
109

71 Skedviksbodarna-Rödmyråsen

Skedviksbodarna
I sydvästra Attmar, någon kilometer från Häl-
singland, ligger fäbodvallen Skedviksbodarna. 
En skogsbilväg (med bom) leder upp till val-
len där några fäbodstugor finns kvar. Dessa 
är delvis förfallna, men området hyser fina 
blomstermarker som lyser i gult när johan-
nesörten står i blom. Andra arter som bidrar 
med doft och fägring är vårbrodd, vitsippa, 
blåsuga, vårfingerört, skogsstjärna, midsom-
marblomster, rödblära, teveronika, fibblor, 
smörblommor, klöver, vårfryle och kungsljus. 
Lappranunkel har setts öster om området. 

Rödmyråsen
Öster om Skedviksbodarna reser sig denna 
440 m höga skogsklädda åsrygg. I den gamla 
granskogen nordost om åsens topp växer den 
hotade laven långskägg, men också grågrön 
garnlav och den rödlistade violettgrå tagellav. 
Rödmyråsen är ett 20 ha stort naturreservat 
som bildades 1998. Det är också av regering-
en antaget som Natura 2000-område enligt 
habitatdirektivet (naturtyp: västlig taiga). 

Den nordexponerade sluttningen med 
platåer ger en skog med jämn och hög luft-
fuktighet som passar långskäggslaven. Öster 
om reservatet har skogen totalavverkats, om 
det kommer att påverka långskägget återstår 
att se.

Skogen är av frisk blåbärsgranskogstyp med 
inslag av grova aspar och björkar. Den har en 
medelålder på omkring 130 år och är bitvis 
örtrik med arter som liljekonvalj, midsom-
marblomster, skogsfibbla och kungsljus. En 
jättefin skog att ströva i!

Berggrunden i naturreservatet utgörs av 
gnejsgranit med inslag av granat.

I närheten
Sörtjärnen ingår i Attmars fiskevårdsområde. 
Här kan man få öring och regnbåge på kro-
ken. 

Veta mer
Om Rödmyråsens naturreservat och Natura 2000-
område på länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se 

Cirka 45 km från Sundsvall; åk via Viforsen 
och Lucksta till Norr-Hassel, tag till vänster 
på väg 305 mot Hassela och åk cirka 5.5 km. 
Efter Sörtjärnen passerats går en skogsbil-
väg (låst med bom) in till vänster. Parkera 
vid sidan av vägen. Följ sedan skogsbilvägen 
till fots. Andra vägen till vänster (där vägen 
börjar luta nedför) leder till fäbodarna. 

Från fäbodarna leder en stig åt ost-syd-
ost (upp till höger) mot Rödmyråsen. Den 
börjar otydligt, strax efter att man passerat 
den översta raserade fäboden, men blir sen 
tydligare och kantas av plastband fram till 
ett hygge. Gå österut över hygget och in i 
skogen. Vid uppförslutet syns naturreser-
vatsmarkeringarna på trädstammarna. Lång-
skäggslokalen ligger cirka 750 m öster om 
fäbodarna och ungefär 250 m nordost om 
åstoppen.
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