjön 
med sjungande grönsångare, svart-
hätta och årlig förekomst av lund-
sångare. Stigen mellan Rensviken och 
Ulvösundet är örtrik med blåsippa, 
vårärt samt den enda lokalen i 
Ånger manland med bäcknate, för 
övrigt den nordligaste kända lokalen 
i Sverige.

(V12)  Naturreservatet besöks 
lättast med båt, antingen via 

hamnen i Marviksgrunnan eller Rens-
viken på öns ostsida.

För fotgängaren finns ett stigsy s-
tem med rastplatser som förbinder 
Ulvösundet i norr med öns södra 
delar. I Ulvösundet är Fäbodviken en 
bra angörningsplats.

n a t u r g u i d e  –  i  H ö g a  K u s t e n

Södra Ulvön
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”Jernulfön” med mosaikartad kustnatur 
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Vid inloppet till 
hamnen i Marviks-
grunnan visas ha-
vets nivå i 100-års 

intervaller.

Den karga, gles-
bevuxna ostsidan 
med sina knotiga 

tallar.

Södra Ulvön har 
flera strövstigar.

Marviksgrunnans gamla gruvöppning, 
”Grundets södra skeppning”.
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s k a g s  u d d e  är något av en 
ut post och här markerar en fyr 
inloppet till Örnsköldsvik, känd för 
alla sjö farare. Närmast havet ligger 
ett brett bälte av kalspolade hällar 
i ögongranit, som gjorda för solbad 
eller bara att ströva omkring på och 
se vad havet har fört hit. 

Under vår och höst är Skags udde 
dessutom en förnämlig sträckfågello-
kal för både sjöfåglar och rovfåglar. 

Nedanför fyren ligger Skeppsmaln 
fiskeläge med ett kapell från 1803. 
På gräsbacken utanför kapellet väx er 
både vanlig låsbräken och rut lås-
bräken, två hävdberoende arter, vi-
dare vit fetknopp, luddhavre och de 
vårtidiga örterna sanddraba, nagelört 
och vårförgätmigej. 

Intill kapellet finns Fiskevistet, 
världens första surströmmingsmuse-
um med café och restaurang. I områ-
det finns även en ”Landhöjningsstig” 
och en ”Fyrstig” som visar med 
illustrerade informationstavlor flora, 
fåglar, geologi och kulturhistoria. Här 
börjar också Lotsstigen som du kan 
vandra till Stubbsand.

            Några kilometer norr om
           Skags udde ligger Skags -
        hamns fiskeläge med sur-

strömmingssalteri och ett fiskar kapell 
från 1650-talet. 

          (R15)  Skags udde, Skepps -
          maln och Skagshamn ligger 
öster om Örnsköldsvik längst ut i 
kustbandet. 

Hit tar du dig lättast med bil via 
Idbyn vid E4 längs skyltade vägar. 

Du kan även åka båt ut hit. Mindre 
båtar kan angöra inne i Skeppsmaln 
hamn, men större måste gå till Lots-
kajen. I Skagshamn finns en gästbryg-
ga alldeles intill salteriet.

Skags udde
Fyrplats och fågellokal
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Fyren på 
Skags udde 
blinkar mot 
ögongraniten.

Rutlåsbräken.

Picknickkorgen kommer väl till 
pass på Skags udde.
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s a l u s a n d  m å  vara ett populärt 
havsbad, men den vidsträckta sand-
stranden med de ovanliga vandrande 
sanddynerna hyser också naturvär-
den. Vid Saluåns utlopp i norra 
de len av stranden förekommer en 
riklig växtlighet med strandråg och 
här finns landets näst sydligaste före-

komst av bottenviksmalört. 
Den som inte orkar ligga och slap-

pa en hel dag på stranden kan ta en 
promenad efter Grundsundaleden 
söderut. Efter 1 km nås Stavarhalls-
området, den nordligaste utlöparen 
av Ångermanlands brantkust och 
en förkastningsbrant. Här ligger ett 
spännande grottområde med flera 
mindre grottor, jättegrytor och tre 
skrevor vinkelrätt mot stranden. 

Rövargrottan är en 9 m lång och 
smal tunnelgrotta med vackert rund-
slipade väggar. Enligt sägner skall 
kyrksilvret från Grundsunda kyrka 
ha gömts i någon grotta här under 
1700-talet i samband med ryssarnas 
härjningar. 

Vandringsleden till grottorna 
passerar ett större klapperstensfält 
med välbevarade bronsåldersrösen, 
primitiva jägarboningar och bjuder 
på en generös utsikt över havet. 

(M17)  Salusand 
ligger strax söder om 

länsgränsen mot Västerbotten 
alldeles vid E4. Här finns camping, 
kiosk och servicebyggnad.

Parkeringen är stor och promena-
den till stranden kort. Till grottorna 
och Norrfillingvikens sandstrand 
går en 3 km lång stig, delvis på den 
gamla kust lands vägen. 

Salusand
Sandstränder, bottenviksmalört och grottor

F o t o :  H å k a n  N o r d s t r ö m
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Bottenviksmalört.
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Finkornig och mjuk 
strand, Salusand.
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          i  a n s l u t n i n g  till Gullviks
             havs bad och camping/stugby
             ligger ett frilufts område med
             ströv stigar, vindskydd, grill-
platser, utsiktsberg och det kommu-
nala natur reser vatet Ögel tjärn på 71 
ha. 

Reservatet domi neras av Ögel-
tjärns  berget, vars 91 meter höga topp 
erbjuder en magnifik utsikt. Stående 
på krönet av ett sydvänt stup ser man 
hela skärgården från Skags udde till 
Ulvöarna. Nedanför berget ligger den 
lilla Ögeltjärn, dialektalt  “Ögeltjen-
na” vilket är liktydigt med Igeltjärn.

I tjärnen fanns det förr gott om 
blodiglar som fångades och såldes 
till apotek ända fram till 40-talet. 
Blod iglarna användes som läkemedel 
och var bland annat bra för förfrusna 
händer och fötter, vilket de för övrigt 

är än i dag.  
Floran i området är mycket rik 

med ett antal kalkgynnade arter som 
blåsippa och orkidéer. Kalken kom-
mer antagligen från ett underliggande 
skalgruslager av snäck- och mussel-
skal som avsattes på den forntida 
havsbottnen. 

Myren i anslutning till tjärnen är 
medelrik med gräsull, trind   starr, 
klubbstarr, tvåblad, ängs nycklar och 
myggblomster. 

Söder om Ögeltjärn utbreder sig 
en fin sumpskog med källstråk. Här 
växer tvåblad, grönkulla, brakved, 
blåsippa, olvon, tibast och måbär. 
Skogsfrun finns här årligen och blom-
mar i början av augusti. 

På gamla grå alar i området har 
hittats de nordlig ast kända förekom-
sterna i Sverige av skrift lav och blem -

      lav och på tallved har knapp-
nålslaven blågrå svartspik sin enda

kända förekomst i Ångermanland.
Sommartid är Gullvik fullt med 

campande, badande och strövande 
människor, men även vintertid 
brukar det vara mycket folk i rörelse, 
främst på våren när solen börjar titta 
fram. Gullvik är då startplats för 
många som vill åka skidor eller ta en 
prome nad på isen, kanske till någon 
av öarna om isen ligger ända dit.

(Q14)  Gullvik ligger 12 km 
sydost om Örnsköldsvik. Hit 

tar du dig lätt med bil, cykel eller 
båt. Vid Gullviks havsbad finns gott 
om parkeringsplatser. Därifrån går 
strövstigar ut till bl.a. Vikbottberget, 
Vikbotten, Skommarskaten, Berg-
tjärn och Ögel   t järn. Ögeltjärn nås 
också via skyltade stigar från Tall-
stigen och Storstensvägen.  

Ögeltjärn
Gullvik

Strövområde med skön skärgårdsutsikt 
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Skogsfru.

Utsikt från Ögel-
tjärns bergets 
topp.
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d e l a t  a v  ett grunt sund och för-
enat av en gångbro ligger Grisslans 
fiskeläge beläget på två öar. 

I väster ligger den 3 km långa och 
55 meter höga Vågön, i öster Grissel-
ön, 500 meter lång, brant och nästan 
helt trädlös. Här har fiske bedrivits 
sedan 1600-talet och från den tiden 
härstammar också det vita, vackra 
kapellet på Vågösidan. 

Numera finns ingen fast befolkning 
här, inga yrkesfiskare som besväras 
av vädret eller sur tobak i pipan, men 
fiskas gör det i alla fall. De gamla 
sjöbodarna står hård nackat kvar och 
an vänds un der somrarna.

Strandängarna på den närliggande 
Vågöholmens södra del är botaniskt 
intressanta och ön var vid kustfågel-
inventeringen 1999 den rikaste 
loka len med häckande sjöfåglar. 
Angöring med båt mellan Vågöhol-
men och Vågön bör därför undvikas i 
maj och juni.

(R14) Grisslan ligger några km 
sydost om Gullvik. För att ta 

sig ut till öarna krävs egen båt eller 
havskajak.

Angöringsmöjligheter finns vid 
klipporna på norra delen av Grissel-
ön. Det går även att söka natthamn 
i Storviken på södra delen av Vågön 

där det finns rastplats och TC. Häri-
från leder en stig till fiskeläget.

Grisslan
Utposten mot havet

Grisslans fiskeläge 
med gångbron över 

sundet.   

Sädesärla.   
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Vitkindad gås 
med gässlingar på 
Holma.

hummelvik (S12) På 
halvön mellan Nätra- och 
Näskefjärden ligger ett 
stycke Skuleskog i miniatyr: 

höga, branta berg med tallskog, frodi-
ga gran sluttningar, mäktiga klapper-
stens fält och höglägesmyrar. 

Skogen är av naturskogstyp och 
hyser arter som violettgrå tagellav, 
ullticka, gränsticka och lunglav, lik-
som gråspett och lodjur. Utsikten 
från bergen mitt i Höga Kusten är 
storslagen. 

Området mellan Hummelviks fä-
bodar och Stråsundsviken i söder och 
Stortjärnen vid Hummelviksberget i 
norr är sedan 2002 ett naturreservat 
på 252 ha och är även ett Natura 
2000-område.

råskärsön (R14) Strax öster om 
Gullvik ligger detta kronoskär till-
hörande kyrkan sedan 1542. Ön är 
126 ha stor och 70 meter hög. I juni 
2005 brann ett ca 20 ha stort område 
på den centrala delen av ön. 

Den växtintresserade kan hitta 
ormbunkar, blåsippa, trolldruva, 
myskmåra och förvildade exemplar 
av stormhatt för att nämna några 
arter. På de tre sandstränderna finns 
skyddsvärda sanddyner, men ändå 
gott om plats för badande. Härnö-
sands stift har avsatt ön som kyrko-
reservat för att djur och växter ska 
kunna utvecklas på egen hand.

holma (P17) Kusten kring Ultrå 
påminner mer om den flacka väster-
bottniska än Höga Kusten. På ön 
Långholmens västra sida ligger det 
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Skräntärna.
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Fler skärgårdspärlor
1836. Idag finns bara ruinerna kvar 
från sågverksepoken. På ön fanns 
också en barnkoloni och ett hem för 
trötta husmödrar.

På Västra Strängön finns även en 
flera hundra år gammal jättetall. Den 
är unik eftersom den blivit lämnad 
kvar mellan de olika avverkningarna 
som gjorts på ön. 

malmön (Q15) En bit ut i Örnskölds-
viksfjärden ligger Malmön. I början 
av 1900-talet fanns fyra torpställen, i 
slutet av 40-talet upphörde den verk-
samheten för att senare exploateras 
som sommarö. På Malmöklubben 
fanns på 1800-talet ett litet fiskeläge 
med två fiskarstugor och två familjer 
som bodde där och livnärde sig på 
fiske. Idag är dessa fritidshus.

I Sandviken, på norra sidan, finns 
en fin sandstrand och gästbrygga 
som Örnsköldsviks segelsällskap och 
Bonäsets båtklubb arrenderar. Skogen  
på ön är av naturskogstyp med myck-
et tall- och granskog. På ön växer 
också Guckusko men det är osäkert 
om den är inplanterad eller inte.

F o t o :  P e r  Å g r e n

gamla fiskeläget Holma vid en grund 
hamn.

Storbortviken på östsidan är en 
annan angöringsplats, speciellt för 
kajakpaddlare. Öns stränder består 
av hällar och stenar där växter som 
strand   råg, vresros, strandärt och 
fackel   blomster trivs. 

Vitkindad gås häckar på ön, och 
mindre laguner och tjärnar, så kallade 
avor, är popu lära bland smålommar. 
Kankgrundet norr om Långholmen är 
fågelskyddsområde med landstig nings-
förbud 15 april–15 sep tember. Här 
häckar bl.a. skräntärna.

strängöarna (S12) Söder om 
Köpmanholmen ligger Strängöarna. 
Öarna ligger parallellt med varandra 
och mellan dem finns ett grunt sund. 
Båda öarna har fritidshusbebyggelse. 
På Västra Strängön finns frilufts-
område, gästbryggor och en öppen 
övernattningsstuga med torrtoalett. 

Under andra halvan av 1800-talet 
bodde här ca 400 personer, varav 
de flesta arbetade på sågverket – 
Örnsköldsviks första ångsåg, uppförd 

Vitkindad gås med gässlingar på Holma.

Vy över Hummel-
viks naturreservat 
och Strängöarna.
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Besöksplatser i Kramfors kommun
skuleberget – myt-
omspunnet rövarnäste 
(T10) Skuleberget utgör en 
välkänd profil för de som 

färdas efter E4 och är ett påtagligt 
exempel på den landhöjning som 
gjort Höga Kusten till världsarv. För 
9 500 år sedan gick havsytan 286 m 
upp på berget vilket är den högsta 
markeringen i landet av havstranden 
efter inlandsisens bortsmältning. 

Berget har en mytomspunnen 
grotta som en gång i tiden sägs ha 
härbärgerat rövare. Här finns också 
Naturum Höga Kusten som ger dig 
information om natur-, kultur- och 
friluftsliv m.m. i hela världarvs-
området Höga Kusten. Här finner 
du också klätterleder på berget, 
vandringsleder, friluftsscen m.m. 
Det finns även en linbana som tar 
dig upp på toppen om du inte vill 
klättra upp efter berget.  
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norrfällsviken - 
klapperfält och rösen 
Naturen i Norrfällsviken 
(V11) är karg och präg-

lad av berg och stora klapperfält. 
Vegetationen består till största delen 
av lavar och martallar. Det jättelika 
klapperfältet Bådamalen längst ut 
på udden vittnar om landhöjningen 
och havets nötning och avlagring av 
strandvallar. I anslutning till reserva-
tet ligger Norrfällsvikens fiskeläge.

högbonden - fyrplatsen 
på berget Ytterst i Nord-
ingrå reser sig Högbondens 
(X11) krökta rygg mörk 

och fast ur Bottenhavet. Överst på 
klippan står fyren med den gamla 
fyrvaktarbostaden tätt intill randen 
av ett bråddjupt stup. Här kan du 
bo i Sveriges näst högst belägna 
fyrplats som numera är vandrarhem. 

Högbonden ligger utan-
för Bönhamn och Barsta i 
Nordingråkusten Till Hög-
bonden tar du dig med båt 
från fiskeläget i Bönhamn eller 
från Barsta. 

storön - dramatisk 
klippö med spännande 
geologi Höga Kustens 
mest intressanta geologiska 

naturobjekt är utan tvekan den 
branta och mäktiga Storön (Z9). 
Här kan uppbyggande krafter i form 
av varierande bergsformationer 
från flera olika vulkaniska perioder 
i jordens historia studeras, liksom 
nedbrytning i form av glaciäris och 
havets eviga vågor. Här finns rester 
av fiskeläget vid Gammhamnen.
Storön ligger utanför Norakusten 
norr om Hemsön. 

F o t o :  J o h a n  U e b e l
Högbonden.

Norrfällsviken.
Storön.



i de sydvända bergen

höjdare 
n å g r a

Rösåsberget



k o m m u n e n s  r i k a s t e 
sydväxtberg är känt sedan 
mitten av 1600-talet för sin 
nordliga utpost av hassel. 

Redan från vägen nedanför berget 
skymtar man hassel beståndet ovanför 
den stora block mar ken nedanför 
stupet. 

Hasselbuskarna som bär nötter (får 
ej plockas!) växer främst i bergroten 
men enstaka buskar även längre ned, 
t.ex. utefter den snitslade stigen. 

Rika bestånd av getrams växer på 
hyllor na i stupet, vidare finns det 
gott om träjon, blå sippa, trolldruva, 
flenört, stinknäva och myskmåra, i 
övrigt bl.a. rocken trav och bergglim. 

Utsikten från hassel beståndet är 
vacker över Billabygden.

Blåsippa och hassel blommar tidigt 
i april uppe i bergroten medan snö 
ligger kvar nedanför. Eljest är det 
bäst under försommar och höst. Gå

                           ej utanför den
                            snitslade stigen
                          i april-maj för att
              inte störa häck ande fåglar.
Man bör ha grova skor eftersom 

klättringen sker i brant och blockig 
terräng. Allra bäst är dock stövlar 
med tanke på att det många gång-
er lig ger soldyrkande hugg ormar i 
områ det. Sedan 2006 utgör sydsidan 
av Billaberget ett 50 ha stort natur-
reservat.

(O11)  Väg 348 mot Bredbyn 
till Happsta. Vägskäl åt vänster 

mot Överbilla. Efter 1,8 km ligger en 
parkeringsplats på vägens högra sida 
där en stig leder till hasselbeståndet. 
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Billaberget

Större delen av kommunen karaktäriseras av berg med 
branta syd- till sydostvända stup och långsluttande 
nordsluttningar med djupa dalgångar mellan. Kommunens högsta 
berg är Solberget, 594,5 m.ö.h., och många andra berg kommer över 
500 m. 
   Berg med frodiga, artrika örtagårdar i rasbranterna kallas sydväxtberg. 
Där är miljön solig och varm och framsipprande fuktighet förser växterna 
med basiska mineraler. Krävande, sydliga, arter som annars inte skulle växa 
på våra breddgrader trivs här. Vissa växter är till och med kvarlevor från en 
värmetid för flera tusen år sedan.    
   Karaktärsarter för sydväxtberg är träjon, getrams, bergglim, skogsnarv, 
blåsippa, trolldruva, myskmåra m.fl. Andra fordrande arter som kan hittas 
här är hassel samt de ädla lövträden, lönn och lind. 
 Även djur drar nytta av den tidiga värmen t.ex. häckande korp och berguv, 
tidiga insekter och ormar.

Klassisk hassellokal

Hasselblad.
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– frodiga örtagårdar
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er också getrams, nattviol, grönkulla, 
bergglim, skogsnarv, trolldruva, flen-
ört, underviol och backdunört. 

För att studera växtlighet är bästa 
tiden försommar och högsommar. 

I berget finns också en blockgrotta. 
Grottan bildades när en stor skiva 
av berget rasade ner för mindre än 

hundra år sedan – skredärret är fort-
farande synligt. Under blocket mot 
bergssidan bildades därmed en 12 m 
lång och över 2 m hög grottsal. 

(K12)  Berget ligger väster om 
Getingstabodum efter väg 352  

mellan Gideå och Björna. 

ö v e r l i d b e r g e t  ä r  ett sydväxtberg 
med hassel. I barr skogen nedan för 
branten växer trä jon, get rams, berg-
glim, backtrav, blå sippa, trolldru va, 
lövbinda, backdun ört, grön pyrola, 
fjälltolta.

Bästa perioden för växtstudier 
är  försommar – högsommar. Grova 
skor kan behövas för vandring. 
Från brandtornet på toppen av 
Överlidberget får man en storsla-
gen utsikt över kustområdet från 
Kronören i Nordmaling i nordost till 
Balesudden i sydost samt in mot Kål-
huvu det och Bågaliden i väster. 

(K13)  Överlidberget ligger 
norr om Svedje, Gideå och nås 

via Fäbodleden, en 5 km lång vand-
ringsled från kvarnen i Svedje by till 
Svedje fäbodar. 

Hassellokalen ligger i bergets syd-
sida ovanför en tjärn och är skyltad 
från skogsbilvägen som går söder om 
Överlidberget. Denna väg är skyltad 
via en vägvisare från grusvägen öster 

om Svedje vid Svedje fotbollsplan. 
Skogsbilvägen in till bodarna kan 
vara bommad, speciellt under våren, 
för att ej bli sönderkörd. 

Svedje fäbodar är värda ett besök 
(sid 123) och vill du besöka utsikts-
tornet på berget så går en stig upp 
till brand tornet där det även finns en 
över nattningskoja med två bäddar. 

n a t u r g u i d e  –  i  d e  s y d v ä n d a  b e r g e n

Bergvattsberget

Överlidberget

Hisnande lodvägg

Sydväxtberg med utsiktstorn
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b e r g v a t t s b e r g e t s  s t u p  är 
imponerande. Den nästan släta 
klipp väggen består av  granit och från 
toppen har man en fin utsikt över 
Gideälvens dalgång och deltat vid 
Bodumsjön. 

Berget är ett syd växt berg med 
vackra bestånd av blåsippa. Här väx-

Trolldruva och 
blåsippsblad.

Bilden till höger 
visar Bergvatts-

bergets impo-
nerande  stup.
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Berguven trivs 
i bergsbranter. 
Rapportera rop-
ande uvar till 
Berguv Nord (i).

Landets näst nordligaste has-
sellokal, Överlidberget.
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r ö s å s b e r g e t  i  Moliden är en av 
kom munens mäktigaste bergväggar 
och reser sig 160 m över markplanet. 

Från toppen av berget har man 
fin utsikt över dalgången ner mot 
Själe vad och Moälvens slingrande 
lopp. Berget är ett sydväxtberg och 
vid bergsfoten växer rika bestånd av 
blå sippa. Särskilt intressant är före-
komsten av lövbinda och springkorn. 

Andra arter är träjon, svartbräken, 
nattviol, bergglim, bergnejlika, troll-
druva, klockpyrola och fjälltolta. 

Skogen nedanför branten utgörs av 
en barrblandskog med grova granar 
och aspar. Inslag av torrträd och 
lågor gör det attraktivt för insekter 
och fåglar. 

Gråspetten häckar här och mindre 
hackspett, tretåig hackspett, spillkrå-
ka och större hackspett noteras regel-
bundet. Ormvråk, fjällvråk och andra 
rov fåglar häckar här goda sorkår, 
lik som pärluggla och sparvuggla. 

I stupet häckade tidigare pilgrims-
falken men den är sedan 35-40 år en 

försvunnen häckfågel i kommunen. 
Berget är ett mycket fint och 

attrak tivt klättringsberg med över 30  
klätterleder (sid 11). 

(N10)  Rösåsberget nås från en 
vändplan söder om järnvägen 

alldeles vid bergsfoten. Härifrån går 
en vältrampad stig upp till ett bas-
läger med två vindskydd på platån 
vid berget. Från denna plats forsätter 
stigen upp till toppen av berget. Vid 
baslägret finns en grillplats, en torr-
toa och en bit bort i bäcken söder om 
lägret finns en dricksvattendamm. 

