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LÄNSSTYRELSENS FÖRORD
En storblockig morän i ett i övrigt kuperat landskap där skogen blivit hårt åtgången av
skogseld. Stenskravel, förkolnade trädrester, sot och aska - Helvetet på jorden? För ett
ögonvittne någon gång på sensommaren år 1888 har liknelsen uppenbarligen inte varit
helt främmande. Efter att kvarvarande timmerträd och virke lämpligt för kolning avver
kats vintern därpå, torde intrycket av ofruktsamhet och ogästvänlighet ha förstärkts ytter
ligare.
Idag, dryga 100 år senare, lutar associationerna åt det motsatta hållet, åtminstone för fri
lufts-, fiske- och naturintresserade. Terrängen är visserligen i stora delar synnerligen bis
ter och otillgänglig men Helvetesbrännans obrutna skogslandskap bjuder idag flora och
fauna unika livsbetingelser och besökaren skönhetsupplevelser av det mer ovanliga
slaget.

Länsstyrelsen i Västernorrland gav 1997 institutionen för skoglig vegetationsekologi vid
Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, i uppdrag att inventera och beskriva det blivande
reservatsområdet om drygt 3000 hektar. Arbetet inkluderande dels att inventera och besk
riva områdets brand-, skogs- och kulturhistoria samt framträdande skogliga naturkvali
téer, dels att naturvärdesmässigt utvärdera den metodik Lantmäteriverket 1994 använt vid
sin inventering och tematiska beskrivning av området ("Rationell inventering av skogsoch naturvärden vid genomförande av skogliga naturvårdsobjekt", LMV 1995 ).
Arbetet har i båda fallen utförts av Peter Jonsson, Umeå, och föreliggande rapport utgör
slutrapportering av den förstnämnda delen av uppdraget. Inventeringen har finansierats
av Naturvårdsverket.
Det är med stor tillfredställelse länsstyrelsen nu ser resultatet av ett mycket initierat och
grundligt arbete och rapporten utgör ett mycket värdefullt underlag för framtagning av
såväl reservatsbeslut och skötselplan som informationsskyltar, broschyrer mm.

Härnösand i februari 1999

Johan Uebel
Skogsbiolog och projektansvarig
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FÖRFATTARENS FÖRORD
Under några sommarveckor 1997 utförde undertecknad tillsammans med Per Ekman det
fältarbete som ligger till grund för denna undersökning. Det var en stor förmån att i dagar
fa vandra i ett så innehållsrikt skogsområde som Helvetesbrännan. Det obrutna, väglösa
landskapet bjöd på storslagna utsikter och den blockiga terrängen på ständiga utmaningar.
Åtskilliga skogshistoriskt intressanta observationer gjordes och flera frågeställningar
väcktes. Utom tvivel är att människan under tämligen lång tid verkat i området och att det
tidiga skogsbrukandet lämnat kraftiga spår efter sig. Eftersom området lämnats ifred un
der en stor del av 1900-talet har dock skogarna fatt möjlighet att återhämta sig. De nya
bestånd som vuxit upp, kryddade med rester från svunna tiders skogar, ger ett utmärkt
utgångsläge att med eldens hjälp att återskapa ett naturskogsliknande skogslandskap. Det
är min stora förhoppning att naturvårdsbränning blir ett lika självklart som återkommande
inslag i Helvetesbrännans framtida skötsel.
Jag riktar mitt varma tack till nämnde Ekman för några trevliga veckor bland stenblock
och brandstubbar. Mats Niklasson vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i
Alnarp, har daterat insamlat vedmaterial och hans medverkan har varit en förutsättning
för brandfrekvensstudien. En del av undersökningen bygger på skogshistoriskt arkivmate
rial och i arbetet att finna detta har personalen vid SCAs forskningsarkiv i Merlo, i syn
nerhet Ingrid Lejdstrand, varit mycket hjälpsam. Flera äldre Ångebor som verkat i om
rådet har ställt upp och berättat om sina erfarenheter vilket gett undersökningen ytterliga
re en dimension. Per Linder vid institutionen för skoglig vegetationsekologi, SLU i
Umeå, och Johan Uebel vid Länsstyrelsen i Härnösand har granskat språket och kommit
med kloka synpunkter under arbetets gång. Slutligen riktar jag min uppskattning mot
Eddie Runsten som stod ut med att ha två skogsluktande unga män sovandes i sitt kök
under de intensiva faltarbetsveckoma.

Tack till er alla.

Umeå i januari 1999
r
) *

Peter Jonsson
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SAMMANFATTNING
Helvetesbrännan är ett blivande naturreservat som ligger på ömse sidor om länsgränsen
mellan Västernorrland och Jämtland, i Ånge respektive Bräcke kommuner. Området om
fattar totalt 3 400 ha varav 2 700 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Det blivande re
servatet är helt väglöst och terrängen är kuperad och storblockig. Ett flertal mindre tjärnar
förekommer spridda över landskapet medan andelen myr är lag. Skogen domineras av tall
i 100-årsåldem, i bland med ett inslag av äldre tallöverståndare. Helvetesbrännan är löv
rik, 156 hektar har en lövandel över 50 %. Dessutom finns ett påtagligt lövinslag i många
barrdominerade bestånd. Rena granskogar finns men är relativt sällsynta.
Helvetesbrännan är kraftigt påverkad av dimensionsavverkningar vilka sannolikt inleddes
efter flottningsrensningen av Vattenån år 1875. Området har emellertid varit undantaget
från skogsbruk under huvuddelen av 1900-talet. En lång rad intressanta kulturlämningar
finns inom reservatet vilka oftast kan knytas till tidiga kolnings- eller avverkningsarbeten.
Lämningarna efter smeden Anders Mejers nybygge vid Mejerstjämen, vilket uppfördes
omkring år 1825, tillhör de intressantaste i hela området.
Helvetesbrännan är tydligt påverkad av återkommande bränder vilket omedelbart kan ses
i brandstubbar och brandljud på äldre träd. Under perioden år 1165-1650 har medelbrandintervallet varit 84 år. Efter år 1650 minskade medelbrandintervallet till 57 år vilket san
nolikt orsakades av att svedjebrukande finnar bosatte sig i Mycksjön strax utanför reser
vatet. Ingen brand efter år 1891 har kunnat påvisas i denna undersökning.
Det blivande reservatet har stort värde för naturvården främst på grund av att det är ett
stort, väglöst och för Norrlands inland representativt skogsområde, vilket varit undantaget
från modernt skogsbruk. Landskapets lövrikedom är särskilt värdefull liksom den lika
variationen av skogsmiljöer. På beståndsnivå är dock skogen ofta av mer ordinär karaktär
och området är generellt sett fattigt på stående döda träd och lågor. Det senare är en di
rekt följd av äldre tiders avverkningar. Inom reservatet förekommer bestånd med mycket
höga naturvärden. En typ är de tallbestand som paverkats i ringa utstiäckning av dimen
sionsavverkningar och därför innehaller rikligt med gammal överståndstall med två-tre
brandljud. Dessa områden ger en fingervisning om hur en skiktad, brandpräglad tallur
skog kunnat se ut.
Skogsbestånden inom Helvetesbrännan har stor potential att i framtiden utveckla riktigt
höga naturvärden. Med tanke på att dessa värden i mycket hög grad är knutna till skogs
brandens effekter bör återkommande naturvårdsbränningar genomföras över stora arealer
för att reservatet ska få en naturlig utveckling.
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UNDERSÖKNINGENS SYFTE
Syftet med undersökningen var att;
<£•

beskriva områdets skogar och dess naturvärden. I första hand har områdets naturskogskvalitéer uppmärksammats.

<>

undersöka områdets brandhistorik.

-O

finna, beskriva och tolka kulturlämningar samt ge en allmän beskrivning av hur
människan verkat i området.

(O

utvärdera användbarheten av Lantmäteriverkets flygbildstolkning vid beskrivning
av naturvårdsområden i allmänhet och av Helvetesbrännan i synnerhet. Resultaten
redovisas i separat rapport (Jonsson, P. 1999. Flygbildsinventering av naturområ
den - en utvärdering av LMV metoden utifrån producerade temakartor över Hel
vetesbrännan)
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KORT OMRÅDESBESKRIVNING
Geografiskt läge
Helvetesbrännan är ett blivande naturreservat som ligger på ömse sidor länsgränsen mel
lan Västernorrland och Jämtland, i Ånge respektive Bräcke kommuner, cirka 20 km
nordväst om Ånge (figur 1). Området ingår i Bräcke, Bodsjö och Lockne socknar i Jämt
lands län samt i Haverö och Borgsjö socknar i Västemorrlands län. Det blivande reser
vatet är omkring 3 400 hektar, varav 2 400 hektar ligger i Västernorrland och resterande
del i Jämtland. Området är helt väglöst vilket är unikt för Norrlands inland.

Bräcke

Jämtlands län
Västemorrlands län

20 km

10 km

Figur 1. Helvetesbrännans geografiska läge.

Lämpliga kartor som berör området är:
Blå kartan (1:100 000): 174 Ånge.
Gröna kartan (1:50 000): Ånge 17 F NO och Ånge 17 F NV.
Ekonomiska kartan (1:10 000): 17 F Ånge 8f Rången, 17 F Ånge 8e Näbbtjämen och
17 F Ånge 9e Haftorsberget.
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Terrängen
Av den totala arealen på 3 400 hektar utgörs omkring 2 700 hektar av produktiv skogs
mark. Terrängen i Helvetesbrännan är kuperad och oftast storblockig. I Lantmäteriverkets
(LMV) flygbildsinventering (1994) klassas över 100 hektar som blockmark, en areal som
sannolikt underskattats. Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU 1984) klassar en be
tydligt större areal som storblockig och efter en vandring i området är man böjd att hålla
med.
Berggrunden består av granit i olika former och i huvudsak är det ögonförande, delvis
gnejsiga, graniter som täcker området. I nordväst, på Jämtlandssidan, är Revsundsgraniten vanligast. Två större diabasgångar löper i nordsydlig riktning något öster om Djuptjämsfligget (SGU 1984 och 1987). Hela området ligger ovan högsta kustlinjen (SGU
1961). Den storblockiga, grusig-sandiga moränen som täcker Helvetesbrännan (SGU
1987) är troligen en lokalmorän, det vill säga att den har avsatts av material från platsen
vid inlandsisens avsmältning. Moränens storblockighet orsakas bland annat av den ber
gart den härstammar ifrån (Lundqvist 1987 och 1988). Den hårda graniten i Helvetes
brännan har inte krossats under eventuell transport med inlandsisen och under de långa
tider som gått sedan dess avsmältning. Den har därför förblivit storblockig. Jordmånen är
i huvudsak jämpodsol, men enstaka brun-och mulljordar förekommer i vissa av lövbe
stånden på de rikare ståndorterna.
Ett 20-tal skogstjärnar och sjöar upptar tillsammans 370 hektar av reservatet och till detta
kommer en handfull bäckar. Den kalkhaltiga diabasen som förekommer i berggrunden
ger områdets vattendrag en relativt god buffringsförmåga mot sura antropogena nedfall.
Reservatet saknar de större myrkomplex som annars är vanliga i andra delar av norra
Sverige. De myrar som finns är relativt små och jämt fördelade över området och omfat
tar total 290 hektar (figur 2 och figur 5).

