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FORORD

Denna översiktliga naturinventering är gjord på uppdrag av 
länsstyrelsen i Västernorrlands län. Inventeringen är sam
tidigt utförd som examensarbete pä den treåriga biologiskt- 
geovetenskapliga linjen vid Stockholms universitet.

Studien är initierad av Åstö Museinämnd, som också via Lv 5 
och Milo-staben utverkat de behövliga ekonomiska medlen hos 
Fortifikationsförvaltningen.

Syftet med denna naturinventering är att undersöka och 
dokumentera naturförhållandena på Tynderölandet och Aston 
samt att ge naturvårdssynpunkter på markutnyttjandet och 
prioritera vidare inventeringar.

Områden som redan vid denna översiktliga studie funnits vara 
av stort värde för den vetenskapliga naturvården och det 
rörliga friluftslivet har, efter konsultation med länsstyrel
sens naturvårdsenhet, uttagits som naturvårdsobjekt.

Fältarbetet utfördes under juni månad 1979.

Vi vill gärna tacka följande personer:

Märta och Åke Skarp för deras stora kunskaper om Tynderös 
och Åstöns historia som de frikostigt delat med sig.

Nils Lundmark, vars artlista över SundsvalIstraktens fåglar 
varit oss till stor hjälp.

Nils Frykholm och Tage Allegård för upplysningar om intressanta 
växter. Ingrid Eriksson som visade näktergal och ortolansparv 
och bjöd på gott kaffe.

Rolf Lidberg som vågade låna ut sina artlistor till oss och 
som delade med sig av sina eminenta kunskaper om Tynderö och 
Åstöns flora.

Anders Yrgård, vår handledare från Naturgeografiska institutionen 
i Stockholm, för glatt humör och organisationsförmåga.

Leif Göthe, vår kontaktman vid naturvårdsenheten, tackar vi 
för att han lärt oss dechiffrera data-listorna och för att 
han visat stort intresse för oss och vår inventering (tom 
på söndagar och kvällar).

Vi tackar även er andra på naturvårdsenheten som varit oss 
till stor hjälp med upplysningar av mångahanda slag.

Stockholm juni 1979

Bengt Agartz 
Karin Bäck 
Göran Ek 
Gerd Linghede



INTRODUKTION

GEOGRAFISKT LÄGE

Inventeringsområdet Tynderö/Ästön är beläget i östra Medelpad, 
Timrå kommun, Tynderö socken. Det ligger ca 20 km öster om 
Timrå. Områdets gräns följer sockengränsen. Se fig . Det 
är ca 54 km2 stort och återfinns på de topografiska kartbladen 
17H Sundsvall NO och SO. De ekonomiska kartblad som berörs 
är förtecknade på sidan 54 .

Topografin är omväxlande med flack terräng i norra delen och 
mer bruten söderut. Bitvis är kusterna branta. Högsta höjderna 
i området når mellan 150-120 möh.

Vägar och bebyggelse

Området genomkorsas av en större allmän väg från Gasabäck, i 
nordvästra hörnet på området, till Skeppshamn inom skjutfältet 
på sydöstra Åstön. En mindre allmän väg viker av mot Rosböle 
från huvudvägen söder om Gasabäck och ansluter till densamma 
vid Tynderö skola. Ett stort antal mindre vägar utgår från 
huvudvägen ned mot kusten.

I huvudsak finns permanentbebyggelse i ett stråk längs 
huvudvägen Skäggsta-Åstön, med koncentration kring Tynderö 
kyrka. Bostadshusen består till större del av boningshus 
till aktiva eller nedlagda jordbruk. Längs vägen Skäggsta- 
Rosböle finns även ett stråk med bebyggelse i anslutning 
till jordbruksmark.

Fritidsbebyggelse ligger till största delen längs kusterna, 
koncentrerade i större och mindre fritidshusområden. Enligt 
lantmäteriets senaste fritidsbebyggelseinventering var 
totala antalet fritidshus i Tynderö kustområde 528 st, varav 
408 st inom området med koncentrerad fritidsbebyggelse. 
Kustområdet sträcker sig från Söråkers tätort upp till 
gränsen mot Härnösands kommun vid Åvike. Hit hör också öarna 
Granön och Åstön. Det årliga tillskottet 1970-75 har varit 
ca 15 hus.
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GEOGRAFISKT LÄGE
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METODIK

Området är föga dokumenterat och få uppgifter har publicerats 
om dess naturvärden. I "Naturvårdsinventering i Västernorrlands 
län, del 3. Medelpad" av Lars Guvå, omnämns ett par lokaler 
inom Tynderö socken.

Eftersom målsättningen var att ge en översiktlig beskrivning 
och föreslå naturvårdsobjekt, har inte hela området undersökts 
lika noggrannt i fält. Med naturvårdsobjekt menas områden 
med speciellt skyddsvärd natur.

Fältarbetet föregicks av en arbetsvecka inomhus då vi bedrev 
flygbildstölkning samt kart- och litteraturstudier. Detta 
informationsunderlag ger en god överblick av områdets karaktär. 
Precisionsnivån gällande vegetationen begränsades, då endast 
svartvita flygbilder finns över området. Med våra erfarenheter 
från tidigare flygbildstolkningar kunde vi dock få en ganska 
god uppfattning om förekommande biotoper inom området.

Vi ringade in lokaler som ansågs vara av största intresse 
att besöka på platsen. En preliminär arbetsplan gjordes upp 
och vi fann det effektivast att dela upp oss två och två och 
bestämde tiden i fält till 12 dagar.

Vi fann kuststräckan nedan huvudvägen på Tynderölandet och 
delar av kuststräckan på Ästön intressanta. Stor vikt lades 
också på för området typiska myrar samt vissa skogspartier, 
särskilt granskog och en del bergsbranter sluttande mot 
söder med förekommande översil ning.

Givetvis är det en svår avvägning att prioritera fältlokaler, 
men vi tycker att vi ganska väl täckt in de mest representativa 
och även de speciella biotoperna inom området.

De flori sti ska studierna har varit kvalitativa och i huvudsak 
berört fanerogamer och kärl kryptogamer. Endast i mån att 
registrera indikatorarter har mossor och lavar bestämts. 
Oansenliga arter och arter som blommade vid annan tidpunkt 
har naturligt nog lättare förbisetts, som i det förra fallet 
t ex vissa orkidéer och i det senare vissa gräs- och starr
arter. Salixarterna har generellt endast bestämts till 
släkte, över huvud taget är beskrivningarna över lokalerna 
på översiktlig nivå vilket gör att vi är övertygade om att 
många fler arter än vi registrerat finns att upptäcka. Något 
som kan vara inspirerande vid en eventuell vidare inventering 
på detaljnivå.
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De faunistiska studierna har ej bedrivits systematiskt. Både 
vad gäller däggdjur och fåglar refererar mycket till material 
från Västernorrlands läns jaktvårdsförening, respektive 
Medelpads ornitologiska förening. Vi har registrerat spår 
från däggdjur och gällande fågellivet har vi i möjligaste 
mån koncentrerat oss på karaktärsarterna för de olika biotoperna.

Under fältarbetet användes s k fältblanketter i form av 
datalistor utarbetade av länsstyrelsen i Västernorrlands län 
enligt biodatasystemet. Det består dels av biotoplistor, 
dels av artlistor tillhörande en speciell biotop. Vi fann 
att färdigtryckta artlistor för de olika biotoperna är 
mycket effektivt att jobba med i fält. Tidsvinsten är betydande 
och en vidare sammanställning underlättas avsevärt. Sammanlagt 
har 71 fältblanketter skrivits på lokalerna. Det måste anses 
som mycket viktigt att länsstyrelsen erhåller nödvändiga 
medel för en databehandling, då detta blir en ovärderlig 
hjälp för att t ex snabbt hindra hotande exploateringar.
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ALLMÄN BESKRIVNING

KLIMAT

Tynderös och Astons klimat kan definieras som lokalmaritimt. 
Den maritima karaktären är här betingad av havets omedelbara 
närhet och tar sig uttryck i en utjämnad temperatur med 
relativt svala somrar och milda vintrar. Vegetationsperiodens 
längd (tidsperioden då medel temperaturen vid marken är högre 
än + 3° C) är 180 dygn, från början av maj till slutet av 
oktober. Vegetationsperioden är tämligen oberoende av de 
lokalklimatiska områdenas utsträckning men i hög grad beroende 
av höjden över havet. Den kan ganska exakt anses avtaga med 
5 å 6 dygn för varje 100 meters stigning, varvid jordbrukets 
början försenas och dess avslutning påskyndas med ungefär 
hälften vardera av detta dagantal. (Ångström 1974).

Snötäckets varaktighet är i medeltal 140-160 dagar och det 
har ett medeldjup på 40 cm. Isläggning sker omkring den 1/1 
och islossning omkring 1/5-3/5 (Atlas över Sverige).

140 t

100-

JFMAMJJASOND

c
+ 30

+ 20

+ 10 Medel nederbörd (heldragen) 
och temperatur (staplar)

-0

-10
Sundsvalls flygplats 
för tiden I931-1960 
(enl SMHI 1973-05-16)

-20

-30

HYDROLOGI

Vattendragen inom området är som regel små, bäckarna mynnar 
alla i havet. Några större sjöar finns inte, endast små 
tjärnar. I områdets nordöstra hörn, norr om Stordalsbäcken, 
ligger några små tjärnar som troligen är uppkomna p g a 
svackor i berggrunden. På fastlandets östligaste del ligger 
också ett par små tjärnar (Svartbergsloken och Bålviksloken) 
som är före detta havsvikar som avsnörts vid landhöjningen.
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Myrarna inom området är också relativt små och de flesta är 
kärr. I skogsområdena söder och norr om Smedsböle finner man 
den största myrrikedomen, där Flärkmyran är den största (se 
även kap. Myrar s 20 ).

BERGGRUND

En karta över området finns på sidan 10 .

De terrängformer som är beroende av den fasta berggrunden är 
på Tynderö-Åstön ej särskilt representativa för Västernorrlands 
län. Den typiska kuperade norrlandsterrängen finns ej här. 
Terrängformen kan snarare karaktäriseras som en låglänt 
kustslätt. Medelhöjden i centrala Tynderö är ca 50-60 m ö h. 
och sedan stiger den trappstegsvis västerut för att vid 
jämtlands gränsen bli 400-500 m ö h.

Urberget i området består av migmatiserad metagråvacka 
(Lundqvist, 1978). Denna är en av de många bergarter som 
ingår i det svekofenniska bergartskomplexet eller Svekofenniderna 
som denna bergskedja även kallas. Svekofenniderna bildas för 
1700-2000 miljoner år sedan. Det är en nereroderad bergskedja 
numera och det är bara dessa rötter som återstår idag.
(Lundegård 1964). Gråvacka är en sediment bergart. Den har 
bildats av vittringsprodukter såsom grus, sand, lera och 
vulkanisk aska som samlats i ett jättelikt havsbäcken (geosyn- 
klinal) som omfattade hela mellersta Norrland och sträckte 
sig ända till Finland (Ståål 1978).

I och med att den svekofenniska bergskedjan veckades, omvand
lades gråvackan genom tryck och värme till gnejs likande grå
vacka eller metagråvacka som den även kallas. Uppträngande 
magma har gjort att gråvackan ännu en gång påverkats av 
tryck och värme. Denna process kallas för migmatitisering 
och är orsaken till att bergarten på sina håll fått karaktär 
av ådergnejs (Guvå 1972).