Skogs om rådet ägs av Svenska kyr-
kan. 

n a t u r g u i d e  –  i  d e  s y d v ä n d a  b e r g e n

Rösåsberget
Rösås bergets 

lägerplats.
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Rösåsberget med vacker utsikt över Mobygden.
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Hemlingsån.



h e m l i n g s f o r s a r n a  i  Gide älven 
är en av de sista större forssträckorna 
som klarat sig undan vattenkraftsut-
byggnaden. 

De inleds med den mindre Skall-
viks forsen, följd av den 1,5 km långa 
Hem lingsforsen. Älven är här djupt 
nedskuren i sedi ment slätten och kan-
tas av tät lövskog omgiven av odlad 
mark. 

Nedströms sammanflödet med 
Hemlingsån blir stränderna flackare 
och här ligger Långstrandsforsen, 
upp  delad på två forssträckor med ett 
sel emellan. Den totala fallhöjden 
uppgår till 37 meter. 

I älvsträckan finns både öring och 
harr, vilka motvilligt låter sig luras till 
stekpannan. Harrbeståndet har höga 
bevarandevärden beroende på dess 
genetiska egenskaper.

Flodpärlmussla finns också i fors-
arna liksom utter. 

(I11-J11)  Gide älven rinner i 
östra kanten av byn Hemling 

någon mil norr om Björna och är svår 
att missa. Vägen till höger i byn leder 
till Lång viksmon och korsar älven 
mellan Skallviksforsen och Hemlings-
forsen. 

Vid Långstrandsforsen finns två 
uthyrningsstugor. 

Vattendragen 
– landskapets pulsådror

Genom landskapet slingrar sig och strömmar skogsälvarna Gideälven, 
Moälven och Nätraån fram. Här finns också flera mindre vattendrag, 
t.ex. Saluån, Husån, Idbyån och Näskeån. De stora fallhöjderna i den 
kuperade terrängen ger upphov till vackra, brusande forsar. Flera av 
vattendragen rör sig genom ren skogsmark där du kan uppleva tystnaden 
och få den rätta vildmarkskänslan. Här kan du paddla kanot, se spår av 
utter och bäver samt fiska.
  I Örnsköldsvik finns det ca 70 mil rinnande fiskförande vattendrag. 
Vattendragen utgör en ovärderlig livsmiljö för en mängd spännande djur 
och växter, både på land och i vatten. Deltalandens mandelpil och de 
strömmande vattnens flodpärlmussla, havsöring och flodnejonöga är helt 
beroende av de otämjda vattendragens livgivande kraft och syresättning.
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Långstrandsforsen 
är en av de tre for-

sarna i Hemling.

I Hemlingsforsarna kan 
du pröva fiskelyckan.

Hemlingsforsarna
De sista storforsarna

n a t u r g u i d e  –  i  v a t t e n d r a g e n
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           i  g i d e ä l v e n  vid Hem ling
               mynnar en unik å, Hem -
               lingsån. Mer än fyra mil 
               bort mot nordväst hämtar 
den sitt vatten och hela vattensyste-
met inklusive biflöden, sjöar och en 
25 meter bred strandremsa är inrät-
tat som naturreservat för att skydda 
uttern. Men även andra djur kan 
dra nytta av skyddet. Där finns den 
till bakaträngda flodpärlmusslan med 
några av de äldsta åldersbestämda 

(150 år) musslorna samt ett genetiskt 
intressant bestånd av harr. Åns lopp 
vari erar mellan korta forsar, sel och 
sjöar. Omgivningarna domineras av 
skog och myrar, varav flera har höga 
natur kvaliteter. 

Ån har brukats som flott led och 
flottledsrensningar har genom  förts på 
vissa partier. Med restaurering skulle 
Hemlingsån bli en än värdefullare 
livsmiljö. 

Naturreservatet är på 1934 ha och 
är även ett Natura 2000-område.

Förutom sjöarna är vissa åpartier 
paddlingsbara för dig som är sugen 
på äventyr, då fallhöjden är hela 215 
meter.

(F6-I11) Reservatet nås från 
många vägar, bl.a. väg 352 vid 

Hemling. 

Hemlingsån
Sveriges enda utterreservat
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Flodpärlmussla.

Uttrar.

Hemlingsån, 
nedströms Väst-
borg arn, är en 
naturskön sträcka.
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l i n d f a l l e t  i  Västergundsjö är ett 
vackert och sevärt område. 

Bäckravinen är mycket artrik och 
vid själva vattenfallet infinner sig en 
nästan tropisk känsla. 

Här växer strut bräken samt en 
grupp almar, den enda kända före-
komsten i kommunen. Av övriga 
växter finns här brakved, repe starr, 
tibast, mysk måra, olvon, skogstry, 
vitpyrola och fjälltolta. Lindbäcken 
har en fallhöjd på över 90 m från 
Bergsjön ner till Västergundsjösjön.

(M12)  Lindfallet nås via vand-
ring efter en skogsbilväg som 

går in söder om Gammbodtjär narna 
efter vägen mellan Västergund sjö 
och Trehör ningen. Vägen är bara en 
vinterväg och kan ej köras med bil. 
Från vägslutet går en stig upp till 
Lindfallet. Hela sträckan är 2 km.

Lindfallet
Frodig bäckravin med vattenfall

e n  n a t u r s k ö n  vy och bra rast-
plats finns efter Gideälvsåsen vid 
Kvarnforsen. Här finns en kilome-
terlång forssträcka med 14 meters 
fall höjd, uppdelad på Kvarn- och 
Såg forsen. 

Själva forsnacken består av berg i 
dagen och här är forsen också brant-
ast. Stränderna är branta och mycket 
höga, den västra upp mot 40 meter. 

Vid Kvarnforsen finns, inte helt 
oväntat, en gammal kvarnbyggnad. 
En lång trappa med 144 steg leder 
ner till älvstranden och kvarnen. 

I forssträckan kan du fiska 
öring och harr. I närområdet finns 
Lockstamon med uppskyltad  sten-
åldersboplats, fångstgropar, tjärdal 
och samiska härdar.

(G11)  Kvarnforsen ligger 
någon kilometer norr om 

Studsviken, bara några hundra meter 
från väg 352. Här finns en rastplats 
samt två uthyrningsstugor. 

Kvarnforsen
Vacker forsvy och nipstränder vid Gideälven
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Tibastens giftiga bär som 
växer på naken gren. Lindfallet.

Kvarnforsens 
skummande 

vatten.



(J15)  Flärkforsen ligger i Hus-
ån mellan Gryssjön och Selet i 

Flärke och nås från bilvägen mellan 
Flärke och Salberg. Strax före väg-

bron över Husån går en liten bilväg 
ner till forsen. Där finns en iordning-
ställd rastplats vid parkeringen.

       f l ä r k f o r s e n  i  Husån har 
     stor sam manlagd fallhöjd. På en 
   sträcka av 260 m faller ån 19 m. 
  Forsen är vackert terrasserad och 
ett trevligt utflyktsmål inte bara för 
fiskare. I området ses utter spår under 
vin tern och strömstaren knixande 
på stenarna i forsen efter att den 
har dykt efter nattslände larver i det 
skummande vattnet. 

Vattnet är mycket klart beroende 
på att de djupa källsjöarna Önskasjön 
och Yttre Lemesjön (kommunens  
djup aste sjöar) fungerar som sedi-
mentfällor.

Husån är ett viktigt ekosystem 
för strömlevande arter som harr och 
öring. Ån är mycket varierad med 
korta forsar, sel och strömavsnitt. 
När Källfors kraftverk har rivits ut 
kommer havs öring, lax och flodne-
jonöga att efter mer än hundra år 
återigen nå sina lekplatser i de övre 
delarna.
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Flärkforsen
Husån Klarvattenfors
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Strömstare.

Bäver förekommer 
i de flesta vattnen 
i kommunen.
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Sågfallet
Vattenfall och jättegrytor

sågfallet i Utterån är ett mäktigt vat-
tenfall som störtar ner mellan branta 
lodräta klippor. Skum met och dånet 
från fallet visar kraf ten i vatt net när 
det får falla fritt. Fallet är på 13 m 
och rakt ovanför det går järn vägs bron.

En olycklig reglering av dammar i 
Stor-Uttersjön m.fl. ledde 1868 till 
ett ovanligt högt flöde där timmer-
brötar dämde så att Utterån bröt en 
ny fåra varvid Såg fal let bildades. 
Samtidigt torrlades den gamla forsen 
där det fanns fyra kvarnar och en såg. 
Här kan man idag studera ”döda fal-
let” med sina jättegrytor.

   En fiskvandringsväg förbi Sågfallet 
färdigställdes 2007. Därmed kan 
lax och havsöring åter nå de gamla 
lekplatserna i Utterån efter mer än 
hundra års frånvaro.

(M10)  Sågfallet ligger i Utter-
ån norr om Gottne i byn Såg-

 backen. Det nås genom att ta av från 
Björnsjövägen precis norr om passa-
gen över järnvägen. 

Avtagsvägen går över Utterån och 
i byn visar skyltar vägen till Såg fallet, 
döda fallet, jättegrytorna, gamla kvar-
 nen och sågplatsen.

Utterån 
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Uppvandrande havsöring.

Sågfallet i 
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Skogen vid Brattsjö-Klocken. i de sista gammelskogarna
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I inlandet kan du fortfarande hitta rester av den äkta gammel-
skogen. Här finns fina skyddade eller skyddsvärda skogsområden. 
Elden har varit en viktig omdanande faktor i skogarna och du hittar 
många brandpåverkade områden med gamla grova tallar och brandstubbar. 
   I fuktigare områden som nordsluttningar av höga bergstoppar, blötare 
raviner, bäckdalgångar och myrholmar förekommer ostörda miljöer där 
elden aldrig eller ytterst sällan har fått fäste. Här kan du uppleva gran-
skogar med många omkullfallna träd, s.k. lågor, med sällsynta vedsvampar 
och insekter och granar draperade av långskägglav. 
   Lövskogsdominerade skogar finns företrädesvis längs älvdalarna, i deltan, 
i odlingslandskapet samt längs bottenhavsstranden och då främst i form av 
albårder. I kustnära skogar, bergssluttningar, klapperstensområden m.m. 
finns det gott om grov asp, en miljö där bl.a. Ångermanlands landskaps-
fågel gråspetten trivs.

Gammtratten
          g a m m t r a t t e n  m e d 
             toppen på 578 m.ö.h. ger 
             riktig fjällkänsla med fjäll-  
             björkar och spännande, slutt -
ande myrar. Skogen är rik på död ved 
med bl.a. lappticka, gränsticka och 
rynkskinn. Verkliga rariteter är lavar-
na mörk rödprick och stiftgelélav 
lik som vedsvampen tallporing som är 
känd från få skogar i landet. 

Berget är sydväxtberg med bl.a. 
träjon, getrams, rockentrav och liten 
fetknopp.

Björn, mård, lo, lavskrika och 
skogs  fåglar trivs i Gammtratten.

In  sekts världen är rik med både 
större- och mindre barkplattbagge. 
Forskning på skalbaggar pågår här 
liksom studier av långtransporterade 
luftföroreningar. En av fyra över-
vakningsstationer i Sverige finns här. 

Naturreservatet är även ett Natura 
2000-område.

(F7-F8) Reservatet på 734 ha 
är skyltat från Björna–Tegel-

träskvägen och nås via en skogsbilväg 
norr om Norrtjärn. Området är inte 
tillrättalagt för friluftsliv och ska 
upplevas precis så orört som det är. 
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Tofsmes.

Mindre barkplattbagge, sällsynt 
skalbagge i våra skogar.
F o t o :  R o g e r  P e t t e r s s o n

Nyfiken mårdunge.

De sista gammelskogarna 
– mångfaldens refugier

Höghöjdsskog med fjällkänsla



land och Lappland, skär en 1,5 kilo-
meter lång och upp till 30 meter 
djup kanjon sig ner. Den har bildats 
av en vilt forsande isälv som först 
rann under isen och sedan, vid av-
smältningen för ca 9 000 år sedan, 
tappade ur en isdämd sjö norr om 
dalen. Namngivningen kom mer för-
modligen av att de lodräta väggarna 
för en norrlänning kan te sig som just 
en gata i Stock holm. 

Dalbotten täcks nästan överallt av 
stora block som av frosten sprängts 
loss från väggarna och bildat stora 
grottor. Strax norr om den trolska 
Uvtjärn som avslutar kanjonen finns 
flera blockgrottor, varav ett par 
genomströmmas av en bäck. 

I blockmassorna i kanjonens mitt, 
strax norr om länsgränsen, gömmer 
sig en 70 meter lång labyrintartad 
grotta och i norra delen av kanjonen 
finns också blockgrottor, liksom en 
4 meter djup jättegryta med södra 
väggen genombruten.

Skogen är hänglavsrik med många 
arter skägg- och tagellavar. I den 
fuktiga kanjonbotten förekommer 

sällsynta arter som skuggblåslav, tråd-
brosklav och lappranunkel.

 Djurlivet är rikt och har man tur 
kanske man får se en överflyg ande 
kungsörn eller spår av björn. Röd-
stjärt och lavskrika är vanliga i tall-
skogen. Reservatet är totalt på 138 
ha varav 28 ha ligger i Örnsköldsviks 
kommun.

         rismyrberget på 35,7 ha 
             ligger granne till Stockholms-
             gatan. I tallskogen finns bl.a.
             hotade vedsvampar och den 
sällsynta mindre barkplattbaggen.

(E5) Båda reservaten, som 
också är Natura 2000-om-

råden, nås söder ifrån genom en 
skogsbilväg som tar av från vägen 
mellan Lägsta och Kalv bäcken och 
följer Kalvbäcken upp till området. 
Stock holmsgatan kan också nås från 
Laka sjö i Åsele. En övernattningsstu-
ga med två bäd dar finns vid Uvtjärn. 
Från Stockholmsgatan kan du vandra 
Lappmarksleden till Rödvattnet. 

          e t t  b e s ö k  i Stockholms -
              gatans naturreservat ger 
              riktigt hisnande naturupp-
              levelser. Genom graniten, 
precis på gränsen mellan Ångerman-
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Uvtjärn i Stock-
holms gatans 
naturreservat.

Isälvskanjon

Stockholmsgatan
Lappranunkel.
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          t r o l l t j ä r n  l i g g e r  
              idylliskt insprängd mellan 
              stupande bergväg gar och har 
              gett reservatet dess namn. 
Reservatet, som även är ett Natura 
2000-område, är 56 ha stort och här 
kan du vandra i hänglavs rik 250-årig 
urskog. 

Själva tjärnen har bildats av samma 
eroderande isälv som bildade Stock-
holmsgatan läng re upp i Lägstaåns 
dalgång. Ett stort stenfält vid ån 
längst i väster vittnar också om den 
isälv som gick fram här i istidens 
slutskede.

Trolltjärn är djup, närmare 12 m, 
och på en klippvägg nere vid vattnet 
har en stenåldersmänniska avbildat 
en lyckad jakt. Hällmålningen före-
ställer älgar och beräknas vara från 
slutet av stenåldern d.v.s. ca 4 000 
år gammal. Hällmålningen ses lät-
tast vintertid då man kan stå på den 
isbelagda tjärnen.

I gammelskogen kan fåglar som 
tretåig hackspett, lavskrika, videsparv 
och duvhök ses. På granlågor inom

              reservatet växer många
           olika ved svam par, bl.a. den
  sällsynta grädd tick an. Vid Lägsta-

ån före kom mer en ört rik strandskog 
med vänderot och liljekonvalj. Här 
kan du se grundstockarna från fyra 
kojor, troligen flottar kojor. 

(F7) Trolltjärns naturreservat 
ligger på båda sidor om Läg sta -

vägen. Vid rastplatsen finns en spång -
ad stig som du kan följa ner till Troll-
tjärnen. För den törstige flanören 
finns en kallkälla vid rastplatsen. 

Trolltjärn

Videsparv.

Studie av knappnåls-
lavar i Trolltjärn.

Hällmålning och    gammelskog
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rödstjärt, svartvit flugsnappare, torn-
seglare, grå flugsnappare och i reser-
vatet finns också lavskrika, pärluggla, 
tofsmes, trädkrypare, tjäder och järpe.

Av däggdjur kan spår av älg, mård, 
björn och lodjur ses.

Vändåtbergets naturreservat är 
på 302 ha och är även ett Natura 
2000-område.

(F9-G9) Till Vändåtbergets ur-
skog är det skyltat från Björna-

vägen, väg 352. Från Sör-Holm sjön i 
norr går en stig in i reservatet till 
stugan vid Inner-Ab borr tjärnen. 
Stugan är öppen året om och har 
bäddplatser för fyra personer. 
Från stugan går en stigslinga genom 
reservatet förbi Lill-Abborrtjärn och 
Älgtjärnen. 

Naturreservatet kan också nås via 
Urskogsleden från Locksta och Sjul-
Jonssons lappkåta.

          u r s k o g e n  p å  Vändåt -
              berget är nästan helt orörd 
              av människan och en av lan-
               dets mest värdefulla. Områ-
dets karaktär har skapats av skogs-
elden och spår av minst fem bränder 
från 1629 till 1853 finns dokumen-
terade i de upp till 375 år gamla 
tall arna. Här finns också gran skog, de 
äldsta granarna 285 år, och blötare 
skogs- och myrmarker som undkom 
brand, s.k. brandrefugier. 

I skogen finns inslag av gammal asp 
och floran består bl.a. av spädstarr, 
skogsnycklar, nattviol, trolldruva och 
fjälltolta. Den rikaste örtfloran finns i 

  Vändåtber gets sydsluttningar och
         raviner. Området är skal baggar -
       nas eldorado med över 500 arter
   note rade, varav många med mycket 
begrän sad ut bred ning i Skandinavien. 
Många av skalbaggsarterna är indi-
katorarter för urskog, bland dem
               större barkplattbagge, djup -
                svart brun bagge, större 
               flatbagge och reliktbock. 

Karaktärsfåglar på försommaren är 

Den första nyisen 
på Älgtjärn.

Skogsbranden skapar inte bara 
död utan ger även liv åt mängder 

av djur- och växtarter. F
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          b r a n d  h a r  ända fram till 
              mo dern tid varit ett natur -
              ligt och nöd vändigt föryng-
              ringssätt i våra skogar. 
Numera är skogsbränder sällsynta 
eftersom de bildligt talat släcks av 
ekonomiska intressen. Så sällsynta att 
det är moti verat med reservatsbild-
ning där det ändå händer. 

Sommaren 1988 utbröt en brand 
av gnistbildning från en skogsmaskin, 
spred sig över ett hygge och antände 
skogen söder om Tågbäcken. 17 ha 
skog hann ta eld innan branden stop-
pades, bl.a. mot en myr. Branden har 
uppträtt på olika sätt, från hårt brun-
na områden där hela humustäcket 
har försvunnit till ett bäckdråg med 
sumpskog där branden självdött. 

Över hälften av de äldre träden 
dog i bran den och av de mindre 
träden upp till 6 meters höjd dog 
nästan alla.

Skogsbränder skapar varierade sko-
gar och avsaknaden av bränder idag 
är ett hot mot många brandberoende 
växt- och djurarter. I Tågsjö brännan 

kan man studera en nutida skogs-
brand och här bedrivs också forsk-
ning inriktad på återkolonisation av 
växter och insekter. Fyra brand bero-
ende skal baggs arter har hittats, bland 
dem den sotsvarta praktbaggen och 
i gran sumps kogen den mycket säll-
synta gransumplöparen.

Spår av närings sökande hackspet-
tar, t.ex. tretåig hackspett, finns i den 
döda veden.

I sumpskogen har också laven 
vit skaftad svartspik, populärt kallad 
”Michael Jackson”, hittats på granar.

Reservatet är på 19 ha och är även 
ett Natura 2000-område.

 
(K1) Reservatet ligger väster 
om Myckelgensjö och nås via 

en skogsbilväg efter Junselevägen 
väs ter om Västanbäck. Det är inte 
skyl tat från Junselevägen. 

Från parkeringen vid vägen går en 
stig ner till reservatet vid Tågbäcken. 
Den döda skogen lyser grå på långt 
avstånd och är lätt att hitta igen.
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Tågsjöbrännan
Nybrunnen skog
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Tretåig hackspett 
förekommer ofta 

på brandfält.

Sotsvarta 
praktbaggar.

Mängden döda gra nar 
är påfallan de även flera 

år efter branden.



asp, samt svamparna gräddporing 
och kritporing. 

Området är på ca 200 ha och 
Holmen Skog har gjort en hänsyns-
plan över skogsområdet.

         stenbittjärn (P4). Sten -
              bit tjärns naturreservat är på 
              3 ha och skyltas från Lill- 
              Tann sjön. Det ligger på en 
halvö av fast mark i Bärmsjömyran. 
Tallöver ståndare med en ålder på 
240-300 år blandas med granar i 
olika åldrar upp till 290 år. 

Skogen har troligen uppkommit 
efter en brand i början av 1700-talet. 
Den är gles och visar hur öppen en 
skog som får sköta sig själv kan bli. 
Skogen har riklig tillgång på torr-
rakor, liksom granlågor med svampar 
som lapp ticka, ullticka, gränsticka 
och rosen ticka. SCA har avsatt en 
skydds zon av skog runt reservatet.

grässemyran (Q7). Från väg 335 
mot Gålsjö vid Hustjärnarna går en 
skogsbilväg mot sydost en bit, sedan 
får man gå till Grässemyran längs en 
rågång. I sydvästra delen av myren 

               ligger en kvarvarande rest 
    av skogen som den såg ut innan 
avverkningarna satte igång vid 1800-
talets mitt. 

De 400-åriga tallarna är mycket 
grova och skogen är ovanlig och 
vacker. Ingen föryngring sker av tall 
medan gran däremot dominerar i alla 
ålderskategorier. Äldre brandspår 
finns på tallarna men det har inte 
brunnit här de senaste 200 åren. 

Området är på drygt 3 ha och 
skyddas frivilligt av markägaren 
Svenska Kyrkan. 

        björnlandets national-
        park, Åsele (C6-C7), tre km 
             norr om kom mungränsen i 
            Åsele lappmark ligger Björn-
landets nationalpark på 1 130 ha. 

En mycket vacker och variations-
rik talldominerad urskog i kuperad 
terräng. Parkering vid Agn sjön och 
stigar upp till Storbergets topp.

brattsjö-klocken (K5). Ett lätt åt-
komligt utflykts mål på ömse sidor 
       om vägen mellan Rem mar -
           bäcken och Seltjärn, ca 2 km 
             norr om byn Klocken. Här 
             blandas torrakor med tre 
           gene ra tioner grov tall, farfar är
      ca 320 år gammal. 

Tallarna uppvisar spår av vedin-
sekter och hackspetthål förekommer 
rikligt. Ull ticka växer under granlågor 
och vitmosslav, lunglav och stuplav 
kan hittas. Området är på knappt 7 
ha och Holmen Skog har avsatt det 
som eget reservat.

stygglandet (N4). Stygglandet 
ligger väster om Lesjön i Skorped 
och nås via skogsbilväg antingen från 
Krok tjärnbrännan i väster eller Holm 
i söder. Terrängen är storblockig 
och domineras av tallskog med god 
tillgång på lågor. 

I västra delen trängs blocken 
nästan med varann i ett sumpigt land 
med pölar och porlande bäckar. Här 
växer dvärgbägarlav på tall, småflikig 
brosk lav och stor aspticka på asp, 
skrovel lav och doftticka på sälg och 
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Stenbittjärn,  
söder om Bärmsjön, 
är ett litet men se-
värt skogs reservat.

