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15   Sticksjön

I anslutning till bostadsområdet Granloholm 
i Sundsvall ligger en mindre fågelsjö omgiven 
av blandskog, ängs- och åkermarker. Kring 
sjön finns trevliga, lättillgängliga strövområ-
den och runt sjön leder en gångväg. I sjön 
finns ruda. Här kan man också se groddjur 
som padda och mindre vattensalamander. 
Vintertid genomkorsas området av skidspår.

Växter
Sticksjön är bitvis bevuxen med bladvass, 
gäddnate och gul näckros. Omkring sjön 
finns fuktängar och lövskogar och området 
bjuder på en rik blomsterprakt! 

Djur
Sticksjön är en fin fågellokal. Under våren kan 
en del olika änder och vadare ses rasta här. Lite 
speciellt är att flera par svarthakedoppingar 
häckar här, liksom vissa år även rörhöna. En 
skrattmåskoloni finns vid sjön. Andra ar-
ter man kan få se och höra vid sjön är vigg, 
knipa, svarthätta, rosenfink, törnsångare och 
trädgårdssångare. Under försommaren kan 
man också lyssna efter nattsångare som gräs-
hoppsångare.

Kulturmiljö
Vid Sticksjön finns flera gamla gravhögar och 
en gammal källa.

I närheten
Det finns en freesbeegolfbana vid sjön. Cirka 
1 km nordost om Sticksjön ligger Rödmyran, 
en liten myr med ängsnycklar (se lokal 14, 
Sjukhusskogen).

16   Norra stadsberget
Norra stadsberget är ett levande hembygds-
museum med anor från början av 1900-ta-
let och är ett självklart besöksmål för både 
sundsvallsbor och turister. 

Stadsparken har gott om grönytor, ströv-
områden och fantastisk utsikt över staden, 
havet och Selångersån. Det finns frilufts-
museum med levande verksamheter, vand-
rarhem, café, restaurang, fäbodvall, lekplats, 
handelsgård, hantverksmuseum, grillplatser, 

Cirka 3 km från Sundsvalls centrum; åk Uni-
versitetsallén (gamla Fabriksgatan) västerut, 
mot Granloholms centrum och parkera där.

djur, friluftsscen samt en mängd olika aktivi-
teter.

I dammar finns groddjur såsom mindre 
vattensalamander. I skogen finns huggorm, 
även den helt svarta varianten.

Norra Stadsberget är ett artrikt sydväxt-
berg med bl a förekomst av lönn, lind och 
alm i lundmarkerna. Flera sydskandinaviska 
växtarter som planterats in har förvildat sig i 
bergssluttningen. 