Förutom metagråvacka finns även två mindre partier med 
di abas. Ett parti på Åstön strax söder om Norråkersviken och 
ett parti på Tynderö strax norr om Yttre Tyndersundet (Lundqvist 
1979). Diabas är en mörk, basisk bergart som bildas vid 
vulkanisk aktivitet. Den är yngre än metagråvackan och 
förmodligen bildad under jotnium. Bergarten är basisk 
och innehåller bl a kalcium. Det är dock en mycket hård 
bergart som är motståndskraftig mot vittring, så det är bara 
vid gynnsamma förhållanden som kalcium vittrar loss och goda 
förutsättningar för flora uppstår,t ex vid kemisk vittrinq 
(Ståål 1978).

Även Alnöns bergarter finns representerade på Åstön-Tynderö 
i form av s k Alnögångar. Dessa bildades för ca 560 miljoner 
år sedan då flera vulkanutbrott inträffande i området. 
Vulkankraterns kant förmodas ha sammanfallit med Tynderölandets 
nuvarande strandkant mot Klingerfjärden. En mängd bergarter 
och mineral bildades vid dessa vulkanutbrott. Sprickor 
uppstod dels koncentriskt och dels radiellt från vulkanens 
centrum och dessa fylldes med karbonatrika smältor från 
utbrotten. Alnögångarna uppstod. Sedan dess har de översta 2 
kilometrarna av berggrunden eroderats bort (Hjulström 1950).
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En förmodad Alnögång kan beskådas vid bäcken vid Brännsand, 
lokal nr 11 s 30 . Där ser man att en kraftigt vittrad gång 
plötsligt bryter av mot havsklipporna. Utmärkande för dessa 
gångar är att de innehåller en mängd bergarter och mineral 
som alla är alkalina. Dessutom är gångarna mer lättvittrade 
än omgivande berggrund. Därigenom uppstår mycket gynnsamma 
betingelser för floran.

Några av de bergarter som finns i Alnögångarna är alnöit, 
borengit och sövit, en erutiv bergart som brutits som murbruks- 
och jordbrukskal k samt mineralen baryt som indikeras av 
skogstry (Guvå 1978).

Nephelinsyenit är namnet på den bergart som har bildats när 
al kal in bergartssmälta trängt in i det omgivande urberget, 
den förekommer i anslutning till Alnögångarna.

På Aston finns också rapakivigranit. Det är en rödfärgad, 
lättvittrad granit, som bäst kan ses på Rödön som består av 
denna bergart.

JORDARTER
I den här delen av landet rörde sig inlandsisen främst från 
nordväst mot sydost. Den förde med sig moränmaterial som av
sattes över hela området. Isen avsmälte vid Tynderö cirka 
7400 år f Kr och hela området täcktes då av hav. När sedan 
Tynderö-landet och Aston höjdes ur havet, cirka 1000 år f Kr, 
bearbetades moränen starkt av vågorna, eftersom de ligger så 
exponerade mot havet. Hällarna på de mest exponerade uddarna 
spolades kala. Moränen svallades ur, svallgrus och svallsand 
avlagrades i de lägre och mer skyddade partierna i terrängen. 
Finare sediment har i regel bortspolats.

Jordarterna på Tynderö består till största delen av svallad 
morän och svallgrus. Moränen, som finns vid skogsområdena 
kring Flärkmyran, är sandig-moig. Svallgrus-lager är spridda 
över hela Tynderö i de lägre liggande delarna av terrängen. 
Svallsand återfinns främst längs kusten, i de skyddade 
vikarna. I östra Tynderö finns det gott om hällmarker.

Karaktäristiskt för Tynderö är att de lösa avlagringarna 
finns i relativt mäktiga lager. Det beror på att material 
som transporteras med Indalsälven har avlagrats här, medan 
Tynderö ännu låg under vatten. Aven material som svallats 
ner från moränen på höjderna norr om Tynderö har avsatts 
här.

På Aston dominerar hällmarker. Svallsand finns på ett fåtal 
ställen, öster om Lill åkersbäcken ligger en stor sandavlag- 
ring, som till stor del har exploaterats. För övrigt täcks 
ön av svallgrus och åsmaterial. Uppgifterna om jordarterna 
inom det inventerade området är hämtade från Jan Lundqvist, 
SGU:s rekognoseringskarta för jordarterna inom Västernorrlands, 
län. Den färdiga jordartskartan beräknar SGU att publicera 
1983.
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GEOMORFOLOGI

En karta över områdets strandtyper och karaktäristiska 
terrängformer finns på sidan 13 *

I detta avsnitt följer en beskrivning av former i de lösa 
avlagringarna som har bildats av inlandsisen, vatten och 
vind. Dessutom beskrivs här nedan de processer som idag är 
verksamma, t ex strandutbyggnad, vattnets erosion.

Längs Tynderölandets västra strand transporteras finkornigt 
material från Indalsälven av strandparallella strömmar.
Dessa strömmar bildas av det överskott av vatten som vågorna 
för in mot stranden. När hastigheten på strömmen minskar (t 
ex när vattenvolymen ökar) avsätts materialet och uddar av 
sand bildas (s k krumuddar). Vid Tolvösand har en sådan udde 
utbildats (se lokal B sid40). övriga kuststräckor inom det 
inventerade området är flikiga. De karaktäriseras av kraftig 
vågerosion på uddarna, där vattnet fört bort det lösa materi
alet och rundat klipporna. I vikarna, där vågorna svallat ur 
de finare sedimenten, finner man ofta klapperstensfält av 
varierande storlekar (se bild ). De består av rundade 
stenar som breder ut sig i vidsträckta fält från strandkanten 
ofta ända upp till skogsbrynet. På några av klapperbildningarna 
finns tydliga strandvallar.

Längst in i vikarna finns stora sandavlagringar. Innan dessa 
täcktes av vegetation blåste sanden på flera ställen ihop 
till sanddyner. De tydligaste utbildade dynerna inom inventerings- 
området finns i Saltspannviken (se lokal E sid 43).
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I bäckarna, t ex Stordal sbäcken (se lokal C sid 41 ) som skär 
sig ner genom sandavlagringarna, finner man små men ofta 
välutbildade former av meandring. Söder om Ravansböle finns 
en drumlinoidbildning (en långsträckt spolformad rygg) som 
är uppbyggd av morän. Den ligger i isens rörelseriktning.

På Laxboudden på Åstön (se lokal 7 sid 29) finns ett mindre 
åsparti, uppbyggt av i sä 1vsmaterial. Åsen innehåller en 
skalgrusbank men den är till största delen utbruten.
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TYNDERÖBYGDENS HISTORIA

Tynderös läge vid Bottenhavets kust gör att bygdens historia 
med nödvändighet präglas av havet, dess näringar, transport
möjligheter och faror. Påverkan av militären och luftvärnet 
som gör sig påmind idag är av senare datum, LV 5:s skjutfält 
kom inte till Aston förrän 1940.

Socknens tidigaste historia präglas verkligen av havet 
eftersom högsta kustlinjen (HK) i den här delen av landet 
når en av sina högsta nivåer i Sverige, c:a 270 meter. Dvs 
när Tynderö blev isfritt låg socknen helt under vatten.
Detta skedde omkring år 7000 f Kr. och inte förrän c:a 1000 
f Kr. steg de övre delarna av Tynderö och Aston ur havet. De 
vara bara små öar i det stora Litorinahavet som då täckte 
stora delar av Sveriges nuvarande kustland.

Traktens sena uppstigande ur havet betyder att människan 
inte kunde invandra förrän senare delen av bronsåldern (1000 
f.Kr -500 f.Kr). Detta innebär också att alla de gravar man 
hittar längs Tynderökusten härstammar tidigast från sen 
bronsålder.

Vilka var då de första människorna i Tynderö och på Aston 
och vad livnärde de sig på? Med största säkerhet tillhörde 
de den tidiga fångstkulturen som levde på jakt, fiske och 
insamlande av ätliga växtdelar. De fornlämningar som man 
funnit längs Norrlands kustland (eller f.d. kust då kust
linjen flyttat sig österut) består nästan enbart av rösen 
och stensättningar vilket gör det svårt att få en mer detal
jerad bild av hur dessa människor levde. Genom analys av 
djurben på gamla boplatser i inlandet har man i alla fall 
kunnat konstatera att de viktigaste bytesdjuren för dessa 
människor var älg, bäver, sä1 och hare men även fågel, ägg, 
fisk och ätliga växtdelar måste ha funnits på matsedeln. 
Säsongsvandringar mellan inlandet och kusten gjordes vilket 
förklarar förekomsten av sälben. På Tynderö - Aston är det 
troligt att sälfångst och fiske varit viktiga näringskällor 
som fått ett tillskott av djur som älg och hare.

Bronsåldern hade ett torrt och varmt klimat. Visst jordbruk 
samt nötboskap och får kan ha förekommit på Tynderö, men 
dessa näringar kan bara ha haft en marginell effekt på 
försörjningen vid sidan om fångsten. Fornlämningar från 
bronsåldern finns bl a i Våle och Skilsåker i form av rösen.

Vid järnålderns början (c:a 500 f.Kr.) försämrades klimatet 
och blev fuktigare och svalare. Under järnålderns första 500 
år fanns samma kultur som under bronsåldern men vid tiden 
för Kristi födelse skedde en förändring. Bönder kom till 
Medelpad för kolonisation. Uppodling påbörjades och det är 
vid denna tidpunkt som en övergång från den gamla fångstkul
turen till en ny bondekultur börjat. Åkerbruk och boskaps
skötsel blev permanenta i landskapet och börjar svara för 
huvuddelen av försörjningen. Den bondekultur som karaktäriserade 
järnåldern utvecklades. Vid kusten var dock fortfarande 
fiske och säljakt viktiga inkomstkällor. (Badou/Selinge,
1977). Fornlämningar från järnåldern finns också i form av 
rösen, bl a en vid lotstornet på Åstholmen.
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Från och med att bondekulturen etablerat sig sker inga 
större händelser i bygdens historia förrän vid 1500-talets 
början. Då börjar fiskare från de magra och överbefolkade 
fiskevattnen i Gävlebukten segla upp längs Norrlandskusten 
på jakt efter bättre fångster. På Åstön slog sig några 
Gävlefiskare sedermera ner under sommaren med familj, dräng, 
piga och get och byggde sig fiskebodar där de bodde under 
maj-september.

Tynderö var trots alla fina fiskevatten en fattig bygd. 
Konkurrensen om fisken var hård från Sundsvall och Gävle 
och dåliga skördeår drabbade sockenborna hårt. När Gustav II 
Adolf på sin Eriksgata 1614 landsteg vid Skäggsta på väg 
norrut gjordes därför en hövlig anhållan om s k roteringsfrihet. 
Roteringsfrihet innebar befrielse från tvånget om att en 
rote bönder, kanske 5-10 gårdar beroende på storleken, var 
skyldiga att hålla och rusta en soldat, bygga honom ett 
torp, hjälpa till med utsäde, mat och utrustning samt sköta 
hans skördearbete när han var i fält eller på övningar. Allt 
enligt det s k indelningsverkets föreskrifter.

Sådana åtaganden var en tung börda att bära för de fattiga 
Tynderöbönderna. Deras anhållan beviljades vid en visit hos 
hovet i december samma år (1614) och under resten av indel
ningsverket var Tynderös bidrag till krigsmakten bara två 
hästar. Resten av 1600-talet förflöt i lugn och ro då bygden 
slapp offra manfolk i de många krigen trots försök av avund
sjuka grannkommuner att frånta socknen roteringsfriheten.

