19 Klissberget
Klissberget är ett stadsnära och trevligt strövområde väster om Sidsjön och sydväst om
Nacksta. Området är delvis mycket påverkat
av skogsbruk, men här och där finns riktiga
pärlor. Fastän det är nära till flera stora bostadsområden, är det möjligt att vandra kilometervis i olika typer av skogsmark.
Ett flertal stigar går till Klissbergets topp
och många stigar går kors och tvärs genom
skogen. Vill man ha ”guidning” finns färgmarkerade leder att följa.
Klissberget med omgivning bjuder på
vackra tallhällmarker, fuktiga blåbärsskogar,
bäckmiljöer med omgivande våtmarker och
örtrika skogar/sumpskogar.
Klissbergets topp är besatt av master och
ledningar, men utsikten från berget är fantastisk! Härifrån får man en fin överblick över
hur vackert vårt landskap är! Toppstugan är
öppen under helgerna.

Växter
Arter som tibast, olika violer och pyrolor, blåsippa, liljekonvalj, nordisk stormhatt, älgört,
linnea, midsommarblomster, gullris, stenbär,

Knappt 2 km från Sundsvalls centrum; kör
E14 mot Nacksta, sväng vänster upp på Lekängsvägen och sen höger in på Sallyhillsvägen. Passera värmeverket och sväng vänster
vid nästa avfart som är elljusspårets parkering. Det är lätt att hitta hit även från Sidsjön
och Mårtensro.

hultbräken, majbräken, skogsstjärna, blåklocka och vårärt. Under de breda ledningsgatorna är det fina enemarker med riktigt
högväxta exemplar.

Svampar
Många signalarter som svavelriska, granriska,
dofttaggsvamp, rödgul trumpetsvamp och gul
taggsvamp. Här finns också matsvampar som
fårticka, olika soppar, trattaggsvamp, vinkremla, tegelkremla och guldkremla.
Djur
Beroende på var i området man är finns möjlighet att få se ett brett spektrum av djurarter. Här finns fåglar som spillkråka, tjäder
och tofsmes. Här finns också fina grodlokaler
samt passande områden för reptiler, för insekter och för älg, rådjur och annat större vilt.
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Vackra skogen
Den gula leden har högst naturvärde. Man tar
av från elljusspåret och går in på gul/röd led.
Först går man genom tät uppväxande skog.
Där röd och gul led delar sig följer man gul
led, över ledningsgatan och genom ytterligare
ett parti uppväxande skog.
Gul markering leder dig till en mycket
speciell skog, en flerskiktad och olikåldrad
barrblandskog med rikt lövinslag som björk,
rönn, al, brakved och olvon. Bitvis är den en
örtrik sumpskog, bitvis mer vitmossadominerad. Många träd växer som på socklar och flera
mer eller mindre aktiva bäckarmar bildar som
ett delta som sprider sig och går ihop igen igenom skogen. Gör gärna en avstickare och följ
bäcken i dess olika riktningar. Här finns en fin
kalkbarrskog.

Ungefär där bäcken har sin källa kommer
man ut på ett vidsträckt hygge, här gäller det
att ha ögonen öppna efter de gula markeringarna. Går man rätt har man snart en lite större
våtmark på höger sida och snart börjar det
luta uppför mot Klissbergets topp.

Toppturen
Om man från Klissbergets topp tar en tur
på orange led (mot torpet) går man först
över tallhällmark med spännande geologiska
skärningar. Sen följer en fin skog, en gammal
granskog med grova aspar och annat löv, lågor och stående döda träd. Först är den mer
av blåbärskaraktär, senare med mer gräs, örter
och ormbunkar. Gott om fårtickor.
Veta mer
Våra leder och spår. Kultur & fritid
www.sundsvall.se

Våtmarken med orkidéer
Efter denna skog följer en ledningsgata som
delar sig i två. När man passerat denna har
man en mycket fin orkidétät våtmark längs
med bäcken på vänster sida av gul led. Denna
våtmark sträcker sig från ledningsgatan och
upp till bäckens början. Gul led går ömsom
genom uppväxande skog och ömsom alldeles
vid våtmarken. Förutom alla orkidéer växer
rätt mycket tall, olika lövträd som björk och
brakved, enebuskar och tranbär. Kontrasten
mellan våtmarken och de bitvis branta hällmarkerna söder om våtmarken är markant.
Gul led passerar sen bäcken och går längs
en smal fuktig passage av blåbärsbarrskog mellan de torra hällmarkerna. Här och där breder
bäcken ut sig i mindre orkidévåtmarker. I skogen växer kantareller och trattkantareller. I det
här området finns också en fin aspdunge.
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