Vegetationstyper
Fältskiktet domineras av lingon ( Vaccinium vitis-idaed) och blåbär (Vaccinium myrtillus)
i nämnd ordning. Smalbladiga grästyper och örttyper påträffas i de relativt små näringsrika områden som förekommer. Dessa återfinns framförallt i vissa av gran och lövbestån
den.
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Figur 2. Utdrag ur de topografiska kartor som berör Helvetesbrännan, skala 1:50 000
(17 F NO och 17 F NV). Ur Gröna kartan © Lantmäteriverket, Medgivande 507-985053.
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Skogen
Helvetesbrännan domineras av tallskog i 100-årsåldem, men även helt lövdominerade
områden förekommer. Skogarna är tydligt brandpräglade och synliga spår efter bränder
kan ses i brandstubbar och som brandljud i de äldre tallöverståndare som tämligen ofta
förekommer (figur 3). Området är starkt påverkat av avverkningar, framför allt av dimensionsavverkningar i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, men har under en stor
del av 1900-talet fått utvecklas fritt och därmed återhämtat sig väl. Graden av mänsklig
påverkan är låg jämfört med vår tids genomsnittliga skogslandskap. Helvetesbrännan
rymmer en lång rad intressanta kulturlämningar från människans olika epoker i området.

i Mi
mm

mm, i

Är i

■\! N'

Figur 3. Äldre tallar med tydliga brandljud påträffas ofta i Helvetesbrännan. Foto: Peter
Jonsson.
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HELVETESBRÄNNANS SKOGAR
I fält har 41 stycken bestånd besökts och undersökts tämligen noggrant (figur 5). Ytterli
gare ett stort antal bestånd har under vandringarna passerats och bedömts översiktligt.
Flera av bestånden är från naturvärdessynpunkt av mer ordinär karaktär men många
kommer dock att utveckla höga naturvärden inom en relativt kort tid, omkring 20-30 år.
Detta gäller särskilt flertalet av de lövdominerade bestånden, men även vissa av gran
skogarna. Ett mindre antal av de besökta bestånden, eller delar av dem, har redan idag
stark naturskogskaraktär och mycket höga naturvärden.
Nedan följer en generell beskrivning av de fyra vanligaste beståndstypema inom Helvetesbrännan. Denna beskrivning är en sammanfattning av de intryck och uppgifter som
mer i detalj återges i avsnittet ”Beskrivning av enskilda bestånd”.

mm.

*■*’*

.. «>,»

ifafc.

i
'

5
(.v,;,

Figur 4. En vandring i Helvtesbrännan bjuder på många vackra naturupplevelser, som
här vid Kniptjärnsbäcken mitt i reservatet. Foto: Peter Jonsson.
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Figur 5. Inom Helvetesbrännans blivande naturreservat har 41 stycken bestånd och om
råden undersökts noggrant i fält.
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Lövbestånd
En av Helvetesbrannans största tillgångar är de många lövrika och lövdominerade områ
dena. Omkring 156 hektar har en lövandel större än 50 % (LMV 1994). Generellt sett är
lövet ännu för vitalt och emellanåt för klent för att ge förutsättningar för riktigt stora
naturvärden, trots att lövträden i de flesta fall är i 90 års åldern. Inom en skogligt sett kort
tid kommer dock många lövbestånd att tappa i vitalitet och vissa av dem utvecklas till
viktiga habitat för kryptogamer, vedlevande insekter och fåglar. Vissa lövbestånd kom
mer sannolikt att ha låg medeldiameter även när vitaliteten sjunker och dessa kommer ej
vara lika värdefulla. Några bestånd har redan idag karaktärer som gör dem intressanta för
de tidigare nämnda artgrupperna, men även dessa bestånd kommer säkerligen att bli in
tressantare med tiden. I många fall konkurrerar granen hårt med lövet och flera bestånd
kan komma att övergå till rena granskogar om inte aktiva insatser görs. Stora värden
finns dock ofta i lövsuccessioners avslutande stadium varför konkurrensen ej enbart är av
ondo. I några inventerade bestånd har granetableringen gått anmärkningsvärt långsamt
varför lövet ännu är helt dominerande och kommer så att förbli för lång tid framgent.
Överlag gäller att lövbestånden blir naturvärdesmässigt intressantare och attraktivare på
bördiga ståndorter än på de med sämre näringsförhållanden. Som exempel på några vär
defulla lövbestånd kan nämnas bestånd nr 17, södra delen av nr 2, nr 14 och en liten del
av nr 1. Kärnområdet på bestånd nr 4 är ett exempel på ett område som kommer att bli
mycket intressantare när mortaliteten ökar, inom ett 20-tal år.
Även i områden som inte är särskilt lövrika på beståndsnivå ingår ibland enstaka grova
lövträd, något som ofta saknas i brukade skogar. Dessa kan trots sina låga numerär fylla
en viktig ekologisk funktion. Som ett exempel på ett sådant område kan nämnas nr 19,
där flera grova aspar förekommer spritt över beståndet.
De allra flesta lövskogarna i Helvetesbrännan har sannolikt uppkommit efter avverk
ningar i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet. Enstaka bestånd kan ha uppkom
mit direkt efter den stora branden år 1888 men även i dessa fall har lövuppslaget troligen
gynnats av att de härskande träden huggits bort redan före branden eller precis efter.
Även om lövbeståndens uppkomst kan hänföras till människans tidiga skogsbrukande har
de dock omistliga värden för den biologiska mångfalden. Lövträden bidrar till en särskild
variation på både landskaps- och beståndsnivå, något som ofta helt saknas i produktionsskogar.

Tallbestånd
Helvetesbrännan domineras av tallskogar vilka täcker tre fjärdedelar av den produktiva
skogsmarksarealen (LMV 1994). Tallskogarna är brandpräglade, något som framgår i
reservatets alla delar om än med varierande tydlighet. Trots den branta och steniga ter
rängen har omfattande avverkningar utförts i omgångar från senare halvan av 1800-talet
och fram till år 1947 (Johansson muntligen 1997). Avverkningarna har medfört att områ
dets skogar till största delen är i åldern 80-110 år. Det var framför allt under de tidiga
huggningarna som de grövsta tallarna togs ut, något som man idag kan se spår efter i
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form av grova, yxhuggna dimensionsavverkningsstubbar. Stora avverkningar utfördes de
första åren efter branden år 1888 då det var bråttom att tillvarata stora mängder skadat
timmer. Sedan har man återkommit vid upprepade tillfällen och huggit talltimmer i allt
klenare dimensioner. Detta awerkningsmönster är ingalunda unikt för det här området
utan gäller för stora delar av norra Sverige. Helvetesbrännan avviker sedan på ett positivt
sätt eftersom området i stort sett varit undantaget från sentida huggningar och därmed
inte totalt rensats på äldre träd, torrakor och brandstubbar. Det finns i reservatet flera be
stånd som har spridda tallöverståndare med öppna brandljud. Detta är oftast träd som för
ca 100 år sedan var alltför klena eller på andra sett för skadade för att avverkas. Dagens
överståndare är därmed inga goda representanter för de grova tallar som en gång i tiden
dominerat reservatets skogar. Det finns mindre områden som avverkats i mycket liten
omfattning där grova överståndartallar med två-tre synliga brandljud helt dominerar.
Dessa tallar är oftast stämplade men har av okända anledningar undgått avverkning och
sedan fått stå kvar. I samma områden finns dessutom ofta en del torrakor med tydliga
brandspår som förstärker urskogskänslan. Några exempel på sådana områden är nr 37 på
”Jon-Erikstjämsberget”, nr 12 på Abborrtjämsbergets topp, samt toppen på FlistersjÖber
get (se bestånd nr 6 och nr 3). Dessa bestånd är väl värda ett besök.
Bestånd nr 27 nordväst om Djuptjämsfligget och sluttningen mellan bestånd nr 5 och
branten på västra delen av Vattensj Öberget, är exempel på avsnitt som till en del undgått
stora avverkningar men ej är lika opåverkade som de tidigare nämnda. Även om dessa
opåverkade områden är små skapar de 200-300 år gamla träden (enstaka betydligt äldre
än så) tillsammans med yngre tall en fingervisning om hur en skiktad tallurskog kunnat se
ut. Tyvärr är mängden döda träd för låg varför bilden ej kan bli fullständig. Mängden död
ved är generellt sett låg inom hela reservatet, och detta gäller alla skogstyper. De nämnda
brandpräglade små urskogsfragmenten är emellertid en stor tillgång för reservatet som
helhet.

Granbestånd
Areellt sett domineras Helvetesbrännan av tallskog men enstaka grandominerade skogar
förekommer också (13 % av arealen enligt LMV 1994), och då framför allt på de verkligt
produktiva ståndorterna. (Här undantags de lövbestånd där granen långsamt har etablerats
under lövträden och nu bildar blandskogar med varierande granandel). Spår efter bränder
påträffas även i granskogarna något som säkert förvånar många besökare. Det förekom
mer till och med enstaka granar med brandljud (till exempel bestånd nr 22). Granen växer
fort på de bördiga och ej så steniga markerna och trots att vissa områden varit helt kalhuggna för knappt 100 år sedan är de idag på god väg att få höga naturvärden. Den något
refugiala karaktär som några av bestånden idag uppvisar har alltså utvecklats först under
1900-talet. Eftersom granskogarna ej har skötts har självgallring ofta inletts eller är nära
förestående. Mängden död ved i form av lågor och högstubbar ökar hela tiden och på de
ofta fuktiga ståndorterna kommer till exempel många grananknutna vedsvampar att tri
vas. I dessa skogar kan en helt annan artsammansättning, med mer stömingskänsliga ar
ter, utvecklas jämfört med övriga delar av reservatet. Hur naturligt detta är kan naturligt
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vis diskuteras eftersom även dessa marker tidigare brunnit regelbundet, men onekligen
tillför de Helvetesbrännan ytterligare en intressant naturtyp.