År 1701 förbättrades Tynderöbornas ekonomiska situation 
väsentligt då Gävlefiskarna fråntogs sina rättigheter till 
oinskränkt fiske vid Norrlandskusten och socknens fiskare 
fick ha sina vatten ifred.

Denna blomstringstid blev kort, det stora Nordiska kriget 
rasade och efter Karl X11:s död gick ryska galärflottan till 
angrepp mot den svenska kusten 1721. Tynderö drabbades hårt 
liksom hela Sundsvali sbukten. I två dygn låg en rysk flotta 
i Tynderösundet, ryssarnas ryttarkosacker brände vartenda 
hus i socknen utom ett, satte eld på alla gärdesgårdar, 
trampade ner åkrarna och slaktade all boskap. Man var därefter 
tvungen att hugga ner all skog för att bygga nya hus.

Tynderöborna hämtade sig från dessa omskakande händelser och 
i många skrivelser och rapporter från 1700-talets hamnting, 
domstolar och kommers kol leg ium klagas det på Tynderöfiskarnas 
försök att monopolisera fisket efter Medelpadskusten (Åstö- 
krönikan). Timrå-Sundsvalls fiskarsällskap anklagar också 
dem för att till höga priser leverera "skämd och onyttig" 
strömming när myndigheternas beslut gick dem emot. Åren 
1755, 1762 och 1770 lyckades man i tur och ordning få förbud 
mot fiske i Rödviken, utestänga Timrå - och Hässjöfiskarna 
från allt Tynderövatten, samt hindra Sundsval1 sborna från 
allt fiske vid Åstöbolmen.

I övrigt organiserades Tynderö under 1700-talet från att 
vara en handfull fiskeläger och torp till en fungerande by.
En form av fattigvård inrättades kring 1760 och klockaren 
började undervisa barnen 1780.
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Tynderös senaste 200 år innebar likt landet i övrigt en allt 
snabbare utveckling. Utvecklingen av sjöfarten ledde till 
att en ny lotsstation anlades på Åstholmen 1821. Sundsvalls- 
regionens industriella utveckling inom träindustrin gav 
Söråker ett sågverk, arbetarnas barn fick fr o m 1847 en 
riktig skola. Man hade sin beskärda del av emigration till 
Amerika men slapp äntligen Gävlefiskarna som 1860 lämnade 
Aston för alltid. Strukturomvandlingen inom jordbruket gick 
kanske långsammare här p g a att marken var skiftad men den 
kunde inte hindras. Många småbönder fick överge sina hemman 
och söka arbete i Sundsvalls sågar, övergivna gårdar står 
likt gravstenar bland igenvuxna åkrar på många ställen i 
Tynderö, en alltid lika beklämmande syn. Andra världskrigets 
utbrott gjorde att Lv 5 förläde batterier och skjutfält hit 
(Aston) och skänkte bygden lite liv men tyvärr är skjutfältets 
framtid lite osäker. År 1965 lades lotsstationen ner.
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Kul turminnesmärken

Skeppshamns kapel1 längst ut pä Aston härstammar möjligen 
redan från 156Ö (Åstökrönikan) då ett kapell uppfördes av 
Gävlefiskarna. Kapellet (om det fanns) låg då på Kronholmen 
men flyttades i slutet av 1760-talet till sitt nuvarande 
läge i samband med nödvändiga reparationer.

Kapellet användes även som förrådsbod för fiskeredskap på 
vintern och fiskesäsongen inleddes varje vår med att hamnfogden 
bröt sigillet där nycklarna förvarades, och fiskarna kunde 
sätta igång igen.

Fiskarmuseet i närheten av kapellet kom till i samband med 
lotsstationens nedläggelse och statens markförvärv. Detta 
gjorde att många på Aston lämnade sina arbetsplatser och hem 
(1965). Tanken väcktes då att något av den fiskarkultur som 
funnits på Aston sedan urminnes tider borde bevaras. Ett 
500-tal föremål samlades och skänktes till de två fiskar
stugorna och den sjöbod som renoverats upp för den framtida 
museiverksamheten. Museet invigdes i augusti 1967.

Vi vill gärna rekommendera de kulturhistoriskt intresserade 
ett besök i museet. Trevligt nog är föremålen utställda som 
om det vore en riktig stuga man gick in i och det mesta 
låter sig undersökas utan aviserande skyltar.

Lotsstation fanns på Åstholmen mellan 1821 och 1965. Den be- 
mannades året runt av tre lotsar som tog emot fartyg vid 
Åstholmen och lotsade dem till Sundsvall, stundtals ända upp 
till Indalsälvens delta. Tidigare var det mest träskutor som 
gick på Sundsvall och hämtade sågat trä, plankor och pit 
props (att stötta gruvgångar med) för export. Trafiken var 
stundtals mycket intensiv och Åstökrönikan kan berätta om 
många spännande episoder. Numera används byggnaden till 
eldledning vid Lv 5:s övningar.

Bygdens näringar

Man kan utläsa av Tynderös historia att fisket varit den 
dominerande inkomstkällan. Jordbruket har tidigare mest 
kompletterat fiskeinkomsterna men några storbönder tillkom 
under slutet av 1800-talet. Vägen mellan Söråker och Tynderö 
är kantad av goda jordbruksmarker, de flesta tyvärr nedlagda 
och igenväxande. Skogsbruket har just börjat bedrivas med 
moderna metoder och här finns mycket skog att ta ut. Större 
hyggen finns vid Skilsåker, Ava och Ravanböle. Skogens 
rationella utnyttjanden försvåras av att marken ofta är 
oskiftad.

Industrin var även tidigare koncentrerad till Söråker, här 
fanns tidigare en ångsåg. Numera driver Gullfiber en fabrik 
här.

En mindre anläggning för surströmmingsinläggning ligger vid 
Tynderösundet och sysselsätter sex personer sommartid.
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OMRÅDETS BIOTOPER

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventerings- 
områdets olika biotoper.

Nomenklaturen för kärlväxterna följer; Lid, I. Norsk og 
Svensk flora. 1974-Oslo.

SKOG

Barrskog dominerar i området, men det finns även gott om 
blandskog och lövskog. Barrskog representeras här av gran
skog och biandbarrskog. Lövskog representeras av främst 
alskog och biandlövskog.

Granskog

En skogstyp som förekommer rikligt är den friska ristypen, 
där blåbärsris (Vaccinium myrtillus) dominerar fältskiktet 
oftast tillsammans med främst ekorrbär (Majanthemum bifolium) 
och skogsstjärna (Trientalis europaea). Minst lika vanlig är 
frisk ekbräken-ristyp som är en variant av den förra, men 
där ekbräken (Gymnacarpoum dryopteris) kommit in och spelar 
en lika framträdande roll som blåbärsriset. Bland andra 
ormbunkar märks hultbräken (Lastrea phegopteris).

En ovanligare typ för länet är den örtrika granskogen. Den 
förekommer där vattentillgången är bättre och där berggrunden 
och/ eller jordarten är näringsrik. Speciellt frodig blir 
den på översilningsmark. Den friskare typen domineras av 
örter som midsommarblomster (Geranium silvaticum), ormbär 
(Paris quadrifolia). Relativt vanligt är bl a trolldruva 
(Actea spicata) och nordisk stormhatt (Aconitum septentrionale). 
På den fuktigare örttypen blir stormhatt mer ymnig och 
älggräs (Filipendula ulmaria) blir en vanligare konkurrent. 
Gemensamma arter för båda typerna är högvuxna ormbunksarter.
På vissa våtare partier finns bestånd av strutbräken (Matteuccia 
struthipteris). Gräset hässlebrodd (Milium effusum) är en 
bra indikatorart på rikare marker.

Biandbarrskog

Den mest förekommande skogstypen är fuktig ristyp. Den 
utmärks i bottenskiktet av rikligt med vitmossor (Sphagnum 
sp) och björnmossor (Polytrichum sp). Sterna motsvarar de i 
den friska ristypen, men man finner även rikligt med kråkbär 
(Empetrum hermafroditum) och lingon (Vaccinium vitis-idaea).
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Al skog

Den uppträder vanligtvis på fuktig nark, i form av buskage 
längs bäckar. Gråal (Alnus incana) dominerar trädskiktet och 
oftast finns inslag av andra lövträd som glasbjörk (Betula 
pubescens) och asp (Populus tremula). Invandrinqen av gran 
(Picea abies) märks. Skogstypen är oftast fuktig ört-ristyp 
med dominerande arter som midsommarblomster och älggräs.
Sälg- och videbuskar (Salix sp) är ett vanligt inslag. Bland 
övriga arter kan nämnas kabbeleka (Caltha palustris) och 
kärrviol (Viola palustris).
Vanliga ormbunkar är högväxta träjonbestånd och ekbräken.
Bland mossorna märks främst stjärnmossor (Mnium sp.).

Biandlövskog

Dessa har oftast ganska täta trädskikt av gråal, björk och 
asp. Riklig är förekomsten av sälgbuskage och hägg (Prunus 
padus). Enstaka granar och enar är insprängda bland lövträden.
I örtskiktet uppträder en hel del rikare arter som t ex 
kirskål (Aegopodium podagraria), smörboll (Trollius eropaeus) 
och gull pudra (Chrysoplenium alternifolium).

STRANDER

Alla de stränder som beskrivs nedan är havsstränder. Inga 
större sjöar finns inom det inventerade området.

Klippstränder

Klippstränder förekommer på de ställen som är mest exponerade 
mot havet, t ex uddarna på östra sidan av Aston. Här har 
vågorna transporterat bort de lösa jordarterna så att hällarna 
blottats. Klipporna rundas därefter av vågorna.

Närmast strandkanten är klipporna kala, därefter vidtar en 
zon med lavar, främst gelelav (Collema sp.), kartlav (Rhizocarpon 
sp.) och vinterlav (Parmelia centrifuga). Växtlighet i 
övrigt förekommer sparsamt innanför lavzonen. Endast i 
skrevorna och i häll karen har mineraljord och organiskt 
material kunnat stanna kvar och bilda jordmån. I skrevorna 
kan man t ex finna strandglim (Silene maritima), kärleksört 
(Sedum maximum), gråstarr (Carex canenscens) och småstarr 
(Carex nigra). Där klipporna är urgröpta och bildar hällkar 
råder fuktiga förhållanden. Därför trivs många av de typiska 
myrväxterna där, t ex ängsull (Eriophorum angustifolium), 
kråkklöver (Comarum palustre) och norrlandsstarr (Carex 
aquatilis).

Ovanför själva strandzonen vidtar ofta hällmarkstallskog. 

Blockstränder

På de måttligt havsexponerade kuststräckorna, t ex en bit in 
i vikarna, har de finare sedimenten svallats ur. Stränderna 
domineras här av block och sten.
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Även här är förutsättningarna dåliga för växterna; mager 
jordmån, stora variationer i vattentillgång (ömsom torka, 
ömsom översvämning), infrysning under vintern samt vågpåverkan.

Säv- och tågarter (släktena Scirpus och Juncus) dominerar 
här, enstaka bestånd av strandvial (Lathyrus maritimus) och 
strandråg (Elymus arenarius) påträffas också. Havtorn (Hippophae 
rhamnoides), en buske som endast växer vid stränder, finns 
inom vårt område oftast på blockiga stränder, där konkurrensen 
om växtplatsen är relativt liten. Den utkonkurreras annars 
lätt av t ex hallon, al och kråkvicker.

