86 Björköviken
Björköviken är en grund havsvik 8 km öster
om Njurundabommen. Från parkeringen har
man härliga utflyktsmål i alla riktningar.
I viken finns en liten sandstrand. Sydost
om denna finns en säregen tallskog med unika
svampar på böljande sanddyner som är kalkrika på grund av skalgrus. Tallsandskogen är
delvis biotopskyddad av skogsstyrelsen. Den
grunda viken är en populär rastplats under
hösten för framförallt vadare.
Fortsätter man vägen från parkeringen
kommer man till ett litet fiskeläge som är en
bra plats för fågelskådning. Längs stranden
öster om fiskeläget finns en fin flora med
mäktiga havtornssnår. Detta område klassas
med mycket högt naturvärde och man har
funnit 109 olika arter av kärlväxter.
Om man går in på stigen mitt emot parkeringen kan man följa stigar i en härligt fuktig och mossig blåbärsbarrskog. En underbar
skog med fina bär- och svampmarker. På vänster sida av stigen följer Sjömyran. I gränsen
mellan Sjömyran och skogen finns kantvitmossa som är en signalart för att miljön har
kunnat utvecklas under lång tid. Kontinuitet
är värdefullt för många känsliga och hotade
arter.
Följer man stigen fram till en stigkorsning,
så leder stigen till höger upp på en vacker tallhällmark.

Växter och svampar
Den biotopskyddade tallskogen består mest
av mjölon, lavar och intressant svampflora
med arter som frygisk spindling och blåfotad
taggsvamp. Längs havsstranden finns arter
som havtorn, strandråg, strandglim, fackelblomster, väldoftande pors, strandvänderot,

24.5 km från Sundsvall; åk E4 söderut till Njurundabommen, tag vänster mot Lörudden
och fortsätt i 9 km. Strax efter avtagsvägen
mot Skatan-Galtström går en liten grusväg in
till vänster, följ denna cirka 500 m och parkera
vid tallskogen. Badplatsen är i andra änden av
tallskogen, följ stigen genom skogen, passera
bäcken och fortsätt till havet.

frossört, gåsört, blåtåtel, kråkklöver, slåtterblomma, östersjötåg gul svärdslilja och kustbaldersbrå. På myren finns arter som pors, vattenklöver, sumpbläddra, tranbär, dvärglummer,
storsileshår, rundsileshår, vitag och orkidéer.

Djur
Chans att se de flesta av landskapets vadararter, som gärna rastar i viken vid lågvatten,
främst under hösten. Sim- och dykänder både
stannar till och sträcker över viken. Arter som
bläsand, stjärtand, gråhakedopping och bergand är några av de spännande arter man kan
få se. Många arter som är ovanliga i Medelpad har setts här genom åren. Bästa tid för
fågelstudier är mitten av juli-september. Åtta
arter av strandskalbaggar är funna i området.
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