Biandbestånd
Den näst största skogstypen i reservatet, efter de helt dominerande tallskogarna, är olika
typer av biandbestånd. De förekommer ofta på de något rikare ståndorterna. En typ är
lövbestånd där granen successivt har etablerats och nu med varierande kraft konkurrerar
med lövträden. Lövträden tappar i vitalitet och bildandet av död, ofta grov, lövved på
skyndas och viktiga habitat lör manga rödlistade arter bildas. Successivt kommer emel
lertid granen att helt dominera dessa bestånd. Tydliga spår efter både bränder och dimensionsavverkning av tall påträffas i dessa skogstyper och förklarar dess uppkomst. En an
nan relativt vanlig typ av biandbestånd är yngre tallskogar med ett inslag av spridda,
ibland grova, lövträd (till exempel bestånd nr 4). Även dessa har också uppkommit efter
avverkning, och också här har granetableringen kommit långt och lövet är hårt trängt.
Aktiva insatser i form av huggningar, eller allra helst bränning, skulle vidmakthålla^förekomsten av denna blandskogstyp i reservatet (jämför Ekman 1997 eller Linder 1998).

\ . isäf:.

Figur 6. I mindre delar av reservatet kan äldre tall med brandljud stå tämligen tätt som
här i bestånd nr 37på ” Jon-Erikstjärnsberget". Foto: Peter Jonsson.
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HELVETESBRÄNNANS BRANDHISTORIK
En översiktlig brandhistorik för Helvetesbrännan har kunnat fastställas från slutet av
1100-talet fram till slutet på 1800-talet. De brandår som anges för respektive lokal inom
reservatet måste anses som mycket säkra (se bilaga 1). För att med säkerhet kunna fast
ställa varje enskild brands areella utbredning över hela reservatet erfordras ett större vedprovsmaterial än vad som var möjligt att insamla inom ramen för denna undersökning.
Inom stora delar av Helvetesbrännan finns dock goda möjligheter att i framtiden göra en
än mer detaljerad rekonstruktion av brandfrekvens och storlek med denna undersökning
som grund. Det står emellertid utom tvivel att branden under de gångna 800 åren varit
avgörande för Helvetesbrännans skogars utseende, beståndsdynamik och artsammansätt
ning. Eldens regelbundna påverkan på skogarna har dock avbrutits under 1900-talet, var
för aktiv naturvårdsbränning bör vara ett självklart inslag i reservatets framtida skötsel.

Datering av vedprover
Skogsbränder och bleckor daterades med dendrokronologisk dateringsteknik (Stokes &
Smiley 1968). Tekniken bygger på att alla träd inom ett begränsat område har utvecklat
sinsemellan liknande årsringsmönster tack vare klimatets likformiga påverkan på trädens
tillväxt. Med denna teknik kan man genom att jämföra olika träds årsringsserier datera
när till exempel ett träd avverkats eller när en brand inträffat. Med ett stort insamlat ved
material från både levande träd, torrakor och stubbar kan man pussla sig bakåt i tiden ge
nom att återfinna gemensamma årsringssekvenser i allt äldre vedprover. Stor hjälp har
man av så kallade "pointer-years", det vill säga väldigt karaktäristiska årsringar (mycket
smala eller mycket breda och mörka) som bildats under somrar med extrem väderlek.
Sommaren år 1901 var rekordvarm och en tydligt bred och mörk årsring bildades. Nästföljande sommar, år 1902, var istället extremt regnig och kall och inducerade en väldigt
blek och ljus årsring. Dessa två år är mycket tydliga i de flesta träd i Norrland och an
vänds flitigt vid datering av vedprover som berör denna tid. På samma sätt har extrema
somrar över seklerna givit karaktäristiska årsringar. Väldigt mörka ringar som användes
för dateringen av Helvetesbrännans prover, och som man återfinner i andra delar av
Norrland, utbildades åren 1868, 1826, 1766, 1738, 1655, 1629, 1558, 1497, 1474,1390
och 1295. Ljusa och smala årsringar återfinns från år 1832, 1821, 1790, 1709, 1695,
1632-33, 1614, 1587, 1524, 1453, 1389 och 1292. Återfinner man några av dessa “poin
ter-years” i en årsringsserie kan man alltså ålder sbestämma ett vedprov (och en brand
skada) som härrör från ett träd som varit dött i hundratals år.
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Figur 7. Provtagning för branddatering nordväst om Djuptjämsfligget. När denna grova
tall levde pryddes den av flera brandljud. Den avverkades med yxa under dimensionsavverkningsepoken, men brandskadorna i veden kan ännu återfinnas och dateras. Foto:
Peter Jonsson.

Bränder under perioden 1165 - 1650
Totalt daterades inom det blivande reservatets gränser 28 stycken skogsbränder mellan
åren 1165 och 1891. Brandåren var; 1165, 1217, 1290, 1368, 1420, 1441, 1499, 1556,
1575, 1624, 1649, 1651, 1657, 1660, 1677, 1689, 1691, 1696, 1703, 1773, 1775, 1810,
1813,1821, 1824,1858,1888 och 1891.
Tydliga mönster observerades i brändernas fördelning över tiden vilka med största san
nolikhet är förknippade med människans historia i området. Tiden 1100-1650 karaktäri
seras av mer eller mindre regelbundet återkommande bränder som ofta berörde stora are
aler. Medelbrandintervallet under tiden 1165-1650 var 84 år (figur 8). Även om detta
medeltal grundar sig på endast 14 stycken brandintervall så får man visst stöd i de äldsta
brandintervallen (år 1165-1290) i bestånd nr 16 på Abborrtjämsberget. Dessa avviker inte
från de andra något senare bildade intervallen. Nästan alla de äldre brandåren har också
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daterats i andra brandundersökningar i Norrland och Svealand; år 1368 (Hälsingland), år
1420 (Jämtland, Västerbotten), år 1441 (Västerbotten), år 1499 (Västerbotten) och år
1575 (Värmland, Närke, Jämtland, Västerbotten). Den regionala samstämmigheten kan
tolkas som ett stöd för teorin att de äldre bränderna oftare var blixtantända än vad som
senare blev fallet. Det speciella väderläge som gynnar uppkomsten av bränder är ofta
gemensamt för större delen av Norrland. Så var fallet till exempel år 1933 då över 30 000
ha skogsmark eldhärjades (Högbom 1934) och de flesta bränder antändes av blixten. Ett
gynnsamt väderläge för blixtantändning är emellertid också gynnsamt för kulturellt be
tingade bränder varför man bör vara försiktig med slutsatser angående brändernas upp
komst. Det mänskliga inflytandet på Helvetesbrännans brandregim bör dock ha varit lågt
på 1400 och 1500 talen.

Torrakan från år 1080
Märgen på det allra äldsta vedprovet som hittades i Helvetesbrännan daterades till år
1080. Detta sågades ur en torraka som hittades i bestånd nr 16 på Abborrjämsbergets
sydostsluttning. Den närapå vikingatida torrakan hade skadats i bränder år 1165, 1217
och 1441. Den yngsta kvarvarande årsringen daterades till år 1655. Många av årsringama
hade dock eroderats bort så dess verkliga ålder vid tidpunkten för dess död var sannolikt
över 600 år. Antagligen hade också bränderna år 1290 och 1368 passerat förbi denna tall
men inte skadat den tillräcklig för att ge upphov till brandljud. Dessa bränder daterades
nämligen i en närbelägen kolad stubbe vars tidigaste ringar var från 1239, också det ett
anmärkningsvärt tidigt årtal. Torrakan från år 1080 är den äldsta som hittills korsdaterats
i en brandstudie i Sverige. Årsringsserien går tillbaka ungefär 300 år längre i tiden än vad
som är vanligt i de flesta tidigare brandundersökningar i Norrland. Den exceptionellt
långa tidsutsträckningen bakåt kan förklaras med tallens höga ålder som levande, men
kanske framför allt med att den som torraka ej brunnit upp eller ruttnat sönder under den
långa tid den varit död. Den viktigaste orsaken att den stått kvar till dags dato är otvivel
aktigt att den undgått alla skogsmäns lystna blickar. Ett mirakel i sig.
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Figur 8. Klassindelade brandintervall för perioden fram till år 1650 (övre) och efter år
1650 (nedre). Trots det relativt lilla materialet så kan man se att brandintervallen har
blivit kortare under den senare perioden.
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Bränder under perioden 1650 - 1891
Omkring år 1650 är det tydligt att antalet bränder plötsligt ökar markant i området (figur
10). Stora bränder år 1660 och 1689 varvas med en mängd bränder som bara daterats på
en enda lokal; år 1649, 1651, 1657, 1677 och 1696. Ökningen i antalet bränder samman
faller mycket väl med tiden för de första finnarnas ankomst till området. Enligt dombo
ken skall finnen Peder Pålsson ha bott vid Mjösjön år 1657, just utanför undersöknings
området, och då ansökt att där få bygga ett torp. Under 1660-talet slog fler finnar sig ner i
området (se avnsnittet ”Människan och skogen”). Det ligger nära till hands att ge dessa
tidiga kolonisatörer skulden för de plötsligt uppblossande bränderna. Förmodligen har
man utnyttjat elden för att skapa bättre skogsbete på de få platser där detta var möjligt.
Sannolikt har finnarna svedjat på de bättre markerna för att sedan så råg. Det är tänkbart
att finnarna ej hade anledning att begränsa eldens spridning varför varje svedja kunde be
röra stora arealer. Exakt hur finnarna nyttjat skogarna och i vilken utsträckning de bränt
lär vi aldrig få svar på, men samstämmigheten i tid mellan brändernas ökning och männi
skans entré i området är uppenbar. Samtidigt får man inte glömma bort att naturliga antändningar genom åsknedslag, som var den troliga orsaken till många bränder före 1650,
också förekommit under perioder med stor mänsklig aktivitet.
För den första halvan av 1700-talet kunde inga bränder dateras i området (figur 9 och 10).
Detta abrupta avbrott i serien av bränder finner intressant nog en parallell i området kring
Fredrika och Bjurholm i Västerbotten där en stor brandhistorisk undersökning (60 000
hektar) just avslutats (Niklasson och Granström 1998). Där ökade bränderna kraftigt vid
tiden för finnarnas ankomst i regionen men minskade kraftigt under tidigare delen av
1700-talet. Inga bra klimatiska förklaringar finns för detta, däremot så sammanfaller pe
rioden med svåra tider för befolkningen då många vuxna män skrevs ut i krigen (Lundqvist 1962). Det är möjligt att denna förklaring även är giltig för Helvetesbrännan men
det finns också andra tänkbara orsaker. Kanske fick myndigheterna, påhejade av Ångebönderna, stopp på eldandet? En annan tänkbar förklaring kan vara att de många bränder
na under 1600-talets slut lett till bränslebrist.
Med branden år 1773 vidtar den sista och kanske mest intensiva brandperioden. Bran
dintervallen är betydligt kortare än under tiden före år 1650, 57 år mot 84 år (figur 8).
Små bränder avlöses av väldiga landskapstäckande bränder till exempel åren 1858 och
1888. Dessa år är kända brandår från historiska källor och många andra brandhistoriska
undersökningar i Norrland. Sommaren år 1858 var exceptionellt varm och torr och troli
gen bär blixten skulden till många av bränderna detta år. År 1888 är däremot få blixtantändningar rapporterade (Högbom 1934) och flera av denna sommars bränder orsakades
istället av människan. Många av de idag befintliga lövbrännoma tillskapades då, både här
och i övriga Norrland. Lövuppslaget i Helvetesbrännan hade dock knappast blivit så stort
om inte stora avverkningar skett både före och efter år 1888. Av lövträdens ålder att
döma har många grott tiotalet år efter branden 1888 något som styrker avverkningarnas
betydelse för lövuppslaget.
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Brändernas upphörande
Efter branden år 1891 har vi inte funnit spår efter en enda brand, vilket överensstämmer
med utvecklingen för övriga Norrland. Brandbekämpningen blev då effektiv men framför
allt så slutade man slarva med elden i skog och mark och man upphörde också med betesbränningarna. Skogarnas ökade ekonomiska värde hade här en stor betydelse.
Den brandhistoriska undersökningen som utförts inom ramen för denna studie är något
för liten för att man med säkerhet kan säga att bränderna helt upphört efter år 1891. Män
niskan har verkat i området under de sista 100 åren med exempelvis kolning, skogsav
verkning, byggande av basvägar, flottning, fiske och pärlfiske. Någon kulturbetingad
brand borde ha uppkommit inom reservatet under denna tid. Om man ökar antalet prov
och provlokaler skulle kanske någon areellt sett liten brand under 1900-talet kunna fast
ställas.
En annan tänkbar, men mindre trolig, förklaring till brändernas upphörande är bristen på
naturliga antändningar. Få av blixtnedslagen ger upphov till en riktig brand (Granström
1993.). I gengäld kan enskilda bränder i ett naturlandskap utvecklas till gigantiska brän
der på flera 10 000-tals hektar. Under en sådan brandregim med få antändningar och
mycket stora bränder behövs inte många "lyckade" blixtantändningar för att ändå upp
rätthålla en hög brandfrekvens. Efter det att brandbekämpningen blev effektiv har det för
Helvetesbrännans del krävts en lyckad blixtantändning inom områdets gränser, något som
trots reservatets storlek är tämligen osannolikt.