Sandstränder

Tynderölandet och Ästön är relativt rika på sandstränder.
Inom det inventerade området finns ett tiotal. Sanden har 
transporterats från de mer exponerade områdena till de 
innersta delarna av vikarna där den har ackumulerats.

Närmast strandkanten finns bara ren sand, vegetationen 
börjar en bit upp på stranden dit vågorna inte når. Strand
råg (Elymus arenarius), strandvial (Lathyrys maritimus), 
saltarv (Honckenya peploides) och rödsvingel (Festuca rubra) 
breder ut sig på stranden och bildar tillsammans huvuddelen 
av växttäcket. Enstaka bestånd av kärleksört (Sedum maximum) 
och strandglim (Silene maritima) är också vanliga inslag oå 
sandstranden.

Dessa stränder är mycket fina som badplatser. Verkansviken, 
Unnviken och Fagersand är några bra exempel. Men vegetationen 
är känslig för slitage, eftersom sanden är ett så löst 
material. Om trycket på dessa stränder blir för hårt, riskerar 
man att delar av växttäcket förstörs.

Finsedimentstränder

På ett par ställen inom det inventerade området, i Lerdalen 
(vid Tolvösand sid 40) och i Bodviken (på Ästön sid 33) har 
fina sedimentstränder utbildats. De har en hög halt av lera 
och organiskt material och de är mycket långgrunda. Norrlands- 
starr, östersjö-tåg (Juncus balticus) och knappsäv (Scirpus 
palustris) är några av de typiska arterna för finsediment- 
stränder.

MYRAR

En myr är ett geografiskt begränsat ekosystem med torv som 
substrat och med en relativt tydlig gränslinje mot fastmark 
eller vatten. Beteckningen myr är ett överordnat begrepp som 
omfattar mosse, biandmyr och kärr.

En myr som enbart får vatten från den nederbörd som faller 
på den kallas för mosse. En mosse har låga pH-värden och 
låga värden av alla slags metalljoner. Typiskt för en mosse 
är att blöta höljor oftast omväxlar med upphöjda tuvor. 
Karakteristiska mosseväxter är t ex odon, rosling, ljung, 
kråkris, skvattram och olika vitmossarter.
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Myrar som i någon form påverkas av vatten från marken runt
omkring kallas for kärr. Kärren växlar ofta i karaktär vad 
gäller ytstruktur, topografi, trädförekomst och näringsför
hållanden. Detta gör att också vegetationen växlar mellan 
olika kärr.

En myr med blandade kärr- och mossepartier kallas för biand
myr. Ofta kan strukturer som flarkar eller strängar utbildas 
på dessa.

Näringstillgången är det som i första hand bestämmer kärrens 
artsammansättning. Kärren indelas i fattiga, intermediära, 
rika och extremrika. Den sista typen har inte påträffats i 
området.

Under fältarbetet besöktes fem olika myrar. Den största av 
dessa var Flärkmyran och det är också den enda som är utbildad 
som ren mosse. De andra besökta myrarna har vi karakteriserat 
som biandmyrar. Flärkmyran (s.28 ) och några myrar runtomkring 
är helt eller delvis igenväxta med al, björk, brakved, tall 
och gran och kan betecknas som sumpskogar. Näringstillgången 
på myrarna har också skiftat från fattig till rik. Myren 
öster om Flärkmyran (s.28 ) är en typisk fattigmyr med 
växter som hjortron, tuvull, ängsull, kråkbär och olika 
vitmossor. Rödmyran (s.44) är av rikare typ med pors, nålstarr 
(Carex dioica), vattenklöver och mossor som kärrklomossa och 
piprensarmossa. Den enda rika myr vi besökt har varit Bärängsmyren 
(s.43). (runt Bärängstjärnen). Där finns växter som missne, 
piprensarmossa, hästsvans och gul svärdslilja.

KULTURMARK

Kulturmarken inom inventeringsområdet är huvudsakligen 
belägen kring de större vägarna och då främst kring vägsträckan 
Skäggsta-Astön, vägen mot Rosböle samt vägen mot Holmö. På 
Aston är det främst en mindre areal på norra delen av ön som 
ännu är kulturmark.

En stor del av jordbruksmarken utnyttjas inte idag, igenväxningen 
är ett faktum. Alla olika igenväxnings- och förbuskningsstadier 
kan iakttagas. Främst är det älggräs, hallon, björk, sälg, 
hägg och asp som bidrar därtill, men i en del rikare partier 
av sluttningarna ner mot Klingerfjärden sker igenväxning med 
olika örter som dominerande inslag. Detta ger på vissa 
ställen en mycket intressant flora.

De flesta lokaler vi besökt är belägna längs vägsträckan 
Skäggsta-Tynderö-Bäräng och ner mot stranden. En mycket art- 
och individrik flora, ovanlig för länet i övrigt, finns 
representerad här. Förutsättningarna för en rik flora är här 
goda. Förmodiiqen beror detta på de karbonatrika Alnögångarna 
(se avsnitt Berggrund s 8.) Dessa gångar är relativt 
lättvittrade då de kommer i kontakt med vatten. Olika mineral 
vittrar och kommer då delvis genom grundvattnet och delvis 
genom kapillärvatten floran tillgodo. Vissa kalkkrävande 
arter som majviva och rosettjungfrulin vittnar om detta.
Eftersom terrängen sluttar mot Klingerfjärden förekommer 
troligen också översilning av näringsrikt vatten.
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En stor del av kulturmarken består av ängar i olika iqenväxninqs- 
stadier. Dessa ängar har till största cfeien använts till 
slätter tidigare. Karakterisitisk för Tynderölandets ängar 
är den stora blomprakten. I juni månad då fältarbetet bedrevs 
var de typiska arterna midsommarblomster (Geranium silvaticum), 
rödblära (Melandrium rubrum), daggkåpa (Alchemilla sp.), 
hundkäx (Anthriscus silvestris), vanlig- och maj-smörblomma 
(Ranunculus acris och R. auricomus), teveronika (Veronica 
chamaedrys) och humleblomster (Geum rivale). En del rikare 
ängsmarker karakteriseras dessutom av; stormhatt (Aconitum 
septentrionale), smörbollar (Trollius eropaeus), ängsruta 
(Thalictrum flavum) och i öppnare partier rosettjungfrulin 
(Polygala amarella). De beskrivna ängarna visar etttidigt 
stadium i igenväxningsförloppet. När igenväxningen fått pågå- 
ytterligare några år finns även älggräs (Filipendula ulmaria), 
hallon (Rubus idaeus) och i vissa fall brännässla (Urtica 
dioca) i stor omfattning.

De rikare ängspartierna växer i viss mån igen med stormhatt 
som i dessa trakter verkar vara en mycket konkurrenskraftig 
art som på flera ställen växte i manshöga, täta bestånd.

Typiskt för nästa igenväxningsstadium är invandringen av 
lövsly, främst asp (Populus tremula), björk (Betula verrucosa) 
och på fuktigare partier gråal (Alnus incana). Dessa tar 
sedan över allt mer och så småningom växer ungskog upp och 
även barrträd, främst gran, börjar vandra in. (Sådana biotoper 
har behandlats under rubriken skog). Dessa igenväxande ängar 
kan på lång sikt ge upphov till örtrika skogar om de lämnas 
att sköta sig själva och under förutsättning att hallon, 
älggräs och d. ej dominerar helt. De negativa konsekvenserna 
av igenväxningen blir dock att landskapsbilden förfulas 
avsevärt om förloppet får fortsätta obehindrat.

Även s k torrbackar uppkomna på gammal betesmark har vi 
tittat närmare på. Torrbackar uppkommer vid dålig vattentillgång, 
hög solinstrålning och om bete eller slåtter bedrivs. Enen 
är en karaktärsväxt där bete bedrivits på torrare mark. Den 
för nu emellertid en tynande tillvaro då andra arter vandrat 
in sedan betet upphört. Andra typiska växter för denna 
biotop är: roll eka (Achillea millefolium), kattfot (Antennaria 
dioica), ängsbräsma (Cardamine pratensis), gulmåra (Galium 
verum), vitmåra (Galium boreale), femfingerört (Potentilla 
argentea) och tjärblomster (Viscaria vulgaris).

Även torrbackarna håller på att växa igen med björk, asp, 
gran och tall. Dessa marker förekommer dock inte alls i lika 
stor usträckning som ängarna.
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FAUNA

Sländofi.

Fåglar

Denna redogörelse har varit omöjlig utan osjälvisk hjälp av 
Nils Lundmark och Ingrid Eriksson i Medelpads Ornitologiska 
förening.

Av de 234 arter som påträffats i Medelpad (Nils Lundmark 
1971) observerade vi 74. En ganska normal siffra på detta 
lilla område (54 km?). Hade vi varit här lite senare när 
häckningssäsongen höll på att avslutas kunde observationerna 
blivit fler då många arter drar sig tillbaka under ruvningen.
Dock säger antalet observerade arter inte särskilt mycket om 
fågel faunan i ett område, när bara en översiktlig inventering 
görs. En systematisk undersökning med linjetaxering, rutkartering 
och häckfågel inventering enligt S0F:s atlasprojekts normer 
hade säkert gett korrektare uppgifter, men p g a tidsbrist 
och inventeringens övriga omfattning var dessa metoder 
ogenomförbara.

Man kan beskriva fyra huvudbiotoper på Tynderölandet: Skog, 
myr, kulturmark och stränder. Här följer ett försök till 
presentation av områdets fågelliv knutna till de olika 
biotoperna.
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Skog

Förhållandevis tät barrskog växer i områdets inre delar med 
inslag av lövskog särskilt på fuktigare ställen. Vid kusten 
dominerar lövskogen och den finns också på den igenväxande 
kul turmarken.

En karaktärsfågel för den norrländska barrskogen var gransångaren 
som vi ofta hörde i äldre skog. Andra vanliga fåglar i barr- 
skogen var kungsfågel, tallgoxe, tall ti ta, blåmes. Blåmesen 
flyttar till Mellansverige under vintern till skillnad från 
övriga mesar här som är stannfåglar. På sommaren hittar man 
domherren långt inne i skogen. Fågeln drar sig då långt från 
all bebyggelse för att häcka ostört. Bofinken, lövsångaren 
och trädpiplärkan - Sveriges tre vanligaste fåglar - sågs 
förstas ofta. Nattetid sjöng från grantopparna taltrast, 
rödvingetrast och koltrast. I öppnare skog sågs ofta björktrast.

Något som förvånade oss var den rika förekomsten av skogshöns, 
dvs tjäder, orre och järpe. Direkta observationer var få men 
spillning och andra spårtecken hittades. Möjligen kan den 
(än så länge) rika tillgången på gammal skog vid Tynderö 
kyrka gynna dessa arter. Morkullan spelflög varje kväll.

Den djupa barrskogens typiska rovfågel duvhöken är sällsynt 
i landskapet och observerades bara en gång. Men enligt 
senare uppgifter (Sören Svensson, Vår Fågelvärld 2:7) är 
duvhöken en vanligare häckfågel än man tidigare trott i 
Sverige (minst 10 000 par) men dess skygghet gör att den 
sällan ses. När den nu äntligen blivid fridlyst är dess 
framtid förhoppningsvis ljusare.

Lövskog och kulturmark

Lövskogens fåglar är ofta gemensamma med kulturmarkens och 
vi har valt att slå ihop de bägge biotoperna.

Kulturmarken i Tynderö varierar från odlade åkrar över ängar 
av olika igenväxningsgrader till ren buskmark och lövskog.

