21 Hällom & Siljeberget
Ovanför villorna i Lillhällom finns lövskog dominerad av gråal och hägg. Här finner man om
våren sundsvallsviol (bergviol) och skuggviol.
Senare på sommaren blommar högväxta lundväxter som hässleklocka och stinksyska.

Hällmarken
Norr om villorna finns solexponerade torra
berghällar som genomströmmas av kalkpåverkat vatten. Hällarna består av lättvittrad
gråvacka. I slutet av april lyser berghällarna
ljusgröna av dvärgvårlök. Andra vårväxter är
nagelört, vårveronika, vårförgätmigej, grönknavel och sandnarv. Under högsommaren
blommar backlök, gullklöver och den väldoftande orkidén brudsporre. Backförgätmigej
har här sin enda växtplats i Medelpad (landets
nordligaste). Hällmarken begränsas i norr av
en gammal stengärdesgård.
Hackslåtten
Strax ovanför hällmarkerna finns en ängsmark
(hackslått) där gräset stagg bitvis dominerar.
Stagg kallades här förr för häran och ansågs
svårslaget. Slåtterfolket fick stiga upp tidigt
medan daggen var kvar för att med lien kunna
slå av staggens gråa tuvor. En buske av brakved pryder även hackslåtten. I åkerkanten står
en gammal härjad lönn som en gång i tiden
var vårdträd vid en bondgård som nu är borta.
Stiftsskogen
Nordost om hackslåttern, följ den gulmarkerade stigen till höger, finns ett område med
gammal granskog som Svenska kyrkan avsatt
som stiftsreservat, Selångers Gammelskog.
Skogen är bördig och granarna är grova och
höga. I maj lyser skogen blå av blåsippor.
Under högsommaren är nordisk stormhatt
och trolldruva vanliga. Gullpudra och scharlakansvårskål pryder om våren fuktiga stråk
där vatten silar fram. Senare täcks dessa av
vitblommig nordlundarv. Om hösten växer
här sillkremla, en fin matsvamp. Här är även
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Cirka 7 km från Sundsvalls centrum; åk väg
86, tag till höger i Lillhällom (Fuxvägen) och
kör upp i villaområdet. Det går att parkera
längs med Fuxvägens huvudgata. Stigen börjar vid skylten Fuxvägen 40-55.

kungschampion funnen, en läcker, sydlig raritet. På fallna granar växer många vedsvampar
som granticka och trådticka.

Siljeberget
Genom gammelskogen går en stig upp mot
Siljeberget med fin utsikt. För att nå utsiktspunkten tar man den gulmarkerade stigen
uppför berget. När den planar ut, tar man
den omarkerade stigen till vänster. Nedanför
Siljebergets mäktiga sydstup finns hassellundar och ett tiotal skogslindar som här överlevde det kallare klimat som inträdde efter
värmetiden. Det var här som predikanten och
botanisten Lars Levi Læstadius på 1820-talet
för första gången i landet fann sundsvallsviol
(bergviol). Här växer även bergmynta som är
ovanlig i landskapet. I hassellunden är flera
sällsynta svamparter funna som hjärntryffel och pipröksvamp. Redan i mitten av april
fladdrar citron- och nässelfjärilar i rasmarkerna och huggormar samlas för att njuta av
solvärmen. Flera olika arter av humlor surrar
runt i blåbärsriset och fåglar som morkulla
och spillkråka trivs i omgivningarna.

