
Välkommen till Nordbläster
Nordbläster är ett bra exempel på en så kallad skogs-myrmosaik 
med gammal tallskog intill myrar och småvatten. Naturtypen 
 gynnar ovanliga arter som kräver en hög luftfuktighet. 

Rikt fågelliv
De stora våtmarkerna med inslag 
av småvatten, och en god tillgång 
på död ved och gamla träd intill 
myrarna, medför en hög biologisk 
mångfald. Här finns ett rikt fågelliv 
och en intressant flora. På myrarna 
häckar ljungpipare och storspov. 
I tallskogen växer bland annat 
garnlav och violettgrå tagellav.

Längs skogsbilvägarna har många 
små avverkningar gjorts. Där finns 
nu ungskogar och hyggen som 
ska få utvecklas till naturskog och 
även restaureras genom planerade 
naturvårdsbränningar. 

Rester från tidig järnframställning
Historiskt är namnet kopplat till myrjärnsframställning, där 
järnhaltig jord samlades och smältes i meterdjupa gropar i marken 
som tätats med stenar och lera, så kallade blästor. Lämningar efter 
dessa finns inom reservatet.

Tillhör större område med värdefull tallskog 
Nordbläster och det likartade Ålderfljot är två av sex reservat som 
bildats i Venjan under 2007. I denna del av länet finns mycket 
värdefull tallskog. Skogarna i både Nordbläster och Ålderfljot 
tillhör traktens finaste och är bitvis urskogsartade med mycket höga 
naturvärden. De andra naturreservaten heter Gåstjärnskölen, Gessi, 
Skärmyren och Hartjärnsberget. 

Inom reservatet är det inte tillåtet att: 

• skada växande eller döda – stående eller 
omkullfallna – träd, stubbar och buskar.

• framföra motordrivet fordon i terrängen – 
 gäller både barmark och snötäckt mark, med 
följande undantag: framförande av skoter på 
markerad skoterled på snötäckt mark

• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och 
vedlevande svampar eller samla in djur.

• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverk-
samhet och andra större eller återkommande 
organiserade arrangemang.

§

Skarptjärnarna

Karlmyren

Gasjön

Ljungpipare
Pluvialis apricaria
Ljungpipare lever på vidsträckta mossar. På våren 
och under häckningstiden är de omisskännliga 
med sin svarta buk och den svarta strupen, som 
är inramad av en vit rand.

Violettgrå tagellav
Bryoria nadvornikiana
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Naturreservatet Nordbläster bildades 2007 och är 371 
hektar stort. Det har bildats för att bevara mosaiken med 
tallnaturskogar bland 
myrmarker samt miljöns 
typiska arter. 
Marken ägs av staten och 
förvaltas av Länsstyrelsen.
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