Fler brandpåverkade tallskogar



h e r r b e r g s l i d e n s  s y d - 
och ostsluttning domineras 
av en stor vuxen granskog. 
Här finns en av kommunens 

grövsta granar. Skogen är urskogs-
artad och mycket olikåldrig och har 
inslag av grov tall och asp. Områ det 
är näringsrikt med rörligt mark vatten 
i sydligt läge, vilket gör det intressant 
ur botanisk synvinkel. 

Här växer trolldruva, underviol, 
grönkulla, grönpyrola, vitpyrola, fjäll-
tolta och en rik förekomst av blå-
sip pa, som här har en av sina nord-
ligaste utposter i Sverige.

Sluttningen är också intressant ur 
fågelsynpunkt med årlig förekomst 
av gärdsmyg, grönsångare och svart-
hätta. Den ovanliga lundsångaren 
har note rats sjungande här flera år. 
Duv hök, bivråk, pärluggla, tretåig 
hack spett och gråspett förekommer i 
om rådet, liksom tjäder och järpe.

Naturreservatet är på 133 ha och 
är även ett Natura 2000-område.

(G13-H13) Från Åliden 5 km 
nordväst Trehörningsjö går 

en väg rakt norrut till dammen vid 
Önska sjön. Där finns vindskydd, TC, 
handikappanpassade bryggor och 
båt uthyrning för sportfiskare. 

Häri från går en stig upp till Herr-
bergs  liden. Man kan också från Åli-
den ta en skogsbilväg mot nordväst 
ända fram till reservatet. Från vägen 
går stig upp till en rundslinga på 
Herrbergsliden.
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Gärdsmygens kraf-
tiga och silver klara 
stämma hörs under 

försom ma ren i 
Herrbergs liden.

Blåsippsblom i slutet av maj.

Herrbergsliden
Grovstammig granurskog
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Andelen lågor och död ved är 
på fallande och de kraftigt sluttande 
myr arna är spännande med intres-
santa vyer. Grangrenarna draperas av 
långskägglav och härbärgerar en rik 
förekomst av konisk hjulspindel, käk-
spindel och andra åttfotingar. Lav-
 skri kan trivs i området, liksom tretåig
hackspett, spillkråka och tjäder.

I Kålhuvudets naturreservat kan du 
uppleva John Bauer-skogen i verk-

ligheten. Bakom varje övervuxen låga 
och mossig sten förväntar du dig att 
stöta på troll och över de fuktiga, 
sluttande myrarna dansar skogsrån 
vissa som marnätter. Doften från 
taiga skinn och lappticka, synen av 
grangrenarnas ”julgransglitter” och 
ljudet av kär leks  kranka tjädrar för-
stärker känslan av orördhet, av taiga. 
Kommunens mest genuina granur-
skog är väl värt ett besök, och varför 
inte en över natt ning i den trevliga 
stugan? 

Naturreservatet är på 771 ha och 
är även ett Natura 2000-område.

(J10) Kålhuvudet når du från 
väg 358 med en vägvisare strax 

söder om Hemling. Från vänd planen 
går en stig till en öppen övernatt-
ningsstuga vid Västerhus-Röd myran. 
Den har fyra bäd dar med plats för 
åtta personer. Från stugan går en 
stigslinga genom om rådet. Urskogs-
leden är en annan in farts led som 
passerar strax norr om stugan.

          k å l h u v u d e t  ä r  kom -
              mu nens mäktigaste ur skogs -
              område, nästan kom plett 
              med alla urskogens karak tä-
rer och arter. Vedsvampsrikedomen 
är stor med många hotade ved svamps      -
arter på granlågor, t.ex. ost ticka, 
tai ga skinn, lappticka, rynkskinn och 
gränsticka. Toppbrutna och rötade 
granar visar på områdets höga läge,
topplatån når upp till 510 m.ö.h. 
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Hög andel lågor, 
det vill säga om-
kullfallna träd, och 
död ved karaktäri-
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Den äkta taigan

En kallkälla vid 
Rödmyran, nära 
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             bågaliden är ett av 
              kommunens högsta berg 
              med toppen på 530 m.ö.h. 
              Skogen på höjden är lång-
sam  växande och har fjällskogska-
raktär med smala, spinkiga granar. I 
öv  riga partier växer en barrblandskog 
där 170-åriga granar samsas med 
björkar. 

Området innehåller även raviner, 
berghällar, mindre rasbranter och 
små, sluttande myrar. I nordostslutt-
ningen i anslutning till reservatet 
väx er den hotade långskägglaven. 
Här förekommer också granlågor 
med hotade vedsvampar. 

På toppen står ett gammalt brand -
bevakningstorn med tillhörande 
stuga samt en radiomast. Från tornet 
är ut sikten milsvid över norra Ånger-
manlands skogslandskap. Både stugan 
och tornet ligger inom mastens ras-
risk område, så se upp för nedfallande 
is under vintern. Även tornet kan 
vara nedisat och du går upp där på 
eget ansvar.

Reservatet är på 101 ha och är 
även ett Natura 2000-område.

(H9) Reservatet ligger intill 
byn Angsta. Sväng av från väg 

352 mot Vändåtberget. Söder om 
Lockstasjön svänger du söderut mot 
Angsta. Sedan är avtagsvägen skyltad. 
Urskogsleden går genom området, 
liksom en skoterled från Nyliden och 
Storborgarn. 

Stugan på toppen saknar bäddar 
men har en vedeldad kamin. 
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Lavskrika.

Bågaliden
Fjällgranskog med sluttande myrar
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Vy från brandtornet på Bågaliden.

Spånggång över 
en av Bågalidens  

myrar.



branta stup i norr och fuktiga slutt-
ningar i söder. Skogen domineras av 
gran men har även inslag av äldre 
grov tall, asp och sälg. 

Området ger rika naturupplevelser 
både sommar och vinter. Här kan 

man med lite tur 
stöta på spår av björn, 
järv, lo och utter. Skogshöns 
är vanliga och flera orr- och tjäder-
spelplatser finns i dalen. Lavskrika 
häckar, lik som spillkråka och tretåig 
hack spett. Gråspett uppträder van-
ligt. 

På trädlågor i området har noterats 
gränsticka, doftticka, doft skinn, 
fläckporing och ostticka. Den säll-
synta laven liten aspgelélav har här 
en av sina större kända förekomster. 
Holmen Skog och SCA kommer att 
bevara området i sina hänsynsplaner.

(M3-M4) En skogsbilväg från 
Bureåborg i öster följer Kunn-

ån i området och gör det lätt att ta 
sig in. Från Hermansjö i söder går en 
skogsbilväg norr ut förbi Låsjön till 
dalens mitt. Nordvästra delen av om-
rådet når man lättast via Pullsjövägen 
och Kattajärven. 

k u n n å d a l e n  ä r  en naturskön 
och djupt nedskuren dalgång, ett 
av de större vildmarksområdena i 
kom munen där tystnaden inte störs. 
I dalbottnen samsas Kunnån med 
Skorpedsåsen och myrar mellan 
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Kunnådalen
Naturskön dalgång med vildmarkskaraktär
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under skid turen i 
Kunnå dalen.



åttjärnsbäcken är en urskogsartad 
granskog som genom sitt ravin-
system mås te föras till kategorin 
unika lokaler. De i mjäla djupt 
nedskurna fem till sex ravinerna 
har skapat opti mala betingelser 
för fuktighetsälsk ande djur- och 
växtsamhällen som närmast hittas på 
Norges regniga västkust. Förutom det 
tjugotal hota de lavar och vedsvampar 
som note rats kan man förvänta sig 
att hitta även skyddsvärda mossor, 
landsnäckor och vedinsekter. 

I ravinbottnarna växer den säll synta 
trådbrosklaven som bara är känd från 
tre andra lokaler i länet. Här växer 
också norsk näverlav, gul dropp lav, 
smalskaftslav, vitskaftad svartspik 
m.fl. hotade lavar och svampar.

Väster om ravinerna växer en 
luckig blandskog av gran och rikligt 
med grov asp och björk, grövre tallar 
och spridda gamla sälgar. Många om-
kullfallna träd har brandspår. 

Levande tallar kan ha en ålder av 
200-250 år. Här finns rikligt med 

gränsticka och rosenticka, men även 
blackticka, lappticka och stor asp-
ticka. Av lavar har noterats rödbrun 
blekspik, kornig nållav och brunpud-
rad nållav. 

Åttjärnsbäcken är ett Natura 
2000-område och är på väg att bli 
naturreservat.

Närmast Åttjärn ligger en väl be-
varad fäbodvall i en öppen och park-
artad blandskog. 

(M4-M5)  Norr om byn Önskan
och Önskansjön går en skogs-

bilväg mot väster och avslutas med en 
vändplan. Däri från får du vandra ut 
på egen hand i det stiglösa skogsom-
rådet.
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Åttjärnsbäcken
Fuktig ravinskog
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Det säregna ravin-
landskapet med 

fuktälskande arter.

Skogssork.
Rosentickan, hotad ved-
svamp, växer på undersidan 
av omkullfallna trädstammar.



också inneburit att skogsbränder fått 
dåligt fäste. Själva topplatån består 
till stor del av hällmarker med en gles 
och lågvuxen tallskog. I öster ligger 
den delvis skogs bevuxna Kornsjö-
Stormyran. 

På Västanå höjden finns en av 
Sveri ges rikaste förekomster av lång-
skägglav, upptäckt så sent som på 
1990-talet. Här finns också violettgrå 
tagellav, långskäggets följeart. På 

någ ra ställen 
växer den sällsynta 
orm bun ken kambräken. 

 Doft skinn och stjärn tagging har 
hittats på lågor. Både mård och lo 
rör sig i området, liksom skogs  höns, 
lavskrika och tretåig hack spett.

Reservatet är på 177 ha och är 
även ett Natura 2000-område.

(R9) Norrifrån når du reser-
vatet från parkeringen vid 

Hinn  sjön. Härifrån är vandringsleden 
5 km och skidleden 6,5 km upp till 
Västanåhöjden. Från Skrikebodarna 
i sydost går en 3 km lång sommar-
led på fä bod stigar och en 4 km lång 
skidled upp till reservatet. 

På fäbodvallen Västanåbodarna 
finns två stugor till gängliga för all-
mänheten året om. Öppenspis finns 
och en kallkälla ligger på fäbodvallen. 
Nära toppen norr om bodarna står 
ett vindskydd med eldstad. 

Västanåhöjden ingår i friluftsområ-
det Nätra fjällskog (sid 58).

          v ä s t a n å h ö j d e n  ä r  den 
              högst belägna toppen inom
              Nätra fjällskog med 430 
              m.ö.h. Härifrån har du mils -
vid utsikt över havsvikarna i ös ter 
och in mot det kulliga berglandska-
pet i väster. Klimatet är kärvt på den 
höga höjden och snötäcket djupt 
under vintern.

Den relativt höga fuktigheten gyn-
nar både gran och mossa, men har 
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Västanåhöjden

F o t o :  J o h n  H i l l b o m 

Vy från sydväst 
mot Västanå-
bodarna och 
Västanåhöjdens 
naturreservat.

Långskägglav och 
kambräken trivs 

båda i den fuktiga 
skogs miljön på 
Nätra fjällskog.

Till höger ses en 
pärluggleunge.

Långskägg, kambräken och fäbodar
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u v s j ö n  ä r  ett större sam-
manhängande skogsområde 
på berget Norrhöglidens 
sluttningar och vid Uvsjöns 

nordvästra strand. Området är 
ett variationsrikt, naturskogsartat 
skogsparti med dominans av gran. 
Stora delar av skogen har bitvis även 
ett rikt lövinslag och har tidigare 
övergåtts av skogsbrand.

I Uvsjön förekommer döda träd 
och lågor generellt i måttliga mäng-
der. I de mer produktiva delarna av 
området kan tillgången även vara 
riklig. Trädåldrarna är i genomsnitt 
kring 100-140 år men äldre individer 
förekommer. Plockhuggningar och 
dimensionsavverkningar har tidigare 
förekommit i området men inte i 
sådan omfattning att luftfuktigheten 
och kontinuiteten av gamla, grova 
träd, högstubbar och lågor har påver-
kats nämnvärt. 

Ett flertal rödlistade arter av fram-
förallt lavar och vedsvampar, som 
är mycket sällsynta i det rationellt 
brukade skogslandskapet, har rikliga 
förekomster i reservatet. Exempel 
på sådana arter utgör vedsvampar 
på lågor som bl.a. lappticka, ro-
senticka, rynkskinn, ullticka, ostticka, 
gräddticka, gränsticka och stjärntag-
ging. I den fuktiga nordostsluttningen 
har också långskägglav påträffas. 
Några partier i nordsluttningen ner 

Uvsjön
F o t o :  O v e  K ä l l s t r ö m

F o t o :  O v e  K ä l l s t r ö m

mot sjön är näringsrika och här 
växer bland annat trolldruva, 
tolta och rikligt med ormbunkar.

I området förekommer lavskrika, 
tretåig hackspett, gråspett, tjäder 
m.fl.

Det finns kulturlämningar i områ-
det i form av ett äldre gruvhål med 
tillhörande skrotstenshög, beläget i 
Norrhöglidens sydostsluttning strax 
norr om den södra reservatsgränsen. 
En liknande lämning påträffas även 
sydväst härom utanför reservatet.

Reservatet är på 171 ha och är 
även ett Natura 2000-område.

(N6) Uvsjöns naturreservat 
ligger norr om Skorped. Från 

Skorped tar du vägen mot Bredbyn 
och efter ca tre kilometer tar du av 
på en skogsbilväg som går åt vänster 
(väster). Stanna strax efter järnvägs-
övergången. Då ligger reservatet ca 
400 meter norrut. Inga stigar finns 
anordnade i reservatet.

Tjäder.

Rik naturskog

n a t u r g u i d e  –  i  d e  s i s t a  g a m m e l s k o g a r n a



n a t u r g u i d e  –  i  d e  s i s t a  g a m m e l s k o g a r n a

108

Skrovellav.

Svartsjöbäcken 
passerar 
Granlidens 
naturreservat.

Större barkplattbagge.

Vy från sydväst mot 
Ny bildtext och

           granliden är ett så gott 
 som orört och stiglöst 
 skogsområde i nordslutt-
 ning, vettande mot Svart-
sjöbäcken. Vägen till Svartsjö be-
gränsar området i norr. Sluttningen 
består av fuktstråk och raviner 
med rik förekomst av asp, sälg och 
fjälltolta. Andra intressanta växter 
är björnbrodd, skogsfru, smaldunört 
och fjällskära. Av tickor finns bl.a. 
doftticka, rosenticka och gränsticka.

Granliden
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På gamla sälgar växer bålar av 
lunglav samt den sällsynta skrovel-
laven. Skalbaggsfaunan är intressant 
med bl.a. den akut hotade större 
barkplattbaggen.

Reservatet är på 90 ha och är även 
ett Natura 2000-område.

(G9) Till Granlidens natur-
reservat kommer du enklast via 

riksväg 352 från Örnsköldsvik. Strax 
norr om Korsbyn svänger du av mot 
Locksta och Vändåtbergets natur-
reservat. Innan du kommer fram 
till Locksta svänger du av åt vänster 
igen. Passera vägen mot Angsta 
och Bågalidens naturreservat. Efter 
knappt 7 km, efter att du kört över 
bron över Svartsjöbäcken, svänger 
du än en gång vänster. Till reservats-
parkeringen har du nu 2 km. Det 
finns en gångbro över Svartsjöbäcken 
300 m innan parkeringen.  

F o t o :  J a n  H e n r i k s s o n

Gammelskog i nordsluttning
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storberget (D8) ligger på lapp lands-
gränsen efter vägen längs Flärk ån mot 
Björnlandets nationalpark och är om-
väx lande, bördigt och föga påverkat 
av skogsbruk. 

Sydsluttningen har ett mosaikartat 
utseende med urskogsartad tallskog 
och granskog. Inslaget av gammeltal-
lar är stort liksom grova tallågor. 

Toppen av berget är kargare och 
här växer en höjdlägesgranskog med 
stort inslag av björk. 

Ett 25-tal rödlistade vedvampar 
har hittats, bl.a. urskogsticka samt 
tickan laxgröppa som bara är känd 
från ett 30-tal platser i Sverige. 
Mindre vanliga lavar som skrovellav 
och violettgrå tagellav har noterats. 
Området är 170 ha stort och är på 
väg att bli naturreservat.

getingstalidens natur-
reservat (L13) ligger cirka 
6 km sydost om Björna. 
Området domineras av 

granskog som bitvis är urskogsartad. 
Skogen är flerskiktad med påtagligt 
inslag av gamla träd. Det finns bl.a. 
granar som är nära 300 år. Många 
sällsynta arter trivs i området. Delar 
av reservatet har hög produktivitet 
med frodvuxna granar och högörter 

i fältskiktet. Andra delar är mer sen-
vuxna med granar av höjdlägestyp. 
Området är 70 ha stort och skyd-
dades som naturreservat 2006.

kravattenliden (J11) ligger 7-8 km 
nordväst om Björna, nära skogs bil-
vägar både i söder och norr. 

Urskogsleden mellan Björna och 
Remmarn går också genom områ dets 
sydvästra del.

Topplatån på 450 meters höjd 
har fjällskogskaraktär med mycket 
gles, långsamt växande granskog 
och inslag av korta, grova tallar och 
torrakor. Från toppen är utsikten 
vidsträckt och storslagen. 

I dalsänkor och vid mindre myrar  
finns urskogsliknande, produktiv 
barrnaturskog där inslaget av lågor 
är stort. Här hittar man långskägglav 
på många granar. Av vedsvampar 
före kommer ostticka, rynkskinn, 
lapp ticka, doft skinn och rosenticka. 

På östra delen av berget inte långt 
från toppen ligger en gammal smedja 
som användes under 1800-talet vid  
brytning av järn malm. 

Från Urskogs leden går en avstick-
are på 1 km upp till smedjan. 
Hög höjds platån på Kravattenliden 
är ett bra skidutflyktsmål på vintern 

med härlig naturupplevelse.
Området är 140 ha 

stort och har av 
Holmen Skog av-
satts som eget 
reservat som 
är undantaget från 
skogsbruksåtgärder.

råbäckens natur-
reservat (N16) är ett 
grandominerat område som 
ligger cirka 8 km norr om 

Husum. Reservatet består till hälften 
av flerskiktad granskog på fuktig 
mark med mycket hög andel död 
ved. Den andra halvan av reservatet 
består av flerskiktad granskog på frisk 
mark, rikt på hänglavar och med 
inslag av bl.a. gamla grova sälgar. 
Området är drygt 20 ha stort och 
blev skyddat som naturreservat år 
2007.

 

svartnäsudden (R7-R8) i 
              Stor-Degersjön (Kramfors 
              kommun) hyser en vacker 
              barrnaturskog på 63 ha. 
Skogen är en brandrefugie och här 
hittar du många av gammelskogens 
känne tecken som torrakor, lågor, 
vedsvampar och lavklädda granar. 

F o t o :  H a r r y  F o r s g r e nGranna granar grannar med varann. Grunna på det!

Fler fina gammelgranskogar
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Alneskogen
Lummig djungel på gammalt sågverksområde

gran bestånd. Alneskogen är till stora 
delar ett gammalt industriområde 
som naturen tagit tillbaka. Dolda i 
tät lövskog ligger resterna av ett helt 
litet samhälle: Alne ångsåg, kajer, 
baka vedsöarna Danmark och Norge, 
ar be tarbostäder, m.m. Här och där 
luck ras djungeln upp av häl lar och 
gamla ängsmarker. Av intressantare 
florain slag finns bäckgyllen, flenört, 
besk söta, stink näva och pillerstarr. 

Ovanför stora vägen leder en rik 
löv skogssluttning med aspbestånd, 
olvon, blåsippa och stinknäva upp till 
hällmarker. Här växer fjällnejlika och 
i reservatets östra kant ligger flera 
bronsåldersrösen. Utsikten över Örn-
sköldsviks stad är inte heller dum. 

Fågellivet i Alneskogen är rikt 
med hög täthet av grönsångare samt 
ovan ligare fåglar som härmsångare, 
svart hätta, näktergal, lundsångare 
och gärdsmyg. Stenknäck häckar här 
lik som mindre hackspett.

 Reservatet på 50 ha är kommu-
nalt och ett viktigt närströvområde 
för närboende och skolor.

(P13) Alneskogen ligger 
mellan Bonäset och Järved, 

4 km söder om Örnsköldsvik. Vid 
den södra infarten till Järved finns 
en parke ringsplats, liksom nedanför 
Alne skolan. Mitt i reservatet vid 
ruinerna från den gamla kornladan 
finns en rastplats med bänkar, bord 
och handikapptoalett.

          e n  v a n d r i n g  i Alne -
              skogen i slutet av maj eller 
              juni är en sinnlig upp levelse
              för ögon, öron och näsa. 
Denna naturtyp med gammal alskog 
beskrivs på ett målande sätt av den 
legendariska fågelskådaren Erik 
Rosenberg: ”Grönsångarens musik, 
så enkel den är, åstadkommer en sär-
egen mystisk stämning inne i de grå 
pelarsalarnas gröna halvdunkel”.

Skogen domineras av gråal och 
björk med inslag av sälg, rönn, hägg, 
klibbal och druv fläder, samt spridda 
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Alneskogens 
gröna halvdunkel 
ruvar på många 
hemligheter.
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Grönsångarens 
sång liknar ljudet 
av ett silvermynts 
vibrerande mot en 
marmorplatta.

Mindre hackspetten hittar insektsföda i 
Alneskogens grova lövträdstammar.
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         h ö r n s j ö n s  n a t u r -
          r e s e r  v a t  är ett naturskönt 
            område mindre än 1 km från 
            Örnsköldsviks stadskärna. 
Den idylliska Hörnsjön ligger in-
bäddad i en skogs klädd gryta på 
Varvs bergets sluttning och är välbe-
sökt både sommar och vinter. 

Det kommunala reservatet på 58 
ha är strövvänligt med elljusspår och 
stigar. På vintern pre pa reras det 3,3 
km långa elljusspåret för skidåkning 
och en slinga för t.ex. rastning av 
hundar hålls öppen. 

            v e c k e f j ä r d e n s  n a t u r -
             r e s e r  v a t  består av lummiga 
            och sumpskogsartade löv-
            skogsområden längs Vecke-
fjärdens stränder. Reservatet omfat-
tar skog och vattenområden på båda 
sidor av fjärden, dels längs stranden 
mellan Tvillingsta och Hörnett och 
dels vid Prästänget, Oxslåtten och 
längs Översjälastranden vid Moälvens 
inlopp. 

   Lövskogen domineras av gråal, 
björk och rönn med rik under-
vegetation och frodigt örtskikt. 
Även ädla lövträd som lönn och 

ask förekommer. I strandregionen 
växer rariteter som jättegröe och den 
ovanliga dvärgnäckrosen. Fågelsången 
är rik med inslag av härmsångare, 
svarthätta och rosenfink. Mindre 
hackspett förekommer regelbundet i 
reservatet.

(P13) Hörnsjöns natur-
reservat ligger intill vägen 

upp till Varvs   berget. Vid den stora 
parke ringen finns en handikapptoa-
lett. Höga-Kustenleden går genom 
om rådet från Varvsbergets topp ner 
mot Hörnett. Runt sjön finns flera 
vind skydd. 

