
 

Utflykt till Fågelsångens kommunala naturreservat i Timrå 

Sundsvalls Mykologiska Sällskap/Svampfärgarsällskapet 

Söndag den 10 juni 2012 

13 deltagare vandrade från tomatodlingen i Söråker nedför sluttningen mot Fågelsångens 
naturreservat. Vädret var soligt och varm men runt om började åskan mullra allt hotfullare. 
Inga-Lill Häggberg och Jan-Olof Tedebrand representerade Myko och Hans Andersson 
färgarna. Inga-Lill hade tidigare rekat och upptäckt att västra infarten till reservatet efter 
sjösidan hade blivit skyltad med privat väg. Återstod att parkera vid tomatodlingen vid 
landsvägen och vandra nedför ängarna där Jan-Olof berättade om olika blommor bl.a. 
sanddraba och darrgräs. Grupper med smörboll prydde backarna och vi funderade om den 
skulle passa bättre som landskapsblomma än granen. Men vi gillar nog ändå vår gran även om 
den blåser omkull ibland. Lena Back gjorde lång lista över de blommor som vi särskilt 
studerade och kommenterade. Intresserade kan erhålla blomlistan från Lena eller från Jan-
Olof. 

Nere i reservatet hade mängder med grova gråalar blåst ner i julstormen Dagmar till gagn för 
biologiska mångfalden. Men det var väldigt svårt ta sig fram eftersom träden även låg i brötar 
över vandringsleden. Blomningen var enorm i reservatet. Hans Andersson berättade även om 
tickor som gick att färga med t ex alticka och sprängticka. Med åskan mullrande blev det fika 
vid havet. Vandringen fortsatte längs stigen vid havet vilken blev ganska besvärlig efter alla 
träd som blåst omkull. Eva Östling som hade lokalkännedom guidade oss på sina hemliga 
stigar tillbaka till växthusen. Där kunde vi sammanfatta: underbar sommarvandring i artrikt 
naturreservat. Elisabeth Nilsson åtog sig att skriva brev till Timrå kommun med uppmaning 



om att röja fram stigarna underhålla/förnya skyltar och spänger i reservatet samt ordna till 
västra infarten vid havet. I skötselplanen för reservatet från 1997 anges i punkt 6: ” En 
naturstig ska hållas öppen med information om reservatet. Stigen ska spängas i blötare delar 
och övergångar ska finnas vid stängsel. Parkering vid västra infarten ska förbättras. Vid havet 
ska finnas en rastplats där ved ska tillhandahållas”. 

Uppgiftslämnare: Hans Andersson/Jan-Olof Tedebrand 
Väder: Ljuvligt sommarväder med skön havsbris 
Antal deltagare: 13 + en hund 
Lokal: Fågelsången 
Koordinater: N 693169; O 158863 

Svampfynd: alskräling, alticka, se bild nedan, borstticka, eldticka, fnöskticka, klibbticka, 
lönnticka, rynkhätta, sommarticka, sprängticka, vargmjölk + okänd bläcksvamp på murken 
lövved. 

 


