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77  Klampenborg
Klampenborg bjuder på fina promenadstråk, 
intressant historia, spännande berggrund, 
örtrika ängar, lummiga skogar med storvuxna 
träd, bad, strandfynd och ett rikt fågelliv.

Ön är ett kommunalt naturreservat som 
bildades 1993 med ädellövträd, vilka plante-
rades under sågverksepoken i den dåvarande 
herrgårdsparken. Reservatet sköts av Klam-
penborgföreningen och är 64 ha stort, varav 
25 ha är land. Bänkar, bord och möjlighet att 
grilla finns inom reservatet. 

På Klampenborg, eller Dårholmen som 
ön också kallas, fanns ett sågverk och ett sam-
hälle med 300 personer. Sågverket anlades 
1868 och var i drift fram till 1932. På holmen 
fanns en vacker park med lövträd som alm, 
lönn, parkklind, hästkastanj och ek. 

Idag är byggnaderna borta och av sågver-
ket återstår en hög med tegelstenar. Lövträden 
har förvildats och bildar en lummig lundvege-
tation med förrymda trädgårdsväxter. I den 
täta lövskogen trivs många fågelarter, under 
försommaren hörs näktergalen sjunga. 

Geologi 
Berggrunden består av härnögranit som nor-
malt är finkornig och ljust grå. I vackra hällar 
på norra delen kan ses en grovkornig variant 
med 3-7 cm långa, ibland rödaktiga kristaller 
av fältspaten mikroklin. Här finns centime-
terbreda gångar av vit magmatisk kalk från 
Alnövulkanen. 

Längs stränderna finns främmande berg-
arter, som flinta, obsidian och kalk som ut-
gjorde barlast i fartygen som hämtade virke 
här.

Växter
Frodig lövskog med alm, lönn, poppel, has-
sel och förvildad häckkaragan, olvon, doft-
shersmin och olika spireor. Längs stränderna 
växer starr, tåg, fackelblomster, fjällnejlika 
och strandråg. På hällar och torr öppen mark 
finns sommargyllen, backnejlika, låsbräken, 

luddlosta, kattfot, käringtand och humlelu-
sern. På ängarna växer sötväppling, blåklocka, 
timotej och smånunneört. 

Djur
Rikt fågelliv med arter som mindre hackspett, 
näktergal, härmsångare, törnsångare, grön-
sångare, svarthätta, rosenfink, göktyta, sten-
knäck och skogsduva. Slutet av april till juli är 
bäst för fågelskådning. En del ovanliga skal-
baggar som är beroende av död vet har hittats 
på Klampenborg.

Kulturmiljö
Här finns både gravrösen från bronsåldern 
(2000-500 f  Kr) och gravplatser från järnåldern 
(Kr f  -1050 e Kr)

Veta mer
Länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se

17 km från Sundsvall; tag av från E4: i Kviss-
leby mot Juniskär, sväng vänster efter bron 
mot Nyhamn och efter cirka 3 km åter vän-
ster in på Klampenborgsvägen. Parkering 
och informationstavla finns på höger sida 
där promenadstråket tar vid.