Runt bebyggelsen och kulturmarken finns även här de i hela 
Sverige välkända arterna: kråka, skata, kaja. Under takåsar 
och på husväggar häckar tornseglaren, hussvalan och ladusvalan. 
Vid ladugårdar hittar gråsparv och den i Medelpad sällsynta 
pilfinken föda. Sädesärlan är också vanlig här. över åkermarken 
ser man tofsvipans och sånglärkans spelflykt.

Ängarna är jaktmarker för sparvhök och ormvråk som numera är 
relativt sällsynta i Tynderö och övriga kustlandet.

Till Söråkerslandets ännu öppnare buskmarker har rosenfinken 
invandrat österi från och är riktigt talrik här. Här finns 
även de mera allmänna arterna buskskvätta, stenskvätta, 
grönfink, grönsiska, gulsparv och stare.

I de tätare buskagen neråt Klingerfjärden hörs nu regelbundet 
näktergal och ortolansparv. Trädgårdssångaren är påfallande 
talrik i tät lövskog där även grå- och svart-vit flugsnappare, 
grönsångare och svarthätta är vanlig.
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Stränder

Tynderö har ingen riktig fågelsjö. Fä dopping- och andarter 
påträffas därför här. De fåglar som här beskrivs är sådana 
som mest hör havsstranden till.

Man kan dela upp stränderna i fyra typer: Klipp-, block- och 
sandstränder samt strandängar. Till varje strandtyp kan 
olika arter knytas men de flesta fåglar har anpassat sig 
till flera strandtyper.

Allmänna vid alla Tynderös stränder är förstås måsfåglarna; 
fiskmås, gråtrut, si 11 trut och skrattmås. Havstrut finns i 
ett fåtal"”par. Stora måskolonier finns på Oxviksskären som 
numera är fågel skyddsområde. Fisktärnan är också vanlig här.
Andra häckfåglar vid Åvikebuktens skär och stränder är:
Svärta, tobisgrissla, stor- och småskrake samt vigg. Drill snäppan 
ar den typiska vadaren här', speciellt vid steniga stränder.
Saltspannsvikens sandstrand är ännu oexploaterad till 
skilinad från Avikebukten. Större och mindre strandpipare är 
beroende av ostörda sandstränder för sin överlevnad i landet.
Dock tas ju dessa stränder mer och med i anspråk av det 
rörliga friluftslivet. Kanadagås observerades här med ungar, 
arten expanderar ju norrut och har blivit vanlig i Medelpad 
på senare år. Vanligaste änder var knipa och gräsand.

I Tynderösundet och vid Tolvösand (s.40) finns långgrunda 
strandängar som framför allt under vår och höst hyser många 
rastande fåglar, främst vadare. Även sångsvan rastar här i 
stora flockar under sträcktiden. Sommartid är antalet påträffade 
häckande arter inte lika stort; kanske beroende på störningar 
från bad- och båtliv. Dock sågs och hördes knölsvan, storspov, 
sävsångare, £luttsnäppa, drill snäppa, strandskata och större 
strandpipäre. ----------

Myr

På områdets myrar observerades kricka och jorduggla, bägge 
vid Bärängstjärnen. Smålommen fanns tidigare rätt allmänt i 
myrgölar i Tynderö och Medelpad men är numera sällsynt.

Följande fågelarter observerade under fältarbetet:

Björktrast
Blåmes
Bofink
Buskskvätta
Domherre
Drill snäppa
Duvhök
Fiskmås
Fisktärna
G1uttsnäppa
Gransångare
Grå flugsnappare
Gråsparv
Gråtrut
Gräsand
Grönfink

Morkulla
Näktergal
Nötskri ka
Ormvråk
Ortolansparv
Ringduva
Rosenfink
Rödhake
Rödvingetrast
Rörsångare
Si 11 trut
Skata
Skrattmås
Småskrake
Sparvhök
Stare
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Grönsångare Stenskvätta
Storskrake
Storspov
Strandskata
Sävsångare
Större hackspett
Svarthätta
Svart-vit flugsnappare
Svärta
Sånglärka
Sädesärla
Talgoxe
Tall ti ta
Taltrast
Tjäder
Tobisgrissla
Tofsvipa
Tornseglare

Grönsiska
Gulsparv
Gök
Havstrut
Hussvala
Jorduggla
Järpe
Kaja
Kanadagås
Knipa
Knölsvan 
Kol trast 
Korp
Kråka
Kungsfågel
Ladusvala
Lövsångare
Mindre strandpipare Trädgårdssångare
Större strandpipare Törnskata

Vigg

Däggdjur

En älginventering med helikopter genomfördes i februari och 
mars 1979 bl a inom Tynderö församling. Sammanlagt 27 älgar 
observerades, vilket ger en älgfrekvens på ca 5,9 älgar per 
1000 hektar. Beståndet anses som medelgott. Det finns även 
relativt gott om skogshare, grävling, hermelin, mård, lo och 
rådjur. Sämre är det med förekomsten av ekorre, rödräv och 
i 11 er medan mink endast tillfälligt uppehåller sig inom 
området. Samtliga uppgifter har erhållits från Västernorrlands 
läns jaktvårdsförening. Då vi aldrig medvetet sökte upptäcka 
levande vilt, sträcker sig våra observationer till någon 
enskaka älg samt spårtecken från en del av arterna. Bland 
annat upptäckte vi vid Saltspannviken (s.43) ett antal gräv
linggryt i dynerna, av vilken åtminstone ett beboddes.
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LOKALBESKRIVNINGAR

I detta kapitel beskrivs 15 besökta lokaler av varierande 
slag. Lokalernas läge framgår av kartan på sidan 27. Till 
lokalerna finns det i slutet på detta kapitel artlistor över 
de iakttagna växterna.

1. Flärkmyran

Flärkmyran är den av myrarna i Tynderö som kanske är mest 
igenvuxen. Rikligt av björk och ung gran ger tillsammans med 
bottenskiktets vitmossor myren sumpskogskaraktär. Enligt 
Rolf Lidberg växer klibba! här. Liljekonvalj växer på myren 
vilket är en mycket ovanlig art på fattigmyrar av denna typ.

2. örtrik granskog vid södra Våle

I sluttningen som vetter mot Granösundet, strax väster om 
vägen mot södra Våle, ligger ett mindre skogsparti med 
örtrikt fältskikt. Skogen består till största delen av gran, 
men även gråal, sälg och rönn förekommer. Fältskiktet domineras 
av storväxt stormhatt, hallon och brännässla. Även ormbunkar, 
t ex träjon och ekbräken är rikligt förekommande. Området är 
mycket artrikt, bl a finns där brakved, trolldruva, hässlebrodd, 
kärrviol, dvärgmåra, smörbollar samt brudborste. Karaktäristiska 
växter för de lägre delarna av fältskiktet är harsyra, 
skogsstjärna, ekorrbär, ormbär och gull pudra.

En viss avverkning av enskaka träd har skett, färska stubbar 
och en skogsväg för traktor vittnar om detta.

3. Fattigmyr öster om flärkmyran

öster om Flärkmyran finns en mindre fattigmyr. Denna myr är 
delvis igenväxt och tall och björk dominerar trädskiktet. S 
k vintervägar har röjts på några ställen. Här och var är 
låga tuvor och höljor utbildade. I höljorna växer mest olika 
vitmossor och på tuvorna växer kråkris och hjortron m m. Vi 
har klassificerat myren som fattigmyr. Typiska förekommande 
arter är: hjortron, tuvul1, ängsull och kråkbär. Myrytan är 
en fastmatta vilket innebär att man ej sjunker ned och att 
den ej heller gungar då man går på den.

4. örtrik granskog vid södra Sigursberget

I en i övrigt trivial hällmarkstallskog uppträder i en 
svacka ett ca 50-75 m brett stråk med örtrik granskog. Den 
sträcker sig från en bit in från branten mot vattnet till en 
myr. Marken är täckt av ekorrbär, midsommarblomster och 
liljekonvalj. På flertalet ställen växer höga bestånd av 
nordisk stormhatt. Trots tät krontäckning, ca 70 %, gynnas 
vegetationen av att platsen är en sluttande svacka i söder
läge.
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i>. Lovskog vid Tynderö kyrka

Lövskogen väster om Tynderö kyrka är av frisk örttyp. Den 
innehåller mycket buskar och snår och utgör en fin häckningsplats 
för tättingar. Skogen är en lövblandskog med al, hägg, rönn 
och skogstry. Skogstry förekommer rikligt vilket kan indikera 
baryt, ett mineral som förekommer i Alnögångarna (Guvå 1972 
s. 114). Marken sluttar och detta tillsammans med den rika 
floran tyder på att en viss översilning äger rum. Springkorn 
(Impatiens nolitangere) ska finnas i området (muntligt efter 
N. Frykholm) men vi hittade den inte eftersom den ej blommar 
förrän under högsommaren.

6. Skog vid Tynderö kyrka

Sydost om Tynderö kyrka, med början vid parkeringsplatsen 
finns en örtrik biandlövskog. Inslaget av lövträdsarter och 
buskar är stort, t ex gråal och hägg. Lite här och där står 
stora äldre granar, som under sig nästan helt saknar fältskikt. 
Fältskiktet är av frisk typ och översilning råder då platsen 
sluttar. Stora bestånd av liljekonvalj täcker delar av 
marken och gott om nordisk stormhatt finns. På ett par 
ställen växer unga lönnar, troligen spridda från en plantering.

7. Laxboudden Skalgrusbank med rik flora

På Laxboudden på nordvästra Aston ligger i NV-SO ett mindre 
åsparti innehållande en skalgrushorisont. Skalgrus är gamla 
krossade snäckskal och andra skalrester av havsdjur som 
innehåller kalk. Eftersom vattnet rinner via skalgrusbanken 
ner mot Tynderösundet får sluttningen mot sundet mycket goda 
näringsförhållanden då kalken innehåller nödvändiga joner 
och gör marken mindre sur.

På andra sidan vägen från åsen börjar sluttningen med ett 
litet glest biandskogsparti. Fältskiktet är friskt och här 
växer bl a orkiden, grönkulla, blåsippa, midsommarblomster, 
smörblomma och ögonpyrola.

Nedanför skogen öppnar sig slåtterängar med en imponerande 
blomsterprakt. Här växer mandelblomma i stora bestånd, en 
art som annars har sin huvudsakliga utbredning i södra 
Sverige. Typiska rikmarksväxter som gynnas av den goda 
näringstillgången här är smörbollar, midsommarblomster och 
nordisk stormhatt. Smörblomman dominerar bitvis och ängarna 
skimra i gult (smörblomman) och vitt (mandelblomman).

Mellan ängarna och Tynderösundet häckar några par storspovar.

Slåtterängar var en vanlig syn förr. Om de slogs regelbundet 
omöjliggjordes uppväxande sly och gran. Tyvärr finns få 
slåtterängar kvar och i Tynderö ses många gamla ängar som 
fått sin blomsterprakt förkvävd av igenväxning.

8. Skräddarsand

Vid Skräddarsand, strax söder om Laxboudden på Astöns västra 
sida, finns ett litet område med mycket rikare flora jämfört 
med omgivningarna. Där växer bl a korallrot, mandelblomma
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och blåsippa. Området ligger strax ovanför sandstranden vid 
en liten bäck som vid inventeringstillfället var uttorkad. 
Troligen finns en skalgrusbank ovanför, genom vilken bäcken 
runnit och fört med sig kalkhaltigt vatten.

