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Ta E4:an norrut, sväng av mot Viksjö vid Statoilmacken  

och sedan in på Stigsjövägen.

Du ser ganska snart Godstjärn på din vänstra sida.  

Sväng in efter tjärnen mot Bondsjöhöjdens idrottsplats.

HITTA HIT:

NaTurupplevelser i HärNösaNds kommuN 



Godstjärn eller ”Gotta” är känd för  
boende i Härnösand, därför att många 
där lärde sig att åka skridskor.  
den tidiga isen som la sig på tjärnen 
gjorde också att man tidigt på vintern 
kunde spela många hockeymatcher. 
Idag har all hockeyträning och matcher 
flyttats till ishallarna och numera fung-
erar tjärnen mest på sommaren som ett 
populärt tillhåll för många fåglar och då 
främst skrattmåsar.
 
För de som är intresserade att skåda 
fåglar är Godstjärn en utmärkt plats 
eftersom det är enkelt att ta sig dit och 
så är tjärnen relativt nära stadskärnan. 
På tjärnens östra sida finns ett nybyggt 
fågeltorn som är enkelt att ta sig upp på.

 

Under våren och försommaren är det 
som mest aktivitet i tjärnen.  
då kan man ta med sig en kikare och se 
på det enorma fågellivet. Först kan man  
vid första anblicken tycka att det är en-
dast skrattmåsar men där finns även an-
dra fåglar som vigg, skäggdopping och 
rörhöna. Förklaringen till att man ser 
andra enstaka fåglar mitt bland större 
flockar av skrattmåsar, är att fåglarna 
söker skydd från rovfåglar.
 
Vid en inventering av fisk som gjordes 
år 2006 hittade man en tät koloni av 
den tåliga fisken ruda. rudorna har 
troligtvis en gång i tiden inplanterats  
i Godstjärn. rudan är en mycket spe-
ciell fisk i jämförelse med andra fiskar, 
eftersom den klarar både bottenfrusna 
vatten och låga syrehalter. Förr var 
rudan en vanlig matfisk men numera 
används den endast som bete vid fiske. 
 
 
 
 

Godstjärn räknas som en näringsrik 
(eutrofa) tjärn, där det växer rikligt med 
växter som till exempel bredkaveldun-
ört. Bredkaveldunört ser ut som stora 
cigarrer och är mycket dekorativa.  
I industrin odlas växten och torkas för 
att senare används i olika blomster- 
arrangemang. Men man ska passa sig 
för att lockas att ta med sig den inom-
hus. För risken finns att man får med sig 
ett honax och när axet torkar kan den 
vid minsta beröring sprängas. då upp-
står ett stort dunmoln i hela rummet! 

söder om Godstjärn finns kommunens 
15 km långa elljusspår med fina och 
välpreparerade skidspår som leder från 
Bondsjön till norrstig. På sommaren 
används motionsspåren för de som  
joggar eller rastar hundar.
 

Mellan elljusspåret och Godstjärn finns 
en vacker fjärils- och blomsteräng. 
ängen slås årligen i slutet av juli för 
att gynna ett flertal vanliga växter och 
fjärilar. Genom att slå ängen förhindras 
igenväxning av sly och träd. 

Härnösands kommun

Godstjärn – upplev naturen och friluftslivet

Byggnation av fågeltornet.


