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30  Nordansjösjön & Bjärmesjön

Strax öster om väg 86 vid Strömås finns två 
små, intill varandra liggande, slättsjöar om-
givna av jordbruksmarker. Sjöarna heter Nord-
ansjösjön och Bjärmesjön och de är båda fina 
fågelsjöar.

Nordansjösjön är en näringsrik slättsjö helt 
omgiven av vass, medan Bjärmesjön är relativt 
vassfattig.

Djur
Sjöarna utgör rastlokal för i första hand simän-
der och olika vadare under våren. På åkrarna 
intill kan ses flockar av storspov och trana. 
Bland de fåglar som häckar vid sjöarna kan 
nämnas skäggdopping, sothöna, sävsångare, 
ibland också arter som bläsand och rörhöna. 
Hornuggla hörs ofta i området. Bland de lite 
ovanligare arter som noterats här kan nämnas 
vattenrall och kattuggla. Under juni är områ-
det intressant för att lyssna på ”nattsångare”. 
Gräshoppsångare, näktergal och kärrsångare 
har hörts, men också andra sångararter.

I närheten
Några km sydväst om sjöarna (vid vägen mot 
Holm) ligger Gåltjärn, som också kan vara in-
tressant ur fågelsynpunkt. 

Nordost om Nordansjösjön ligger Rösås-
berget, ett större bergsmassiv med branter, 
djupa klyfter och grottor (Rösåsengrottan och 
Skrevgrottan). Berget höjer sig 279 m över 
havet. Högsta kustlinjen som anger hur högt 
havet har gått, ligger här vid 273 m. Det finns 
alltså kvar morän på toppen som ger en frodig 
skog. Nedanför högsta kustlinjen är berget 

renspolat och växtligheten fattigare. Från ber-
gets topp har man fin utsikt över Indalsälven.
I sydbranten finns en typisk sydväxtflora och 
på toppen en gammal knotig tallskog. I byn 
Hällan väster om berget finns hällmarker med 
fin vårflora.

20 km från Sundsvall; kör väg 86 mot Indal. 
Tag av från väg 86 mot Nordansjö, efter cir-
ka 1 km passerar vägen en bäck. Följ bäcken 
söderut mot Bjärmesjön eller norrut mot 
Nordansjösjön – bra observationsplatser.  

Alternativ väg till Nordansjösjön; åk väg 
86 till Strömås och tag av mot Edsgården. 
Inte lika överskådligt härifrån, men bra lyss-
narplats.
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Kabbleka


