55 Fanbyklacken
Sundsvall högsta topp är Klackpiken på Fanbyklacken med 507 m över havet. Från Klackpiken har man vidunderlig utsikt och där
finns vindskydd med bänk, bord, utsiktstorn
och möjligheter att grilla. Utsikten är belöningen för en ansträngande promenad, men
ta med stövlar, myggmedel och mycket vätska!
Gästbok finns i lådan i vindskyddet.
Från parkeringen vid Tjärnsjön finns en
skylt som visar var vandringsleden på 3.5 km
börjar. Först följer en vältrampad stig, kantad
av pampiga myrstackar, genom fuktig blåbärsgranskog. På vänster sida har man Kallasmyran, en stor fin tallmyr med arter som rosling
och hjortron.
Vid ”stora” vägen, ta höger. På vänster sida
passerar du Klackbodarna och stigen mot
Gransjön. Inte alltför långt uppe i skogen
finns en av fäbodarna kvar.
Till Fanbyklacken fortsätter man den större vägen en bit till, passerar en bäck och inom
cirka 100 m finns en skylt in till vänster. En
gulmarkerad stig leder upp till toppen.
Stigen går brant genom fuktig blåbärsgranskog som bitvis är mycket frodig och örtrik.
En vacker skogsbäck rinner parallellt med
stigen i början av vandringen och längre upp
mot toppen finns fina myrmarker.

Växter
Blåbärsgranskog, delvis med frodig bäckmiljö,
med arter som vitsippa, torta, ekorrbär, midsommarblomster, spindelblomster, skogsbräken,
ekbräken, hultbräken, majbräken, strutbräken,
kabbleka, lummer, ormbär, vårfryle, skogsstjärna
och kärrviol.
Lavar
Garnlav och skägglavar trivs i den fuktiga skogen. Biologiskt och rekreationsmässigt värdefull skogsmark!
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60 km från Sundsvalls centrum; kör över
Sidsjön mot Viforsen, ta av mot Hassela, sedan mot Matfors i Sörfors för att sedan köra
mot Norrhassel. I Norrhassel ta åter av mot
Hassela och fortsätt över Hälsingegränsen.
Innan Framängsån går en avfart västerut (åt
höger) mot Ulvsjön (skylten syns, men är
”felvänd” när man kommer norrifrån). Vid
andra skogsbilvägen finns en skylt, dekorerad med röda hus på övre kanten, på denna
står det svagt Tjärnsjön och där svänger man
höger. Passera en skogsbilväg som går till höger och sen tre som går till vänster. Vid fyrvägsskälet ta vänster. Vid Tjärnsjön finns en
skylt mot Gransjön, vid denna skylt finns en
parkeringsyta och en skylt som visar leden
till Fanbyklacken.

Djur
Här kan man stöta på många av våra större
djurarter. Några exempel på fåglar i området
är härmsångare, grönsångare, gärdsmyg, trädkrypare, korp, tjäder, fjällvråk och kungsörn.
Vid ett besök på toppen sågs två vackra Makaonfjärilar kretsa kring varandra.

