
Det	  regnade	  lätt	  i	  Sundsvall	  när	  gruppen	  for	  iväg	  mot	  Borgsjö	  för	  att	  ansluta	  
med	  naturguiden	  och	  deltagare	  från	  Ånge.	  Guiden	  det	  var	  Bengt	  Larsson	  som	  
brukar	  ta	  sig	  an	  guidningar	  i	  Ånge	  kommun.	  Vi	  for	  vidare	  mot	  Haverö	  och	  
stannade	  i	  det	  första	  reservatet,	  Floberget,	  som	  ligger	  nära	  inpå	  Haverö	  socken.	  
Där	  finns	  en	  fin	  skog	  huvudsakligen	  med	  gran.	  Det	  blev	  många	  mossor	  att	  titta	  
på	  i	  den	  skogen.	  Före	  avfärd	  blev	  det	  fika	  vid	  skogsvägen	  i	  lätt	  regn.	  Ingenting	  
som	  bekymrar	  naturfolk.	  	  

På	  vägen	  upp	  mot	  det	  andra	  reservatet,	  Kullarna-‐Häxtjärn,	  blev	  det	  ett	  stopp	  
efter	  Maljån	  som	  också	  är	  reservatskyddad	  och	  där	  kunde	  gruppen	  skåda	  
flodpärlmussla.	  Den	  var	  lite	  svår	  att	  se	  pga.	  högt	  vattenstånd.	  Det	  forsade	  rejält	  
i	  ån	  men	  några	  musselskal	  (från	  döda	  musslor)	  låg	  på	  botten	  och	  ett	  av	  skalen	  
bärgades	  och	  kunde	  beskådas	  på	  nära	  håll.	  Musslan,	  en	  filtrerare,	  står	  annars	  
på	  högkant	  med	  foten	  ned	  i	  gruset	  och	  får	  sin	  näring	  genom	  det	  vatten	  som	  
strömmar	  förbi.	  Musslan	  tar	  in	  och	  släpper	  ut	  vatten	  och	  tillgodogör	  sig	  den	  
näring	  som	  finns	  däri.	  För	  sitt	  fortbestånd	  behöver	  musslan	  också	  någon	  
öringsart	  som	  värd	  i	  sitt	  larvstadium.	  	  

Vidare	  gick	  färden	  mot	  det	  andra	  reservatet	  som	  till	  stor	  del	  består	  av	  tallskog.	  
Framför	  allt	  många	  lavar	  kunde	  beskådas.	  På	  en	  myr	  sågs	  den	  sällsynta	  
varglaven.	  Dess	  gift	  har	  använts	  att	  döda	  vargar	  med.	  Man	  la	  ut	  åtel	  med	  
krossat	  glas	  och	  varglav	  och	  när	  djuret	  åt	  så	  orsakade	  glaset	  skador	  och	  toxinet	  
kom	  in	  i	  blodet	  och	  djuret	  avled.	  En	  grym	  metod	  att	  döda	  varg	  på.	  	  

Dagen	  avslutades	  med	  övertid	  då	  en	  del	  av	  gruppen	  önskade	  se	  nornor	  som	  
blommade	  i	  reservatet	  efter	  den	  s.k.	  flygrakan	  på	  väg	  E14.	  Vår	  guide	  ställde	  
snällt	  upp	  och	  visade	  väg	  till	  orkidéerna	  genom	  mycket	  svår	  terräng	  pga.	  
nedfallna	  träd	  efter	  storm.	  Men	  visst	  blommade	  nornan.	  Det	  blev	  en	  fin	  
avslutning	  på	  en	  lång	  dag.	  
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