9. och 10. Oxviken - Fagersand - Sågsand och Stordal sbäckens 
mynning

På Tynderös ostkust från Brännsand till Sågsand finns på 
flera ställen stora avlagringar av flygsand. Längs vägen 
från Mällby till Oxviken finns på vänster sida en av dessa 
flygsandavlagringar. En svag dynbildning kan här urskiljas i 
öst-västlig riktning, men det är ej lika typiska sanddyner 
som vid Saltspannviken (se sid 43 ). Vid Fagersand och Sågsand 
är dessa bildningar till stor del exploaterade. Sannolikt är 
att det här aldrig har varit riktiga dyner utan sparade 
anhopningar av flygsand. Vid Fagersand sträcker sig flygsands- 
avlagringen ner mot stranden.

Stordal sbäcken rinner förbi Rosböle och mynnar i havet vid 
Sågsand. Den skär sig ner 1-2 meter i de lösa aviagringarna 
och meandrar sig ner till havet där den mynnar vid Sågsands 
sandstrand.

En för Tynderö typisk sandstrandsvegetation finns här och 
även den typiska strandzoneringen kan studeras. Strandvialen 
är en karaktärsväxt och också den växt som vandrar längst ut 
på stranden, den hittas även nedanför högsta högvattengränsen. 
Saltarv och strandråg är också typiska sandstrandsväxter.
Längre in på stranden finns rödsvingel, strandglim och 
kärleksört och ännu längre in vandrar skogen ut med gran, 
björk och al samt därtill hörande flora.

11. Bäck vid Brännsand

En bäck har sitt utflöde på klippstranden mot Åvikebukten.
Här ser man tydligt hur bäcken valt väg i en lättvittrad 
bergart, som på en bredd av ca 5 m tydligt avviker från 
omgivande berg. Detta stråk är förmodligen en s k alnögång 
(se avsn.Berggrund s 8). Ovanför stranden där vegetationen 
tar vid omges bäcken av täta gråals- och sälgbestånd. Det 
finns även ett visst inslag av unga björkar. Just kring 
bäcken utgörs inte floran av några speciella kalkgynnade 
arter. Fältskiktet domineras av älggräs, ekorrbär och hultbräken. 
Däremot finns en liten fuktig äng just vid sidan av bäcken, 
som starkt bryter av mot det för övrigt torra och artfattiga 
vegetationstäcket. Här hittas bl a nattviol och rosettjungfrulin 
av vilken den senare är en bra kalkindikator.

12. Strandbildningar vid sundet mellan Småskären och Åstön

Sundet mellan Småskären och Åstön är mycket grund. Sand har 
transporterats längs stranden och avsatts här, eftersom stranden 
skyddas från vågornas erosion av småskären. En liten men 
välutbildad strandsporre har bildats här (se bild 4). Väster 
om sundet finns ett klapperfält med tydliga strandvallar.
(Se även avsnitt geomorfologi s. 11 ).
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13. Norråkersviken

Norråkersvi ken är en havsvik i nord-sydlig riktning på 
sydöstra Åstön, inom militärområdet. Den har blockig strand 
och långgrund botten. Blockstränder brukar vara föga beväxta 
och här är strandrågen dominerande art på den västra och 
östra stranden. På en mindre sandstrand växer havtorn i ett 
större bestånd men hallon och kråkvicker håller på att 
förkväva den. Vikens södra del har drabbats av utsipprande 
vatten från två sedimentationsbassänger som renar militärens
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avloppsvatten. Det närsaltsrika vattnet från dessa göder 
vikens södra del, där en kraftig matta av Norrlandsstarr och 
Åkerfräken samt vattenmåra växt upp mellan och över stenarna. 
Smutsvattensvampen Sphaeropli tes natans bildar stora bruna 
klumpar i vattenbrynet och en viss lukt från avloppsvattnet 
gör sig påmind.

Norråkersviken är p g a sitt läge inom militärområdet fri 
från fritidshus och bryggor. Detta ger flera fågelarter 
chans till ostörda boplatser. Vanliga arter är fisktärna, 
skrattmås, storskrake, småskrake, knipa, vigg, större och 
mindre strandpipare och drill snäppa.
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14. Bodviken

I den inre delen av Bodviken finns en stenig strandkant som 
övergår till en zon med strandängskaraktär med tåg- och 
sävarter (Juncus och Scirpus). Här finns relativt gott om 
kärrspira. Zonen övergår successivt till en myr med ett 
tätt buskskikt av pors. Resten av stranden upp till vägen 
upptas av en ridå av sälg- och albuskage. Hela partiet är ca 
50 m från vattnet upp till vägen.

På västra sidan vidtar klippstrand och på östra sidan är 
stranden blockig och där har havtorn funnit en refug.

15. Torräng söder om ava

Söder om Ava på Tynderövägens västsida finns en typisk 
igenväxande torrbacke med enar. Denna har betats tidigare 
men nu när betet upphört håller enarna på att konkurreras ut 
av mer konkurrenskraftiga arter.

Den norra delen av denna torrbacke är igenväxt med björk 
till gles skog. En del arter har invandrat med björkarna men 
vissa torrbacksarter finns kvar. Typiska arter är: lingon, 
ljung, liljekonvalj, blåsippa, bockrot och midsommarblomster.

Den södra delen är mer öppen och har mer kvar av den ursprung
liga torrbackskaraktären. Vanliga arter är rölleka, kattfot, 
ängsbräsma, gul- och vitmåra, teveronika och kråkvicker. En 
mängd olika gräs finns här men på grund av att fältarbetet 
ägde rum i juni månad kunde ej alla examineras.
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ARTLISTOR

Lokal 1 - 7

1. Flärkmyran
2. örtrik granskog vid södra Våle
3. Fattigmyr öster om Flärkmyran
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Lokal

Menyanthes trifolia 
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Rubus saxatilis 
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Salix sp.
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Solidago virgaurea 
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Lokal 8 - 15

8. Skräddarsand
9 o 10. Oxviken - Fagersand - Sägsand och 

Stordal sbäckens mynning
11. Bäck vid Brännsand
12. Strandbildningar vid sundet mellan

Smäskären och Aston
13. Norråkersviken
14. Bodviken
15. Torräng söder om Ava
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FÖRSLAG TILL NATURVÅRDSOBJEKT

I detta kapitel beskrivs fem områden som har besökts och som 
vi anser bör tas upp som s k naturvårdsobjekt. Med natur- 
värdsobjekt menas områden med speciellt skyddsvärd natur där 
man pä ett eller annat sätt bör ta särskilt hänsyn till 
naturvårdens intressen.

De beskrivna naturvårdsobjektens lägen framgår av kartan på 
sidan 38 .

I slutet på detta kapitel finns artlistor över växter som 
iakttogs på de beskrivna lokalerna.

A. Skäggsta ner mot Klingerfjärden

Sluttningarna vid Skäggsta som vetter ner mot Klingerfjärden 
består av före detta kulturmark som håller på att växa igen.
Vi har delat in området i tre olika biotoper: lövskog på 
före detta ängar, ängar som fortfarande är öppna och en 
strandzon. Förutsättningarna för floran är här goda, fynd av 
kalkkrävande arter t ex rosettjungfrulin tyder på närvaro av 
Alnöbergarter vilka tillsammans med god vattentillgång ger 
gynnsamma näringsförhållanden.

Marken är avstyckad i början på 1960-talet och ett tiotal 
fritidshus finns på området.

Lövskogen

Lövskogen har uppstått på igenväxande kulturmark. Trädskiktet 
består av hägg, björk, gråal, rönn, gran och tall. Fältskiktet 
är av frisk örttyp och påminner om fjällens högörtsängar på 
kalkrik mark. Typiska arter är: Midsommarblomster, smörbollar, 
nordisk stormhatt, smörblomma och ängsruta.

Ängarna

Inom området finns även gammal kulturmark där lövsly ännu ej 
har trängt in, men några enstaka ca 10-åriga granplantor 
finns. Karaktärsväxter på dessa ängar är: nordisk stormhatt, 
smörbollar, midsommarblomster och rödblära. På en av de 
öppnaste ängarna finns ett bestånd av majviva.

Lövskogen och ängarna är goda biotoper för vissa tättingar, 
häckande rosenfink påträffades och många olika sångar obser
verades .
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Strandzonen

Längre ner mot stranden upphör den frodiga högörtsvegetationen 
på grund av magrare jordtäcke och ökad vindexponering. Gräs 
och starrinslaget ökar i stället. Stranden är stenig och 
långgrund med dyig botten. Några typiska arter är vasstarr, 
knaggelstarr och ängsyra. Vid själva vattenbrynet finns 
trådtåg och knappsäv.

Kommentar: Syftet med detta naturvårdsobjekt är att försöka 
bevara en vacker landskapsbild och en rik flora som är 
representativa för Tynderö men ovanliga för länet i övrigt.

Området hotas nu av igenväxning och av expanderande fritids
husbebyggelse och kan lämpligen skyddas mot det senare genom 
förordnande om utökat strandskydd till 300 meter. Någon form 
av skötsel är nödvändig för att total igenväxning ej ska 
ske.

B. Tolvösanden

Lokalen är belägen mellan Myckling och Våle vid Granösundet. 
Området upptas av tre speciella biotoper; strandäng, krum- 
udde och lövblandskog av frisk örttyp.

Strandängen

En ca 500 m lång och ca 50 m bred strandremsa i skyddat 
läge. Marken är finjordrik och vegetationen av typisk 
fuktängstyp. Ängen har en intressant och tydlig växtzonering. 
Dominerande arter är från vattenkanten följande: Zon 1 
östersjö-tåg och knappsäv, zon 2 norrlandsstarr och kärrsälting, 
zon 3 kråkklöver och kärrsälting, zon 4 kråkklöver och 
älggräs, zon 5 skogsbryn med gråal och i fältskiktet norrlands-t 
starr.

Denna biotop kan vara ypperlig för främst sträckande and- 
och vadarfåglar under höst och vår.

Krumudden

En relativt stor och välutvecklad krumudde med en tydlig 
sporre, som fortlöpande omstruktureras av aktiva fluviala 
processer. En terassliknande upphöjning åtskiljer den nedan 
vegetationsfria sandstranden från de ovan belägna växtzonerna. 
Vid och innanför terrasskanten växer strandråg och strandvial 
rikligt. Ovanför dessa kommer mer trivial vegetation som t 
ex blodrot och rödblära in. Ett mindre parti i mitten på 
udden består av rätt tät gråal skog. Runt detta parti och 
vidare inåt land blir det ett glest trädskikt av tall och 
en.

Hela stranden är väl lämpad för solbad i ostörd miljö. 

Lövblandskogen

En ovanligt tät skog med dominerande trädskikt av gråal och 
asp samt inslag av glasbjörk, hägg och sälg. Mycket örtrik
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flora med flertalet manshöga bestånd av nordisk stormhatt. 
Smörbollar och midsommarblomster är ett vanligt inslag, och 
ett antal växtplatser med trolldruva och kirskål finns. 
Näringsrikedomen, antagligen mycket kalk, påvisas främst av 
förekomsten av rosettjungfrulin. Tibast lär också växa här 
(muntl uppg N Frykholm 1979).

Kommentar: Gemensamt för hela lokalen är frånvaron av fritids
hus och övrig exploatering. Märkligt är att på ett så relativt 
litet område hitta objekt som täcker flera olika naturveten
skapliga intressen. Såväl zoologiska och botaniska som geomor- 
fologiska. Dessutom är alltså området oexploaterat och således 
finns inga inskränkningar av allemansrätten. Här kan man få värde
full avkoppling utan konflikter mellan naturvården och det rörliga 
friluftslivet. Ett exempel är att badsäsongen infaller mellan de 
två intensiva sträckperioderna vår och höst.

