Klapperfält och solklippor

I reservatet är det inte tillåtet att:

Inom reservatet finns en mängd klapperfält. De
består av stenar och block som nötts och slipats
runda genom bränningarnas ständiga påverkan.
Samtidigt har klapperstenarna höjts ur havet
genom landhöjningen. Klapperstenarna är ofta
vackert beväxta av lavar, framför allt av den
gulgröna kartlaven. Brännvinsmalen, Rödmalen
och Vitstensmalen är de största klapperfälten
inom Rotsidans reservat.

•

De inbjudande solklipporna når du via de stigar
som löper genom reservatet. Tänk på att vara
försiktig vid bad. Hällarna kan vara mycket
hala!

Rotsidan
Parkens
namn
- vidsträckta strandhällar

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
levande eller döda träd och buskar

•

plocka, gräva upp eller på annat sätt skada
örter, gräs, mossor eller lavar

•

framföra eller uppställa motordrivet fordon
annat än på anvisad plats

•

uppställa hus- eller släpvagn eller tälta

•

elda annat än på iordningställda eldplatser

Så här hittar du till Rotsidan!
Welcome to Rotsidan!
Rotsidan is a low-lying shoreline, four kilometres long, featuring beautiful flat, smoothened
diabase rocks, framed by wind-swept coastal
pines and dwarf firs. Interesting beach vegetation is found here including purple loosestrife
(Lythrum salicaria), sea pea (Silene uniflora)
alpine catchfly (Lychnis alpina), orpine (Sedum
telephium) and northern rock-cress (Cardaminopsis petraea). The area is suitable for sunbathing and rambles allow you to study the
vegetation on the rocks, at the beach or even
experience the austere coastal landscape in a
storm. A path adapted for disabled leads from
the parking place to the rocks.

Fjällnejlika (Lychnis alpina)

Naturreservat
- Västernorrlands
Nationalpark
i Xxxxlän
län

For more information see the county’s website
www.y.lst.se.

Naturreservatet ligger i yttre delen av Nordingrå i Höga Kusten. Från Nordingråvallen
åker du lämpligen vägen över Häggvik och
Kåsta till Fällsvik, där en skyltad mindre väg
leder fram till parkeringen. Stigen från parkeringen fram till klipporna är framkomlig
med barnvagn eller rullstol. Du kan även nå
Rotsidan via stig från Barsta kapell.
Mer information om länets naturreservat hittar du på länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se
eller på Naturum Höga Kusten i Docksta.
Produktion: Länsstyrelsen i Västernorrland, 2008
Foton: Omslagsbild Heléne Öhrling, artbilder
Stefan Grundström.

Välkommen till Rotsidan!
Rotsidans naturreservat kan kallas de vidsträckta hällarnas reservat. Området består av en fyra
km lång och låglänt kuststräcka, med vackert
slipade och plana diabashällar, inramad av
vindpinade kusttallar och dvärgvuxna granar.
De flacka diabashällarna är stundom vackert
slipade, stundom kraftigt söndervittrade. Området är lättillgängligt och idealiskt om du vill
sola dig, studera strandhällarnas växtlighet eller
uppleva karg kustnatur i storm.

Strandtrav (Cardaminopsis petraea)

Strandtrav och fjällnejlika
I klippskrevor växer arter som fjällnejlika,
strandtrav, krypven, fackelblomster, knutnarv
och strandärt. Längre upp täcks hällarna av
lavar och mossor. I sänkor och skrevor har
tallar fått fäste och olika risväxter som ljung,
kråkbär och mjölon är vanliga. Ju högre upp
från vattnet man kommer desto tätare blir tallskogen.

Format av hav och landhöjning
Rotsidan blev naturreservat år 1974 och arealen
är 116 hektar. Området skyddades för att bidra
till kännedomen om landets natur och för att
öka allmänhetens möjligheter till friluftsliv.
Syftet med reservatet är att säkerställa och
underlätta för allmänheten att besöka och vistas
i området. Reservatet skall vårdas så att nuvarande naturmiljö i möjligaste mån bibehålls.

Skog, myr och tjärn
Innanför hällmarkens knotiga tallskog finns
mer resliga furor och större inslag av gran.
Öster om Ögeltjärnen, reservatets enda större
vattensamling, finns gammal urskogslik granskog. Här kan man hitta orkidéer som nattviol,
knärot och spindelblomster. Runt Ögeltjärnen
finns myrmark där ängsnycklar blommar i början av juli.

Reservatet bjuder på en av Höga Kustens
finaste strandsträckor. Vid sydostlig storm
demonstrerar havet de enorma krafter som
alltjämt formar Rotsidan. De flacka hällarna
förstärker vågorna som kastas högt upp på land.
Klapperstenar rör sig av kraften i bränningarna
och drivved sköljs upp. I den zon som påverkas
av vågorna saknas i stort sett växtlighet.
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