89 Salen
Njurundakustens största strandängar finns vid
havsviken Salen, 3 km sydväst om Lörudden.
De artrika ängarna är kalkpåverkade, troligen av
vatten som silar genom skalgrusbankar. Det är
inte lätt att ta sig till Salen landvägen, områden
av tät skog hindrar framfarten.
Lill-Salen har varit en del av havsviken,
men landhöjningen har gjort den till en liten
insjö. På dess södra strand växer den purpurröda blomman kustarun. Mellan Lill-Salen
och havet finns en mossig äldre granskog med
signalarter som violettgrå tagellav.

Växter
Strandängar med ängsnycklar, skogsnycklar,
kustarun, strandklo, strandaster, ormtunga,
havssälting, gul svärdslilja och strandförgätmigej. Vid Salen finns en av landets nordligaste lokaler för vattenväxten havsnajas. Orkidéerna blommar i mitten på juli.
Djur
Området är viltrikt. Salen fungerar som rastplats för vadare och änder. Häger ses regelbundet och grågås häckar i området.
I närheten
Det kalkpåverkade Natura 2000-området Grönviksmyran med ängsnycklar, myggblomster,
brunag och småsileshår. Grönvikstjärnen
med rikt trollsländeliv, där lärkfalk kan ses
jaga. Längre nordvästerut, den Natura 2000klassade myren Juni-Stormyran med artrik
kärlväxtflora och fåglar som smålom, trana
och sångsvan.
Vid Björköfjärden finns en fin sandstrand
med grova tallar, långbord, bänkar och grillplats. Kör cirka 4.8 km på vägen ut på Ännsiklandet, sväng höger upp på en skogsbilväg
och parkera vid vändplatsen 400 m senare.
Härifrån går en mindre väg som blir en stig ner
till badplatsen, det tar 10 minuter att gå dit.

31 km från Sundsvall; åk E4 till Njurundabommen och kör mot Lörudden. Mitt emot
avtagsvägen till Junibosand går en skogsbilväg in till höger mot Ännsiklandet. Fortsätt
2 km, sväng vänster ner till sommarstugorna
vid Kusudden, parkera innan husen. Följ sedan Salens strand österut.Terrängen är bitvis
svårframkomlig och gummistövlar behövs.
Man kan också parkera tidigare, 1.3 km
efter att man svängt in på skogsbilvägen
ovan. Till höger om parkeringen går en stig
genom en pampig skog till Grönviksmyran.
Stigen är bitvis tydlig och ibland kantad med
plastband. Stigen fortsätter längs myren till
Grönvikstjärnen, den sista sträckan till havet
går genom uppväxande skog, ett förslag är
att följa bäckfåran.
Man kan även följa stranden från Telefonviken söder om Lörudden.

Söder om Salen ligger det gamla fiskeläget
Storgrund, följ en stig österut strax norr om
avtagsvägen till badplatsen ovan. Storgrundsviken och Tjockholmsviken är fina strandvikar, värdefulla ur växt- och djursynpunkt. I
området finns den fridlysta mindre vattensalamandern.
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