(P12) Veckefjärdens naturreservat 
når du på Tvillingstasidan via en 
gång- och cykelväg mellan Hållänget 
och Tvillingsta samt via stigar från 
Hörnsjön. Nere vid stranden vid 
reservatets norra gräns finns ett vind-
skydd med grillplats och en pir med 
flytbrygga.

Längs Brogatan, mellan Svedje-
holmen och Själevad, finns en parke-
ringsplats i anslutning till reservatet 
varifrån en stig går ut till vindskyddet 
på Oxslåtten. På Oxslåtten finns 
även en grillplats och en torrtoa.

Från Översjäla når du områ-
det enklast genom att följa den 
lilla grusvägen som går nedanför 
Själevadsgården, in under E4. Vid 
pumphuset finns en mindre parke-
ring och vid Veckefjärdens inlopp 
finns ett fågeltorn och en grillplats.

Veckefjärden
Välbesökt närnatur

F o t o :  J  W  M a s c h e r

En vandring i Hörnsjöns naturreservat.

Dvärgnäckros längs Veckefjärdens strandkant.
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Hörnsjön och



höjdare 
n å g r a

i myllrande våtmarkerSkymning över Mossaträsk.
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k r o k m y r l i d e n  ä r  en delvis slut-
tande rikmyr med källdrag och i 
sär klass norra Ångermanlands finaste 
flora lokal. Ett amfibolitberg förser 
myr en med kalk, vilket uppskattas av 
en rad kalkkrävande och kalkgynnade 
arter. Speciellt ovanliga i denna del 
av landskapet är tagelstarr, tvåblad, 
brud  sporre, källdunört, Kung Karls 
spira och fjällskråp. I övrigt märks 
också skavfräken, hårstarr, gräsull, 

skogs nyck lar, nattviol, grönkulla och 
smal dunört. 

Bästa tiden för besök är från mid-
sommar till mitten av augusti. Kung 
Karls spira blommar i periodens 
senare del. Stövlar är ett måste.

(L9) Från Norrböle vid 
Anund sjön går en skogsbilväg 

7 km rakt norrut som slutar med en 
vänd plats nära myren.

Krokmyrliden
Kalkkrävande växter

Myllrande våtmarker
– skogens fönster i landskapet

Våtmarker är bland de rikaste och mest värdefulla miljöer vi har. Som ett 
gränsland mellan det våta och det torra är de hemvist för en unik flora 
och fauna, som i sin tur lockar till sig fåglar, älgar och hjortronplockare. 
Våtmarkerna är produktiva och påverkar livet i landskapet långt utanför 
själva våtmarken. Själva begreppet våtmark täcker in kärr och mossar natur-
ligtvis, men även grunda, näringsrika sjöar och havsvikar inklusive fuktiga 
strandängar. Vanligast är myrar av typen fattigkärr med artfattig flora, men 
icke desto mindre är de fantastiskt rödbruna under hösten. 
De vackra sträng-flarkmyrarna i inlandet med sina blöta flarkar mellan 
smala fastmarkssträngar är rika fågelmyrar. I kustlandet har en del våtmar-
ker uppkommit genom torvbildning i vikar som avsnörts från havet genom 
landhöjningen. De vikar och sjöar som ännu inte har vuxit igen är viktiga 
häckningslokaler för vissa fåglar och välkomna rastplatser för andra. 
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Brudsporre.

Gluttsnäppa.

Fjällskråp.
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          e n  g a l o p p e r a n d e  h ä s t 
              över en träbro, vansinniga 
              bubblanden och ängsliga pip 
              är några ljud en juninatt kan 
frambringa på Mossaträsk-Stor myran 
– länets finaste fågelmyr. 

Granskogssiluetten, himlens speg-
ling i gölarna och myggsurret gör en 

natt på myren till en vacker och sär-
egen upplevelse. 

Fågellivet är rikt med häckande 
brushane, dvärgbeckasin och myr-
snäp pa som skyddsvärda arter. Andra 
arter som noteras är sång svan, sädgås, 
enkelbeckasin, småspov, tofsvipa, 
svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena 
samt gök. 

Mossaträsk-Stormyran är ett av 
länets största skogs- och myrkom-
plex, belägen på 425-460 meters 
höjd. Det är en strängflarkmyr med 
stora vattenfyllda flarkar mellan 
strängar av fastare mark. Övergången 
mellan myr och fastmark är många 
gånger diffus. I myrkanterna finns 
stora andelar skogskärr, sumpskog 
och rikligt med död ved. Kolade 
trädrester och högstubbar visar att 
skogen i omgivningen tidigare brun-
nit. Frånsett några sena avverkningar 
i norr och sydväst är området föga 
påverkat av skogsbruk.

Naturreservatet omfattar 900 ha 
och har köpts in bl.a. med pengar ur 
EU:s Life-fonder. Det räknas som 
en av världens mest skyddsvärda 
våtmarker och är därför även utpekat 
som Natura 2000-område och 
Ramsar-område (värdefull våtmark 
av internationellt intresse).

Besök i juni är känsligt för alla 
häckande fåglar, varför du måste gå 
mycket försiktigt fram över sträng-
arna på myren. Bäst är att slå läger 
i någon myrkant och bara uppleva 
myren. Notera att det enligt reser-
vats reglerna inte är tillåtet att hugga 
ner eller använda död ved. 

(F1) Från väg 348 leder en väg 
upp till byn Mossaträsk strax 

utanför reservatet. Det går också 
att nå reservatet från skogsbilvägen 
mellan Degersjö och Gul sele upp till 
myrens södra del nära Bodtjärn.

Mossaträsk
Förnämlig fågelmyr Stormyran
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F o t o :  J o h n  H i l l b o m
Över Mossaträsk-
Stormyran spelar 
dvärgbeckasinen 
upp sitt nattliga 
spel. Det låter som 
en på avstånd 
galopperande häst 
på en träbro.

Myrsnäppa, säll-
synt häckfågel på 
inlandets myrar.
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(H3-I4)  Pengsjökomplexet lig-
ger fem km söder om Solberg. 

Vintertid går en skoterled mel lan 
Solberg och Järvberget, men det går 
också bra att åka skidor in i om rådet. 

Ett bekvämt sätt att nå de cen trala 
partierna sommartid är pad d ling 
uppströms i Pengsjöån från Järv-
bergsvägen.

Två stugor finns i området, 
Kvissla  stugan vid Pengsjön med sju 
bäddar samt Rävelsmyrkojan vid 
Stormyran. Den senare ligger efter 
skoterleden och är öppen året om. 

n a t u r g u i d e  –  i  m y l l r a n d e  v å t m a r k e r

F o t o :  L e i f  W i k b e r g  ( l i l l a  b i l d e n .  S i l e s h å r  m e d  b y t e .  F o t o :  L e n n a r t  V e s s b e r g )

Grönbena.

p e n g s j ö k o m p l e x e t  ä r  kom-
munens största sammanhängande 
vildmarksområde utan vägar. Inom 
4 451 ha ryms flera sjöar och vatten-
drag, myrar av olika slag och 1 850 
ha produktiv skogsmark. Pengsjö-
komplexet är även ett Natura 
2000-område.

Tyvärr är skogen flerstädes avver-
kad längs myrkanter, åkanter och på 
myrholmar, men i övrigt är området 
väl värt ett besök. När som helst. 

Stormyran vid Stavarn utgörs av 

ett välutvecklat sträng-flarksystem, i 
stort sett hydrologiskt opåverkat av 
mänskliga ingrepp. I de rikare kärr-
partierna av myren växer två ar ter 
mossa som inte finns någon an nan -
stans i kommunen. 

Under våren översvämmas hela det 
flacka myrområdet och fågellivet be-
rikas med stora mängder vadare och 
änder. Trana, fiskgjuse och videsparv 
häckar. Området är dessutom viltrikt 
med älg, björn och i vattendragen  
före kommer bäver och utter.
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Pengsjökomplexet
Väglös och våt vildmark

Ett besök i 
våtmark s  området 

under vårfloden 
går lättast med 

kanot.



den. Då rastar hundratals tranor på 
åkrarna runt sjön, liksom ljungpipare, 
brus hane, grönbena, gluttsnäppa 
och stor- och småspov. Årligen ses 
också svart snäppa, skogssnäppa och 
drill  sn äppa och vissa år smalnäbbad 
simsnäppa och myr snäppa. 

Under sommaren torkar sjön 
upp och växer igen med fräken, säv 
m.m., främst beroende på att sjön 
har sänkts vid två tillfällen för att 
utöka åkermarken. Då finns det stora 
chan ser att skåda intressanta fåglar på 
grund av mängden groddjur, insekter 

och trollsländor i och vid sjön. Bl.a. 
har noterats gråhakedopping, vit 
stork, häger, spetsbergsgås, stripgås, 
snatterand, alfågel, svarttärna, vatten-
rall och småfläc kig sumphöna.

På jordbruksmarken runt sjön 
häckar arter som tofsvipa, storspov, 
stare, ladusvala och ortolansparv, alla 
trängda på jordbruksmark i Sverige 
idag. Kanadagås, kricka, knipa och 
svart hakedopping häckar i sjön. 
Snatter and har troligtvis häckat i den 
närbe lägna biodammen under några 
somrar på 80-talet. Duvhök, sparv-
hök och hornuggla häckar i sjöns 
omgivning.

(M10)  Östansjösjön ligger i 
Gottne. Strax före bensinsta-

tionen i Gottne vid återvinnings-
stationen går en skyl tad väg åt höger 
till kommunens re ningsdam mar. 
Där kan du parkera och gå upp till 
närmaste lada som är iordnings tälld 
som obser vationsplats. 

Det går även bra att se fåglarna 
från byn Östansjö norr om sjön.

ö s t a n s j ö s j ö n  ä r  onekligen en 
av Ångermanlands intressantaste 
fågellokaler. Sjön med omgivande 
åkermark ligger i en gryta strategiskt i 
Moälvens dalgång, som fungerar som 
en ledlinje för fåglarna. 

I sjön och dess omgivning har 156 
arter noterats. Främst under vår en 
uppvisar Östansjösjön en mång-
fald av rastande vadare, änder och 
gäss. Från slutet av april och några 
veckor framåt får sjön en betydande 
vatten spegel när åker marken runt 
om kring översvämmas under vår flo-
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Östansjösjön
Fågelsjö i levande jordbrukslandskap
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Mängder av 
tranor kan ses 
i Östansjösjön 
i månadsskiftet 
april-maj.

Ljungpiparflockar 
kan ses i början 
av maj.



          ö f j ä r d e n  ä r  tillsammans 
              med Idbyfjärden ett av 
              Ånger manlands förnämsta 
              rastområden för fåglar. 

I Öfjärden har fram till 1999 
hela 190 fågelarter observerats och i 
Idby fjärden 170 arter. Lokalerna hör 
eko logiskt ihop genom Strömsån.

Den vegetationsrika Öfjärden är en 
viktig rastlokal under april månad för 
stora mängder svanar, gäss och änder. 
Under april passeras Öfjärden också 
av rovfåglar som vråkar, falkar och 
blå kärrhök. I mitten och slutet av 
april ökar artantalet, då större flockar 
av bläsand och kricka samt i mindre 
täthet även stjärtand, skedand, vigg, 
salskrake m.fl. anländer. 

I början av maj, efter islossningen, 
minskar fågelrikedomen i Öfjärden 
samtidigt som sam ma arter ökar 
i Idbyfjärdens grun  da vatten. Här 
fram  träder vid lågvatten strandban-
kar vilket lockar många vadare. 

i d b y f j ä r d e n  kantas av 
blad vass bälten och betade 
havsstrandängar med en 
lummig albård innanför. 

Större sam lingar av gäss och änder är 
inte ovanliga. Intres san tast är början 
av maj med spel ande flockar av brus-
hannar och svart snäppa och senare 
delen av maj med mosnäppa samt de 
ovanligare rast arna myrsnäppa och 
smalnäbbad sim snäppa. I maj kan 
också mindre hackspett höras och ses 
i alstrandskogarna runt Öfjärden och 
Idbyfjärden.

I bladvassarna runt Öfärden och 
Idbyfjärden sjunger i slutet av maj 
och i juni bl.a. sävsångare, rörsångare 
och vissa år en del ovanligare arter 
som kärrsångare, busksångare och 
gräs hoppsångare. Vattenrall och 
små fläckig  sumphöna kan höras i 
Öfjär den. 

Från juni till augusti översomrar 
hun dra tals icke häckande knipor och 
små skrake i Idbyfjärden. Häger ses på 
båda lokalerna och hösten erbjuder 
återigen goda rastmöjligheter för 
gäss, änder och vadare. 

Observera att det är beträd nads-
förbud 15 april – 1 au gusti på åker-

marken runt Öfjär den. Det är heller 
inte tillåtet att gå ut på strandängen 
eller vistas på/i vattnet inom 200 m från 
stranden mellan 1 maj och 30 septem-
ber inom Idbyfjärdens naturreservat.

(P14)  Öfjärdens fågelskydsom-
råde ligger 5 km ostnordost om 

Örn skölds vik och nås via avtagsvägen 
från E4 i Arnäs mot Överön/Neder ön.  

Idbyfjärden (P14) ligger nära E4 
strax söder om Idbyn 8 km öster om 
Örnsköldsvik. Ca 1 km efter avtags-
vägen från E4 mot Järved går en 
avtagsväg åt höger mot Skallåsen. Nära 
vägkorset ligger en parkeringsplats, 
varifrån en stig går ut till ett fågelgömsle 
och ett fågel torn. Följ bara skyltningen. 
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Öfjärden
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Klassiska fågelvatten
 Idbyfjärden
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Sångsvanar.

Öfjärden lockar 
till sig tusentals 
flyttande fåglar.

Myrspov, en av de ovanligare rastarna på Idbyfjärdens lerstränder.



         m y r o m r å d e t  p å  Norra 
            Ulvön består av fyra min dre 
            myrar: Stor myran, Häll-
            myran, Gruv myran och 
Snotterbärs myran. Stormyran är ett 
medelrikkärr och delvis en slutt-
ningsmyr som troligen är beri kad av 
skal grus och/eller diabasberggrund.

På Stormyran växer småsileshår, 
en sydlig art som endast är känd från 
några få nordligare lokaler i Grund-
sunda. I övrigt förekommer här 
brunag, gräs ull, knagglestarr, mygg-
blomster (vissa år i tusental), ängs-
nycklar och dvärg bläddra. Klibbal 
förekommer i myr kanterna och av 
häckande fåglar no te ras bl.a. trana, 
orre och enkelbeckasin.

Hällmyrbergets nordostsluttning 
väster om myren täcks av naturskogs-
artad granskog i brant och blockrik 
terräng med gott om lågor. Sydost 
om myren smyger kal spolade hällar 
ner i Bottenhavet.

Öster om Gruvmyran i Gruvberget 
ligger ”Jakobs norra skärpning”, en 
stor horisontal gruva med pelar-
stödda sidoorter. Under perioden 
1870-1888 bröt man järnmalm 
här och kvar ligger utskrotat berg 
och gruvans svarta öppning gömd i 
sko gen. I ett klapper stensfält sydost 

om Gruv berget går en nedsänkt 
körväg på vilken man förmodligen 
fraktade malm ut till stranden norr 
om Norrsand.

Nordost om reservatet och myr-
om rådet, norr om ”Predikostolen”, 
förekommer ett tiotal djupa skrevor i 
diabas. Några har karaktär av tunnel-
grotta, framför allt Södra och Norra 
Tunnelskrevan, och några bearbetas 
fortfarande av havet. 

Området nås enklast genom att 
vandra efter stran den (innebär ändå 
en del klättring) från Norrsand eller 
från sjösidan när det är vindstilla och 
lugnt på havet. Besök i grot torna sker 
på egen risk.

(T13)  Reservatet är på 93 
ha och är även ett Natura 

2000-område. Det ligger söder om 
Sandvikssjön och norr om Norrsand 
på nord östra delen av Norra Ulvön. 
Stigar utgår både från Sandvikssjön 
och Norrsand. 

Ur växtsynpunkt är perioden från 
midsommar till början av augusti 
intressantast. 
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Stormyran
Småsileshår, gruvgångar och tunnelgrottor
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Sileshår, dock ej småsileshår.

Stormyran på 
Norra Ulvön med 
myggblomster 
och småsileshår.

Utskrotat berg minnande om gruvepoken vid Gruvberget.
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kornsjötjärn (Q11) som har en 
mosaik  artad vattenspegel med tuv-
formade öar och halvöar av vegeta-
tion är en intressant häckningslokal 
för fåglar. Här finns en större skratt-
måskoloni. I skydd av denna häckar 
bl.a. svarthakedopping, vigg, kricka, 
bläsand och knipa, ibland även trana. 

Kornsjötjärn är som intressantast 
strax efter islossningen i mitten av 
maj och sedan under juni månad. 
Lokalen ligger alldeles vid vägen 
strax öster om byn Kornsjö. Tjärnen 
och fågellivet är lätt att överblicka 
från åkerkanten nordväst om det 
branta Kornsjöberget.

bysjön, Sidensjö (P9). Sjöns syd-
västra del är grund och vegetationsrik 
och därför populär bland rastande 
och häckande fåglar. 

Även Nätraåns sjödelta är en rik 
fågelmiljö. Här finns mindre laguner, 
korvsjöar, åkerpartier, sandrevlar och 
en livfull lövskog med björk och al. 
Bästa tiden är strax efter islossningen, 
d.v.s. i början och mit ten av maj. Då 
rastar här mängder av sjöfåglar och 
vadare. Rovfåglar sträck er ofta förbi 
och fiskgjuse ses till och från fiska i 
sjön, liksom stor- och små lom. 

I Bysjön häckar en skrattmåskoloni  
och dvärgmås konstaterades för för-
sta gången i Ångermanland häcka här 
1993. Karaktärsart är annars gråhake-
do pping som ljudligt spelar upp sina 
grymtande grisläten från vass arna. 
Gråhakedopping häckar med 6-8 par 
samt skäggdopping och sot höna.

Ett fågeltorn finns i sydväst och nås 
från Vävstolevägen vid skolan.

höglandssjön (P13) ligger centralt 
i Örnsköldsvik och ger mycket 
när kon  takt med fåglarna. I mitten 
av april till mitten av maj har du 
sot höns, skäggdoppingar, sång- och 
knöl svanar med flera arter alldeles in-
på dig vid Gimåtbron. I sjön och dess 
omgivningar har över 140 arter setts 
bl.a. bläsgås, vitkindad gås, vattenrall, 
skräntärna, mindre hackspett, pil-
grims falk och lappuggla. Dvärgmås 
misstänks har gjort häckningsförsök i 
skrattmåskoloni i sjön.

Under juni kan cykel- eller gång-
turer runt Höglandssjön vara givande. 
I lövskogen runt sjön sjunger många 
olika sångare och vissa år kärr sångare, 
gräshoppsångare och näkter gal.

Sjön har en rik vattenväxtlighet 
med bl.a. kaveldun, gul svärdslilja 
och dvärgnäckros, vidare finns den 

giftiga sprängörten rikligt.
Höglandssjön ligger mellan Hög-

land, Gullänget och Gimåt. Runt 
hela sjön finns promenadstigar, bl.a.  
”Hälsans stig”, en uppskyltad prome-
nad- och motionsslinga.

Ett fågeltorn finns uppsatt i den 
övre delen av sjön på norra sidan och 
nås från Svanvägen eller från gång-
stigen efter sjöns norra strand. 

sannafjärden (P16). De vid-
 sträckta strandängarna på Sannafjär-
dens och Ultråfjärdens norra sidor 
har både botaniska och ornitologiska 
värden. Stranden är en landhöjnings-
strand med gränszon i Ultråfjärdens 
yttre del för saltbero ende arter som 
havssälting, klapper starr, norskstarr, 
salttåg, gultåtel och gulkämpar. 

De sandiga och leriga stränderna 
utgör bra rastlokaler för vadare och 
änder. Skräntärna och vitkindad 
gås ses här under sommaren. Under 
hösten kan det vid lågtryck rasta 
en hel del vadare, t.ex. kustsnäppa, 
kustpipare och småsnäppa. Innanför 
stranden finns en intressant alskog 
med myck et död ved och här före-
kommer mindre hackspett årligen.

Bästa perioden för växtstudier är 
under högsommar och efter-

 sommar medan fågelskådning är 
intressant både under vårsträcket 
från mitten av april till början av 
juni samt under höststräcket för 
vadare som i princip börjar i 
mitten av juni och håller på till 
oktober.  

Sannafjärden ligger 25 km 
från Örnsköldsvik. Från den 
gamla kust vägen norr om Banafjäl går 
vägen till Ultrå. Tag åt höger i byn 
och fortsätt sedan på södra sidan om 
Ultråfjär den. Tag åt vänster vid skylt 
Klubb viken och följ vägen upp längs 
kusten till Lång piken, den långsmala 
udde som av skärmar Ultråfjärden 
från Sanna fjärden. Promenad norrut 
över strandängarna.
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Fler värdefulla våtmarker 
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Svarthakedopping, 
färggrann 

”punkare”, som 
kan beskådas i 

Kornsjötjärn.

I Kornsjötjärn 
finns en större 

skrattmåskoloni på 
500-600 par.
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på blomstrande ängar

höjdare 
n å g r a

Källomsravinen.



g a m l a  b e t a d e  och/eller slått rade, 
ogödslade ängsmarker av olika slag 
hör till de blomrikaste marker vi har. 
Hit hör också kulturmarker vid t.ex. 
fiskelägen, kyrkor och fäbod vallar. 
Det är en försvinnande miljö som 
numera endast rester återstår av. För 
att de ska kunna bevaras fordras sköt-
selinsatser med röjning och slåtter 
eller bete. Låg gräsväxt och tramp 
gör det möjligt för konkurrenssvaga 
arter att leva här. 

Utmärkande arter kan vara dvärg-
lummer, låsbräkenarter, smalgröe, 
fjäll gröe, backnejlika, sanddraba, 
back  skärvfrö, bergssyra, vårveronika, 
vårförgätmigej, bockrot, smultron, 
vårfingerört, ängsviol, fältgentiana, 
backtimjan, gulmåra, gråbinka och 
gråfibbla. 

järvvik (R11) i Näske är en hack-
slått som Naturskyddsföre ningen har 
hävdat sedan 1989 efter att området 
nästan helt växt igen med lövskog. 

Efter röjning och återupptagen 
lieslåtter har arter som fältgen tiana, 
tvåblad och slåtterfibbla återkommit. 
Även dvärglummer, ängsviol, vall-
dagg kåpa och klockpyrola växer här. 

Väster om slåtterängen blommar 
tidigt på våren mycket blåsippor in-
till norra vägkan ten. 

nätrabölen (R11) hyser en liten 
ängs mark där det växer ett fint be-
stånd av smörbollar i juni. En annan 
trevlig art är luddhavre och i närhe-
ten växer också blåsuga. Marken 
häv das av markägaren.

galasjö (N8) har en hävdad öppen 
hag mark. Ett mycket stort och fint 
bestånd av fältgentiana blommar i 
juli efter en gammal kör väg. Bland 
övriga växter kan du se vanlig lås-
bräken, grönkulla, liten blåklocka, 
vårbrodd, harstarr, slåtterblomma 
och fjälltimotej. 

