56 Blåsttorpet
Blåsttorpet är ett skogstorp, högt beläget
på en åsrygg, i finnbygden i södra delen av
Stöde. Torpet togs upp i början av 1700-talet
genom svedning av skogsmarken. Ett vackert
utflyktsmål.
Vid Blåsttorpet finns en artrik och välskött
kalkpåverkad hackslåttmark, där man kan
finna flera sällsynta och hotade ängsväxter och
svamparter. Hackslåtten ingår i det nätverk
av florareservat som är viktiga att bevara för
framtiden. Området är klassat enligt Natura
2000 för naturtypen artrika stagg-gräsmarker.
Ängsfloran är som bäst i slutet av juni till mitten av juli och svamparna finns under augustioktober.

Växter
Här finns stagg, fältgentiana, kattfot, prästkrage och låsbräken, arter som klassas som
typiska för denna naturtyp. Vissa år blommar
tusentals fältgentianor kring mitten av augusti. Andra växter som kan ses är brudsporre,
höskallra, revfibbla, dvärglummer, rödklöver,
smörboll, klockpyrola, myska, ormrot, borsttistel, grönyxne, slåtterblomma och ögontröst.
Svampar
Under hösten kommer svampar som vaxskivlingar och rödsporingar.

63 km från Sundsvall; tag E14 till Stöde, sväng
vänster över Ljungan (väg 305), sen vänster
mot Ulvsjön och sen vänster mot Ulvsjön
igen. Passera Ulvsjöån och tag vänster igen.
Efter cirka 1.5 km har du Blåsttorpet på
vänster sida och hackslåtten på höger sida.
Skylt finns vid reservatet. Alternativt kan
man åka vägen via Sörfors och Norrhassel
till Johannesfors (se lokal 70) och fortsätta
vägen västerut fram till Ulvsjön.

Djur
Flera sorters gräshoppor och fjärilar som vitfläckig guldvinge, olika arter av pärlemorfjäril
och blåvinge.

lummer. Vid Ulvsjöns utlopp finns bänkar
och grillplats.

I närheten
Vid Ulvsjön finns en intressant zonerad
strandvegetation som en följd av det smala
utloppet ur sjön som ger stor variation på vattennivån. Här kan man hitta arter som kung
Karls spira, ärtstarr, mattlummer och lopp-

Nordost om Blåsttorpet ligger Björkbäcksmyran som är klassad som Natura 2000-område för naturtypen aapamyr. Aapamyrar är
myrar som domineras av kärr. De värdefullaste områdena på Björkbäcksmyran är rikkärren i norr, strandkärren längs bäcken samt
den artrika sumpskogen i sydväst.
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