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Lörudden är ett idylliskt fiskeläge 18 km öster 
om Njurundabommen. Strosa runt i fiskelä-
get till tonerna av måsar, trutar och doften av 
hav. Här finns ett kapell byggt 1624 och väster 
om fyren finns märkliga stenlabyrinter. Lör-
udden bjuder på fina vandringar längs havet. 
Klipporna trafikeras av förbiflygande fåglar 
och många sällsynta arter har observerats här. 
Nordväst om fiskeläget finns klippor, klapper-
stensfält och en knotig kusttallskog.

Växter
Arter som pors, havtorn, strandkvanne, strand-
glim, slåtterblomma, kärleksört, fackelbloms-
ter, strandvial, frossört, nysört, strandaster, 
havssälting, salttåg, ormtunga, strandråg och 
strandkrypa. Nordgränsen för kustarun går i 
dessa trakter.

Fåglar
Vårsträcket börjar i första halvan av april med 
sånglärka, bofink och ängspiplärka. Senare i 
april rastar många tättingar, framförallt vid dis 
och dimma. Sjöfågelsträcket tilltar med lom, 
sim- och dykänder, måsar och tärnor. Höst-
sträcket inleds med vadare i slutet av juli, med 
arter som kust- och kärrsnäppa, myrspov och 
kustpipare. I september kan ett imponerande 
simandssträck (framförallt bläsand) ses och 
vissa år även flockar med prutgäss. Labbar 
och alkor är andra fåglar som kan noteras. 
Under oktober kommer dykänder som svärta, 
sjöorre och alfågel.  

Geologi
Från fyren och västerut mot Junibosand finns 
vackra hällar av gråvackegnejs i olika omvand-
lingsgrader.

I närheten
För att nå de norra delarna, parkera på norra 
sidan av vägen till Lörudden, 400 m öster om 
avtaget mot Rönnhamn. En stig leder över 
tallhällmark och genom fuktigare blåbärs-

barrskog med fina hänglavar. Vid havet finns 
ett stort klapperstensfält och kala klippor. På 
hällarna västerut finns inristningar från 1800-
talet med namnen på olika fullriggare.

För att vandra söderut mot Telefonviken 
(Rönnhamn), gå mot Lörans kapell och fort-
sätt förbi. Stigen går genom en strandtyp som 
är speciell för södra Njurunda. Det är grunda, 
inskurna vikar med strandängar, sandsträn-
der, våtmarker, hällmarkstallskogar, sandtall-
skogar, blåbärsskog, örtrika barrskogar och 
alskogar. 

Här finns vanlig groda, skogsödla och i gö-
larna både större och mindre vattensalamander. 
Strax norr om Telefonviken finns en fin strand 
med nästan vit sand som är klassad med högsta 
naturvärde. Längre söderut, det botaniskt intres-
santa Salenområdet, se lokal 89.

31 km från Sundsvalls centrum; åk E4 söderut 
till Njurundabommen och följ skyltarna mot 
Lörudden. 
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