Tolvösanden hotas av exploatering i form av campingplatser och 
en stugby. Allt för intensiv och okontrollerad exploatering 
kan få allvarliga följder, som t ex markslitage.

Tolvqsanden är lämplig att avsätta som naturvårdsområde, enligt 
§ 19 NVL. En detaljerad fågel inventering är nödvändig, särskilt 
under sträckperioderna vår och höst. Efter en dylik bör even
tuellt särskilt skydd för fågellivet under vissa tider diskuteras.

C. Stordal sbäckens bäckravin
Läge: En bäckravin längs Stordal sbäcken öster om Rosböle.

Stordal sbäcken har genom århundrandena skurit sig genom de lösa 
avlagringarna av sand tills den har stött på fast berg. Den har 
därvid gett upphov till flera småformer av fluvial erosion och 
ackumulation: Brinkar, näs, levéer, korvsjöar, sandurs m m.
Mest intresse tilldrar sig kanske växtligheten i ravinen som 
är mycket rikare och frodigare än den omgivande torra och risiga 
barrskogen. Här växer örter som nordisk stormhatt, blåsippa och 
midsommarblomster. Gullpudra förekommer i stora bestånd. Den 
art som dominerar nästan helt längs bäcken är den mindre vanliga 
ormbunken strutbräken.

Även faunan drar nytta av bäckravinen och i dess sandiga kanter 
finns både räv- och grävlingsgryt. Ravinen är ofta besökt av älg 
vilket spår och spårtecken (spillning, stigar, brunstgropar, 
fejningsträd) vittnar om.

I den (ännu) orörda skogen runt ravinen finns tjäder och orre, 
både direkta och indirekta (spillning) observationer gjordes.

Kommentar: Bäckravinen är säkert en tillgång för både frilufts- 
1ivet och de naturvetenskapligt intresserade. Även som avbrott 
i en annars trivial granskog har den intresse för den ekologiska 
variationen. Alltså bör den bevaras i sin nuvarande form.

Skogsavverkning har redan förstört en stor del av ravinens fort
sättning i öster. Skogen runt den del som är kvar är avverknings- 
mogen.
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Området bör skyddas genom utökande av det befintliga samrådsområd- 
et (§ 20 NVL). Fortsatta avverkningar bör bevakas noga enligt 
§ 20 NVL. Vid kontakt med markägaren bör framhållas att så stor 
bit som möjligt av skogen längs ravinen sparas. För friluftslivet 
rekommenderas någon form av kanalisering för att skydda floran.

0. Sydsluttningen vid Bäräng

Sydsluttningen från byn Bäräng i väster till Toppgransberget 
i öster är mycket frodig och artrik. Det beror dels på det 
gynnsamma läget åt söder, dels på den goda tillgången på 
vatten som silar ner över sluttningen och för med sig närings
ämnen. Flera biotoper kan urskiljas i sluttningen; lundartad 
örtrik lövskog, hällmark, torrbacke samt granskog med ett 
fältskikt av främst nordisk stormhatt.

Gfiönkatta.
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Den lundaartade lövskogen (i sluttningens västra del) karaktäri
seras av frodig undervegetation av liljekonvaljer, blåsippor, 
midsommarblomster, ekorrbär, getrams och violer. Orkidéerna 
korallrot och grönkulla finns också inom detta område.

Pä hällmarken (sluttningens centrala del) växer bl a bergmynta, 
malört och stinknäva.

På sluttningens nedre, östra del nedanför skogen finns en 
torrbacke. Där växer bl a gråbinka, backnejlika och luddhavre.

Bärängstjärnen

Väster om denna sydsluttning ligger Bärängstjärnen, en 
gungflymyr med en göl i mitten. På myren växer enstaka små 
björkar som är hårt viltbetade. övriga karaktärsarter för 
myren är: kråkklöver, rund-sileshår, dvärgtranbär och vattenklöver. 
I gölen växer missne, hästsvans, tagelstarr och norrlandsstarr. 
Enligt Rolf Lidberg, Sundsvall, finns även gul svärdslilja i 
gölen, och på myren har han funnit både mygg- och knott
blomster.

Vid besöket vid Bärängstjärnen observerades en jorduggla, 
samt spillning av järpe.

Kommentar: Området kring byn Bäräng är variationsrikt och 
innehåller många intressanta biotoper på en relativt liten 
yta. Floran är mycket artrik och flera inslag av växter som 
ej är så vanliga i den här delen av landet. Hitintills är 
området skonat från kal avverkning eller någon annan form av 
exploatering av naturen. Detta tillsammans gör att området 
har ett högt naturvärde.

Kalavverkning av skogen är det största hotet. Även utdikning 
av myren kan tänkas bli ett hot.

Vi tycker att naturreservat bör bildas (enligt § 7 Naturvårds
lagen). Till dess bör området bevakas noga enligt § 20 
Naturvårdslagen.

Vi förespråkar att en detaljinventering, med tyngdpunkt på 
det botaniska, snarast bör utföras.

E. Skogsområdet vid Ava

Läge: Avaområdet (vår beteckning) är beläget öster om Ava
och Bäräng på Tynderölandets sydöstligaste del mellan Sundsudden
och Saltspannviken (se karta sid 27).

Området är i sin inre del skogsbeväxt. Skogen är en gammal 
naturskog, dvs träden är ofta gamla och höga, och även döda 
och omkull fall na träd förekommer, något man sällan ser i nu
tidens planterade skogar. Krontäckningen är genomgående hög 
och skogen gör ett trolskt intryck med många ringlande 
stigar över smaragdgrön mossa. Från de äldsta träden hänger 
skägglavar ner, ännu ett tecken på skogens ålder.
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Skogen utgör ett fint strövområde för bär- och svampplockning 
och för skogspromenader i allmänhet.

Skogens täthet och orördhet ger förutsättningar för ett 
varierat fågelliv (se lista), speciellt ugglor och hackspettar 
trivs bra i denna typ av skog.

Ava-områdets stränder är ännu oexploaterade av fritidshus 
och bryggor. Här finns både sandstränder, stenstränder och 
klippstränder.

Den bästa sandstranden finns vid Saltspannviken (sandstrand 
även vid Kapellsviken och Ungviken) där sanden bildat dyner 
(se geomorfologiska avsnittet). Stranden är helt orörd. Här 
finns bl a kanadagäss.

Kl ippsträndernas hällar sluttar ofta mjukt ner mot havet och 
är fina bad- och solbadplatser.

Stenstränderna är ofta uppbygda av klapperfält. Längre upp 
mot land (se geomorfologiska avsnittet) har ibland välutbildade 
strandvallar bildats.

Rödmyran vid Saltspannviken kan klassificeras som ett inter
mediärt kärr, p g a den rika mossfloran (se artlistan).

Kommentar: Avaområdet har sitt största värde som strövområde 
för det rörliga friluftslivet. Därför bör det skyddas från 
allt för omfattande avverkningar och fasta anläggningar för 
friluftslivet måste behandlas med största försiktighet för 
att behålla den viIdmarkskaraktär området har.

Största hotet mot Avaområdet är slutavverkning av skogen 
(redan har hyggen upptagits) och fritidshus (ökad exploatering 
hotar hela Tynderö). Detta bör bevakas noga enligt § 20 NVL. 
Skogsbruk bör bedrivas så långt som möjligt efter rörliga 
friluftslivets önskemål (gallring och luckblädning i stället 
för kalhyggen). Fritidshus bör ej få byggas här och ett 
utökat strandskydd kan anses befogat.
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ARTLISTOR

\

Lokal Al - B3

A. Skäggsta, ned mot Klingerfjärden

Al. Lövskogen 
A2. Ängar 
AJ. Strandzon

(i._Tolvösanden

Bl. Strandängen 
U2. Krumudden 
li3. Skogen

Al A2 A3 Bl B2 23

Aconitum septentrionale X X X Nordisk stormhatt
Aegopodium podagrarla X Kirskål
Alchemilla vulgaris coll. X X Daggkåpor
Allies incana X X X X X Gråal
Angelica sylvestris X X X Strätta
Antennaria dioica X X Kattfot
Barbarea vulgaris X Soinmargyl len
Betula pubescens X Glasbjörk
Betula verrucosa X Vårtbjörk
Caltlia palustris X Kabbeleka
Cardamine pratensis X X Ängsbrasma
Cardaminopsis arenosa X Sandtrav
Carex acuta X X Vass-starr
Carex aquatilis X Norrlandsstarr
Carex fl ava X Knagglestarr
Carex panicea X Hirsstarr
Chrysosplenium alternifolium X Gull pudra
Comarum palustre X X Kråkklöver
Convallaria majalis X X X tiljekonva1j
Deschampsia caespitosa X Tuvtatel
Dryopteris filix-inas X Träjon
Elymus arenarius X Strandrag
Cquisetum arvense X Akerfräkeri
Equisetum fluviatile X Sjöfräken
Filipendula ulmaria X X X X Älgört
Galium palustre X Vattenmära
Geranium sylvaticum X X X Midsommarblomster
Geum riva le X X Humleblomster
Glechoma hederacea X Jordreva
Juncus balticus X östersjö-tåg
Juniperus communis X X X En
Lathyrus maritimus X Strandvial
Lathyrus pratensis X Gulvial
Luzula multiflora X Ängsfryle
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Loka I

Lysimachia thyrsiflora 
Ma ianthemum bi folium 
Melandrium rubrum 
Melica nutans 
Molinia caerulea 
Myr i ca gale 
Oxal is acetosella 
Picea abies 

Pinus sylvestris 
Poa pratensis 
Polyyala amarella 
Polygonatum odoratum 
Populus tremula 
Poteritil la anserina 
Potenti 11a erecta 
Primula farinosa 

Prunus padus 

Ranunculus acris 

Ranunculus auricomus 
Ranunculus repens 
Rubus idaeus 
Rumex acetosa 
Rumex acetosella 
Sa Iix sp.

Scirpus palustris 
Sedaum acre 

Si lene nutans 
Sorbus aucuparia 
Taraxacum sp. 
Thalictrum flavum 

Triglochin palustre 

Trollius europaeus 
Urtica dioica 

Veronica agrestis 
Veronica serpyllifolia 
Vicia cracca 

Viola canina 
Viola riviniana 
Viola tricolor

Topplösa
Ekorrbär
Rödblära
Bergsslok
B1Å téte 1
Pors
Harsyra
Gran
Tall
Ängsgröe
Rosettjungfrul in
Getrams
Asp
Gasört

Blodrot

Majviva
Hägg

Smörblomma
Maj-smörblomma
Rev-smörblomma
Hallon
Ängssyra
Bergssyra
Videarter
Knappsäv
Gul fetknopp
Backglim
Rönn

Maskrosor
Ängsruta
kärrsälting
Smörbol1

brännässla
Akerveronika
Maj-veron i ka
Kråkvicker

Ängsviol
Skogsviol
Styvmorsviol
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Lokal C - E

c. Stordal sbäckens bäckravin

Dl. Sydsluttning vid Bäräng
D2. Bärängsstjärnen

E. Skogsområdet vid Ava

Arter markerade med en ring, är observerade av Rolf Lidberg, Sundsvall.