Marken hävdas av markägaren.

fler intressanta ängs- och 
hagmarker Skeppsmaln (R15) (sid 
78), Hägnberget i Arnäs (O13), 
Sved je i Själevad (P12), gistvallarna 
på Try sunda (S14) (sid 73), Grisslan 
(R14) (sid 81) och Ulvöhamn (U12) 
(sid 76).

Ängs- och hagmarker i 
Väster norrlands län. Del 2 

Ångermanland. Länsstyrelsen,1990.
Ängar. Ekstam, U.,  Arnosson, M. & 
Forshed, N. LT, 1988. 
Om hävden upphör. Ekstam, U. & 
Forshed, N. Statens Naturvårdsverk, 
1997. 
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kulturängar

– liens och mulens marker
Det vackra, öppna kulturlandskapet har uppkommit, 
nästan som en bieffekt, av människans strävsamma arbete 
att förvandla vildmark till odlingsbar mark. Genom svedjebruk, 
d.v.s. bränning av skog, och bortplockning av stenar öppnades 
skogen, steg för steg. Kolonisationen skedde främst på de bördiga 
finjordarna längs älvdalarna, allt längre in i landet. Uppe i skogen stod 
fäbodarna, enkla sommarhem för betande kreatur och mjölkande vallflickor, 
och på myrarna slogs starr. Betet och slåttern skapade goda förutsättningar 
för en kräsen men artrik flora. Även om nu skogen tar tillbaka och 
jordbruket rationaliserats finns det fortfarande kvar små områden med ett 
unikt växtliv som minner om forna tiders slit. 
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Smörbollar i Nätrabölen.
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Fältgentiana.

Allan Sellström med den spe-
ciella kraglien som används 

på Lillsjöslåttern.



n å g o n  g å n g  k r i n g  m i d s o m m a r 
följde djuren pigorna upp till fäbod-
vallen. Korna skulle släppas på 
skogsbete efter en lång och mörk 
vinter med knapp utfodring. Fram 
till förra sekelskiftet utgjorde skogs-
betet vid fäbodarna en viktig resurs. 
Åkermarken hemma vid gården 
användes för produktion av bröd-
säd, inte djurfoder. Varje by hade 
ett eller flera fäbodställen med bo-
stugor, fähus, kokhus och mjölkbod. 
Den största delen av fäbodpigornas
arbete bestod av att ta vara på och 
förädla mjölken till mer hållbara 
produkter som smör och mesost. 

Fäbodanvändningen avtog suc-
cesivt fram till 1950-talet. Men 
ännu kan många miljöer upplevas 
tack vare ideella krafter som håller 

byggnader och mark i hävd och 
levandegör livet på fäboden.

På gamla igenväxande fäbod vallar 
trängs de konkurrenssvagare ängsar-
terna undan av högväxt gräs, hallon, 
älgört och sly. 

Där vallarna ännu slås kan man 
fortfarande finna några av de typiska 
fäbodvallväxterna: vanlig låsbräken, 
nordlåsbräken, topplåsbräken, fjäll-
gröe, fjälltimo tej, stagg, bergssyra, 
backnejlika, backskärvfrö (inkom-
men efter 1800-talet), femfingerört, 
vår fingerört, bockrot, teveronika, 
ären pris, valldaggkåpa, betesdagg-
kåpa, ögontröst, kattfot, revfibbla 
och grå binka. En sen inkomling är 
fyrkan tig johannesört. 

Av kommunens alla fäbodvallar 
presenteras här ett axplock av de som 
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Makaonfjäril.

Östansjö fäbodar 
med sin flytmosse-
spång.
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              ytterselsbodarna (M9) 
                         i Anundsjö har före-
                       komst av bl.a. lönn, 
                   vanlig låsbräken och smör -
            bollar. Rutlåsbräken och 
topplåsbräken har inte observerats på 
senare år men kan kanske lockas fram 
med hävd. 

fäbodarna på nätra fjällskog 
(R8-R9) har intressant omgivning med 
bl.a. före komst av långskägglav och 
kam bräken, t.ex. i närheten av Näs-
bodarna, Väs tan å bodarna och Väster-
sels  bo darna.

Vid Västanåbodarna (sid 106) växer 
brand lilja och vid Österselsbodarna 
vanlig låsbräken, toppklocka, blå-
klocka, blåstjärna och brandlilja. 
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Bodarna på 
Gammelgården, 

Myckelgensjö.

Styvmorsviolen är 
Ångermanlands 

landskapsblomma.
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fortfarande har en intressant flora till 
följd av slåtter. Med återupptagen 
hävd på fler fäbodställen kanske 
listan i framtiden kan göras längre. 

Bästa tiden att studera växterna är 
försommar och högsommar.

österfanbybodarna (L8) är den ur 
florasynpunkt intressantaste fäbod-
vallen. 

Vallen är belägen i barr skog och 
väl bibehållen, till stor del fortfa-
rande hävdad. Här finns växter som 
vanlig låsbräken, nordlåsbräken, 
topp  lås bräken, höstlåsbräken, fjäll-
g röe, fjäll timotej, vårfingerört, bock-
rot och vall  daggkåpa. Här finns en 
uppskyltad kulturslinga 1,5 km där 
förutom den fina fäbodvallen finns 
stenåldersboplatser, samiska härdar, 
fångstgropar, tjärdal och gammtallen 
skyltade.

Efter drygt 2 km från Bredbyn mot 
Kubbe går en avtagsväg åt höger mot 
Vattugården och Öster fan by bod arna. 
Följ skogs bilvägen 2,5 km.

svedje fäbodar (K13) i Gideå är 
en liten, öppen fäbodvall med hävd-
gynnad flora. Blekstarr, tevero nica, 
ängsskallra och stagg är vanliga (sid 
86 om Överlidberget).

västerfanbybodarna (L8) i 
Anundsjö är ett välbevarat fäbod-
ställe med stor, öppen vall med bl.a. 
van lig låsbrä ken, blekstarr och fyr -
kantig johannes ört.

östansjö fäbodar (M11) 
i Gottne är en fin fäbodvall 
med liten slåtter äng och en 
unik spång byggd på flyt mos sa, 
en av de längsta i Europa. Här kan 
du hitta vanlig låsbräken, bock rot, 
topp klocka och akleja.

tjärnbodarna (L8) i Norrme sun da, 
Anundsjö är ett upp rustat fäbod ställe 
med öppen vall med hävdgynnade 
växter. Runt om fäbodvallen finns en 
äldre (110-130 år) vacker granskog 
på rik mark.

västeralnöbodarna (N11) i Mo 
är en hävdad fäbodvall som till stor 
del klipps med gräsklippare. Vanlig 
låsbräken, nordlåsbräken, piller starr 
och fyrkantig johannesört växer här.
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sätter myren så att en rik växt lighet 
uppkommer. 

I slutet av juli, på Sara-dagen, torr-
läggs myren och sedan kan starrhöet 
skördas med lie. Liens krag samlar 
ihop starren i långa bålar som sedan  

 

räfsas och häs sjas. 
Miljön och sceneriet är en idyll 

men vittnar också om våra inte alltför 
avlägsna förfäders livsvillkor och slit-
samma arbete för överlevnad. 

Florainslag på silängen är odonvi-
de, kärrspira, dvärgmåra, kråk klöver, 
kärr viol, sumpstarr och tuv tåtel.

I anslutning till myren finns sump-
skogspartier som hyser videsparv och 
järpe.

Reservatet är på 6 ha och är även 
ett Natura 2000-område.

(F5) Några km norr om Röd -
vat tnet efter vägen mot Grub-

be går en skyltad avstickare in mot en 
parkering. Därifrån leder en spång-
lagd stig över Gulltjärnsbäcken och 
ut på slåttermyren. 

Här finns myr lador, hässjor, och en 
äldre timmerhuggarkoja, numera 

an vänd som raststuga. 
Grillplatser och fikabord finns 

utsatta vid kojan och hela området är 
lätt att besöka även utan stövlar.

          l i l l s j ö s l å t t e r n  ä r  e n 
             av de sista kvarvarande sil -
             äng arna i landet som fort far -
             ande brukas på gammalt vis. 
På våren leds vatten från Gull tjärns-
bäcken in över dammängen och syre-

Lillsjöslåttern
Levande siläng
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F o t o :  J  W  M a s c h e r

Slåtter på silängen 
vid Lillsjön, 
Rödvattnet.

Lillsjöslåtterns 
dagsverkslada som 
det tog en dag att 
sätta upp.



125

n a t u r g u i d e  –  p å  b l o m s t r a n d e  ä n g a r

m i l j ö n  r u n t  m y c k e l g e n s j ö s j ö n 
med Gam mel  gården, Långnäset, 
Östalbo darna och betesmarker är ett 
gammalt men levande kultur arv. 

Själva sjön är näringsrik och göm-
mer en rullstensås, som här och där 
sticker upp över ytan. Sjön hyser 
även ovanliga fåglar som gråhake-
dopping och dvärgmås, den senare 
har gjort häckningsförsök. Utter 
före kommer regelbundet i området 
och flodpärlmussla finns kvar i små 
biflö den. 

Gammelgården, som är byggnads-
minne i regi av Läns muséet, lever 
upp varje sommar med guider och 
kaffeservering. Utanför slås en gam-
mal hack slåttmark (tuvig och stenig 
gräsmark) varje år och fram bringar 
sålunda topplåsbräken och vår-
veronika.

I sydöstra delen av sjön finns Lång-
näset som formades av en jökelälv 
under inlandsisen för 9 000 år sedan 
då högsta kustlinjen låg här uppe. 
Här kan man se spår av landhöj-
ningen.

(K3) Gammelgården är en bra 
utgångspunkt med parkering 

och informationstavlor. Vid Lång-
näset ligger en badplats och ett par 
dit flyttade fäbodar, Libodarna. Här 

Myckelgensjö
Gammalt kulturlandskap
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Östalbodarna, 
fäbodvall med 
övernatt nings-

möjligheter.

Gammelgården i 
Myckelgensjö.

finns också ”Spå Antes” sagostig.
Söder om sjön ligger Östalbodarna 

som har en upprustad fäbod för över-
nattning samt en öppen raststuga.



naturenl e v a  m e d





i  a v s n i t t e t  ”Göra naturen” pre
senteras elljusspår, vandringleder, 
utsiktsberg m.m. 

Nedan får du lite mera tips och 
fakta på närnatur i anslut ning till 
bostadsområden. Här kan du året 
om  konsu mera frisk luft, få svettas, 
sking ra tankarna från jobbet och 
uppleva med alla sinnen. 

c e n t r a l o r t e n s  
n ä r n a t u r o m r å d e n

bergsjöterrängen (O13) i Svart by, 
Gimåt, är ett av många friluftsom
råden nära Örnsköldsviks cen trum. 
Här finns två skid spår, el ljus spåret på 
3,4 km och Bergsjö spå ret som är 5,5 
km och går runt Berg sjön, en högt 
belägen klarvattensjö. 

Till Berg sjön är det lämpligt att gö
ra en dags utflykt med barnen, för här 
finns vindskydd med grillplats. Sjön 
är även mycket lämpad för fiske, det 
finns gott om huggvillig abborre. Vill 
du ha fin utsikt över Örnsköldsvik 

n a t u r g u i d e  –  l e v a  m e d  n a t u r e n
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Närnatur
– ditt recept för välbefinnande och hälsa på gångavstånd

Fiske i Svarttjärn,  
Själevad.

Doktorn ordinerar: Skyttis på måndag, Gula leden på onsdag, 

Vitsjön på torsdag, fiske i Svarttjärn på fredagkväll och en 

heldagsutflykt i skärgården på söndag. Så får du färg både i 

skinnet och sinnet och chans att uppleva och kanske leva upp. 

Konsultera Naturguiden vid behov!Hörnsjöns stigar 
trampas årligen av 
många fötter.



med omnejd tar du en tur upp på 
Bergsjöberget eller Höglandsberget.

hörnsjöterrängen (P13) med 
naturreservat, Varvsberget, utsikts
punkt, sla lomanläggning, elljusspår 
m.m. (sid 61 och 111).

 
mycklingterrängen (P12) i Själe vad 
är ett fint naturområde, välbesökt 
av såväl sportfiskare som motionärer 
och friluftsmänniskor. Svarttjärn är 
en mystikens tjärn med ett vatten 
svart som natten och högt belägen 
mellan Mycklingsberget och Visar
berget. I vattnet simmar abborre och 
ut planterad röding och regn båge. 

Runt sjön går strövstigar mellan 
flera rast platser, varav två med vind
skydd. Vandringsleder går bl.a. till 
Visar berget med Visarbergsgrottan 
och till utsikten på Mycklingsberget. 
I sluttningen mot Myckling finns ett 
elljusspår på 3,7 km.

skyttis (P13) är ett av kommunens 
mest välfrekventerade frilufts, 
idrotts och motionsområden. 

Området ligger på Örnsköldsviks 
östra stadsberg och bjuder på en 
mängd möjligheter till motion och 
rekreation, sommar som vinter. 

Här finns spårcentral för skid och 
bar marksspår: elljus spår 1,5, 2,5, 5, 
7 och 10 km med anslutnings spår till 
Alne skolan (3,5 km) samt hundspår. 
Asfaltbelagda rullskidbanor 1,5, 
2,5, 5 och 7 km som vintertid även 
kan konstsnöbeläggas. Den totala 
spårlängden upp går till ca 40 km. I 
övrigt finns ett rikt nätverk av stigar 
att vandra på. 

I anslutning till spåren finns även 
vindskydd med grillplatser. För dig 
som har draghundar upplåts spår 
vissa tider. Du som är ute och motio
nerar och inte vill åka hem svettig 
kan använda det omklädningsrum 
med dusch som står öppet. 

I området finns även fotbollspla
ner, friidrottsarena, boulebanor, 
skrinnaroval, ishall, curlinghall och 
innebandyarena. 

vitsjöterrängen, (P12Q12) väster 
om Svedjeholmen, är ett natur
område med många stigar och leder, 
drygt 15 km. Höga Kustenleden 
slingrar sig genom området och att 
vandra en bit efter den är en lämplig 
dags ut flykt. En mindre raststuga vid 
Små tjär narna är alltid öppen och 
vid Vit sjöns nordvästra strand ligger 
Vit sjöstugan, öppen vissa tider under 
vårvintern. 

Från Vitsjön utgår ”Se din bygd
spåret” upp till Svedjeberget med 
vyer över Moälvens dalgång. Efter 

Farfarsmyran på Sved jeberget ligger 
flera spännande grottor, bl.a. Fält
spat grottan och ett 20tal meter ner i 
den stora ravinen Röda grottan. 

På väg upp till Vitsjön från Hamp
tjärn kan du även besöka ”Isgrottan”, 
en strandgrotta med vackra isdrape
rier vintertid. 

vårbyterrängen, (Q13) i utkan ten 
av Domsjö, har elljusspår på 2,5, 5 
och 7,5 km. Här finns Vårbystu gan 
med möj ligheter till dusch och om
byte vid träningskvällarna, samt ett 
antal vind skydd med grillplatser. 

Solandsberget i närheten har flera 
outforskade grottor. Området är 
även närnaturområde för skolorna.

åsberget (P12) är ett av 
Örnsköldsviks stadsberg, 217 m 
över havet. Berget har i gångna tider 
använts som plats för vårdkase. Från 
toppen har du en magnifik utsikt 
över staden och skärgården.

Här finns Gula leden som är 6 

km lång (sid 22). På nordöstra delen 
av berget finns ett elljusspårsystem 
på 4,5 och 1,5 km som sam man
binder Gullänget med Terass vägen 
i Örn sköldsvik. Snörika vintrar går 
skidspår till Huggsjöstugan och 
Rutbergs områ det.
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F o t o :  L a r s  H å k a n  N i l s s o n
Gula leden på Åsberget erbjuder vackra vyer.

Kartan visar 
närnaturområden i 

centralorten.



km. Området är närnaturområde för 
sko lorna.

Längs Gideälvens södra strand går 
en vandringsled, Flottarstigen.

bredbyn (M8) har el ljusspår på 
2,5 och 5 km samt 10 km ströv 
och skid spår. Dusch och om kläd
ningsrum finns på Olympia. Stig går 
till Bredbyns fäbodar (6 km). Delar 
av området är när naturområde för 
skolorna.

gideå (L15) har ett elljusspår på 2,7 
km samt strövstigar bl.a. från ”Pros
tinnans park” till badplatsen mitt i 
byn. Delar av området är närnatur
område för sko lan. 2,5 km nordväst 
om Gideå ligger Skallbergsgrottan
(se sid 17) med Granto badplats nere 
vid Gissjöns strand.

gottne (M10) har vid idrottsplatsen 
ett elljusspår på 3 km. I Gottne finns 
också badplats med musikfestivalom
råde och ett intressant strövstråk 
längs Utteråns och Moälvens västra 
strand ner till Söderåforsen.

I övre delen av området finns det 
mäktiga Sågfallet (sid 93) med iord
ningställd fiskevandringsväg genom 
berget. Östansjösjön mitt i byn är en 
intressant fågel skådarsjö (sid 116). 
Delar av om rådet används som när
naturområde för skolan.

husum (O17) har ett närnaturom
råde vackert beläget intill Degersjöns 

östra strand. Här finns en kom plett 
längd skidstadion med 1,5 och 2,5 
km elljusspår. Teknikbacke och kälk
backe finns också. 

I anslutning till denna skidstadion 
finns Degersjö stugan med omkläd
ningsrum och dusch samt vindskydd 
och grillplats. Området är närnatur
område för skolorna.

köpmanholmen (R12) har strax 
sydväst om samhället elljus spår på 
1,2 km och 2,8 km samt vind skydd 
och skidstuga. Området är närnatur
område för skolan. 

långviksmon (J12) har i nordvästra 
delen av samhället ett intres
sant strövområde i en naturskön 
tallmo terräng med ett motions och 
skid spår på 2,5 km. Uppe på berget 
”Kammen” finns två vindskydd med 
fin utsikt. Vid Storsjön finns idrotts
anläggningen Mopärlan med omkläd
ningsdel och bad plats. 

mellansels (N9) populära närna
turområde med elljusspår 1,5, 2,5 
och 3,5 km långa startar vid fritids 
anläggningen i Mellansel där omkläd
ning, duschmöjligheter och en utom
huspool finns. Delar av området 

f l e r  n ä r n a t u r o m r å d e n 

billsta (O11) har strövstigar till 
Galtstången, Billabergets högsta 
punkt, samt spår till Oskars  stugan. 

Billaberget är naturreservat och i 
sydbranten växer hassel (sid 85).

bjästamon (Q11) strax nordväst om 
Bjästa är ett naturskönt område med 
strövstigar och skidspår vinter tid. 
Här finns olika spår på 2,5 till 10 km. 
Mer centralt i Bjästa på Fager åsen 
finns även ett mindre område med 
strövstigar och grillplats som används 
av skola och närbo ende.

björna (K12). Sydost om samhället 
ligger ett friluftsområde med 2,5 km
elljusspår samt en värmestuga. Vin 
ter  tid prepareras ett dagljusspår på 5 
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Runt om i kom
munen finns 
många preparerade 
skidspår.

”Uteliggare” vid ett av många vindskydd i 
kommunen.



fun gerar som närnaturområde för 
skolan. 

Det finns anslutningsspår till Bo 
bergs  stugan med intilliggande 
kälkbacke. Härifrån går märkta 
leder till Västersels och Me llansels 
fäbodar samt vintertid skid spår mot 
Trehörningen.

moliden (N10) har utgående från 
idrottsplatsen elljusspår på 1,5, 2,5 
och 5 km. Dessa ligger i anslutning 
till ett av Sveriges intressantaste klät
terberg, Rösåsberget (sid 11 och 87).

Strax söder om Mobron ligger 
industriminnet ”MoDos vagga”, 
idag ett naturområde med handi
kappanpassad sagostig och fiske
brygga. I anslutning till området finns 
MoDomuseet med sommarcafe. 
Moälvens kanotled börjar strax söder 
om Mobron och går ned till havet 
(sid 51). Den natursköna Galasjöån 
med höga naturvärden förenas med 
Moälven vid den gamla marknads
platsen, numera friluftsområde och 
rastplats utrustad med timrad stuga 
och båtbrygga. I Mo finns också en 
sommardansbana med husvagnscam
ping.

myckelgensjö (K3K4) har vid syd 

östra delen av sjön en långsmal udde, 
Lång näset, där bl.a. en mycket gam 
mal och märklig fäbodstuga med 
mjölk bodar finns. En sagostig är iord
ningställd i området. Här finns en 
bad plats med bord och bänkar samt 
grillmöj ligheter (sid 125).

I området finns camping med 
stug by och uppställningsplatser för 
husvagnar samt servicebyggnad. 
Hamptjärn har putandtakefiske. 
Delar av området är närnaturområde 
för skolan.

sidensjö (P9) har ett fri luftsområde 
med elljusspår, klubb stuga och vind
skydd ut nytt jat året om. Vid By sjöns 
strand finns idrotts plats, fågel torn 
samt kanotrastplats. Området är 
också närnaturområde för skolan.

skorped (O6) har i anslutning till 
skolan ett 2,5 km långt elljusspår 
som nyttjas mest vintertid. Området 
är närnaturområde för skolan.

solberg (G4) är kommunens nord
västligaste friluftsområde. I Solberg 
finns elljusspår på 2,5 km och 3,3 
km. Delar av området är närnatur
område för skolan. 

Märkta stigar och vindskydd finns 

med an slutning till toppstugan på 
Solberget. Stugan står all tid öppen och 
härifrån har man en stor slagen utsikt. 

På bergets södra del finns kommu
nens längsta slalombacke med en 
kom   plett anläggning bestående av 
service hus, stugby, vandrarhem samt 
putandtakefiske. En markerad led 
går till Rävelsmyr kojan, en restaurerad 
skogs huggarkoja.

trehörningsjö (H14) har, norr om 
skolan, ett elljusspår på 2,8 km. En 
vandringsled, ”Konjaksstigen”, går 
häri från till Södra Nordsjö vid Önska   
sjön. En led går även till Hem liden där 
man har en stor sla gen utsikt, en öppen 
stuga och ett vindskydd. 

På Kerstins Udde finns camping  
och stug by, festplats med dans banor, 
en bastu flotte, tennisbanor, minigolf, 
hälso pool och en fotbollsplan.

Vandringsleden ”Kyrkvägen” (sid 
20) utgår från cam pingen. Därifrån går 
också en vand ringsled, ca 1 km, 
längs Husån till en gammal 
upprustad kvarn.

överhörnäs (P11) har olika pro
me  nadstråk på 110 km till bl.a. ång
båtsbryggan vid Snipen, Mohällan och 
Bratthusbergets stuga med utsikt.
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ifrån ätbara rötter, frön, groddknop
par, (kärl)växter och lavar till bär 
och svamp. Det krävs dock en del 
kunskap att välja rätt i naturens skaf
feri. Allt är inte ätbart, vissa växter 
och svampar är mycket giftiga. 

vildmarkste av tallbarr är både C
vitaminrikt och innehåller dessutom 
olika mineraler. Tag ett par nävar 
grö na tallbarr till l liter vatten (storm 
köks kastrull) och koka ca 30 minu
ter. Den långa koktiden behövs för 
att få bort terpentinet. 