Brändernas storlek
Trots det förhållandevis lilla provmaterialet kan man sluta sig till att både de medeltida
och en del senare bränder varit väldigt stora och berört flera tusen hektar. Sannolikt går
de flesta av de större bränderna (år 1660 och de flesta tidigare, 1689, 1858 och 1888) en
bra bit utanför reservatsgränsema och kan ha berört arealer på mer än 4000 hektar. Av
saknaden av större sjösystem och sammanhängande myrmarker kan ha bidragit till de sto
ra enskilda brandarealema.
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Figur 9. Samtliga 56 vedprover som daterades för brandundersökningen sorterade lokal
vis. Varje linje representerar ett vedprov, och linjens båda ändpunkter visar på äldsta
respektive yngsta årsring på det provet. Brandåren på respektive prov är markerade med
stående fyrkant. Notera att det är endast i undantagsfall som samtliga träd på en prov
punkt har bildat brandljud i en och samma brand. Detta beror på en mängdfaktorer,
bland annat barktjocklek och bränsleansamling runt själva trädet. Den äldsta levande
tallen som påträffades var över 450 år gammal.
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Figur 10. Antalet bränder som daterades inom Helvetesbrännan summerade löpande
över tiden. Lägg märke till den hastiga ökningen vid mitten av 1600-talet som är parallell
medfinnarnas ankomst till området. Ökningen kan ej förklaras av att provantalet stiger
just då eftersom de flesta provlokalers vedprover hade årsringar till 1400 och 1500-tal
(se figur 9).

MÄNNISKAN OCH SKOGEN
De första människorna i Helvetesbrännan
Långt innan den skogsindustriella expansionen satte fart i mitten av 1800-talet har sko
garna mellan byarna varit viktiga för befolkningens överlevnad. Jakt och fiske var länge
ett nödvändigt inslag i självhushållet. Husbehovsvirke hämtades i skogen, djuren släpptes
på skogsbete under somrarna, tjära brändes och kolmilor pyrde. Alla dessa aktiviteter på
verkade naturligtvis skogstillståndet på olika sätt, men detta tidiga utnyttjande bedrevs i
liten skala varför stora skogsområden i det närmaste låg orörda. Helvetesbrännan ligger
tämligen långt från de äldre byarna, och terrängen är minst sagt eländig, varför man kan
anta att före år 1650 utgjordes dessa områden av äkta urskogar. Efter år 1650 ökade den
mänskliga påverkan på skogarna, men utnyttjandet måste anses som småskaligt och på
verkan låg (om man undantar en ökad brandfrekvens, se avsnittet ”Helvetesbrännans
brandhistorik’) fram till senare halvan av 1800-talet då de första stora avverkningarna
gjordes inom Helvetesbrännan.

Svedjefinnarna på 1600-talet
I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet invandrade finska svedjebrukare till skogs
bygderna i mellersta Sverige och då även till Borgsjö socken där delar av Helvetesbränan är belägen (Wedin 1990). Svenska bönder hade vid denna tid sina bosättningar i
de bördiga älvdalarna och sina fäbodar i skogarna närmast byarna. I de öde skogarna
bortom svenskarnas fäbodar bosatte sig svedjefinnarna.
Det var svåra krigsår i slutet av 1500-talet som drev finnarna från deras hemland. Under
åren 1572 och 1573 härjades Savolax av ryssarna och de följande åren präglades av blo
diga oroligheter. Under Klubbekriget år 1596, som var ett misslyckat bondeuppror i bland
annat Savolax, dödades 1000-tals bönder och oräkneliga gårdar brändes ned. Under dessa
minst sagt svåra förhållanden kom nödåret 1601 när frosten förstörde hela skörden (Lind
holm 1921). Hårt ansatta och utmärglade finnar tvingades söka nya hem i Sverige. Kan
ske påskyndades utvandringen av att det omfattande svedj ebrukandet lett till brist på
lämpliga svedjningsobjekt i Savolaxområdet (Wedin 1990).
Inom Borgsjö socken grundades fem finnbyar nämligen Grundsjön, Råsjön, Julåsen och
Oxsjön i den nedre delen socknen och Mjösjön upp på Ångeskogen (Johnson 1967, Staaf
1969, Wedin 1990). I mitten av 1600-talet utgjorde finnarna ungelär en fjärdedel av
Borgsjö sockens 300 mantalsskrivna personer. Alla var dock inte svedjefinnar utan även
så kallade lösfinnar räknades hit (Johnson 1967). Finnarna och svenskarna hade svårt att
komma överens. Finnarna slog sig ner vid goda fiskesjöar, som svenskarna betraktade
som sina, och konkurrerade om fisket och jakten. Deras svedj or ödeläde stora skogsom
råden, vilket också ogillades. Redan den 18 augusti år 1682 utfärdade landshövding Carl
Sparre ett förbud för Borgsjöfinnama att "otillbörligt svedja" (Lindholm 1921).
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Vid Mjösjön (synonymt med Myggsjötorpet och Mycksjön) ca 1,5 km ifrån Helvetesbrännans nordostgräns bosatte sig svedjefinnar under senare delen av 1650-talet eller i
början av 1660-talet (Johnson 1967). I 1657-års dombok sägs "att man rannsakat om Pe
der Pålsson finne, som bor på jämpteskogen i Myggsiön, skall synas nästkommande
sommar anten han bor på Ångeskogen eller Jämptelandsgränsen, om han der kan bygga
torp eller ey". Fler finnar höll till vid Mjösjön. I 1661 års dombok nämns Matts Pålsson i
Myggsjön, men fem år senare anges han som förrymd (Johnson 1967, Wedin 1990) och
en Erik Bertilsson tar över torpet. Ett exempel på jaktkonflikt kan man se år 1669 när fin
nen Pål Bertilsson i Mjösjön hyser finnar från Värmland och tillåter dem att jaga i områ
det, vilket ogillas starkt av sockenallmogen (Johnson 1967).
Det är intressant att se hur väl finnamas ankomst överensstämmer med en ökad brandfre
kvens i Helvetesbrännan. Savolaxfinnama var svedjeexperter och deras entré i området
orsakade en mängd bränder. Svedj oma brändes ofta på långa avstånd från gården (Lind
holm 1921). Tre kilometer från Mycksjön vid Vattensjön (bestånd nr 7) har, vid sidan av
de stora bränderna år 1660 och 1689, ytterligare bränder daterats till år 1649 och 1677
vilket är en ovanligt hög brandfrekvens. Det är möjligt att Savolaxfinnama utnyttjade den
relativt bördiga och stenfria skogen, dessutom i sydläge, vid Vattensjön för att bränna och
så sin svedjeråg. Ett anmärkningsvärt kort brandintervall om 6 år fastställdes mellan 1651
och 1657 på Flistersjöberget, något som sannolikt också det kan hänföras till finnarnas
aktivitet i området.

