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92  Galtström
Kusten mellan Galtström och landskapsgrän-
sen erbjuder fina strövtåg längs en varierad 
och relativt obebyggd kuststräcka. I Kal-
kugnsviken finns en fin sandstrand och vind-
skydd (stövlar rekommenderas). Kalkugnsud-
den ger fin överblick över Hälsingekusten. 
Både Långviken och Grönviken är klassade 
med högsta naturvärde.

I Galtström finns ett järnbruk som var i 
drift mellan 1673 och 1916. Herrgård, bruks-
kontor, kapell, rost- och masugn finns fortfa-
rande kvar och är restaurerade av SCA. Här 
finns ett skogsbruksmuseum och en äldre, 4 
km lång skogsstig samt en restaurang som har 
öppet sommartid. Kapellet i Galtström är från 
1680 och Norrlands första brukskyrka. I den 
norra hamnen 1 km nordost om Galtström 
finns en ångdriven lyftkran bevarad. 

Armsjöån som flyter genom bruket har 
nyttjats som kraftkälla. På våren översvämmas 
ån nedanför kapellet och besöks av många 
rastande fåglar. Strax söder om bruket ligger 
Prästviken, ett gammalt fiskeläge. Promenerar 
man runt viken tills man har ett långt rött hus 
på höger sida, kan man ta av från vägen direkt 
efter huset. På höger sida börjar en stig som 
leder till en udde med fin utsikt över kust-
sträckan. 

Växter 
Strandväxter som klapperstarr, norskstarr, 
strandglim, strandkrypa, kärrsilja, strandråg, 
strandvial, fackelblomster, gul svärdslilja och 
saltarv. Här finns också mindre vanliga arter 
som ormtunga, kustarun och havtorn. 

Djur 
Kuststräckan bjuder på det mesta i sjöfågel-
väg. Här rastar många sim- och dykänder och 
de grunda vikarna är tillhåll för vadare. Områ-

dets oexploaterade karaktär gör kuststräckan 
till en fin häckfågellokal. I de lavrika äldre 
barrskogarna trivs tofsmes och trädkrypare. 
Här häckar mindre vanliga arter som skogs-
duva och fiskgjuse. Skogshöns och hackspet-
tar hör till faunan. Här trivs fridlysta grod- och 
kräldjur som snok, större och mindre vatten-
salamander, kopparödla och skogsödla. 

Cirka 33 km från Sundsvall; åk E4 till Myre, 
där är det skyltat till Galtström. Kuststräckan 
sö der om Galtström når man lättast från den 
skogsbilväg som går rakt fram (söderut) från 
vägkors ningen i Galtström. Efter cirka 2 km 
är man vid Långviken, där man kan följa en 
stig till Fäbodviken. Till Kalkugnsudden och 
Kalkugnsviken fortsätter man ytterligare cir-
ka 1 km på skogsbilvägen, håller till vänster i 
vägskälet och efter cirka 100 m går en stig in 
till vänster (orange markeringar).


