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5  Åssjöskogen
Skogen är en härligt kuperad mossig granskog 
med glest fältskikt, rikt buskskikt och spän-
nande geoformationer (”trasberg”). Närmast 
vägen finns en liten tjärn, vänster om denna är 
skogen hårt gallrad, men ovan och höger om 
tjärnen är den varierad med inslag av stående 
döda träd och lågor. 

Skogen är en kalkbarrskog, vilket är en 
ovanlig naturtyp i Sundsvall, och skyddad 
som nyckelbiotop.

Högst upp i skogssluttningen, där berget 
slutar i en brant med utsikt över Slädaviken, 
blir fältskiktet rikare med gräs och örter. Där 
berget gör en liten utstickare, finns en fin ene-
hällmark med måbär, harmynta, fetknopp, 
smultron, fibblor, blåklocka och intensiv gräs-
hoppsaktivitet.

Växter
Harsyra dominerar i fältskiktet. Buskskiktet 
domineras av skogstry och måbär. Andra ex-
empel är: blåsippa, linnea, trolldruva, ekorr-
bär, ormbär, smultron, skogsstjärna, nordisk 
stormhatt, älgört, häckvicker, majbräken, 
stensöta, ekbräken, druvfläder, hägg, rönn, 
björk och al.

Svampar
Här finns flera signalartssvampar för kalk-
barrskog, som blekspindling, fagerspindling, 
kryddspindling, brun klibbskivling, svavelriska 
och även rödlistade arter som bullspindling, 
grangråticka, och raggtaggsvamp.

Djur
Vanlig groda trivs i och omkring tjärnen. Här 
kan man få se och höra mindre hackspett, tre-
tåig hackspett, spillkråka, nötskrika, trädkry-
pare, gärdsmyg, nötväcka och rödhake.

Geologi
Berggrunden består av fältspatsrik fenit med 
inslag av pyroxen och nefelinsyenit. Små in-
blandningar av biotit och svavelkis förekom-
mer. Fenit kallas sidoberg som omvandlats av 
värme och tryck från Alnövulkanen.

I närheten
Promenerar man ner till havet kommer man 
till Ås brygga (se lokal 1G). Området kring 
Ås brygga är klassat med ”mycket högt natur-
värde”. Vid inventering av området 2004 fann 
man 120 arter av kärlväxter, däribland den 
rödlistade arten sanddraba, de fridlysta arterna 
sundsvallviol (bergviol) och  gul svärdslilja.

Kör rakt fram i rondellen efter Alnöbron, 
tag av mot Stornäset och sen tag av mot Ås-
sjön. Parkera vid den geologiska lokalen (se 
1F) på vänster sida av vägen. Skogen ligger 
på den högra sidan.
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