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En skolklass vandrade i reservatet för några år sedan.
Läraren lyckades med konststycket att tända barnens
intresse för små knastriga lavar. En vetgirig gosse visade
stolt en kvist med en lång, ranglig lav för en häpen lärare.
Det var den mycket sällsynta laven långskägg, som man
absolut inte får plocka. Kommunens naturvårdsansvarige
ordnade sedan en återinplantering av lavkvisten på ett
träd. Vad vi vet så trivs långskägget riktigt bra på sin nya
kvist.
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Sveriges nordligaste hassel växer i en glänta vid
Balbergets fot. Här har den blivit kvar sedan varUIZM \QLMZ NZ ÆMZI \][MV sZ [MLIV 0I[[MT ^q`MZ
annars i södra Sverige tillsammans med ekar och
andra ädellövträd.
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blandning av fjällväxter och arter man annars
hittar i södra Sverige. Fjällhällebräken, blågröe,
fjällnejlika och fjällbräcka samsas med brakved,
liljekonvalj och nattviol. Den sydvända branten
fångar upp solvärmen och skapar ett gynnsamt
klimat för växter som annars inte klarar den
norrländska kylan.
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Hassel Corylus avellana

Stigen upp till Balbergets topp är ganska krävande och
brant, men väl uppe väntar belöningen i form av vidunderlig utsikt över det västerbottniska skogslandskapet.
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från Balberget och skogen böljar kulligt.
Långskägg Usnea longissima
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Reservatsgräns
Rasbrant
Hällmark
Granskog
Tallskog med inslag
av lövträd o gran
Myrmark
Gångstig
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Bilväg
Information
Parkering
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Vandringsled
Fångstgropar
Raststuga
Utsikt
Dass
439,8

Antal meter över havet
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Kör vägen mellan Umeå och Åsele.
Passera Bjurholm. Några kilometer
före Balsjö är det skyltat mot reservatet.

Följ stigen och läs mer om:

Balsjö

Bjurholm

1 Källan
2 Utströmningsområde
3 Rasbrant
4 Hällmark

Arealen är 165 hektar. Vid reservatsIRXVqR½RRWTEVOIVMRKWO]PXEVSGLHEWW
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5 Talusbrant
6 Klipphyllor
7 Hassel
8 Utströmningsområde
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