C - E

Loka 1

C Dl D2 E

Achillea millefolium X Rdl 1 i ka
Aconitum septentrionala X X Nordisk Stormhatt
Aegopodium podagraria 0 Kirskäl
Alchemilla vulgaris coll. X Daggkåpor
Alnus incana X X X Graal
Anemone nemorosa X Vitsippa
Angelica sylvestris X Strätta
Antennaria dioica X Kattfot
Anthoxanthuin odoratum X Vårbrodd
Arabis hirsuta X Lundtrav
Arrhenatherum pubescens X Luddhavre
Artemisia absinthium X Malört
Aulacomnium palustre X X Reffelmossa
Betula pubescens X X Glasbjörk
Calla palustris X Kissne
Calliergon cuspidata X Spjutmossa
Calluna vulgaris X Ljung
Caltha palustris X Kabbeleka
Carex appropinquata X Tagelstarr
Carex aquatilis X Norrlandsstarr
Carex dioica X Nålstarr
Carex limosa X Dystarr
Carex rostrata X Flaskstarr
Centaurea jacea 0 Rödklint
Chamaenerion angustifolium X Mjölkört
Chrysospleniuin al ternifol ium X X Gul 1 pudra
Cicuta virosa 0 Sprängört
Cinclidiurn stygium 0 Udd-stjärnmossa
Coeloglossum viride X Grönkulla
Comarum palustre X Kråkklöver
Convallaria majal is X Liljekonvalj
Corallhoriza trifida X Korallrot
Ueschampsia caespitosa X Tuvtatel
Dianthus deltoides X Backnejlika
Draba nemorosa 0 Sanddraba
Drosera rotundifolia X X Rund-sileshår
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Lokal

Dryupteris carthusiana 
Empe truni henna phrod i tum 
Erigeron acer 

Eriophorum angustifolium 
Eriophorum vaginatum 

Equisetum pratense 
Equisetum sylvaticum 
Fil iperidula ulmaria 
Fragaria vesca 
Geranium robertianum 
Geranium sylvaticum 
Geum riva le

Gymnocarpium dryopteris 
Hammarbya paludosa 
Hepatica nobil is 
Hierochloe odorata 
llippuris vulgaris 
Hypericum maculatum 

llypothoeris maculata 
Iris pseudacorus 

Knautia arvens is 
Luzula multiflora 
Maianthemum bifolium 
Ma lax is monophylla 

Matteuccia struthiopteris 
Melampyrum sylvaticum 
Melandrium rubrum 
Melandrium rubrum x album 
Melica nutans 

Menyanthes trifoliata 
Milium effusum 
Mnium sp.
Myosursus minimus 
Myr i ca gale 

Oxal is acetosella 
Oxycoccus microcarpus 
Paludella squarrosa 

Paris quadrifolia 

Parnassia palustris 
Peucedanum palustre 
Picea abies 

Pimpinella saxifraga 
Pirius sylvestris 
Poa nemoralis 
Polygala amarella 
Polygonatum odoratum 
Polypodium vulgäre 
Potenti 11a argentea 
Potent i 11a erecta 
Primula veris 
Prurius padus

C Dl D2 E

o

x

X

X

X

X
X

X

X

X X
X

X X
0
X

X X
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

X

X
X

X

X

X
X
X

Skogsbrak en
Krakn s
Grab inka
Angsul1
Tuvul1
Ängsfräken

Skogsfräken

Algört
Smultron
Stinknäva
Midsommarblomster
Humleblomster
Ekbräken
Myggblomster
Blésippa
Myskgras
Hästsvans

Fyrkantig jonannesört
Slåtterfibbla
Gul svärdslilja
Akervädd

Ängsfryle
Ekorrbär
Knottblomster
Strutbräken
Skogskoval 1
Rödblära
Rödblära x Vitblara
Bergsslok
Vattenklöver
Hässlebrodd
Stjärrimossor
Rättsvans
Pors
Harsyra
Dvärgtranbär

Piprensarmossa
Ormbär

Slätterblomma 
Kärrsi 1 ja 

Gran 
Bockrot 
Tall

lundgröe
Rosettjungfrul in
Getrams
Stensöta
Femfingerört
Blodrot
Gullviva
Hägg
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Lokal

c D1 D2 E

Pteridium aquilinum X örnbräken
Ranuncules acris X Smörblomma
Ranunculus polyanthemos 0 Back-smörblomma
Ribes alpinum X Må bär
Rosa canina X Nyponros
Rosa majalis X Kanel ros
Rubus idaeus X X Hallon
Rubus saxatilis X Stenbär
Rumex aquaticus 0 Hästskräppa
Satureja vulgaris X Bergmynta
Scirpus caespitosus X Tuvsäv
Scorpidium scorpioides X Kärr-klomossa
Sedum acre X Gul fetknopp
Sedum maximum X Kärleksört
Silene nutans X Backglim
Solidago virgaurea X Gullris
Sorbus aucuparia X X Rönn
Sparganium erectum 0 Stor igelknopp
Sphagnum sp. X X Vitmosse-arter
Sphagnum warnsdorfianum 0 Purpur-vitmossa
Taraxacum sp. X X Maskrosor
Thaiictrum flavum X Ängsruta
Thelypteris phegopteris X Hultbräken
Trientalis europaea X X Skogsstjärna
Turritis glabra X Rockentrav
Tussilago farfara X Hästhov
Urtica dioica X X Brännässla
Ultricularia minor X Dvärgbläddra
Vaccinium myrtillus X Blåbär
Vaccinium uliginosum X X Odon
Veronica chamaedrys X Te-veronika
Veronica officinalis X Ärenpris
Vicia sylvatica X Skogsvicker
Viola collina X Bergviol
Viola riviniana X Skogsviol
Viscaria vulgaris X Tjärblomster
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SYNPUNKTER PA MARKUTNYTTJANDE

Skogsbruk

Rationellt skogsbruk bedrivs inom delar av området. Här och 
var är stora hyggen upptagna. Det finns gott om naturvärden 
som är av intresse såväl för den naturvetenskapiigt-kulturella 
naturvården som för det rörliga friluftslivet. Hänsyn till 
naturvården enligt skogsstyrelsens tillämpningsanvisningar 
efter skogsvårdslagen bör noggrannt följas.
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Jordbruk

Mycket jordbruksmark har lagts ned och som följd av detta 
har igenväxningen gått långt. Enligt lantbruksnämndens 
klassificering av åkermark är stora områden av klass 1. Det 
vore önskvärt med en utökning av jordbruket då således goda 
förutsättningar finns. Detta vore bra för att behålla en 
levande bygd och för variation i landskapsbilden.
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Fritidsbebyggelse

Redan nu är trycket från fritidsbebyggelse stort längs 
Tynderö-kusten. Detta innebär stora inskränkningar av allemansrätten. 
En vidare exploatering av kusten är ej lämplig. Om fortsatt 
exploatering är nödvändig på Tynderölandet, är det bättre 
att bygga längs vägsträckorna inåt landet. På Åstön är 
antalet fritidshus färre. Då Åstön inte äger lika höga 
naturvärden som Tynderölandet, är ön inte lika känslig för 
exploatering. En försiktig utbyggnad är lämpligare här.

Rörligt friluftsliv

Fasta anläggningar för friluftsliv finns inte i området.
Kommunen planerar att dra en vandringsled längs Tynderökusten.
Vi anser att det rörliga friluftslivet ska främjas genom att 
befintliga stigar hålls öppna och genom ökad information om 
strövområden, som t ex Ava (lokal E) och Stordal sbäcken 
(lokal C).

Campingplatser och stugbyar är att föredra framför enskild 
fritidshusbebyggelse, då de inte utestänger allmänheten över 
större ytor. Vid en planering av dessas lokalisering bör 
naturvärdena noga beaktas. Den planerade campingplatsen vid 
Tolvösanden borde kunna få ett lämpligare läge.
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KARTMATERIAL

Ekonomisk karta över Sverige, skala 1:10 000.
17H 5h Slädaviken 
11 6h Söråker
" 5i Tynderö
11 6i Smedsböle
" 5j Klubbhamn
" 6j Åvikebruk
11 4j Aston

Topografisk karta över Sverige, skala 1:50 000 
17H Sundsvall N0 
17H Sundsvall S0

Lundqvist, J 1979: Rekognoseringskarta till SGU:s jordartskarta över
Västernorrlands län. Sveriges geologiska undersökning.

Lundqvist, T 1979: Rekognoseringskarta till SGU:s berggrundskarta över
Västernorrlands län. SGU.

Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 1953: Atlas över Sverige.
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ORDLISTA

Biotop Naturmiljö med visst växt- och djurliv.

Drumlinoid bildning Avlång terrängform i isens rörelseriktning som kan 
förekomma både i den fasta berggrunden och i de 
lösa avlagringarna.

Jordmån Den del av jordart som är beroende av klimatet och 
biosfären.

Edafisk faktor Markens inflytande på växtvärlden som en följd av 
dess beskaffenhet. T ex textur, struktur och 
näringshalt.

Ekologisk variation Variation i naturmiljön t ex genom olika biotoper.

Ekosystem Samtliga organismer som lever tillsammans inom ett 
område och den icke levande miljön, som organismerna 
finns i, utgör ett ekosystem.

Erosion Borttransport av jordmaterial från marken. Det kallas 
för fluvial erosion om det sker med vatten och vind
erosion om det sker med vinden.

Flarkar Kärrpartier som periodvis står under vatten och finns 
mellan strängarna i biandmyrar eller sluttande kärr.

Fluvial ackumulation 
Fluvial erosion, se 
erosion

Ansamling och sedimentation av material som transport 
erats med vatten. Brinkar, näs, levéer och korvsjöar 
är exempel på former som kan uppstå vid fluvial ero
sion och ackumulation.

Flygsand Grovmo - mel lansand, diametern är 0,6-0,06 mm.

Förna Det översta markskiktet som består av dött organiskt 
material, som ännu ej är nedbrutet.

Geomorfologi Läran om jordytans former och de formskapande pro
cesserna .

Kapil 1ärvatten Av ytspänningen kvarhållet vatten i marken.

Klapperstensfält Fält av rundade stenar där det finare materialet är 
bortsvallat.

Krumudde Udde av sand uppbyggd av kustprocesser, strömmar m m.

Linjetaxering Metod som används vid fågelinventering då alla fåglar 
som observeras längs en i förväg utlagd linje noteras
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Meandring Det slingrande lopp som vattendrag får i lösa avlag
ringar .

Morän Jordart som är en direkt avlagring av inlandsisen och 
kan inehålla alla kornstorleksgrupper. Den kan även 
vara svallad genom vågbearbetning i sina övre lager.

Naturreservat Kan bildas av länsstyrelsen till skydd för naturen 
enl § 7 i naturvårdslagen.

Naturvårdsområde Kan bildas av länsstyrelsen enl § 19 i naturvårds
lagen, till skydd för naturen. Innebär dock ej lika 
starkt skydd som naturreservat.

Rutkartering Antalet häckande fåglar inom en ruta på 5 x 5 km 
räknas. Används vid fågel inventeringar.

Samrådsområde Förordnande enl § 20 i naturvårdslagen. Detta inne
bär att vissa ingrepp i naturmiljön måste anmälas 
i förväg till länsstyrelsen, så att hänsyn till 
naturvården kan tas.

Strandvallar Terasser utbildade vid strandkanten av vågornas 
verksamhet.

Vittring Finfördelning eller upplösning av bergarter eller 
mineralytor beroende på fysikaliska, kemiska eller 
biologiska processer.
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Samhällsorgan i länet 
1981 års länsrapport
Befolkningsutvecklingen samt bostads- 
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historisk undersökning.
"Urskogen" på Vändåtberget
Rastplatser längs länets huvudvägar
Plan för regional räddningstjänst
Fritidsbebyggelsen i länet 1980/81 
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