Smaksätt gärna med krossade lin
gon eller tranbär. Dessa bär är även 
användbara under den tidiga våren. 
Björklöv kan användas på samma vis 
som tallbarr, men behöver inte koka 
lika länge. Älgört, speciellt blomkla
sen, ger ett mycket välsmakande te 
och är dessutom lindrande vid t.ex. 
huvudvärk. Det verksamma ämnet är 
methylsalicylsyra.

nässelsoppa är en enkel maträtt 
med mycket vitaminer och minera
ler. För 4 portioner behöver du ca 2 
liter färska nässlor, 2 msk smör, 23 
msk vetemjöl och en buljongtärning. 
Skölj nässlorna och koka dem 5 
minuter i 1 liter vatten. Häll av men 
spara spadet. Hacka nässlorna väl. 

Smält smöret, lägg i nässlorna och låt 
fräsa några minuter. Strö över mjölet 
och rör. Späd med spad, lite åt gång
en. Tillsätt smulad buljongtärning 
och koka 34 minuter. Krydda efter 
smak med salt och peppar, timjan 
eller hackad gräslök och servera med 
kokta ägghalvor. Mums!  

sallad och ”vild broccoli” kan 
göras av sommar gyllen, maskros blad 
och backskärvfrö. Sommargyllen är 
en släkting till broccoli. Koka i ett 
par minuter och avnjut med en smör
klick till. Du blir glatt överras kad!

lägerbröd bakas i stekpanna som 
tunna ”hällakakor”. Degen på vete
mjöl och vatten, smaksatt med salt, 
kan man med fördel göra klar hem
ma. Krydda degen med kummin, 
som du kanske kan hitta på plats, 
eller ännu djärvare – med enbär. Strö 
rikligt med grodd knoppar från orm
rot i smöret som du brett på brödet. 
Då får du en både näringsrik och 
välsmakande macka. 

stekt fisk – öring, röding eller ab borre 
– bör inte vara för stor, högst 34 hg. 
Salta och peppra, både utanpå och i 
den urtagna buken. Fyll buken med 
finhackad lök samt dill eller per silja. 

i  h a n  d e l n  finns mycket bra 
storm kök för både gas och flytande 
bränsle. Steka kan man göra i en 
hop fällbar stekpanna eller i folie. 
Det senare alternativet är kanske 
lämp ligast för fisk. Ur miljösynpunkt 
för ordar vi stek pannan.

Salt, peppar och matfett är bra att 
ha med för att kunna skapa en god 
vildmarksmåltid. Fettet är dessutom 
ett viktigt energi tillskott. Komplet
tera gärna med vil da kryddor som 
enbär, kummin och timjan. Timjan 
finner du i torrbackar och klippmark 
i vårt kustområde.

Den norrländska naturen har en 
hel del matnyttigt att erbjuda, vilket 
sedan kan variera beroende på årstid. 
Förutom jaktbart vilt och fisk (sär
skilda bestämmelser) finns det allt

Äta ute
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Mat tillagad 
på mourika är 
aldrig fel.

Backtimjan i 
Gullvik.

Det är dags att avslöja en hemlighet. 

Begreppet ”äta ute” betyder inte att gå 

på restaurang, det betyder att fylla på bränsle 

under utflykten, återvända till något ursprungligt, njuta av naturens 

frukter. Utomhus. Dessutom smakar allting så himla gott!  

Här får du några lättlagade gourmettips. Smaklig måltid!
Nyfångad öring...
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En smörklick förhöjer smaken 
ytterligare. Ett alternativ till löken är 
enris. Enris kan även användas som 
krydda om man kokar fisken. 

svampsoppa. Svamp hör till naturens 
läckerheter, men var noga när du 
plockar. Ät inte svamp som du inte är 
hundraprocentigt säker på! 

Lägg den rensade svampen i storm
kökets stekpanna och värm så att 
vattnet drivs ur svampen. Är svam pen 
alltför torr, häll på lite vatten för att 
det inte ska brännas i botten. När 
vattnet kokat bort, tillsätt matfett 
samt lite salt och peppar. Tillred en 
torrförpackning champinjonsoppa 
efter sitt recept. Rör ner den stekta 
vilda svampen. 

OBS, använd inte rå svamp i sop
pan! Om man tillsätter mindre vatten 
än receptet föreskriver blir det en 
utmärkt svampsås.
 

Vanliga växter till mat, krydda, 
hälso och kroppsvård. 

Holmberg, P., Eklöf, M. L. & 
Pedersen, A. Prisma Förlag, 1998.
På en låga, kokbok för uteätare. 
Sundqvist, K. Förlag: Barking dog 
Publishing, 2007. 

Ha alltid med en bit näver i rygg
säcken. Förbered brasan med  torrt, 
lättantändligt material som näver, 
torr enbark och decimeterlånga 
bitar av torra, tunna kvistar av gran 
och tall. 

Förvara tändstickor vattentätt 
eller använd alternativ, t.ex. en 
magne siumstav. Man täljer tunna

               spånor från staven,
                   vänder på knivbladet 
                      och gör några 
                    snärtiga drag mot 
             stavens baksida (med en 
       annan metall) så att gnistor 

bildas. Gnist orna tänder då 
magnesiumspånen som i sin tur 

antänder start mate 
rialet. Lägg sedan på 
allt grövre ved allt efter
 som värmen stiger i 
brasan. 

Elda med förstånd! Välj platsen 
noga för att undvika skador och 
spridning av elden. Undvik berg
hällar och lägg gärna en sten ring 
runt bra san för att begränsa den. 
Gör inte elden för stor. 

Det är givetvis också viktigt att 
du släcker elden ordentligt innan 
du så små ningom lämnar plat sen. 
Ett väder omslag kan snabbt blåsa 
nytt liv i en till synes utbrunnen 
eld.
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Brastips

Rätt hanterad eld 
är alltid ett gott 

sällskap i skog och 
mark. Den skänker 

dig ljus, värme 
och trygg het samt 

bringar ditt kaffe 
att koka…

Magnesium och 
metallstav används 
tillsammans med 
lättantändlig lav.



n a t u r e n  k a n  inte ses som männi
skans privata egendom. Den är allas 
egendom; sädesärlans och tornfal
kens, rådjurets och skogssorkens, gäd 
dans och flodpärlmusslans, granens 
och björkens, prästkragens och knä
rotens, daggmaskens och bak teriens, 
alla svampars och mossors och lavars 
egendom – ja, alla har sin rätt till 

naturen. Alla lever här på sina villkor 
och skulle dessutom klara sig bra 
utan oss människor – hemska tanke!

Som människor lever vi av naturen 
– och är helt beroende av den, an
ting en vi bor i storstan eller på 
lands bygden. Därför har vi ett stort 
ansvar. 

Du och jag kommer kanske aldrig 
att kunna lära oss förstå allt i 
naturen, vad alla arter heter, varför 
de finns just där, deras inbördes 
beroende av varandra o.s.v. Men 
att vistas i naturen på dess vill kor 
behöver nödvändigtvis inte hand la 
om bara naturkunskap, utan också 
om intuition och känsla, om förmå
gan att tänka ”bortom” – förmågan 
att vistas, njuta och uppleva med 
respekt för allt liv. 

Fundera själv hur du vill ha det! 
Hur vill allt annat levande ha det?

Naturhänsyn
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Påfågelsöga.
F o t o :  K e n n e t h  J o h a n s s o n
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Bäver.

Naturhänsyn innebär att leva med naturen, inte 

mot. ”Naturen tillhör inte människan  människan 

tillhör naturen” myntade den gamle vise indian

hövdingen. Den insikten bör vi bära med oss in i 

framtiden.

n a t u r g u i d e  –  l e v a  m e d  n a t u r e n



a l l e m a n s r ä t t e n  ä r  d e t 
som är kvar sedan alla lagar 
täckt in vad som är förbju 
det, d.v.s. det som inte är 
för bjudet får betraktas som 
”tillåtet”. Det är detta vi kallar 
allemansrätten.

Allemansrätten har i många fall 
missförståtts. De flesta av oss har nog 
klivit över gränsen för vad som är till
låtet. Vem har inte brutit kvistar av 
växande träd – björkris till påsk, tall
ris till advent o.s.v. utan markägarens 
tillåtelse? Nej, inte ens en torr 

        
      

    kvist att göra upp eld på får tas 
        av växande träd!
           Det är upp till var och en 
        att i olika situationer göra en 
       be dömning vad som är 
 störande för djur och männi skor, 

eller var gränsen går för skada i natu
ren. 

Det innebär att vi har en frihet 
under ansvar, vilket kan vara nog så 
svårt i vissa fall.

Allemansrätten är sedan 1994 
inskriven i regeringsformen: ”Alla 
ska ha tillgång till naturen enligt alle
mans  rätten.” Den finns också formu
lerad i miljöbalken som trädde i kraft 
1999: ”Var och en som utnyttjar alle
mansrätten eller annars vistas i natu
ren skall visa hänsyn och varsamhet i 
sitt umgänge med den.”

Är du osäker över störningsavstån
det till bostads hus och bebyggelse, 

fråga markägaren! Det blir oftast en 
positiv kon takt.

Allemansrätten gäller inte överallt. 
Undantag kan vara naturreservat, 
nationalparker eller andra skyddade 
områden. 

Allemansrätten, en bok om vad 
som gäller i naturen. Ahlström, 

I. Utbildningsförlaget Brevsko lan/Na
tu ria, 1999.
Naturvårdsverkets hemsida www.
naturvardsverket.se/allemansratten
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Allemans

– vandra
– cykla
– rida
– åka skidor
–  köra skoter (under förutsättning att 

man följer särskilda bestämmelser för 
skoterkörning)

–  elda (om det inte föreligger eldnings
förbud, t.ex. vid torr väderlek)

– tälta ett dygn utan markägarens
   tillstånd
–  campa med husvagn/husbil ett dygn 

i direkt anslutning till väg (ej i terräng)
– bada
–  framföra kanot och båt – även 

motordriven
–  fiska med spö och andra handredskap 

i havet
– plocka bär och svamp
– plocka blommor som inte är fridlysta

inte störa – inte förstöra är 
huvudregeln i allemansrätten.  
Om vi följer detta motto får vi 
faktiskt helt gratis göra ganska 
mycket i den fria naturen…
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Att tälta och att 
fritt få fiska i 

havet är en del av 
vår allemansrätt.
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Rödhake.

rätten
Det är en förmån att få vistas fritt i naturen och höra rödhaken 

sjunga, plocka bär, göra upp en eld, slå upp sitt tält...

Den svenska allemansrätten är unik. Unik och förmånlig. 

Men den har också en annan sida, en allemansskyldighet, som 

bygger på hänsyn och varsamhet.



s k y d d s f o r m e r

 nationalpark är den
 starkaste skydds formen 
 i Sverige och ut görs 
 oftast av stora, samm an
häng ande områden med höga 
natur värden. I Örn  sköldsvik finns 
en nationalpark, Skuleskogen, med 
fascinerande natur. Dessutom har vi 
ytterligare en nationalpark alldeles 
inpå knuten, nämligen Björn
landets nationalpark, 3 km norr om 
kom mun  gränsen, norr om Remmarn 
i Flärkåns avrinningsområde. 

 naturreservat  är den 
 vanligaste skydds for  men 
 och i kommunen finns 
 över 20 naturreservat med 
olika bevarandeaspekter. Van ligast 
är skydd av gammelskogar, men det 
finns även exempel på vattenmiljöer 
(Hemlingsån) och kul turmarker 
(Lillsjöslåttern). Det finns även 
kulturreservat (Sandviken). Try sunda 
och Hörn sjön har skyddats för sina 
betydelser som rekreationsmiljöer. 
Naturreser vat kan bildas av an tingen 
länsstyrelsen eller av kom munen. 

naturminne är små enskilda 
skydds värda objekt. Det kan vara 
mycket grova träd från tidi gare 
skogsgenerationer, jättegrytor, flytt
block m.m. I Örnsköldsvik finns tre 
naturminnen, alla är grova tallar.

 biotopskydd är en ny 
 införd skydds form för att 
 skydda små områden med 
 höga naturvärden inom
jord och skogs bruksland skapet. 
Denna skyddsform utfärdas av skogs
styrelsen eller länsstyrelsen.

 djur- och växt skydds -
 områden avsätts för att 
 skydda sällsynta eller stör
 nings känsliga djur eller 
växt arter. 

Till skillnad från övriga skydds
former råder inga inskränkningar för 
mark ägare att bruka mark eller vatten
områden. Dock kan jakt och fiskerätt 
vara begränsad liksom möj ligheten 
för allmänheten att färdas fritt inom 
området. 

De vanligaste bevarandeaspekterna 
är skydd för häckande eller rastande 
fåglar samt skyddsområden för säl. 

I Örnsköldsvik finns åtta skyddade 
öar och skär för fåglar (sid 54) samt 
Öfjärdens fågelskyddsområde (sid 117).

 natura 2000 är ett euro
 peiskt ekologiskt nätverk 
 av värdefulla naturom
 områden inom EU. I dessa
naturområden ska särskilt utpekade 
naturtyper, växt och djurarter be
varas. Varje medlemsland ansvarar för 
att skydda och vårda sina områden så 
att deras naturvärden bevaras för 
framtiden. Skapandet av Natura 2000 
är EU:s viktigaste strategi för att bevara 
biologisk mångfald i unionen. Sverigs 
bidrag till nätverket är för närvarande 
drygt 4 000 områden.

n a t u r g u i d e  –  l e v a  m e d  n a t u r e n

Naturskydd
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Skogen ger oss skydd men behöver själv skyddas, 

liksom livet i de rinnande vattnen och 

ängarnas växter.  Snöstjärnan är symbolen 

i Sverige för skyddad natur. Låt det snöa!   

Trolltjärn är ett av kommunens naturreservat.

Kanjon i 
Stockholmsgatans 
naturreservat.

136

i  ö r n s k ö l d s v i k  är idag drygt 1 % 
av ytan skyddad genom olika natur
vårds förordnanden. Av produktiv 
skogsmark är 0,6 % skyddat, d.v.s 
resterande 99,4 % kan brukas. 

För att bevara den biologiska 
mång falden långsiktigt behöver skyd
det omfatta mellan 515 %. Vi har 
alltså långt kvar innan vi har säker
ställt de värden som finns idag. Tack 
och lov har miljömedvetenheten 
inom olika näringar lett till miljö
certi fiering, t.ex. inom skogsbruket 
där vissa brukare tar ansvar för att 

själva skydda natur. Situationen är 
därmed lite bättre än vad reservats
procenten anger. 
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s ä l l s y n t a  v ä x t e r  och djur som 
hotas av utrotning eller har mycket 
speciella krav på sin miljö måste 
skyddas för den biologiska mångfal
dens skull och fridlysning är ett sätt. 
Fridlysning innebär att man enligt lag 
inte får döda, skada, fånga eller på 
annat sätt insamla vilt levan de djur, 
deras ägg, rom, larver eller bo. Det 
är förbjudet att plocka, gräva upp 
eller på annat sätt ta bort eller skada 
frid lysta och vilt levande väx ter, 
inklu sive deras frön. 

statens vilt. Vissa däggdjur och 
fåglar är Statens Vilt och omfattas 
av Jaktförordningen. Djur av dessa 
arter ska om de påträffas döda eller 
ska dade lämnas till polisen. Skadade 
djur omhändertas för vårdinsatser. 
Döda djur översänds till Naturhisto
riska Riksmuséet för undersökning 
och förvaring i museets samlingar för 
framtida forskning.

Fridlysning FRIDLYSTA 
DJUR OCH 
VÄXTER  
i Örnsköldsvik

Kärlväxter
samtliga orkidéer
Bottenviksmalört
Gul svärdslilja
Höstlåsbräken
Lappranunkel
Rutlåsbräken
Stor låsbräken
Sötgräs
Topplåsbräken
Tuvbräcka

Lavar
Långskägglav

Svampar
Doftticka 

Kräldjur
Huggorm
Kopparödla
Skogsödla
Snok

Groddjur
Mindre vatten 
  salamander
Större vatten 
  salamander
Vanlig groda
Vanlig padda
Åkergroda

Ryggradslösa 
djur
Appollofjäril

Alla fåglar och 
däggdjur som 
inte upptas i 
jakttidtabellen.

Djur tillhörande STATENS VILT som kan förväntas påträffas I Örnsköldsviks kommun (1999)

Varg
Björn
Utter
Järv
Lo
Svarthalsad dopping
Rördrom
Storkar (alla arter)

Fjällgås
Salskrake
Bivråk
Glador (alla arter)
Örnar (alla arter)
Kärrhökar (alla arter)
Fiskgjuse
Falkar (alla arter)

Skräntärna
Svarttärna
Skärfläcka
Tornuggla
Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Slaguggla

Lappuggla
Kungsfiskare
Blåkråka
Härfågel
Gråspett
Vitryggig hackspett
Sommargylling
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F o t o :  J ö r g e n  W i k l u n d
Björn.

Kungsörn.

Tänk dig fridlysning som en 

glaskupa över varje blomma,  

varje groda, varje fågel. 

Se, uppleva och njuta men inte 

plocka, fånga eller skjuta.



flodpärlmussla (Margaritifera 
margaritifera) är beroende av 

ström mande vatten där den 
sitter på bott nen och filtrerar 

näringspartiklar som passerar förbi. 
Den kan eventuellt förväxlas med 
den tunn skaligare och mer äggfor
made dammusslan som trivs bäst i 
mer stillastående vatt en.

Flodpärlmusslor utgör viktiga 
miljö arkiv eftersom de lagrar upp 
näringsämnen och spårämnen (miljö
gifter) i sitt skal. 

Musslans föryngring är fascine
rande – den behöver värdar i form av 
öring eller lax för att kunna fortleva. 
Vandringshinder för fisk genom 
vattenregleringar eller felaktigt lagda 
vägtrummor är således ett hot mot 
flodpärlmusslan. Den har dessutom 
missgynnats av flottledsrensningar, 
försurning som ger sämre skaltillväxt, 
igenslamningar av vattendrag till följd 
av jord och skogsbruk samt en ökad 
minkstam. Under 1700 och 1800ta
let fiskades dessutom musslor och 
många bestånd minskade radikalt.

långskägglav (Usnea longissima) är 
en ljust gulgrön lav som är förebild 
för julgransglittret vi pyntar med till 
jul. Laven kan bli 23 meter lång i 
gynnsamma lägen men är vanligen 
kortare än 70 cm. Som regel är 
huvud stammen ogrenad men har 
rikligt med sidoutskott, s.k. fibriller, 
vilket gör den lätt att känna igen. 

Laven förekommer oftast i gran
skogar på höga bergsområden och då 
på nord eller nordostsidan där fuk
tigheten är större. Den är känslig för 
uttork ning och klarar inte modernt 
skogsbruk. Dessutom är den känslig 
för luftföro reningar.

Arten har sedan 1940talet för
svun nit på 80 % av de då kända före
komsterna i landet. 

Långskägglaven har sin europeiska 
huvudutbredning i Västernorrlands 
län. Här finns 85 % av kända svenska 
förekomster, särskilt många i de sista 
gammelskogarna i Örn sköldsviks och 
Kramfors kommuner.  

större barkplattbagge (Pytho  
kolwensis) är en av de mest sällsynta, 
okända och hotade insekterna i värl
den. De svenska lokalerna är nio till 

antalet och ligger alla i Norrland, 
men flera av populationerna är så 
små att de riskerar att försvinna.  

I Örnsköldsvik finns skalbaggen 
i Vänd åt berget, Gammtratten och 
Gran liden, den senare är ett av de 
starkare fästena. 

Större barkplattbaggen är specialist 
vilket kan vara förödande om livs
beting elserna ändras aldrig så lite. 
Den lever bara på grova granlågor 
med tjock bark i bestånd som är 
äldre än 200 år och dessutom för
skonade från brand. 

utter (Lutra lutra) är en lekfull och 
pigg krabat som är svår att få syn på 
eftersom den ofta rör sig nattetid.  
Den livnär sig i huvudsak på fisk men 
tar även annat som kräft djur och 
grodor. På vintern kan man se 
karaktäristiska rännor eller kanor i 
lössnön efter utterns vand ring ar. 
Utterns svarta eller gula, porösa 
spillning doftar angenämt  en 
sötaktig doft med anstrykning mot 
viol eller fisk. 

Uttern har under 1900talet 
drastiskt minskat i Sverige och stora 
delar av Västeuropa. Orsakerna är 
flera, bl.a. förstörda och försämrade 
livsmiljöer till följd av vattenregle

a v  s v e r i g e s  ca 50 000 växt, 
svamp och djur arter är idag ca 
3 500 arter så hotade att de är upp
tagna på de rödlistor som baseras på 
Inter nationella natur vårds unionens 
(IUCN) kriterier.

Av dessa har länsstyrelsen pekat ut 
några som vi i Örnsköldsvik har ett 
särskilt ansvar för. De är långskägg
lav, knottblomster, lodjur, utter och 
flodpärlmussla. 

Förutom dessa måste även skalbag
gen större barkplattbagge nämnas. 
Den är idag inte en formell ansvarsart 
men den borde vara det. 
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Ansvarsarter
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Långskägglav finns 
på drygt 40 lokaler 
i kommunen, 
oftast med få 
individer.

Flodpärlmusslan är brun, blåsvart till svart och 
njurformad och kan bli mycket gammal – upp 
till 150 år. 

En del arter på hotlistorna har en 

betydande del av sin huvud utbredning  

i Västernorr lands län. 

Dessa arter är utsedda till ansvarsarter som vi 

i lä net har ett aktivt ansvar för att skydda. 
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ringar, ökad miljögiftsbelastning 
(PCB som sätter ner fortplantnings
förmågan), försurningen som minskar 
födobasen av fisk, jakt och fångst i 
fiskredskap. Den svenska utterstam
men, som har ett kärnområde inom 
Örnsköldsviks kommun, består idag 
av ca 1 500–2 000 individer. 

knottblomster (Microstylis mono
phyllos) är en orkidé som växer på 
kalkrik mark oftast i skuggiga miljöer 
t.ex. sumspskogar och kärr. Den blir 
1020 cm hög och har ett stort blad 
vid basen. Blommorna är små och 
gulgröna och sitter i ett glest ax.

Knottblomster förekommer på 
ett 50tal lokaler i Sverige i tre olika 
utbredningsband varav ett går från 
Jämtland till Ångermanland och 
Medelpad. I Örnsköldsvik före
kommer växten på tre lokaler på 
Norra Ulvön.

lodjur (Lynx lynx) är, trots att den 
för närvarande jagas, en ansvars art 
för länet. Miljön med branta skra
velberg, småbrutet jordbruksland
skap och skogar passar lodjuret. 

En inven tering 1994/95 visade på 
ca 150 lo djur i länet med tätare före
 komster i kustlandet knutna till 

områ den med god förekomst av 
rådjur. Arten har under flera olika 
perioder under 1900talet varit 
fåtalig. I Väs ter norr land har den dock 
alltid fun nits och vi har ett ansvar för 
att skyd da be stån det så att det kan 
finnas kvar inom sitt kärnområde. 

F o t o :   K e n n e t h  J o h a n s s o n
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Uttern är ett smidigt djur och hör hemma i de strömmande vattnen.

Knottblomstret har en vikande trend i Sverige 
och hotas av utdik ningar samt igenväxning efter 
upp hörd betesdrift. 

