62 Vattjomsåsen
Norr om järnvägen i Vattjom sträcker sig en
åsrygg i väst-östlig riktning. I sydsluttningen
finns en av Medelpads största förekomster av
hassel som tillsammans med arter som gråal och
hägg skapar en lummig lundvegetation med artrik örtflora. En mindre grandominerad del av
Vattjomsåsen är biotopskyddad. Det finns naturvårdsavtal med markägaren för att gynna hassel, lövträd och lundflora. Här finns också den
enda kända lokalen i landskapet för taggbräken.
Vattjomsåsen är ett trevligt strövområde.
Stigar leder upp till toppen av Korpberget,
med fin utsikt över Marmen. Följ Gusturledens orange markeringar västerut, tills leden
gör en avstickare söderut, (ner till en vändplats i norra Vattjom med infotavla, bänkar
och bord) där går du istället norrut. Det finns
sedan två sätt att ta sig till Korpberget:

16 km från Sundsvall; tag av från E14 mot Matfors, sväng höger mot Vattjom, höger igen i
nästa korsning och därefter vänster efter bensinmacken. Kör över järnvägen, förbi ett gult
hus och parkera. Där vägen tar slut, håll höger
och följ Gusturledens orange markeringar.

1. Stigen ganska direkt till höger; ”ingången”
till stigen är inte så tydlig, men sen är det en
fin tur som följer övre kanten av åsbranten
upp till toppen.

och gullviva. Andra arter är hassel, taggbräken,
tibast, skogstry, skelört, underviol, skuggviol,
lönn, trolldruva, örnbräken, ormbär och nordisk stormhatt.

2. Ta höger i ”stigskälet” lite längre fram istället för stigen ovan. Följ stigen i uppväxande
skog fram till en bäckravin och när man nått
upp på höjden, ta en liten avstickare söderut mot åsbranten. Väl vid stupet är det lätt
att följa den först beskrivna stigen ner igen.
Mycket fin utsikt!

Svampar
Flera sällsynta och rödlistade arter signalarter
som violgubbe, fjällig taggsvamp, zontaggsvamp, lökspindlingar och lilafotad fingersvamp. Även gott om andra svampar som tryffel under hasselbuskarna.

Nedanför de brantaste partierna finns fina
rasbranter. Dessa besöker man lättast genom att
följa Gusturledens öst-västliga sträckning.

Växter
Fin vårflora med blåsippa, vårlök, smånunneört, desmeknopp, sundsvallsviol (bergviol)
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Kulturmiljö
Vattjomstrakten är en rik järnåldersbygd med
ett 30-tal fornlämningslokaler och omkring
130 gravar. Märkligast är den sägenomspunne
jätten Starkotters grav, en stor rektangulär
stensättning alldeles intill E 14 (södra sidan).
I strandbrinken nedanför växer en matta av
skavfräken och skuggviol.