Smeden Anders Me j er
Omkring år 1825 skall två bönder från Ånge ha fått tillåtelse av dåvarande revirförvalta
ren att på kronomark vid Flistersjön anlägga ett nybygge (Palén 1980). Dessa bönder
uppförde ett bostadshus och utförde en del nyodlingar. Länsstyrelsen avslog sedan i ef
terhand nybyggesansökan och sannolikt tvingades bönderna lämna nybygget. Troligen
flyttade smeden Anders Mej er in på denna gård något eller några år efter 1825 då bön
derna redan lämnat stället. Det mesta talar för att detta nybygge låg vid Mejerstjäm (kal
lad Grässjön så sent som år 1944, bilaga 2) och inte vid Flistersjön. Flistersjön är dock
den närmast liggande större sjön varför man kan tänka sig att krononybygget kallades så.
Bilden förvirras emellertid av att Mejerstjäm ej ligger på kronomark, något som däremot
Flistersjön gör. Kronans markinnehav börjar 600 meter söder om de gamla odlingarna vid
Mejerstjäm. Möjligen tillhörde området kronan vid denna tid, men sannolikt låg rågången
på samma ställe då som idag.
Anders Mejer var känd som en duktig smed och före inflyttningen till Mejerstjäm hade
han en anställning på ett järnbruk. Det berättas att Mej ers hustru varit en ovanligt stark
och manhaftig kvinna och att det var hon som skötte förbindelserna mellan Mejerstjäm
och omkringliggande byar (Palén 1980). Det sägs att fm Mejer ofta skidade genom öde
marken till bebyggda trakter för att hämta smidesjärn. En gång passade hon på att köpa
en get och med järnet på ryggen och geten i släptåg bar det iväg genom skogen. Geten
orkade dock inte i den djupa snön varför fru Mejer helt enkelt lyfte upp geten ovanpå den
redan försvarliga bördan järn och med detta väldiga lass på ryggen skidade hon genom
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skogarna hem till Mejerstjäm (Palén 1980). Anders Mejer smidde bland annat fårsaxar
som hustrun sedan gick omkring och sålde i Haverö och Borgsjö socknar.
Paret Mejer fick hela 18 barn. En av pojkarna hette Jonas Mejer (född år 1825, död år
1878) som tillsammans med sin hustru Sigrid även han blev nybyggare på kronoöverloppsmark (Botjäm nr 1) (Palén 1980).
Vilka av berättelserna om Anders Mejer som är sanna är naturligtvis svårt att säga. Där
emot är det utan tvivel så att nybyggarna från Ånge och senare familjen Mejer tidigt på
verkat skogarna kring Mejerstjäm och Flistersjön. Familjen har huggit husbehovstimmer
och brännved. Vidare har nyodlingar tagits upp, myrar slåttrats och dikats (bestånd nr 10
öster om Mejerstjäm). Trots att Palén (1980) menar att fm Mejer burit järnet från närlig
gande byar kan man inte undgå tanken att Mejer själv har framställt sitt smidesjärn från
sjö- eller myrmalm. Att bära järn långa avstånd i Helvetesbrännans ogästvänliga terräng
måste ha avskräckt även en härdad 1800-talsnybyggare. I reservatets norra del ligger
“Malmtjämen” och “Malmmyroma” som indikerar att malmhantering har pågått i områ
det. Det är dock oklart om namnen tillkommit på grund av Mej ers järnframställning eller
om det är Stugusjöborna som hämtat sin malm där eller kanske både och. Antingen Mejer
själv framställde sitt järn eller hämtade färdigt smidesjärn har han huggit kolved och ko
lat for att kunna bearbeta järnet eller malmen. Dessa huggningar har tidigt påverkat sko
garnas utseende och utveckling i närområdet.

Fisket
Tjärnarna och sjöarna i reservatet var fram till de första årtiondena på 1900-talet goda
fiskesjöar med fm öring. Ångeboma vandrade upp till Vattensjön för fiskets skull, en
vandring som tog cirka 4 timmar (Sellström muntligen 1997). På 1930-talet planterades
gädda in i Rången. Den spred sig via Rångenbäcken ned till Kniptjäm och vidare söderut
till Mejerstjäm och omkring år 1947 nådde gäddan Flistersjön (Sellström och Johansson
muntligen 1997). Gäddan konkurrerade snabbt ut öringen och öringfisket upphörde. Idag
kan det synas dumt att inplantera gädda i fina öringvatten, men gäddfisket var vid den här
tiden mycket viktigt för försörjningen.
På 1600-1700 talen var fisket efter flodpärlmusslor en relativt viktig näring. Borgsjö
socken var det bästa distriktet i Västernorrland och här fiskades det pärlor ända in på
1900-talet (Folkforskningsprojektet, Borgsjö hembygdsförening 1992). Elof Johansson
berättar om hur han som ung på 1920- och 1930-talet plockade flodpärlmusslor i Vat
tenån på jakt efter pärlor.
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Figur 11. Fiske efter flodpärlmussla i en mindre å så som det kunde se ut i Vattenån i
början på 1900-talet. Ur Folkforskningsprojektet, en resa i tid och rum genom Borgsjö
socken, Borgsjö hembygdsförening 1992.

ÄLDRE SKOGSBRUK I HELVETESBRÄNNAN
Skogsindustrins utveckling i Medelpad med Borgsjö socken i fokus
Följande enkla historiska inblick bygger i stor utsträckning på skriften "Skogsbrukets om
daning i Borgsjobygden" av professor Anders Staaf (1969).
Före den skogsindustriella expansionen utnyttjades skogarna kring Ånge framför allt till
skogsbete och för att tillgodose behovet av husbehovsvirke. I slutet av 1700-talet fick
skogarna långsamt ett större ekonomiskt värde när England och Holland började lida brist
på trä. Inledningsvis efterfrågades bjälkar och sparrar, men senare även plank och brädor.
De vattensågar som låg närmast Borgsjö var Ljungåsågen som uppfördes redan år 1723
och Fagervikssågen som byggdes år 1763. Ingen vattensåg byggdes i själva Borgsjö ef
tersom det vid denna tid var svårt att frakta det sågade virket på Ljungan. Under åren
1818-1825 flottningsrensades Ljungan nedströms Ånge (Nordberg 1977) och efter detta
kunde en vattensåg byggas i Munkbyn, Torps socken.
År 1842 sänktes de brittiska importtullarna vilket gjorde att exportmöjlighetema ökade
starkt och ungefår samtidigt kom de första ångsågarna vilka revolutionerade sågverksin
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dustrin. Den första byggdes i Tuna by, Tunadalssågen, år 1849. Tre år senare uppförde
Skönviks AB Mons ångsåg och ytterligare ett år senare byggde Vivstavarv den tredje.
Skogarnas värde ökade kraftigt och sågverksindustrin upplevde en explosionsartad ut
veckling. År 1880 hade hela 39 stycken ångsågar byggts i Sundsvallsdistriktet (Hjulström
1948).
För att trygga virkesförsörjningen på längre sikt började bolagen vid denna tid att köpa
50-åriga avverkningsrätter och skogsfastigheter. 1 Borgsjö socken köptes först de gamla
utskogama av Biinsow och Skönviks AB. De verkligt stora skogsköpen gjordes perioden
1881-1900 och då främst av James Dickson & Co och Svartviks Trävaruaktiebolag.
Många av de gamla finnskogarna såldes vid denna tid och det var Svartvik som köpte
Mjösjöskogen som till en del i dag ingår i det blivande reservatet Helvetesbrännan.
Området norr om Djuptjämsfligget på Jämtlandssidan, den egentliga Helvetesbrännan,
ingick i början av 1700-talet i Sidsjö by för att senare övergå till Stugusjö skifteslag då
Stugusjön blev en egen by (Blomqvist 1987). I slutet av 1800-talet köptes skogen till en
del av Mons AB för att under en stor del av 1900-talet ägas av AB Rännilen, senare Gällö
sågverk (Blomqvist 1987). Senare genomfördes ett markbyte där Gällö avstod området
till SCA som ägt denna del av Helvetesbrännan sedan dess. Nordväst om Djuptjämsflig
get löper en ”kil” av Lockne socken in mellan Bräcke och Bodsjö socknar och berör Helvetesbrännans västligaste del. Detta område blev även det bolagsägt och ingick år 1912 i
Skönviks aktiebolags markinnehav (sockenkarta över Bräcke socken år 1912). Den södra
delen av det blivande reservatet förblev i kronans ägo. Området söder om Flistersjön in
gick i Snöbergs kronopark 2:1 och området väster om denna, söder om Grästjämen, i Bys
kronopark 4:1 (Karta över Haverö socken 1922).
Det var flera faktorer som satte fart på fastighetsköpen. Efter det fransk-tyska kriget på
1870-talet rådde högkonjunktur och stora inköp gjordes inför 1889 års lag som sänkte
tiden för avverkningsupplåtelser från 50 till 20 år. I början av 1900-talet hade hälften av
all skog inom Borgsjö socken köpts av bolagen och ytterligare områden var knutna med
avverkningsrätter.
Sågverksindustrin hade en sådan stark position att det dröjde ganska länge innan cellulo
saindustrin etablerades i Medelpad (Hjulström 1948). Den första massafabriken i Sverige
byggdes år 1871 medan den första i Sundsvallsdistriktet, Essviks sulfitfabrik vid Ljung
ans mynning, inte byggdes förrän år 1900. Denna följdes av Svartviks sulfitfabrik år 1907
och sulfatfabriken i Vivstavarv år 1908 (Hjuström m. fl. 1955). Cellulosaindustrins inträ
de var betydelsefullt på många sätt och då även för sågverksindustrin. Nu kunde virke av
klenare dimensioner, som tidigare varit värdelöst, också tas till vara. Till och med sågverksavfall som innan helt enkelt hade eldats upp eller kolats kunde nu utnyttjas av in
dustrin (Hjulström 1948).
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Flottning
Flottningen var länge helt dominerande för virkestransporten, och flottningsmöjlighetema
styrde både lokaliseringen av industrin och valet av avverkningsobjekt. I skogsindustrins
barndom, före Ljungans strömrensning, flottades långa bjälkar och skeppsbyggnadsvirke
till kusten och sågtimmer till vattensågama som låg utspridda längs Ljungans östligaste
femtedel (Hjulström m. fl. 1955). Skogarna uppströms var ännu svåråtkomliga och rela
tivt opåverkade.
När Sverige år 1809 förlorade Finland ville inte stadsledningen tillåta att stockholmarna
hämtade sin brännved från Finland som brukligt varit. Svenskt kapital skulle då föras ut
ur landet och det ansågs därför av största vikt att ved skulle kunna fraktas längs inhemska
vattenvägar. Under åren efter 1815 undersöktes möjligheterna att göra de större norr
landsälvarna flottningsbara och i april år 1818 föreslogs att Ljungan skulle bli den första
älven i riket som rensades. Konungen godkände förslaget och han tyckte dessutom att en
rensning skulle vara av så stor betydelse för riket att arbetet sattes igång redan samma år.
Under åren 1818 till 1825 utförde staten strömrensningar av Ljungan från Ångesjön ned
till kusten (Nordberg 1977). Flottning bedrevs sedan på Ljungan fram till 1968 (Staaf
1969).
I början på 1870-talet bildades en flottningsförening i Ljungan och på den följde ytterli
gare föreningar för Ljungans biflöden (Staaf 1969). Anledningen till att flottningsföreningen bildades så sent för Ljungan (jämför Indalsälven år 1858) var sannolikt den domi
nerande ställning James Dickson & Co hade jämte andra virkesägare i området
(Hjulström m. fl. 1955). Bolaget hade bekostat rensning och i egen regi flottat sitt virke.
Säkerställandet av goda flottningsmöjligheter var av central betydelse för bolagen. De
flesta större vattendragen flottningsrensades och i särskilt steniga och krokiga avsnitt
byggdes flottningsrännor av trä.
Den viktigaste flottleden för Helvetesbrännan var Vattenån som rinner ihop med Dysjöån
och så småningom med Ljungan. År 1874 gjorde Skönviks aktiebolag upp med James
Dicksom & Co om strömrensningar av Vattensjöån. Arbetet skulle verkställas av endera
parten redan samma höst eller den kommande vintern (Nordberg 1977). Från Vattensjön
och österut är Vattenån blockig och svårforcerad varför en 1,5 km lång flottningsränna
byggdes, sannolikt under åren 1874-75. Denna västliga del av Vattenån, som dock ligger
utanför det blivande reservatet, är således inte flottningsrensad, något som är mycket säll
synt i Västernorrland. För att transportera virket över Vattensjön och Flistersjön användes
stora spelflottar (Johansson och Wik muntligen 1997) och mellan sjöarna grävdes/sprängdes en kanal, den så kallade Finnbäcken. För att förlänga flottningssäsongen och under
lätta arbetet dämdes Vattensjön och vattnet släpptes på till rännan och ån först när man
skulle flotta. Dammen finns kvar ännu idag. En damm har också legat i Finnbäcken för
att tillvara ta vattnet i Flistersjön (Johansson muntligen 1997). Enligt Johansson skall
man på samma sätt ha magasinerat vatten i Rången och Näbbtjäm. Flottningsrännan från
Vattensjön brann till en del upp år 1947 efter att en fiskare slarvat med elden (Johansson
och Sellström muntligen 1997). Den byggdes aldrig upp igen eftersom Domänverket ha
de planer på att bygga en väg söder om Flistersjön (Karlsson opublicerat).
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Mjösjö bys skogar i Helvetesbrännan
En stor del av Mjösjö by ingår i det som kommer att bli Helvetesbrännans naturreservat
(bilaga 2). Mjösjö bys totalareal (ej vatten) anges till 4 455 hektar år 1890 och 4 134
hektar år 1916. Vid en arealuppskattning från sockenkartan fas att det blivande reservatet
upptar drygt 45 % av Mjösjöns areal, omkring 1700 hektar. Detta förhållande bör man ha
i bakhuvudet när de historiska avverkningsuppgiftema från Svartviks AB studeras.

