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51  Övre Sulån

Öster om Holmsjöändan ligger Sulsjön och 
övre Sulåns naturreservat och Natura 2000-
område. Övre Sulån finns med på listan över 
världens mest skyddsvärda våtmarker och vat-
tenmiljöer (Ramsarlistan). Det 323 ha stora 
reservatet, fördelat på 190 ha sötvatten och 
133 ha land, är härligt att ströva i med en 
blandning av myrar, hällmarker, barrbland-
skogar och småvatten. Skogen har uppkom-
mit naturligt efter avverkningar under sent 
1800-tal och efter en brand i området kring 
år 1900. Än finns stubbar med brandljud kvar 
att beskåda.

Sulån är ett levande vattendrag som mjukt 
slingrar genom landskapet avlöst av mindre 
forsar och små vattenfall. Här finns ett av Sve-
riges mest skyddsvärda flodpärlmusselbestånd 
och det är lätt att se dem genom åns klara vat-
ten. Nedre delen av Sulån har påverkats ne-
gativt, bland annat av täktverksamhet, så det 
är bara inom reservatet man med säkerhet har 
föryngring av musslorna.

Området ingår i Selångers fiskevårdsområde 
och arrenderas av Sundsvalls sportfiskeklubb. 
Sulsjön har en naturlig fiskfauna av öring, ab-
borre, småspigg och elritsa. I Sulån och Kvarnt-
järn finns öring, bäcköring, stensimpa, bäck-
nejonöga och elritsa.

Svampar och lavar
Här finns flera signalarter för höga naturvär-
den som tallticka, violettgrå tagellav och ring-
lav.

Djur
Skyddade arter enligt Natura 2000 är: flod-
pärlmussla, stensimpa och lodjur. Här finns 
spännande fågelarter som järpe, orre, tjäder, 
fiskgjuse, storlom, pärluggla, spillkråka, tretåig 
hackspett, tofsmes, grönbena och sångsvan. Här 
är också en intressant smådjursfauna med stora 

myrstackar, rikligt med sländor och många 
skalbaggsarter, som långhorningen lövträdslö-
pare. Grodor och kräldjur, som skogsödla, har 
en bra miljö inom reservatet. 

Kulturmiljö
Vid Sulsjöns utlopp liksom vid Kvarntjärns 
södra spets finns rester efter fördämningar 
som troligen använts för magasinering av vat-
ten till flottningen och till sågen som tidigare 
fanns i reservatets södra del.

Veta mer
Länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se

Cirka 35 km från Sundsvalls centrum; följ 
väg 320 från Kovland mot Holm. I Soda-
len är det skyltat Naturreservat åt höger 
(Brunnsvägen). Där Brunnsvägen svänger 
kraftigt åt höger går en mindre väg skyl-
tad ”naturreservat” rakt fram. Där denna 
väg slutar finns informationsskylt och dass. 
Härifrån leder en stig ner till Sulsjön. Blå-
markerade träd leder fram till ett vind-
skydd på Sulsjöns södra sida. Ytterligare en 
bit bort (nära Sulåns utlopp) finns ytterli-
gare ett vindskydd.


