Starrbergets naturreservat
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Här slog vågorna en gång för nästan 10 000 år sedan
mot land och nötte på marken. All jord transporterades bort. Kvar blev hårda hällmarker på bergets
topp. Marken är även mjuk på många ställen, klädd
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Vissa träd har stått här under 400 bistra vintrar, så
inte undra på att de ser ut som de gör. Här uppe
på toppen står också en gammal brandvaktarstuga
som man använde förr när man skulle övervaka
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I bergets sydvästra sluttning är det frodigt i den grova
granskogen. Här kom vågorna aldrig åt att spola
bort jorden. Ormbunkarna färgar marken grön.
Bland de stora granarna växer små örter som smultZWVWZSQLuVOZVS]TTIWKPTQTRMSWV^ITR8sT^\ZqLMV
hittar du den grönt lysande lunglaven. Kanske
stöter du på vår största hackspett spillkråkan som
är specialist på att äta myror från gamla döda träd.
TECKENFÖRKLARING
Parkering
Raststuga

*EOXESQ7XEVVFIVKIX

en
bäck

Lämm

Starrbergets naturreservat är 158 ha och
består av tallskogar på hällmark och granskogar på fuktigare mark. I de sydvästra
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aspar. Syftet med Starrberget är att bevara
ett i huvudsak opåverkat naturlandskap med
värdefulla naturmiljöer.
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Starrberget

,MXXE Starrberget ligger ca 3,5 km nordväst om Vännäsby. Följ väg E 12 från Vännäsby
och ta av på den första avtagsvägen efter
korsning mellan E 12 och väg 92. Följ den
sedan ett par 100 meter. Här börjar en stig
upp till toppen av berget.
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