Beskrivning av skogstillståndet i Mjösjö by år 1890
De av bolagen nyligen uppköpta hemmanen och avverkningsrätterna utnyttjades hårt och
stora avverkningar gick fram över Borgsjös skogar. Sannolikt utfördes de första större
avverkningarna i Helvetesbrännan efter strömrensningen av Vattenån år 1875.
Skogstjänstemännens noggrannhet gör att man idag kan få en tämligen god bild över
skogstillståndet i slutet av 1800-talet. I en allmän beskrivning av Svartviks AB:s skogar
inom Borgsjö socken, Ange skogsförvaltning, finns ett avsnitt som beskriver Mjösjöns
skogar år 1890 (kopia på originalet återfinns i bilaga 3).

"Hela Mjösjö by är skattlagt till 6 mål, den afS. A.B. innehar everldelig besittningsrätt
till 3 1/4 mål samt oinskränkt avverkningsrätt till den 24 Augusti 1901 å öfvriga 2 3/4
mål
Marken är starkt stenbunden och kuperad genomskuren af i nordvestlig och sydvestlig
riktning gående, ofta nog branta bergshöjder.
En rätt betydlig areal upptages äfven af sten-???? eller skrafve Iland. Från Bläcktjärn
vesterut har en härjande skogseld gåttfram.
AJverkning har under nästlidna vinter öfvergått hvadan af afverkningsbar skog endast
förefinnes små dimensionerjemte de spridda träd, som blifvit förbigångna, hvilka är af
medelmåttig god beskaffenhet. Gran och tall förekommer i ungefär likartad myckenhet.
Tillväxtskogen är å den afbrända trakten ej så obetydligt skadad, synnerligen granen. I
öfrigt kan om densamma sägas, att den förekommer nog sparsamt och glest samt af me
delmåttigt god beskaffenhet.
Större delen afskogen till Ånge, Wattensjön och Wattenån, den öfriga delen till Dysjön
och Dyån. ”

Skogstillgångarna inventerades också och Svartvik bokförde tillgången på timmer och på
klenare träd som inom 30-40 år skulle uppfylla dimensionskraven (tabell 1).
Dimensionskravet för timmerträd var 8 tum i topp på 17-27 fot, det vill säga stockens
toppdiameter skulle minst vara 20,3 cm och längden i intervallet 5,18-8,23 meter. Med
utvecklingsbara stammar avsågs träd ”beräknade att inom 30-40 år utväxa till timmer om
minst 9 tum på 21 fot”, det vill säga 22,9 cm på 6,40 meter eller "att inom arrendetiden
uppnå de dimensioner som averkningsrätten avser". Antalet stammar per hektar i tabell 1
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har beräknats utifrån totalareal (ej vatten) och totalt antal stammar. År 1890 anges ej an
delen impediment, förutom vatten, av den totala arealen. Vid en uppskattning år 1916 är
dock uppdelningen bättre mellan impediment och produktiv skogsmark (tabell 2). Vid
beräkningarna har det antagits att andelen impediment är detsamma för de båda årtalen.
Andelen impediment är dock låg inom Mjösjö by (198 ha år 1916) varför eventuella för
ändringar i impedimentareal mellan år 1890 och år 1916 ej medför nagot betydelsefullt
fel av stamantalsskattningen.
Tabell 1. Skogstillståndet inom Mjösjö by år 1890. Svartviks AB, Ånge skogsförvaltning.
antal timmerträd
stammar

per hektar

10720

3

antal utv.b. stammar
per hektar
stammar
43300

10

summa
stammar

per hektar

54020

13

Tolkning av skogstillståndet år 1890
Vad säger då denna allmänna beskrivning och förrådsuppgiftema över Mjösjö skog och
därmed en stor del av Helvetesbrännans blivande naturreservat?
Hela området hade nyligen, det vill säga år 1888, härjats av en större skogsbrand som ha
de stannat upp vid Blecktjäm, något öster om den östra reservatsgränsen. Stora avverk
ningar hade utförts under vintern år 1888/89 (möjligen även under vintern 1889/90) var
för det endast fanns kvar klena träd som hade ratats eller andra som hade missats i av
verkningen. Enligt inventeringen stod i genomsnitt knappt 13 stammar/ha, om man un
dantar den allra yngsta skogen, och av dessa uppnådde 3 stammar/ha dåtidens dimensionskrav för timmer. Kvaliteten på de kvarvarande träden var också medelmåttig. Den
yngre skog (“tillväxtskogen”) som fanns i området hade skadats svårt i 1888 års brand
och då särskilt granen. Vidare sägs att den är gles och av halvdålig kvalitet. Denna yngre
tillväxtskog som beskrivs kan till en del ha uppkommit efter den landskapstäckande
branden år 1858.
Skogen var alltså vid år 1890 mycket gles och urhuggen, samtidigt som många kvarva
rande träd var av dålig kvalitet och/eller brandskadade. Detta förhållande överensstäm
mer mycket väl med den bild fältarbetet givit. Den i många fall totala avsaknaden av träd
äldre än 100 år och den rikliga förekomsten av stubbar bekräftar den bild de skogshistoriska källorna ger. Mjösjö skog omfattar en stor del av Helvetesbrännans blivande natur
reservat (drygt 45 %). Inget av det som framkommit under arbetet i fält tyder på att de
övriga delarna av reservatet skulle ha avverkats i mindre omfattning.
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Skogstillståndet år 1916
År 1916 inventerade Svartvik åter sina skogstillgångar inom Mjösjö by. Enheter som
’qvadrat-rev” och “timmerträd” hade då ersatts av mer moderna begrepp som hektar och
kubikmeter fast mått (tabell 2 och 3). Tyvärr redovisas ej skogstillgångarna i stamantal
varför förändringarna mellan år 1890 och år 1916 är svåra att direkt övergripa. Det totala
virkesförrådet år 1916 är något större än vad som anges i tabell 3 eftersom endast ut
vecklingsbar och avverkningsmogen skog inventerades. Ungskogen bortses alltså ifrån
men denna representerar troligen en liten volym (däremot ett stort antal små träd).

Tabell 2. Mjösjö bys totala areal fördelat på olika ägoslag år 1916. Vatten ej inräknat.
Svartviks AB.
Ägoslag

Areal (ha)

inägor

23.85

produktiv skogsmark - eldhärjad

1396.71

produktiv skogsmark - ej bränd

2515.32

impediment

198.45

S:a

4134.33

Tabell 3. Skogstillstånd och planerad årlig avverkningför Mjösjö by år 1916. Svartviks
AB.
Virkesklass

Virkesförråd
totalt (m3f)

Årlig avverkning

per hektar total (m3f)

per hektar

Avverkningsbar skog

53262

13.6

3551

0.9

Utvecklingsbar skog

52870

13.5

50

0.01

106132

27.1

3601

0.9

S:a

Vid en jämförelse mellan skogstillståndet år 1890 (tabell 1) och år 1916 (tabell 3) kan
man trots att olika skogliga måttenheter använts se att skogarna återhämtat sig något efter
de kraftiga avverkningarna i slutet på 1800-talet (se även avsnitt om Svartviks avverk
ningar 1892-1926). Även om lägsta tillåtna avverkningsdimension hade sänkts mellan år
1890 och 1916 så motsvarar 13 m3f år 1916 ett högre stamantal än de 13 stammar/ha som
fanns år 1890. Till detta kommer dessutom 13 m3f utvecklingsbar skog.
Ett totalt virkesförråd per hektar på cirka 27 m3f motsvarar emellertid drygt 32 m3sk/ha
och Mjösjö by utgjordes alltså fortfarande av restskogar år 1916. Medelbeståndet inom
Mjösjöns andel av Helvetesbrännan håller idag ett virkesförråd på 150-200 m3sk/ha
(LMV 1994). Om Helvetesbrännan skulle hålla samma totala volym idag som Mjösjön
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gjorde år 1916 skulle det blivande reservatet till 4/5 utgöras av hygge (ungskog) och till
1/5 av vuxen skog.
Skogarna i och kring Helvetesbrännan har sedan år 1916 återhämtat sig väl och trots att
de äldre träd vi idag ser endast utgjorde en kvarlämnad rest år 1916, står de idag för ett
stort naturvärde och utgör en viktig skogshistorisk källa.