Minskad bytes  tillgång, för högt jakttryck, 
skabb m.m. kan relativt snabbt bidra till 

att lodjuret blir fåtaligt igen. 
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i  e n  t i d  när media och samhälle till 
stor del präglas av våld, främlingskap 
och otrygghet behövs alternativ, 
möjligheter till livskvalitet, till rötter. 

Men naturen kommer inte till 
mig. Man måste själv ta på sig stöv
larna och ge sig ut. Man måste själv 
bestäm ma vilka rötter man vill ska 
växa.

När vi och Akka går in för land
ning, tillbaka till vardagen, finns det 
några saker att fundera över. 

Den myriad av möjligheter som 
den här boken hjälpt oss att smaka 
på, förut sätter alla att det i botten 
finns en levande natur. En givmild 
mångfald. Smultron ställena är viktiga 
att skydda och bevara, men det 
räcker inte. Också det nära var dags
land skapet måste tillåtas inne hålla en 
rik biologisk mångfald, det borde vi 
ha råd med. För varje art som för svin
ner ur vår närhet minskas våra möj
ligheter till upplevelser, till rötter.

Sätten vi förändrar naturen på är 
många. På mekanisk väg genom t.ex. 

vägbyggnad, skogs bruk och vatten
kraft. Än mer sofistikerat och 
abstrakt är föroreningar av kemi
ka lier. Till och med det globala 
klimatet är vi på väg att påverka. 

Också i Örnsköldsvik finns en all
deles egen historia att dra lärdom av. 
Vi har inte varit förskonade. 
•  Vi kom mer ihåg hur 

Örnsköldsviksfjärden såg ut, och 
luktade, på 1960talet.

•  Vi minns de tidigare fiskrika vatt
nen som nu är tysta och torrlagda 
eller uppdämda. 

•  Vi minns de stora, öppna kalhyg
gena, lövslybesprutningen och 
utdikningarna.

•  Vi kommer ihåg när vi första 
gången observerade försurningens 
effekter: klara, ”rena” och fisktom
ma sjöar i in landet. 

•  Och vi kommer ihåg Tjerno byl. 

De minnena måste vi bära med oss.

Vi får inte ta naturvärdena för 

giv na. Människan är den största 

natur på verkande kraften sedan 

inlandsisen. Isen varade i hundra

tusen år. Vi har satt hela syste

met i gungning på bara några 

hundra år.
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De strömmande 
vattnen i länet är 
hårt tämjda. 95 % 
är utbyggda och 
den återstående 
spillran saknar 
fortfarande till stor 
del skydd.

Gammel skogen har 
under 1900talet 
i stort sett ersatts 
av ett upp rutat och 
ensartat skogsland
skap. Mycket har hänt

Vilka spår vill du lämna efter dig?
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d e n  l ä r d o m  vi dragit har för hopp  
ningsvis gjort oss mer ödmjuka. När 
vi vinkar farväl till Akka för den 
här gången är ödmjukhet den bästa 
känslan att ha.

 Men idag kan vi också få vara lite 
grann stolta, t.ex. när vi tittar ut över 
en sommarblå Örnsköldsviksfjärd 
och ser folk sitta och meta vid gäst
hamnen. Eller när vi åter kan se lax 
och havsöringen hoppa vid Såg fallet 
i Gottne. 

Ett 60tal fiskekortförsäljande 
organisationer gör ett jättear bete för 
att restaurera det som återstår av våra 
vattendrag.  Allt fler skogsägare FSC 
certifierar sitt skogs bruk. Det bildas 
nya natur reservat. Utterpopulationen 
ökar sakta. Kungsörn, berguv och de
andra arterna likaså. Vi Örnskölds
viksbor kan nog vara gan ska stolta.

Akka har försvunnit mot häck
platsen i norr och vi drar oss hem 
till vår egen boning. Nog har vi så 
mycket natur att vi kan vara generösa 
och dela med oss till många, många 
fler. 

Men vi får inte slå oss till ro. Det 
vi har kan bli ännu bättre, och för att 
få ha kvar den natur vi har måste vi 
anstränga oss. Kanske till och med 
kämpa. Vi måste vara ytterst kunniga 
och mycket försik tiga. Och ibland 
beredda till uppoff ringar och kanske 
till strid.

Men den bästa insatsen är nog att 
ta med oss våra och andras barn och 
ge oss ut. För att ”göra örnskölds
viksnaturen” och för att tillsammans 
uppleva den magi som den har. Och 
njuta av att se rötterna växa. 

...men vi lär oss

Så kravlar vi oss ut ur Akkas underdun och hoppar ner på mar ken. 

Som alltid efter en utflykt lite mätta på upplevelser och intryck. 

Ändå har vi bara sett en bråkdel av de möjligheter som ryms inom 

den yta i Skandi navien som råkar ha döpts till Örn sköldsvik. 
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Skymning över Stockholmsgatan.
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n a t u r g u i d e  –  Ö r n s k ö l d s v i k

Aggösundet 46, 52 (P16) 
Agnsjön 100 (C7D7) 
Alkaberget 12, 22 (Q15) 
Almyran 36 (M17) 
Alneskogen 38, 40, 42, 110 
(P13) 
Anderssons grotta, Remmarn 
17 (F9) 
Angsta 103 (H10)
Ankarberget 54, 76 (U12) 
Antarsberget 12, 13 (M8) 
Anundsjö 12, 26, 123 (M8)
Anundsjön 46, 113 (M9) 
Arneberget 12 (L7) 
Arnäs 12, 17, 121 (O13)
Arnäsvall 20, 26 (O13)
Aspseleforsen 52 (E10) 
Aspselefältet 14 (E10) 

Baggviken 12 (U11U12)
Balestjärn 45, 72 (R13) 
Balesudden 6, 12, 20, 45, 52, 
72, (R13) 
Banafjäl 42, 60, 119 
(P15P16) 
Berg 40, 42 (I10) 
Berget V Slåttdalsberget 14 
(S11) 
Bergom 42, 46 (Q12) 
Bergsjöarna, Bergsjöåsen 14 
(J1J2) 
Bergsjön, Fors 91 (M12)
Bergsjön, Gimåt 45, 128 (O13) 
Bergtjärn, Gullvik 58, 80 (Q13) 
Bergvattsberget 12, 17, 19, 
86 (K12) 
Bergvattssjön 46 (L12) 
Bergöfjärden 45 (Q16)
Billaberget 12, 85, 130 (O11) 
Billsjösjön 46, 65 (P10) 
Billsta 26, 42, 130 (O11) 
Billstasundet 42 (O11) 
Bjurholm 12 
Bjästa 12, 58, 61, 75, 130 
(R11)
Bjästamon 130 (Q11) 
Björna 17, 21, 60, 86, 89, 
107, 130 (K11) 
Björnforsen 23, 52 (K12) 
Björnlandet 51, 100, 107 (C7)
Björnviken 45, 47, 73 (S14) 
Blackvattnet 14 (J13) 
Boberget 67, 131 (N9) 
Bockholmarna 51 (P11)
Bodtjärn 114 (F0)
Bodumsjön 14, 41, 52, 86 
(L12L13) 
Bodviken 72 (R13) 
Bonäset 60, 110 (P13) 
Bratthusberget 131 (P11) 
BrattsjöKlocken 94, 100  (K5)
Bredbyn 12, 26, 46, 60, 123, 
130 (M8) 
Bredbyns fäbodar 130 (N7)
Brynge 12, 38 (Q10) 
Bryngeberget 12 (P9)
Bräckebadet 46 (R10) 
Bureåborg 46, 104 (M4)  
Bysjön, Sidensjö 14, 41, 46, 
119, 131 (P9P10) 
Byviken 46 (I16)
Bågaliden 12, 13, 21, 57, 86, 
103 (H9) 
Bäckfjärden 58, 65, 72 (Q13)
Bärmsjömyran 100 (P4)

Dalsjöfallet 74 (T11)
Degerfällegrottan 16, 17 
(P14) 
Degermyran, Öden 36 
(M16N17) 
Degersjö 114 (G2)
Degersjön, Husum 67, 130 
(O17) 
Degersjöån 50 (G2I3)
Dekarsöfjärden 65 (Q13Q14)  
Djupsjön 46 (O7) 
Djuptjärn 46, 61 (H12) 
Djupviksberg 76 (T13)
Docksta 61, 76 (T10) 
Domsjö 12, 17, 129 (Q13)
Drömmesjön 46 (Q9) 

Fagerlandsberget 12 (M14) 
Fageråsen 130 (R11) 
Faresta 26 (O13)
Farestaån 37 (N13O13)
Farfarsmyran 129 (P12)
Fillingen 54 (M17) 
Finna 42 (Q15) 
Fjären 76 (T12)
Flasan 55 (U13)
Flärke 60, 92 (J15K15) 
Flärken 46 (L7)
Flärken, Berg 40, 42 (I10) 
Flärkentjärn, Solberg 42 (G3) 
Flärkforsen 92 (J15)
Flärkån 50, 51, 107 (D7G10)
Fors 46 (M11) 
Fågelbergets grottor 17 
(Q12Q13) 
Fäbodbergets grotta 17 (S12) 
Fäbodsjön 77 (U12)
Fäbodviken 54 (V12) 
Fälltjärn 58 (N12) 
Fältspatgrottan 129 (P12)

Gafselesjön 46, 52 (G3) 
Galasjö 39, 121 (N8) 
Galasjöån 14, 131 (N10) 
Galastan 51, 131 (O11) 
Gammfäbodgrottorna 17 
(M14N14) 
Gammfäbodtjärn 65 (L13L14) 
Gammtratten 57, 60, 95, 138 
(E7F8) 
Genesön 44, 52 (R13)
Getingstabodum 12, 86 (L13)
Getingstaliden 109 (L13) 
Gideå 12, 17, 22, 24, 32, 40, 
46, 52, 60, 86, 130 (L15)
Gideå Bruk 52 (M15) 
Gideälven 22, 23, 50, 51, 86, 
89, 90, 91 
Gideälvsåsen 14, 15, 91  
Gimåt 45, 60, 119, 128 (O13) 
Gissjön 42, 46, 52 (L14L15) 
Gnäggen 55, 77 (V12)
Gollums grotta 17 (R13) 
Gottne 14, 26, 42, 46, 60, 93, 
116, 130 (M 10) 
Gottne fäbodar 51 (M10)
Granliden 38, 108, 138 (G9) 
Granto 46, 52 (L14) 
Grisslan 54, 81, 121 (R14) 
Grissleön 81 (R14) 
Grubbe 124 (F5)
Grundsunda 79, 118 (N17) 
Gruvberget 118 (T13) 

Gruvmyran 118 (T13) 
Gryssjön 92 (J15)
Gråbuten 55 (U13)
Gråskärsbådan 55 (T13)
Grässemyran 100 (Q7) 
Grätnässjön 40, 52, 65 
(P7P8) 
Grätnäsån 40 (Q8Q9)
Gulltjärnsbäcken 124 (F5)
Gullvik 12, 36, 46, 52, 58, 80, 
81, 82, 132 (Q14) 
Gullviksfjärden 58, 65 
(Q14R14)
Gullänget 119, 129 (P13) 
Gulsele 114 
Gvalsjön 49 (Q11) 
Gålsjö 100 (R5)

Hamptjärn, Myckelgensjö 131 
(K3) 
Hamptjärn, Sund 17, 129 
(Q12)
Happsta 85 (O11)
Happstafjärden 14, 41, 46, 
51 (O11) 
Hattsjö 46, 52 (J15) 
Havsfjärden 65 (Q14Q15 )
Hemliden 12, 131 (H13) 
Hemling 46, 89, 90, 102 (I11)
Hemlingsforsarna 89 (I11J11) 
Hemlingsån 40, 50, 57, 88, 
89, 90 (F6I11) 
Hermansjö 104 (M2)
Herrbergsliden 38, 41, 101 
(G13H13) 
Hinnsjön 21, 45, 52, 58, 65, 
106 (R8Q9) 
Holm 100 (N4)
Holma 36, 54, 82 (P17) 
Hornöberget 12, 13 (P14) 
Hornögrottorna 17 (P14) 
Hornön 12, 17, 42 (P14) 
Huggsjön 58, 59, 67 (O12)
Hummelvik 17, 82 (S12)
Hummelviksberget 40, 82 
(S12) 
Hustjärnarna 100 (Q7)
Husum 24, 40, 60, 130 
(O16O17) 
Husån 89, 92, 131 
Huvsjöberget 12 (N8) 
Huvsjön 12 (N8) 
Hållänget 111 (P12) 
Hålviken 72 (R12)
Hädanbergsån 51 (L9) 
Hägnberget 121 (O13) 
Hällmyran 118 (T13) 
Hällmyrberget 118 (T13) 
Hällvattnet 57 (L4M4) 
Höga Kusten 6, 14, 16, 20, 71
Högbonden 83 (X11) 
Högland 119 (P13) 
Höglandsberget 129 (O13)
Höglandssjön 37, 41,65, 67, 
119 (P13) 
Högsvedjeberget 14, 71 (S11) 
Hörnett 67, 111 (P12P13)
Hörnsjön 20, 60, 
111, 128, 129 (P13) 

Idbyfjärden 36, 41, 42, 117 
(P14) 

Idbyn 17, 46 (P14) 
Idbyån 89 
InnerAbborrtjärn 98 (F9)
Inre Bergomsjön 46 (Q12) 
Inre Lemesjön 46, 52 (H14) 
Inre Trehörningsjön 42 (H13) 
Isgrottan, Hamptjärn 17, 129 
(Q12) 
Iskällaren, Remmarn 17 (E9) 

Justernäset 46, 51 (O11) 
Järvberget 115 (I4)
Järved 110, 117 (P13)
Järvvik 121 (R11) 

Kalbergsgrottan 17 (K15) 
Kalvbäcken 96 (F5)
Kammen, Långviksmon 12, 130 
(J12) 
Kankgrund 55, 82 (P17)
Kantsjön 46 (H12) 
Kapellberget, Trysunda 12 
(S14) 
Kasasjön 41 (O16) 
Kerstins udde 46, 131 (H14) 
Kilen 12 (P10) 
Klingre 12 (N13O13)
Klingreberget 12 (N13) 
Klubbviken 119 (Q16)
Kläppaudden 45 (R12)
Komnäs 46 (P10) 
Kornsjö 58, 119 (Q10Q11)
Kornsjöberget 119 (Q11)
Kornsjösjön 46, 65 (Q10) 
Kornsjötjärn 41, 119 (Q11) 
Kramfors 5, 12, 71, 83 
Kravattenliden 41, 57, 109 
(J11) 
Krokalviken 40 (R14) 
Krokmyrliden 36, 113(L9) 
Kroknorforsen 52 (D10) 
Kroktjärn 41 (O15) 
Kroktjärnbrännan 100 (M3)
Kronören 86 
Kubbe 12, 50, 51, 123 (L7)
Kubbeberget 12 (L7)
Kubbeån 14 (K6L7) 
Kungsgrottan 17 (T10)
Kunnådalen 41, 57, 104 
(M3M4) 
Kunnån 14, 15, 104 (L2M4)
Kvarken 71   
Kvarnforsen 91 (G11) 
Kvarngrönnan 55 (U13)
Kålhuvudet 21, 41, 57, 58, 63, 
102 (J10) 
Käl 42, 75 (F1) 
Kälaviken 38 (T11) 
Källomsravinen 120 (O8)
Kälsbäcken 38 (T11) 
Kärringberget 51 (P12) 
Kärrsjö 46 (H11)
Kärrsjön 46 (H11) 
Köpmanholmen 40, 42, 45, 
52, 60, 72, 76, 82, 130 
(R11R12) 

Landsjö 26 (M13N13)
Leding 46 (L12)
Ledingsjön 46, 65 (L11L12)
Lesjön 100 (N4)
Lidbodarna 125 (K4)
Lidbäcksgrottorna 17 (K14) 
Lill Hattsjön 46 (J15) 
Lill Kvarngrund 55 
(P16)

Lill Tannsjön 100 (P4P5)
LillAbborrtjärn 98 (G9)
Lillkroken 47 (R14) 
Lillruten 14, 75 (S11) 
Lillsjön 48 (L2L3)
Lillsjöslåttern 36, 121, 124 
(F5 )
Lindbäcken 91 (M12) 
Lindfallet 38, 91 (M12) 
Locksta 21, 98, 103, 108 
(G10)  
Lockstamon 14 (G10) 
Lockstasjön 103 (G10)
Lomsjön 46, 65 (O12) 
Lotsberget 12, 76 (U12) 
Långholmen 82 (P17) 
Långnäset 46, 125, 131 (K4) 
Långnässjön 46 (R10) 
Långpiken 119 (P16) 
Långroudden 40, 41 (Q16) 
Långsele 46 (L5) 
Långstrandsforsen 89 (J11)
Långviksmon 12, 46, 60, 130 
(J12)
Låsjön 104 (M3)
Lägsta, 14, 15, 96 (F7) 
Lägstasjön 52 (F6)
Lägstaån 50, 51, 53, 57, 97 
(F6) 
Lövsjösjön 46 (P10) 

Malmgrottan, Trysunda 17, 
73 (S14) 
Malmöfjärden 65 (Q15) 
Malmön 54, 82 (Q15) 
Marviksgrunnan 54, 77 (V12) 
Mattarbodum 17 (J12)
MellanBalesviken 54 (R13) 
Mellansel 26, 40, 46, 60, 130 
(N10) 
Mellansels fäbodar 131 (N9)
Mesjön 46 (J8) 
Mjäla 38 (Q11) 
Mjältögrottan 17 (T11)
Mjältön 12, 17 (T11) 
Mjösjön 45 (O12) 
Mo, Moliden 12, 14, 26, 51, 
60, 85, 123, 131 (N11) 
Mosjön 45, 46 (O15) 
Mossaträsksjön 46, 114 (F1) 
MossaträskStormyran 42, 57, 
112, 114 (F0F1) 
Moälven 26, 40, 50, 89, 116, 
129, 130, 131  
Myckelgensjösjön 42, 46, 125, 
(K3K4)
Myckelgensjö 99, 123, 125, 
131, 123 (K3) 
Myckling, Själevad 12, 58, 60, 
129 (P12) 
Mycklingsberget 12, 129 (P12) 
Mycklingstjärnen 37, 41 (P12) 

Nederön 117 (P14)
Nordanås 25 (O13)
Noret, Nyliden 46, 67 (H10) 
Normanön 45 (R14)
Norra Anundsjöån 50, 51, 57 
Norra Tunnelskrevan 118 (T13) 
Norra Ulvön 12, 17, 26, 42, 
54, 76, 118, 139 (T12U13)
Norrbyn, Norra Ulvön 76 (T12)
Norrböle 46, 113 (M9) 
Norrfillingviken 79 (M17)
Norrflärke 50, 51 (L7)
Norrfällsviken 83 (V11V12) 

Snabbguide till områdena
Område  sidhänvisning till text, huvudtext, (kartkoordinat*)  

*Alla objekt vi hänvisar till finns dock inte beskrivna med namn eller symbol på kartan.
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Norrmesunda 123 (M8M9)
Norrsand 118 (T13) 
Norrvästansjö 17 (O12)
Nylandsruten 14 (S11) 
Nyliden 46, 52, 67, 103 (H11) 
Nysjön 51 (L7) 
Nyänget 46, 52 (Q13) 
Näsbodarna 123 (R9)
Näske 42, 121 (R11) 
Näske brygga 42, 52, 75 
(S11) 
Näskebodarna 75 (S11)
Näskefjärden 55, 82 
(R11S12) 
Näskeån 89 (S11) 
Nässjöberget 12 (Q11) 
Nätersjöberget 12 (P9) 
Nätra fjällskog 12, 20, 21, 32, 
58, 106, 123 (R8S9)
Nätrabölen 121 (R11) 
Nätrafjärden 65, 82 
(R12S13) 
Nätraån 14, 38, 50, 89, 119, 
126127 (O6P9) 
Nötbolandsfjärden 65 (Q14) 

Olympia 130 (M8) 
Orrviken 46 (P16) 
Otterskären 55 (R15)
Ovansjösjön 37 (P14)

 
PengsjöStormyran, 
Pengsjökomplexet 56, 57, 115 
(H3I4) 
Pengsjöån 50 (I4I5)
Porjusgrottan, Mattarbodum 
17 (J12) 

Remmarbäcken 100 (K4)
Remmarn 17, 21, 46, 107 (F9)
Rensviken 54, 77 (U13)
Reveludden 22 (Q15)  
Revhällan 45 (Q16)
Rismyrberget 96 (E5)
Risöfjärden 41, 58, 64, 65 
(Q15Q16) 
Ronögrundet 55 (T12)
Rutberget 58, 59, 129 
(N11O12)
Rutbergsgrottorna 17 (O12) 
Rypskär 41 (P16)
Råbäcken 109 (N16) 
Råskärsön 47, 54, 64, 82 
(R14) 
Räckebergskyrkan 17, 20 
(N14) 
Rävelsmyran 115, 131 (I4)
Röda grottan 129 (P12)
Rödharn 54, 76 (U12) 
Rödmyran 102 (J10) 
Rödvattensjön 46 (G6) 
Rödvattnet 21, 46, 60, 124 
(G6) 
Rösåsberget 11, 12, 84, 87, 
131 (N10) 
Rövargrottan 17, 79 (M17) 

Salberg 92 (J16)
Salsviken 54 (S11) 
Salsviksbäcken 38 (S11) 
Salusand 17, 36, 46, 79 (M17) 
Saluån 79, 89 (L17) 
Sandlågan 40, 52, 72 (R13) 
Sandsjön, Remmarn 46 (E9)
Sandudden 46 (M9) 
Sandviken, Husum 46 (O17) 
Sandviken, Malmön 82 (Q15)
Sandviken, Norra Ulvön 26, 47,  
76 (T13) 

Sandvikssjön 12, 118 (T13) 
Sannafjärden 36, 40, 41, 119 
(P16) 
Selet 92 (K15)
Selstadammen 51 (J6)
Selstamon 14 (J6) 
Seltjärn 100 (K6)
Sexberget 12 (D11) 
Sidensjö 12, 24, 50, 60, 119, 
131 (P9) 
Själbådan 55 (P17)
Själevad 12, 17, 18, 26, 52, 
121 (P12) 
Själevadsfjärden 46, 49, 65 
(P11P12) 
Själnöhamn 41, 54 (O17)
Själskäret 54 (P14) 
Sjö 46 (F1) 
Sjönäset 46 (M9) 
Skags udde 21, 36, 40, 41, 55,  
78, 80 (R15R16) 
Skagshamn 21, 36, 54, 78 
(Q15) 
Skalberget 12 (N5) 
Skallberget 12, 21, 22 (L14) 
Skallbergsgrottorna 17, 52, 
130 (L14) 
Skallviksforsen 89 (I11)
Skalmsjösjön 42 (L5)
Skaltoberget 12 (O9) 
Skedeviken 52 (Q15) 
Skeppsmaln 17, 21, 42, 54, 
78, 121 (R15) 
Skillingsjön 65 (N15)
Skommarskaten 80 (Q14)
Skorped 12, 14, 24, 46, 60, 
107, 131 (O6) 
Skorpedsåsen 14, 104 (O6) 
Skrattabborrtjärn 75 (S11)
Skravelbäcken 22 (S11)
Skrikebodarna 21, 58, 106, (R9)
Skrubban 14, 54, 64, 73, 
(S13)
Skuleberget 11, 12, 17, 61, 
71, 83 (T10) 
Skuleskogen 1, 12, 15, 17, 20, 
32, 36, 40, 57, 58, 71, 7475 
(S11T11) 
Skulnäs 58 (R10)
Skyttis 59, 129 (P13) 
Skärped 67 (O12)
Slåttdalsberget 1, 12, 14, 15, 
17 (S11)
Slåttdalsmyran 36 (S11) 
Slåttdalsskrevan 74, 75 (S11) 
Småtjärnarna 129 (Q12)
Snippersjön 46 (P10) 
Snotterbärsmyran 118 (T13) 
Solandsberget 12, 129 (Q13) 
Solandsbergets grotta 17 
(Q13) 
Solberg 12, 19, 58, 60, 61, 
115, 131 (G3)
Solberget 12, 19, 57, 58, 61, 
85, 131 (G3G4) Solbergsån 
51 (G3H4)
Stationsberget 12 (N6) 
Stavarhallsområdet 17, 79 
(M17) 
Stavarn 115 (H3)
Stavarsjöbäcken 63 (C9D9)
Stenbittjärn 100 (P4) 
Stensjön 65 (F7G7) 
Stockholmsgata 10, 14, 17, 
20, 21, 57, 95, 96, 97, 136, 
141 (E5) 
Stor Kvarngrund 55 (P16)
Stora Visarbergsgrottan 17 
(O12) 
Storberget 109 (D8) 
Storborgarn 65, 103 (I9) 
Storbortviken, Holma 82 
(P17) 

