Vorrbergets naturreservat
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Lapptickan som växer på liggande lågor
är en mycket ovanlig, rödlistad art.
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Skogsfru
Epipogium aphyllum

Högre upp längs vandringen
upp på berget syns tydliga spår
av eldens härjningar på tallarna.
Bergets topp ligger över högsta
kustlinjen. Den torra hällmarken
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renlavar och knotiga tallar. Vissa
av tallarna är äldre än 300 år.
Här uppe väntar utsikt över det
böljande bergkullandskapet och
ett vindskydd att rasta i.
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gröna klorofyllet och därför är så ljus. Istället för att
ta upp solljus med klorofyll som andra gröna växter
gör samarbetar hon med svampar i jorden. I den
sumpiga gammelskogen som hon lever i trivs också
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berget. På granarnas stammar syns ringar av hack
från den tretåiga hackspetten. Vedlevande svampar
som lappticka och gammelgransskål växer här.
Granarna är prydda med långa hänglavar. Döda
gamla träd som elden en gång tagit ligger spridda.
Vissa inslagna i ett frodigt täcke av vedtrappmossa
och andra ovanliga mossor.
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Reservatet är 55 hektar och består av
hällmarkstallskog på toppen av berget och
granskogar med inslag av gransumpskog
vid bergets fot.
Syftet med reservatet är att bevara den
biologiska mångfalden i området. Från
parkeringsplatsen går en stig upp på
Vorrberget.
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Om du kommer från Umeå längs väg 363
kör över älven när kyrkan är passerad
inne i Vindelns samhälle. Kör denna väg
ca 3 km.Ta därefter vägen till vänster. Följ
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en stig in i reservatet.
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