Svartviks avverkningar år 1892-1926
Svartvik bokförde noggrant alla träd som avverkades inom Mjösjö by och för tiden efter
år 1892 kan man genom arkivstudier få en tämligen god uppfattning om avverkningarnas
omfattning (tabell 4, 5, och 6). Det är endast vissa års avverkningsliggare som finns beva
rade varför det ej går att få en totalbild av avverkningarna över tiden. Avverkningsuppgifter för de stora avverkningarna som genomfördes före år 1892 finns till exempel ej
med. Sannolikt har det också avverkats under perioden 1903-1916 något som dock ej har
kunnat verifierats med hjälp av arkivmaterial.

Tabell 4. Avverkning av sågtimmer inom Mjösjöby år 1892-1902. Av de 374 torrtimmer
stockar år 1902 var hela 304 gran.
SÅGTIMMER
antal stockar

År

Gran

Tall

Torr
14

1892
1893
1897
1902

15309

3436

5438

359

1265

11409

3

54

2746

374

S:a

22066

17950

391

-

39

Tabell 5. Total avverkning, exklusive kolved, (uttryckt i antalet stockar och m3f) inom
Mjösjö by år 1917-1926, i.u. = ingen uppgift.
SÄGTIMMER
Tall
Ar

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1926
S:a

antal

Gran
m3f

Tall

antal

m3f

17102
566
430
2878
979
342
3789
10085
18161

4961
154
79
649
223
80
1011
2432
i.u.

4130 54332

9589

6320 1476
62
15
599
83
86
20
1738 476
1100 244
1158 234
6903 1582
5202 i.u.
23168

MASSAVED

antal

GALLRINGS &

Gran
m3f

712

antal

RENSNINGS VIRKE
m3f

39

49703 6796
888
113
144
7
3386
323
6
1
2052
162
10
3165
309
841
84
16395 1849
25674 2818
318 i.u.
61558 i.u.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1190

47 163662 12454

antal

m3f

i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.

3318
71
47
47
138
61
464
1366
i.u.

i.u.

5512

S:a m3f

16590
353
539
879
1146
469
3558
8198

i.u.
31732

Svartvik genomförde stora avverkningar av tall år 1892 då över 15 000 stockar togs ut
(tabell 4). Bolaget hade stora arealer brandskadad skog framför allt efter branden år 1888,
men även efter 1891 års brand öster om Vattensjösundet. Det var bråttom att tillvarata det
brandskadade timret varför vintern år 1892 blev ett toppår för tallavverkningar inom
Mjösjön. Nedre timmergräns var satt till 10 tum på 11 fot (25,4 cm på 3,35 m) och den
grövsta tallstock som redovisades för Mjösjö skog var 13 tum på 27 fot (33,0 cm på 8,23
m). Största torrtimmerstock var 16 tum på 27 fot (40,6 cm på 8,23 m). År 1892 redovisa
des för hela Ånge distrikt 96 stycken sågstockar med dimensionen 20 tum på 27 fot (50,8
cm på 8,23 m)! Dessa dimensionsuppgifter ger en uppfattning om de imponerande skogar
man vid denna tid avverkade i. Inom det blivande reservatet finns också många avverk
nings- och brandstubbar vars dimensioner bekräftar storleken på de träd som en gång
vuxit på bergen (figur 12).
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Figur 12. Författaren sittande inuti en urbrunnen gigantisk brandstubbe uppe på Vattensjöberget, syd-ost om Oxmyran. Stubbens ytterkanter tydliggörs av pilarna. Bilden ger en
fingervisning om storleken på tallarna som en gång beskogade berget. Foto: Per Ekman.

Ett annat stort avverkningsår för alla sortiment inklusive kolved var 1917. Stora granav
verkningar utfördes detta år, tillsammans med år 1926, då över 17 000 sågtimmerstockar
höggs (tabell 5). De första uppgifterna som påträffats om massavedsavverkning är från år
1917 (tabell 5). Även om utvecklingstakten för massaindustrin i Medelpad, jämfört med
resten av landet, var långsam så har sannolikt massaved huggits och tagits till vara tidiga
re än år 1917. År 1916 planerade Svartvik en årlig avverkning på 3 600 m3f inom Mjösjön (tabell 3). År 1917 avverkades 4 961 m3f sågtimmer vilket var en klar överskridning
av den planerade mängden, och totalt med både massa-, gallrings-, kol- och brännved blir
mängden hela 20 554 m3f (tabell 5 och 6).
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Överlag har det ej redovisats några större mängder torrträd i avverkningsstatistiken för
perioden 1892-1926.1 tabell 4 kan man se att de största torrträdsavverkningama genom
fördes år 1902, men av de 374 stockarna torrtimmer var hela 304 gran. Det blivande re
servatet är idag, jämfört med en brandpräglad urskog, fattigt på döda träd och lågor (jäm
för Linder & Östlund 1998). Stora avverkningar av torrtall har sannolikt utförts före år
1892 eller huggits senare som kolved. En annan möjlighet är att dessa träd ej har redovi
sats eller bokförts på något annat sätt.
På Abborrtjämsberget, centralt beläget i reservatsområdets östra halva, avverkade Svart
vik år 1929 (alternativt Svenska Cellulosa AB som bildades just 1929) ,vilket är en av de
senaste avverkningarna i reservatet. En basväg för hästar skall ha byggts sommaren in
nan, men denna har ej påträffats i fält. Drivningsförhållandena var bedrövliga och hug
garna fick dra virket fram till vägen. Minimidimension för timret var 9 tum i topp (22,9
cm). På “Jon-Erikstjämsberget” har det huggits på 1930-talet, men där är uppgifterna
mindre exakta. Den senaste avverkningen inom det blivande reservatet skall ha utförts år
1947 på kronans mark kring Näbbtjäm (Johansson och Sellström muntligen 1997). Spår
från avverkningar för cirka 50 år sedan har också hittats i bestånd nr 21 söder om Flistersjön varför det är möjligt att det är samma avverkningsår även där.

Kolvedsawerkning
Omfattande kolvedshuggningar har bedrivits inom det blivande reservatsområdet. Svart
viks AB har i sin awerkningsstatistik (1917-1926) redovisat kolproduktion inom Mjösjön
år 1917, 1918 och 1920. Av dessa år är 1917 det absoluta toppåret med en produktion på
1681 läster (motsvarar cirka 3 360 m3 färdigt krossat kol) (tabell 6).

Tabell 6. Kol- och brännveds avverkningar inom Mjösjö by år 1917-1920 enligt Svartviks
awerkningsstatistik.
År

Träkol

skattad

Brännved

m3 uppstjälpt

motsv. i kolved m3f

m3f

1917
1918
1919
1920

3360

3864

100

8

9

175

-

-

110

652

750

110

S:a

4020

4623

495

Enligt Svartviks awerkningsliggare skedde ingen kolproduktion eller brännvedshuggning
åren 1921-1926. Träkolen mättes i stjälpläster, där en läst motsvarar 2 m3 uppstjälpt kros
sat kol och därmed innehåller en hel del luft (Jansson 1950). Den genomsnittliga virkesåtgången per stjälpt läst skattas tämligen grovt till 3,3 m3f med stöd av praktisk skogshandbok (Grill 1924).
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KULTURLÄMNINGAR I HELVETESBRANNAN
Man kan idag se en mängd spår och lämningar efter människans aktiviteter inom Helvetesbrännan. En hel del av dessa är relativt lätta att uppmärksamma i fält, svårigheten lig
ger snarare i tolkningen av och förståelsen för vad man egentligen bevittnar. De kultur
lämningar som nämns i texten är inte en fullständig redogörelse for allt som man kan se
spår efter inom området men ändock är de goda exempel på hur människan verkat i och
påverkat Helvetesbrännan. Var kulturspåren observerats kan ses i figur 13 där lämningens
symbol är utsatt.