StorDegersjön 47, 52, 65, 
107 (R7R8) 
Storklocken 12, 144 (N8) 
Storliden 12 (I14) 
Stormyran, Norra Ulvön 36, 
76, 118 (T13) 
Stormyran, Stavarn 115 
(H3H4)
Storruten 14 (S11) 
Storselet 51 (H5) 
Storsjön, Långviksmon 42, 46, 
130 (J12) 
Storströmmen 40 (N10) 
Stortjärnen, Hummelviksberget 
82 (S11) 
Storviken, Vågön 81 (R14)
Storön 83 (Z9) 
Stranneberget 12 (P14) 
Stråsundsviken 82 (S12) 
Strängöarna 54, 82 (S12) 
Strömsån 117 (P14)
Stubbsand 36 (Q15) 
Studsviken 52, 91 (G11) 
Stugusjön 46 (O5) 
Stybbersmarkssjön 65 
(N15O15) 
Stygglandet 100 (N4) 
Sunnansjö 12 (L13)
Sunnansjöliden 12 (L13) 
Svartby 128 (O13P13)
Svartlandsudden 36 (R13) 
Svartnäsudden 109 (R7R8) 
Svartsjö 105 (G8)
Svartsjöbäcken 53, 108 
(G8G9)
Svarttjärn 12, 128, 129 (P12)
Svedje fäbodar 86, 123 (K13) 
Svedje, Gideå 52, 86 (L13)
Svedje, Själevad 12, 121 (P12) 
Svedjeberget 12, 129 (P12) 
Svedjebergets grottor 17, 129 
(P12) 
Svedjefjärden, Nätra 41, 42 
(R11) 
Svedjeholmen 129 (P12) 
Sågbacken 93 (M10) 
Sågfallet 51, 93, 130 (M10) 
Sågforsen 91 (G11)
Söderåforsen 130 (M10) 
Södra Anundsjöån 46 (K4M8) 
Södra Nordsjö 131 (H14)
Södra Tunnelskrevan 118 
(T13) 
Södra Ulvön 41, 54, 77 (V12) 
SörBalesviken 12, 17, 54, 
72 (R13) 
Sörbyn, Norra Ulvön 76 (U12)
SörHolmsjön 98 (F9)
Sörå 52 (D10) 

Tennviken 22, 45 (Q15)
Tjärnbodarna 123 (L8) 
Torsböle 17 (N14)
Trehörningen 91 (N13)
Trehörningen, Mellansel 131 
(N8)
Trehörningsjö 12, 20, 26, 46, 
60, 101, 131 (H14)
Trolltjärn 97, 136 (F7)
Trysunda 12, 17, 45, 54, 70, 
73, 121 (S14)
Trysundaholmen 73 (S13) 
Tunnelskrevorna, Norra Ulvön 
17, 118 (T13)  
Tvillingstaskogen 38

Tvärkälsberget 12 (P10) 
Tågbäcken 99 (K1)
Tågsjöbrännan 99 (K1) 
Täfteå 42 (O14)  
Tällvattnet, Aspsele 52, 65 
(E10) 
Tällvattnet, Kubbe 65 (J6) 
Tärnättgrottan 17, 74 (S11) 
Tärnättholmarna 54, 75 (S12)
Tärnättvattnen 74, 75 (S11) 

Ultrå 82, 119 (P16)
Ultråfjärden 36, 40, 65, 119 
(P16) 
Ulvöarna 64, 76, 77, 80 
(T12V13)
Ulvöhamn 12, 26, 46, 54, 76, 
121 (U12) 
Ulvösundet 76, 77 (U12)
Utby 17, 42 (Q12) 
Utterån 46, 50, 51, 93, 130 
(K9M10) 
Uvsjön 107 (N6) 
Uvtjärn 96 (E5) 

Varvsberget 12, 20, 27, 41, 
111, 129 (P13) 
Vattugården 123 (L7)
Veckefjärden 38, 41, 65, 111 
(P12) 
Vibyggerå fjällskog 21, 58 
(S9T9)
Vikbotten 38, 80 (Q14) 
Vikbottberget 12, 80 (Q14) 
Vike 46 (O13) 
Visarberget 12, 13, 14, 66, 
129 (O12) 
Vitsjön 20, 59, 67, 129 
(P12Q12) 
Vågöholmen 54, 55, 81 (R14) 
Vågön 54, 55, 81 (R14) 
Vårby 60, 129 (Q13) 
Vårdkasberget, Hummelvik 14, 
82 (S12) 
Vårdkasberget, Skagshamn 12, 
22 (Q15)
Vårdkasberget, Ulvön 12 (T13) 
Vändåtberget 21, 41, 57, 98, 
138 (F9G9) 
Värnsingarna 54 (T13) 
Värnsingsklubbarna 55 (T13)
Västanbäck 99 (J3)
Västanbäcksfältet 14 (J2J3) 
Västansjö 58 (O12) 
Västanåbodarna 58, 106, 
123 (R9)
Västanåhöjden 12, 58, 106 
(R9) 
Västborgarn 65, 90 (H9) 
Västeralnö fäbodar 58, 123 
(N11)
Västerfanbybodarna 123 (L8) 
Västergissjö 52 (L14)
Västergundsjö 91 (M12)
Västergundsjösjön 46, 89 
(M11M12) 
Västerhus 12, 42, 46, 51 
(O11)

 

VästerhusRödmyran 102 
(J10)
Västersels fäbodar, Mellansel 
131 (N9)
Västerselsbodarna 123 (R8)
Västerskär 55 (R15)

Ytternäsan 41 (V12) 
Ytterselsbodarna 123 (M9)
Yttre Lemesjön 46, 52, 92 
(I15J16)  

Åbosjön, Åbosjö 51 (H5) 
Åfjärden 46 (R12) 
Åliden 101 (H13)
Åmynnet 46 (R11) 
Ås, Sidensjö 37 (P9) 
Åsberget 12, 14, 19, 22, 41, 
129 (P12P13) 
Åselån 50, 51 (H5) 
Åtessjön 46 (P11) 
Åtjärn 42 (H13) 
Åttjärn 105 (M4)
Åttjärnsbäcken 14, 105 
(M4M5) 

Åvikefjärden 58, 65 (Q13R13)
Älgaberget 14 (O7) 
Älgtjärn 98 (G9)
Ällön 73 (S14)

Öfjärden 37, 41, 42, 65, 117 
(P14) 
Ögeltjärn 38, 58, 80 (Q14) 
Ögeltjärnsberget 12, 80 (Q14) 
Ögeltjärnsmyren 36, 80 (Q14) 
Önskan 105 (N5)
Önskanån 46 (N5) 
Önskasjön 45, 92, 101, 131 
(G13)
Örnsköldsvik 5, 6, 7, 11, 12, 
20, 22, 24, 26, 52, 71, 76, 80, 
110, 111, 117, 128, 129 (P13)
Östalbodarna 125 (K3K4)
Östansjö fäbodar 123 (M11) 
Östansjösjön 41, 116, 130 
(M10) 
Österfanbybodarna 123 (L8) 
Östersel 38 (Q10)
Österselsbodarna 123 (R9)
Österskär 55 (R15)
Överbilla 12, 85 (O11)
Överhörnäs 131 (P11) 
Överlidberget 12, 86, 123 
(K13) 
Översjön 52 (C10) 
Övervike 26 (O13)
Överön 117 (P13)
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– Jaså, du trodde inte att böcker 
kunde tala? Nåja, det kan vi ju inte 
heller, bokstavligen i alla fall. Det 
ligger liksom inte i vår natur. Men 
oavsett vad författaren eller kritikern 
säger har vi ett eget liv, precis som 
naturen har. Och det är ju den jag 
egentligen vill föra fram, inte mig själv 
(hur frestande det än är). Se mig som en länk 
eller en tolk mellan dig och naturen, här för att 
visa dig runt i Örnsköldsviks natur. En guide helt 
enkelt. 

– Jag vet att du ibland längtar ut, längtar bort 
och kanske hem på samma gång. Du vill hitta 
några slags rötter, inte bara dina egna, du vill 
uppleva utan att leva upp och du är nyfiken på... 
Där kommer jag in i bilden, med kärnfulla ord 
och utsökta fotografier berättar jag vad du med 
enkla medel kan göra för att komma naturen här 
i Örnsköldsvik riktigt in på livet. Görelser som 
aktiverar, engagerar och kanske exalterar, vem 
vet? Men inte bara vad, utan även när, var och 

               hur för att det du nu gör blir så roligt 
               och smidigt som möjligt. 

                     – I ett lååångt avsnitt beskriver jag 
                   sedan höjdar na  de vackraste och 
     mest värdefulla smultronställena, guldkor
nen, kärleksplättarna eller vad du vill, som 
förgyller landskapet. Naturområden 
som alla är unika och olika inbördes men ändå 
har något gemensamt. Samma gemenskap som 
jag har med Tage Danielssons ”Postilla” eller en 
telefonkatalog. Fundera på det du! 

– Till sist kommer jag med en del matnyttig 
information och tänkvärda tankar. Ja, just det, 
vi har ju mina syskon också, mina småsyskon. 
Längst bak kånkar jag på en utflyktskarta och 
”Hitta vidare”bilagan. De är fruktansvärt blyga 
och brukar låta mig sköta snacket. 

Gajd´n 
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Norrmesunda 123 (M8-M9)
Norrsand 118 (T13) 
Norrvästansjö 17 (O12)
Nylandsruten 14 (S11) 
Nyliden 46, 52, 67, 103 (H11) 
Nysjön 51 (L7) 
Nyänget 46, 52 (Q13) 
Näsbodarna 123 (R9)
Näske 42, 121 (R11) 
Näske brygga 42, 52, 75 (S11) 
Näskebodarna 75 (S11)
Näskefjärden 55, 82 (R11-S12) 
Näskeån 89 (S11) 
Nässjöberget 12 (Q11) 
Nätersjöberget 12 (P9) 
Nätra fjällskog 12, 20, 21, 32, 
58, 106, 123 (R8-S9)
Nätrabölen 121 (R11) 
Nätrafjärden 65, 82 (R12-S13) 
Nätraån 14, 38, 50, 89, 119, 
126-127 (O6-P9) 
Nötbolandsfjärden 65 (Q14) 

Olympia 130 (M8) 
Orrviken 46 (P16) 
Otterskären 55 (R15)
Ovansjösjön 37 (P14)

 
Pengsjö-Stormyran, 
Pengsjökomplexet 56, 57, 115 
(H3-I4) 
Pengsjöån 50 (I4-I5)
Porjusgrottan, Mattarbodum 
17 (J12) 

Remmarbäcken 100 (K4)
Remmarn 17, 21, 46, 107 (F9)
Rensviken 54, 77 (U13)
Reveludden 22 (Q15)  
Revhällan 45 (Q16)
Rismyrberget 96 (E5)
Risöfjärden 41, 58, 64, 65 
(Q15-Q16) 
Ronögrundet 55 (T12)
Rutberget 58, 59, 129 
(N11-O12)
Rutbergsgrottorna 17 (O12) 
Rypskär 41 (P16)
Råbäcken 109 (N16) 
Råskärsön 47, 54, 64, 82 (R14) 
Räckebergskyrkan 17, 20 
(N14) 
Rävelsmyran 115, 131 (I4)
Röda grottan 129 (P12)
Rödharn 54, 76 (U12) 
Rödmyran 102 (J10) 
Rödvattensjön 46 (G6) 
Rödvattnet 21, 46, 60, 124 
(G6) 
Rösåsberget 11, 12, 84, 87, 
131 (N10) 
Rövargrottan 17, 79 (M17) 

Salberg 92 (J16)
Salsviken 54 (S11) 
Salsviksbäcken 38 (S11) 
Salusand 17, 36, 46, 79 (M17) 
Saluån 79, 89 (L17) 
Sandlågan 40, 52, 72 (R13) 
Sandsjön, Remmarn 46 (E9)
Sandudden 46 (M9) 
Sandviken, Husum 46 (O17) 
Sandviken, Malmön 82 (Q15)
Sandviken, Norra Ulvön 26, 
47,  76 (T13) 
Sandvikssjön 12, 118 (T13) 
Sannafjärden 36, 40, 41, 119 
(P16) 
Selet 92 (K15)

Selstadammen 51 (J6)
Selstamon 14 (J6) 
Seltjärn 100 (K6)
Sexberget 12 (D11) 
Sidensjö 12, 24, 50, 60, 119, 
131 (P9) 
Själbådan 55 (P17)
Själevad 12, 17, 18, 26, 52, 
121 (P12) 
Själevadsfjärden 46, 49, 65 
(P11-P12) 
Själnöhamn 41, 54 (O17)
Själskäret 54 (P14) 
Sjö 46 (F1) 
Sjönäset 46 (M9) 
Skags udde 21, 36, 40, 41, 55,  
78, 80 (R15-R16) 
Skagshamn 21, 36, 54, 78 
(Q15) 
Skalberget 12 (N5) 
Skallberget 12, 21, 22 (L14) 
Skallbergsgrottorna 17, 52, 
130 (L14) 
Skallviksforsen 89 (I11)
Skalmsjösjön 42 (L5)
Skaltoberget 12 (O9) 
Skedeviken 52 (Q15) 
Skeppsmaln 17, 21, 42, 54, 78, 
121 (R15) 
Skillingsjön 65 (N15)
Skommarskaten 80 (Q14)
Skorped 12, 14, 24, 46, 60, 107, 
131 (O6) 
Skorpedsåsen 14, 104 (O6) 
Skrattabborrtjärn 75 (S11)
Skravelbäcken 22 (S11)
Skrikebodarna 21, 58, 106, (R9)
Skrubban 14, 54, 64, 73, (S13)
Skuleberget 11, 12, 17, 61, 71, 
83 (T10) 
Skuleskogen 1, 12, 15, 17, 20, 
32, 36, 40, 57, 58, 71, 74-75 
(S11-T11) 
Skulnäs 58 (R10)
Skyttis 59, 129 (P13) 
Skärped 67 (O12)
Slåttdalsberget 1, 12, 14, 15, 
17 (S11)
Slåttdalsmyran 36 (S11) 
Slåttdalsskrevan 74, 75 (S11) 
Småtjärnarna 129 (Q12)
Snippersjön 46 (P10) 
Snotterbärsmyran 118 (T13) 
Solandsberget 12, 129 (Q13) 
Solandsbergets grotta 17 
(Q13) 
Solberg 12, 19, 58, 60, 61, 115, 
131 (G3)
Solberget 12, 19, 57, 58, 61, 
85, 131 (G3-G4) Solbergsån 51 
(G3-H4)
Stationsberget 12 (N6) 
Stavarhallsområdet 17, 79 
(M17) 
Stavarn 115 (H3)
Stavarsjöbäcken 63 (C9-D9)
Stenbittjärn 100 (P4) 
Stensjön 65 (F7-G7) 
Stockholmsgata 10, 14, 17, 20, 
21, 57, 95, 96, 97, 136, 141 (E5) 
Stor Kvarngrund 55 (P16)
Stora Visarbergsgrottan 17 
(O12) 
Storberget 109 (D8) 
Storborgarn 65, 103 (I9) 
Storbortviken, Holma 82 (P17) 
Stor-Degersjön 47, 52, 65, 107 
(R7-R8) 
Storklocken 12, 144 (N8) 
Storliden 12 (I14) 
Stormyran, Norra Ulvön 36, 
76, 118 (T13) 
Stormyran, Stavarn 115 

(H3-H4)
Storruten 14 (S11) 
Storselet 51 (H5) 
Storsjön, Långviksmon 42, 46, 
130 (J12) 
Storströmmen 40 (N10) 
Stortjärnen, 
Hummelviksberget 82 (S11) 
Storviken, Vågön 81 (R14)
Storön 83 (Z9) 
Stranneberget 12 (P14) 
Stråsundsviken 82 (S12) 
Strängöarna 54, 82 (S12) 
Strömsån 117 (P14)
Stubbsand 36 (Q15) 
Studsviken 52, 91 (G11) 
Stugusjön 46 (O5) 
Stybbersmarkssjön 65 
(N15-O15) 
Stygglandet 100 (N4) 
Sunnansjö 12 (L13)
Sunnansjöliden 12 (L13) 
Svartby 128 (O13-P13)
Svartlandsudden 36 (R13) 
Svartnäsudden 109 (R7-R8) 
Svartsjö 105 (G8)
Svartsjöbäcken 53, 108 
(G8-G9)
Svarttjärn 12, 128, 129 (P12)
Svedje fäbodar 86, 123 (K13) 
Svedje, Gideå 52, 86 (L13)
Svedje, Själevad 12, 121 (P12) 
Svedjeberget 12, 129 (P12) 
Svedjebergets grottor 17, 129 
(P12) 
Svedjefjärden, Nätra 41, 42 
(R11) 
Svedjeholmen 129 (P12) 
Sågbacken 93 (M10) 
Sågfallet 51, 93, 130 (M10) 
Sågforsen 91 (G11)
Söderåforsen 130 (M10) 
Södra Anundsjöån 46 (K4-M8) 
Södra Nordsjö 131 (H14)
Södra Tunnelskrevan 118 
(T13) 
Södra Ulvön 41, 54, 77 (V12) 
Sör-Balesviken 12, 17, 54, 72 
(R13) 
Sörbyn, Norra Ulvön 76 (U12)
Sör-Holmsjön 98 (F9)
Sörå 52 (D10) 

Tennviken 22, 45 (Q15)
Tjärnbodarna 123 (L8) 
Torsböle 17 (N14)
Trehörningen 91 (N13)
Trehörningen, Mellansel 131 
(N8)
Trehörningsjö 12, 20, 26, 46, 
60, 101, 131 (H14)
Trolltjärn 97, 136 (F7)
Trysunda 12, 17, 45, 54, 70, 73, 
121 (S14)
Trysundaholmen 73 (S13) 
Tunnelskrevorna, Norra Ulvön 
17, 118 (T13)  
Tvillingstaskogen 38
Tvärkälsberget 12 (P10) 
Tågbäcken 99 (K1)
Tågsjöbrännan 99 (K1) 
Täfteå 42 (O14)  
Tällvattnet, Aspsele 52, 65 
(E10) 
Tällvattnet, Kubbe 65 (J6) 

Tärnättgrottan 17, 74 (S11) 
Tärnättholmarna 54, 75 (S12)
Tärnättvattnen 74, 75 (S11) 

Ultrå 82, 119 (P16)
Ultråfjärden 36, 40, 65, 119 
(P16) 
Ulvöarna 64, 76, 77, 80 
(T12-V13)
Ulvöhamn 12, 26, 46, 54, 76, 
121 (U12) 
Ulvösundet 76, 77 (U12)
Utby 17, 42 (Q12) 
Utterån 46, 50, 51, 93, 130 
(K9-M10) 
Uvsjön 107 (N6) 
Uvtjärn 96 (E5) 

Varvsberget 12, 20, 27, 41, 
111, 129 (P13) 
Vattugården 123 (L7)
Veckefjärden 38, 41, 65, 111 
(P12) 
Vibyggerå fjällskog 21, 58 
(S9-T9)
Vikbotten 38, 80 (Q14) 
Vikbottberget 12, 80 (Q14) 
Vike 46 (O13) 
Visarberget 12, 13, 14, 66, 129 
(O12) 
Vitsjön 20, 59, 67, 129 
(P12-Q12) 
Vågöholmen 54, 55, 81 (R14) 
Vågön 54, 55, 81 (R14) 
Vårby 60, 129 (Q13) 
Vårdkasberget, Hummelvik 
14, 82 (S12) 
Vårdkasberget, Skagshamn 
12, 22 (Q15)
Vårdkasberget, Ulvön 12 (T13) 
Vändåtberget 21, 41, 57, 98, 
138 (F9-G9) 
Värnsingarna 54 (T13) 
Värnsingsklubbarna 55 (T13)
Västanbäck 99 (J3)
Västanbäcksfältet 14 (J2-J3) 
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– Jaså, du trodde inte att böcker 
kunde tala? Nåja, det kan vi ju inte 
heller, bokstavligen i alla fall. Det 
ligger liksom inte i vår natur. Men 
oavsett vad författaren eller kritikern 
säger har vi ett eget liv, precis som 
naturen har. Och det är ju den jag 
egentligen vill föra fram, inte mig själv 
(hur frestande det än är). Se mig som en länk eller 
en tolk mellan dig och naturen, här för att visa dig 
runt i Örnsköldsviks natur. En guide helt enkelt. 

– Jag vet att du ibland längtar ut, längtar bort och 
kanske hem på samma gång. Du vill hitta några 
slags rötter, inte bara dina egna, du vill uppleva 
utan att leva upp och du är nyfiken på... Där kom-
mer jag in i bilden, med kärnfulla ord och utsökta 
fotografier berättar jag vad du med enkla medel 
kan göra för att komma naturen här i Örnsköldsvik 
riktigt in på livet. Görelser som aktiverar, engagerar 
och kanske exalterar, vem vet? Men inte bara vad, 
utan även när, var och 

               hur för att det du nu gör blir så roligt 

               och smidigt som möjligt. 

                     – I ett lååångt avsnitt beskriver jag 
                   sedan höjdar na - de vackraste och 
     mest värdefulla smultronställena, guldkor-nen, 
kärleksplättarna eller vad du vill, som förgyller land-
skapet. Naturområden 
som alla är unika och olika inbördes men ändå har 
något gemensamt. Samma gemenskap som jag har 
med Tage Danielssons ”Postilla” eller en telefonka-
talog. Fundera på det du! 

– Till sist kommer jag med en del matnyttig infor-
mation och tänkvärda tankar. Ja, just det, vi har ju 
mina syskon också, mina småsyskon. Längst bak 
kånkar jag på en utflyktskarta och ”Hitta vidare”-bi-
lagan. De är fruktansvärt blyga och brukar låta mig 
sköta snacket. 

Gajd´n 
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