Så här hittar du till Norrfällsviken:
Reservatet är beläget längst ut på Mjällomshalvön. Från
E4 i Gallsäter eller Ullånger följder du bara skyltningen
till Norrfällsviken. Därifrån utgår stigar till reservatet.
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Welcome to Norrfällsviken!
The scenery in Norrfällsviken is barren and rocky. The nature
reserve was created to preserve the valuable untouched shoreline, which has some of the finest examples of rubble fields
found in the county. These boulders, deposited by retreating
glaciers, have been laid down in characteristic ridges along the
shoreline. This process is still continuing, the land is rising,
lifting the fields from the sea. The fields are lent a lovely yellow hue by the map lichen Rhizocarpon geographicum, which
covers the boulders. The reserve is of interest to birdwatchers
during the spring and autumn migrations. Characteristic forest
species during summer are the common redstart Phoenicurus
phoenicurus and spotted flycatcher Muscicapa striata, and gulls
in the sea. You may also glimpse the razorbill Alca torda and
cormorant Phalacrocorax carbo.
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Norrfällsviken

- klapperfält och kuströsen

Mindre vattensalamander

Fiske och camping
För den fiskeintresserade rekommenderas att fiska
efter havsöring i småvikarna. Bästa tiden är juli och
augusti. Fisket är gratis i havet. I närområdet finns
golfbana, havsbad vid Storsand som för övrigt är
naturreservat samt även Villmyrans naturreservat.
Vid Norrfällsvikens Camping finns övernattningsstugor, tältplats, husvagnscamping, kiosk och affär.
En fiskrestaurang finns vid fiskehamnen.

Naturreservat i Västernorrlands län

The barren, leached ground does not support lush vegetation.
It is dominated by dwarf pine forest with some juniper bushes and deciduous trees. The ground is covered by lichens,
mosses, heather Calluna vulgaris and berry bushes. Purple
loosestrife Lythrum salicaria and orpine Sedum telephium grow in
a few locations along the shore. The reserve includes marshes
with pools containing smooth newt Triturus vulgaris. There is
also a prehistoric site with fourteen cairns from the Bronze
Age. The reserve is managed by the County Administrative
Board. www.y.lst.se

I reservatet är det inte tillåtet att:
- framföra motordrivet fordon, cykla eller rida,
- tälta eller skada mark och block,
- elda annat än på anvisade platser,
- skada eller fälla levande eller döda, stående eller
omkullfallna träd och buskar,
- skada vegetationen genom att plocka eller gräva upp
växter eller växtdelar. Plockning av bär och matsvamp är
tillåten,
- störa djurlivet eller att medföra husdjur som inte är
kopplat.
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Välkommen till Norrfällsviken!
Mäktiga klapperfält
Naturen i Norrfällsviken är karg och präglad av berg
och sten. Reservatet har en areal på 174 hektar och
bildades 1969 för att bevara den ostörda värdefulla
kustnaturen med några av länets mäktigaste klapperfält. De röda granitklipporna ger området en
speciell färgprakt. Denna nordingrågranit som är en
så kallad rapakivigranit är typisk för Höga Kusten
men sällsynt i övriga Sverige. De stenar som inlandsisen en gång lämnade efter sig har rullats och
slipats mot varandra och samlats i karaktäristiska
strandvallar. Än idag fortsätter processen i strandkanten. Genom landhöjningen stiger klapperfälten
upp ur havet. Kartlaven, som bekläder stenarna, ger
fälten en vacker gul färgton.
Fågelliv
Yttersta udden i reservatet är en intressant plats för
fågelstudier under vår- och höstflyttningarna. Här
ses sjöfåglar, rovfåglar och tättingar dra förbi. Har
du tur kan du få se tordmule, havsörn och storskarv
ute över havet. Under hösten ses ibland tallbit och
lappmes. Karaktärsarter för skogsmarken under
sommaren är rödstjärt, grå flugsnappare och för
havet måsar, trutar och småskrak. Några kilometer
ut ligger Gnäggen, en fågelö som är reservat med
beträdnadsförbud vår- och sommartid.
Vattensalamander och kuströsen
Den karga, urspolade marken tillåter ingen frodig
vegetation. Marvuxen tallskog dominerar med
inslag av enbuskar och lövträd. Lavar, mossor,
ljung och bärris täcker marken. I bördigare svackor
i norra delen av reservatet där finare material ligger
kvar växer granskog. Fackelblomster och kärleksört
växer på några ställen vid stranden. Inom reservatet finns myrmarker med gölar där det förekommer
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mindre vattensalamander. Här finns också ett fornminnesområde med 14 rösen, flertalet belägna på
klapperfälten. Rösena är i huvudsak från bronsåldern och ligger 30-50 meter över havet.
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Vandring med utsikt
Stigar markerade med blå färg leder ut i reservatet.
De leder bland annat ut till en utsiktsplattform varifrån man har en hänförande utsikt över havet och
Nordingråkusten. Flera vindskydd finns och vid en
liten tjärn ligger en enkel rastplats med eldstad och
sittbänkar. Här får du gärna göra upp en brasa men
var försiktig med elden och elda inte när det är torrt
i markerna. Reservatet förvaltas av länsstyrelsen i
Västernorrland. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se

