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46  Lovik-Storflon

Nära Jämtlandsgränsen, mellan Holmsjön och 
Indalsälven, ligger det högt belägna (430-455 
m över havet) myr- och skogskomplexet Lo-
vik-Storflon som blev naturreservat 1985. Det 
är på 365 ha och antaget som Natura 2000-
område enligt art- och habitatdirektivet. Om-
rådet domineras av myrarna som svagt välver 
sig över en vattendelare vilket gör att området 
avvattnas i tre olika riktningar. Reservatet är 
omgivet av hyggen, men är så pass stort att 
man ändå får en äkta vildmarkskänsla. Efter 
att ha forcerat den smala remsan av upp-
växande skog bakom informationstavlan, så 
kommer man in i detta relativt lättströvade 
myr/skogskomplex.

Natur
Lavrik granskog av frisk blåbärstyp. Myrarna 
är fattiga lågstarr-tuvullkärr av fastmattetyp. 
Några tjärnar berikar området. Grövre tallar 
dimensionsavverkades för cirka 110 år sedan. 
Skogsholmarna är urskogsartade med 100-200 
år gammal granskog med rödlistade tickor som 
gränsticka, doftskinn, doftticka, stor aspticka 
och stjärntagging. 

Djur
Fågellivet är ganska rikt med häckfåglar som 
kricka, gluttsnäppa, grönbena, enkelbeckasin, 
dalripa, trana, sävsparv, gulärla, fiskmås, ängs-
piplärka, talltita och buskskvätta. Under goda 
sorkår häckar även fjällvråk. Har man tur kan 
man få uppleva orrspel samt se större djur 
som älg, björn och lodjur. 

Kulturmiljö
Storstensjöbodarna som är upprustade fä-
bodar. I närheten av reservatet finns fångst-
gropsystem.

Annat i närheten
I väster finns ett annat myrkomplex, Eriks-
myrorna, med arter som odonvide. I en sump-
skog intill finns lappranunkel och skogssallat.

Veta mer
Länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se

75 km från Sundsvalls centrum; tag väg 86 
mot Kovland, sen vänster mot Holm. Passera 
Anundgård och fortsätt mot Loviken. En bit 
efter ortsskylten Loviken finns en skylt Lo-
vik-Storflon som pekar åt höger. Härifrån är 
det drygt 13 km kvar till reservatet. Fortsätt 
rakt fram till en vändplats. Vägen till reser-
vatet fortsätter till vänster. Följ den tills du 
har infotavlan om reservatet på höger sida 
(cirka 2.4 km).

Ekorre


