Storjungfrun
Storjungfrun är den största av öarna utanför Söderhamns
kust med en längd och bredd på 3,5 respektive 1,5 km. Ön
är relativt oexploaterad med ett omväxlande landskap, rik
flora, flera historiska värden och har stor betydelse för
friluftsliv och rekreation. Det finns många markerade stigar
på ön som underlättar för besökare att upptäcka den. Vid
Fyrhamnen finns plats för 25 gästbåtar, toaletter, sopkärl
och bastu. Kommunen tillhandahåller tre uthyrningsstugor
med tillhörande servicebyggnader.
Vid Storjungfruns enda sandstrand, Toppatall, finns
grillplatser, bryggor och toalett. Platsen används flitigt som
utflyktsmål och badplats.
Storjungfrun rymmer också flera kulturhistoriska värden.
Bland annat finns här ett kapell som uppfördes på 1600talet och lämningar och spår efter gamla hamnar, den
äldsta grundad redan på 1500-talet, samt Sveriges sista
koleldade fyr.
Ön bjuder på en stor variation av marktyper, från kala
hällar, klapperstensfält och torra blockrika moränmarker till
kalkpåverkade bördiga marker och flera fuktdrog. De små
öarna runt Storjungfrun är av stor betydelse som rastplatser
för flyttfåglar och häckningsplatser för flera fågelarter.
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• Gör inte upp eld på annat än särskilt anvisad plats.
• Gör inte åverkan på mark, växtlighet eller torrträd.
• Ta med dig ditt eget skräp hem.
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Tillgänglighet

Storjungfrun kan besökas med egen båt eller genom att boka
båttur genom Turistbyrån där det även är möjligt att reservera stuga för övernattning.
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Teckning av Jonas Lundin

Projektet har medfinansierats
med statsbidrag förmedlade av
Länsstyrelsen Gävleborg

Med hjälp av guiden kommer du att
hitta till platser med unik flora, platser
med spännande kulturhistoria och
geologiskt intressanta platser. Hela
ön bjuder på stora möjligheter till
vandring med livskvalitet. Passa på
att öppna alla sinnen för en njutbar
vistelse på ön.
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6. På öns sydspets hittar man den bästa platsen för
fågelskådning. Under vår och höst kan man här se
sträckande fågel och under sommaren häckande fågel.
Området är inte fågelskyddat men bör ej beträdas under
häckningsperioden som varar från början av april till
slutet av augusti.
7. Det här är en av flera platser där man kan se den
säregna nästroten som är en robust orkidé som saknar
klorofyll. Hela växten är blekbrun och saknar blad.
8. Här finns en riklig förekomst av myskmadra. Längs
den röda stigen påträffas även tvåblad som lätt känns igen
på sina två stora, ovala, motsatta blad och sina gulgröna
blommor som sitter i långa, glesa, axlika klasar.
9. Ute på Hälludden finns öns största område med höga
vida hällar, här har man en fin utsikt mot nordväst. I
hällarna kan man se decimeterbreda kvartsgångar som
lyser vitt på avstånd.
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Upplevelseguide
1. Här finns lämningar av kajer, bryggor och husgrunder
samt en kanal som en gång band samman två hamnar på
var sida om stigen. Den äldsta av hamnarna, Inre Norrhamnen, är troligen från 1500-talet och den andra från
1700-talet. Det finns också lämningar av en tredje, som
användes fram till år 1900 då den ersattes av den hamn
som används idag .
2. När man närmar sig stranden framträder välutvecklade
strandvallar i ett klapperstensfält.
3. Längs ett frodigare kalkpåverkat parti av stigen
påträffas myskmadra, ögonpyrola samt orkidéerna Jungfru Marie nycklar och skogsnycklar.
4. Vid Toppatall finns öns enda sandstrand med bryggor,
bänkar, grillplatser och en toalett. För de som kommer
med båt finns här öns bästa tältplats, täckningen för
mobiltelefon är god. Här i strandvallarna växer bland
annat frodig strandvial med sin rödblå färg.
5. Lönn, blåsippor och körvel påträffas här längs stigen.
Om man smular sönder körvelns frön känner man den
bekanta doften av halstabletten ”Kungen av Danmark”.
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