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47  Västbybodarna
Kring fäbodvallen Västbybodarna, norr om 
Holmsjön, fanns förut Medelpads största fö-
rekomst av det sällsynta och rödlistade skogs-
gräset glesgröe. Skogsavverkningar har för-
stört delar av växtlokalerna, men följer man 
Fäbodbäcken en bit uppströms skogsbilvägen 
(nordost om fäbodvallen), så kommer man till 
en liten sumpskog där glesgröe växer. Glesgrö-
ets förekomst är koncentrerat till Hälsingland 
och Västernorrlands län. Det under sensom-
maren cirka 80 cm höga och spensliga gräset 
har en tunn, hängande blomvippa och växer i 
fuktig, skuggig skogsmark. Har man tur kan 
man även se den sällsynta lilla blekgula lapp-
ranunkeln, en smörblomsläkting som trivs i 
fuktig skogsmark och blommar i juni-juli.

Västbybodarna är ett utflyktsmål som varmt 
rekommenderas om man uppskattar biologisk 
mångfald. Framförallt är skogen väster om fä-
bodvallen både biologiskt intressant och mysig 
att strosa i, men ta på dig stövlar!

Växter, mossor och svampar
Söder om husen finns ängsmark med nysört, 
kråkvicker, gulvial, hampdån, rölleka, sump-
måra och lundelm. Fina fjärilsmarker. Mycket 
av skogen kring fäbodbäcken har på denna 
sida avverkats.

Väster om stugorna leder en stig in i en 
fantastisk skog! Örtrik, fuktig och frodig gran-
skog med stort lövinslag. Med döda stående 
träd, mossklädda lågor, fuktstråk och översil-
ning. Spännande mossflora, rik på prakt- och 
stjärnmossor och rikligt med svampar som 
olika tickor, soppar, kremlor och riskor.

Växter som johannesört, gullpudra, kärr- 
och mossviol, torta, humleblomster, älgört, 
blåklocka, midsommarblomster, revlummer, 
smörblomma, blodrot, prästkrage, smultron, 
ekorrbär, linnea, hultbräken, majbräken, ek-
bräken, skogsbräken, skogsstjärna och det 
rödlistade gräset storgröe.

Djur
Spännande område för den som är intresserad 
av snäckor, insekter och en fin biotop för fåg-
lar som hackspettar och järpe. Ut och spana! 

I närheten
Kväcklingen, en fågelsjö nära vägen ungefär 
mitt emellan Holm och Liden.

 57 km från Sundsvalls centrum. Kör mot 
Kovland, tag av mot Holm. Efter drygt 9 km 
efter Österström tar man höger  mot Liden. 
Efter cirka 1.2 km går en liten väg in till vän-
ster, sen är det cirka 3 km till Västbybodarna. 
Den sista vägen har en bom, som kan vara 
stängd, då finns följande alternativ som är 
lite längre.
Kör som ovan in på vägen mot Liden. Ta för-
sta avtagsvägen mot vänster. Kör rakt fram, 
tag höger vid Näveråbäcken, sen höger och 
höger igen. När det börjar luta utför finns 
snart en  P-ficka med en enkel grillplats på 
vänster sida (5.9 km från Lidenskylten). All-
deles nedanför går en stig i skogen (öster 
om vägen). Stigen är bitvis kantad med plast-
band och leder genom en fin skog fram till 
Västbybodarna.


