45 Rigåsens naturreservat
I nordvästra delen av Medelpad, 425 m över
havet, ligger ett vackert gammalt nybygge, Rigåsen. Nybygget bestod av två hemman som
brukades fram till 1940-talet. Sedan dess har
många av byggnaderna rivits eller förfallit. Rigåsen blev naturreservat 1982 och man försöker bevara den värdefulla floran genom årlig
slåtter av ängsmarkerna. Rigåsen är också ett
Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.
På Rigåsen finns en mängd kulturbundna
vegetationstyper som numera är sällsynta; slåttermarker, gårdstun, dikesrenar och lövskogsbryn. Geologin gör området vackert böljande.
Välväxta hänglavar finns i området, det tyder
på ren luft. Särskilt intressant är den artrika
torrängsfloran som innehåller flera sällsynta
växtarter. Trots att trakten har en sur berggrund
finns här en hel del kalkkrävande växter.

Växter
Slåttermarker med ovanliga ängsväxter som
topplåsbräken, gulmåra, rödklint, piprör, blåsuga, låsbräken, stagg och åkervädd. Den stora
rariteten har varit fjällgentiana, som här haft en
av sina två kända växtplatser i Medelpad, men
tyvärr har den ej synts till under de senaste
åren.
Lavar
På det kvarvarande bostadshuset växer en för
landskapet ytterst sällsynt lavart, den giftiga
gulgröna varglaven (nordöstlig utpost). Den
naturliga växtplatsen för denna lav är talltorrakor men här har den koloniserat den omålade timmerväggen.
Djur
Lavskrika och orre finns i området kring Rigåsen. Vid Lövsjön kan man få se och höra storlom.
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63 km från Sundsvall; åk vägen via Gudmundstjärn (se lokal 34) till Bredsjön och fortsätt
västerut till Slättmon. Tag till höger och följ
den väg som går norrut längs den långsträckta Stor-Skälsjön (efter en dryg kilometer
passerar vägen över ett gammalt delta som
bildades då en isälv mynnade vid högsta kustlinjen). Fortsätt ytterligare en mil, därefter är
det skyltat. Från vändplanen norr om Lövsjön är det en dryg kilometers promenad.
Stigen från Lövsjön går genom blåbärsbland
skog, över myr och genom plockhuggen skog
fram till Rigåsen.
Ett annat alternativ är att åka den nya
skogsbilvägen mot nordväst från Uddefors
(sydost om Bredsjön) och nå Rigåsen österifrån via en nyupptagen stig.

Geologi
Rigåsen ligger på ett underlag av drumlinoida
former. Drumliner är ett slags ryggformade
moränkullar som avsattes av inlandsisen, ofta
stödjande mot en bergklack. Dessa kullar kan
tydligt urskiljas här.
Friluftsliv
Möjlighet att rasta och övernatta i bagarstugan. Här finns torrdass, ved i vedboden och
dricksvatten i vattenkällan.

Rigåsen

Veta mer
Se länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se som
även beskriver Rigåsens historia, så långt vi
idag känner den.
I närheten
I Rigåsens omgivningar finns strövvänliga
skogar, orörda myrmarksområden och i sydväst det fina fiskevattnet Lövsjön. Runt Lövsjön går en fin stig. Längs denna finns två
vindskydd med grillplats och fina bärmarker.
På sjöns östra sida ligger Rödmyran, en vackert, lite välvd myr, som sluttar mot sjön. Löv-

sjön ingår i Lögdö kortfiskeområde. För mer
info se www.fiske.sundsvall.se
Vid Stor-Skälsjöns södra ände finns badplats med bord, bänkar, vindskydd, grillplats,
ombytesrum och gungor.
Ungefär tre kilometer sydost om Rigåsen, på
gränsen till Timrå kommun, ligger Fager-åsens
naturreservat med brandpräglad naturskog. För
att veta mer om Fageråsen, se www.y.lst.se
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