Kulturspår efter Mejer?
Idag syns Mejers gamla odlingar tydligt väster om Mejerstjäm. Flera stenrösen fastslår att
marken har stenrensats och odlats. Gräs och örter i fältskiktet tillsammans med enbuskar
stärker intrycket av hävdad mark. De aspar som växer där idag är cirka 90 år gamla. Det
råder idag en allmän uppfattning om att huset har stått alldeles nära stigen som idag löper
mellan Flistersjön och Mejerstjäm. Nära stigen finns också en grävd grop och ett spisröse. Vid en närmare titt på området kring odlingarna är det dock ingalunda självklart var
boningshuset har legat. Kanske låter man sig luras av stenrösena? I dagsläget verkar det
troligast att huset legat på södra sidan Kniptjämsbäcken (kl2), omkring 200 meter upp
ströms från Mejerstjämen sett. Där återfinns en äldre koj-/husmin med fem-sex ännu
synliga stockvarv. Denna har haft tre rum vilket talar mot att det rör sig om resterna efter
en huggarkoja som vanligen hade ett eller två (Uebel muntligen 1998). En noggrann
undersökning av området kring Mejerstjäm av ett kulturhistoriskt tränat öga kan emeller
tid vara på sin plats.
Otydliga spår efter en äldre byggnad eventuellt med ett stall (kl) påträffades på väster
sida om stigen något norr om odlingarna. Dessa byggnadsspår är dock väldigt otydliga
varför det knappast är något gemene man lägger märke till. Troligen är detta rester efter
en huggarkoja.
Norr om odlingarna finns också något som mycket påminner om en kolbotten (kb 1), men
där den vanligt förekommande vallen efter stybben saknas och kollagret är något tunt,
varför man inte kan vara riktigt säker. En äldre avverkningstubbe finns mitt på varför
”kolbottnen” är gammal. Man frestas att tro att detta är en kolbotten efter Anders Mejers
egna kolningar för jämbearbetning eller till och med järnframställning.
Flera grävda små gropar finns i området och dessutom en stor grop 30 meter öster om
stigen, ca 2,2 m i diameter och 1,1 m djup (gl). Det är oklart varför de är grävda eller
vilket syfte de en gång tjänat.
Flera diken finns kring Mejerstjäm, något som ytterligare påminner om människans tidi
ga aktivitet i området. Våtmarken öster om tjärnen är tydligt dikad med två diken (dl och
d2). Tallar med brandljud orsakade av branden år 1888 växer på dikesvallen och gro-
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ningsåret för en av dessa beräknades till år 1825 varför man kan gissa att dikena grävdes
redan på Mej ers tid. Björkarna som växer på dikesvallen är dock betydligt yngre, groningsår 1889-1920.
Utloppet sydväst om tjärnen, det vill säga Kniptjämsbäckens förlängning, är också tydligt
grävd (d3) och väster om den finns ytterligare två mindre diken (d4 och d5).
Uppström Kniptjämsbäcken, ett hundratal meter från bron sett, finns rester efter en för
dämning av trä (fd 1). Där ligger yxhuggna stockar tvärs över bäcken och den översta är
tydligt urhuggen, troligen där en lucka reglerat vattenflödet (figur 14). Stockarna är väl
bibehållna då de till en del legat under vattnet. Vad kan detta ha varit för byggnation i
bäcken? En möjlighet är att Mej er, eller Ångeböndema före honom, där haft en skvaltkvam (en äldre typ av vattenkvarn) för att mala råg till hushållet.
Det är tydligt att människor under en stor del av 1800-talet (även under 1900-talet) verkat
i området kring Mejerstjärn. Kulturspåren är många men i vissa fall svårtolkade.
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Figur 13. En del av de kulturlämningar som finns i Helvtesbrännan och beskrivs i texten
(bv = basväg, kb=kolbotten, k=kolarkoja eller huggarkoja, fd=fördämning, g=grop,
d=äldre dike). Mycket återstår att upptäckas och tolkas.
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F/g«r 74. Rester efter en liten fördämning i Kniptjämsbäcken, nära Mejerstjäm. Vad kan
denna ha använts till? Kanske en skvaltkvam där Anders Mejer malde säd åt sin stora
familj? Foto: Peter Jonsson.

Spår av kolning
I tallskogen mellan Flistersjön och Mejerstjäm, norr om rågången som avskiljer kronans
ägor fran den gamla SCA-marken, finns flera tydliga cirkelrunda lämningar som sanno
likt är äldre kolbottnar (till exempel kb 2). Det är också rikligt med låga stubbar i klena
dimensioner. Detta område kan ha varit helt kalt i början på 1900-talet. Vid Mejerstjäm
ligger andra troliga kolbottnar där den äldsta (kb 1) kanske användes redan på 1830-talet
av Mejer själv?
Även i andra delar av reservatet påträffas kolbottnar. Nordväst om Kniptjäm ligger en (kb
4) (Blomqvist muntligen 1997) och på Malmmyrberget en annan (kb 3). Malmmyrbergets
nordsluttning har sannolikt varit helt kal. Man valde ofta att lägga miloma nära vattnet på
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plan mark (Isaksson 1997) och där man hade tillgång till sand varför det var något förvå
nande att finna den på Malmmyrberget. Kolbottnen ligger drygt 200 meter från en myck
et liten skogsgöl och över 600 meter till Malmtjämen, dessutom tvingas man bära vattnet
uppför berget. Det har också kolats i skogarna kring bäcken som rinner ut i Kniptjämsbäcken, ett område som länge kallades ”Sjöströms kolningen” (Wik muntligen 1997).
Man har även kolat på Abborrtjämsberget och för att transportera ut kolet användes då
den basväg (bv 2) som går ned mot Vattensjön (Sellström muntligen 1997). Enligt Elof
Johansson (muntligen 1997) har det inte förekommit någon kolning i området under and
ra världskriget.
Miloma låg ofta nära varandra för att kolarna skulle ha möjlighet att övervaka flera sam
tidigt (Isaksson 1997). Säkert finner man fler bottnar i anslutning till de redan funna vid
en mer noggrann inventering.

Datering av awerkningsspår i falt
Som redan nämnts finns en stor mängd avverkningstubbar inom det blivande naturreser
vatet. Av avverkningstubbens dimension, höjd och om den är yx- eller sågavverkad kan
man skaffa sig en grov uppfattning om när avverkningen skett. I detta område började
huggarna använda såg till fällningen omkring år 1890, men övergången var flytande och
redskapen användes parallellt i många år. I många fall kan man se kolrester i skäret och
sluta sig till att avverkningen måste ha skett före branden år 1888 (år 1891 i reservatets
östra delar) (figur 15). Även år 1852 och 1858 brann stora arealer i västra respektive östra
delarna av reservatet men det är knappast troligt att några omfattande dimensionsavverkningar hade påbörjats redan då. Hittar man inga kolrester kan man emellertid inte vara
helt säker på att trädet avverkats efter senaste branden. Förutom dimensionsawerkningsstubbar påträffades även yngre stubbar. Dessa har klenare diameter, är låga, sågade och
ibland med kvarsittande bark. Det är ofta svårt och tidsödande att med bestämdhet fast
ställa ett avverkningsår men med hjälp av groningspulser och tillväxtreaktioner på kvar
varande träd kan man ibland få en god uppfattning om avverkningstidpunkten. En annan
möjlighet är att korsdatera den yngsta årsringen på stubben om denna är intakt, men den
na teknik har inte använts för awerkningsdateringar i denna studie (däremot för datering
ar av bränder, se avsnittet ”Helvetesbrännan brandhistorik”).
Stämplingsbleckor på träd som av olika anledningar undgått avverkning är möjliga att
datera tämligen exakt. Genom att räkna årsringama i övervallningsveden fås stämplingsåret. För utförliga beskrivningar av olika dateringstekniker se Ekman (1997) och
Niklasson (1998).
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Figur 15. Äldre stubbe (toppdiameter 36 cm, höjd 93 cm) från dimensionsavverkning.
Yxavverkad, med kolat skär, före år 1891. Vattensjöbergets nordsluttning nära Oxmyran.
Foto: Peter Jonsson.

Stämplingsbleckor
Fram till 1960-talet stämplades alla träd som skulle avverkas. Stämplingen gick så till att
man med en särskild stämplingsyxa högg bort ett stycke bark och med yxans baksida
högg ett märke i den blottlagda veden. En stämplingsblecka tar lång tid för trädet att
övervalla och kan därför påträffas än idag. Många av de kvarvarande överståndama i re
servatet är stämplade och skulle alltså avverkas. Orsakerna till att de trots allt står kvar
kan man bara gissa sig till. Säkert har vinterföret spelat en avgörande roll för om virket
kunnat transporteras ut eller ej. Ett snabbt omslag i vädret har säkert avbrutit några av
verkningar. Några träd hade kanske skador och kvalitetsfel vilka förbigicks vid stämp
lingen men som observerades senare. En stämpling väst-nordväst om Vattensjön höggs
aldrig eftersom huggarna och bolaget var oeniga om priset på avverkningen (Wik muntli
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gen 1997). Flottningsrännan i Vattenån brann upp år 1947 något som troligen stoppade
några sentida avverkningar. För 50 år sedan fanns ej heller särskilt mycket attraktivt virke
inom det blivande reservatet som var värt mödan att forsla ut.
Olika typer av stämplar har påträffats i reservatet. Den vanligaste är cirkelrund och före
kommer frekvent på Svartviks (SCA:s) gamla marker (till exempel i bestånd nr 3, 12, 14,
15 och 16). Flest återfinns uppe på Abborrtjämberget på de gamla överståndama som
undgått avverkning. Samtliga cirkelrunda stämplar som påträffades i de sydöstra delarna
av reservatet daterades till år 1934/35. Andra stämpeltyper som hittats är halvcirkelformade stämplar (bestånd nr 32), som troligen är äldre då de flesta idag sitter på torrträd.
Träden har dock börjat att valla in bleckan och de är alltså stämplade som levande träd.
I bestånd nr 37 på Jon-Erikstjämsberget hittades skoformade stämplar och en av dessa
daterades till år 1924/25. Även på kronans marker i reservatets södra del påträffades
stämplar, bland annat en kronostämpel sittande på en klen tall vid en myrkant (figur 16
och 17).

Figur 16. Påträffade stämplar inom Helvetesbrännans naturreservat. De cirkel- och
halvcirkelformade nyttjades av Svartviks AB. Kronostämpeln användes av staten (kro
nan). Det är oklart vilka som nyttjade den skoformade stämpeln.
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Figur 17. Äldre tallöverståndare med en cirkelrund stämpel som är vanligt förekomman
de på Svartviks (SCA:s) gamla marker. Foto: Peter Jonsson.
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Körvägar
Timret avverkades på vintern och kördes ut med häst. Terrängen i Helvetesbrännan är
brant och storblockig varför man gärna körde i bäckdalar och efter myrar. Ett stort arbete
lades ned på basvägarna och spåren efter dessa kan ses än idag. Ofta byggde man upp
vägen med sten för att jämna ut ojämnheter i terrängen och minska lutningen i svåra
backar. Ibland var man tvingad att spränga bort block för att komma fram. Stockar lades
långa sträckor ut som sarg längs vägens bägge sidor för att hindra lasset från att skära ned
i kurvor. Dessa så kallade motlägg underlättade säkert också trampning och vattning av
vägen.
Flera äldre basvägar har under fältarbetet påträffats i Helvetesbrännan. Dessa är, speciellt
längs sina mer arbetade partier, några av de mest beundransvärda och intressanta kultur
lämningarna i hela området. En långa stycken välarbetad basväg (bv 2) löper från ”382tjäm” (mellan Vattensj Öberget och Abborrtjämberget) och söder ut, ned på myren, vidare
till Vattensjösundet. I norr är den byggd mitt i bäcken och den är bitvis mycket välbevarad. De yxhuggna stockarna i motläggen är ofta intakta, ibland med rester av de kedjor
som hållit dem samman (figur 18). Även stockar som lagts tvärs över vägen, som broar
och som spänger i blöta svackor finns kvar. Stenar har tagits bort och lagts till för att
jämna till vägen. På bergets nedre delar där skogen är mer sluten syns vägen som en upp
huggen gata (figur 20). Två träd som idag står mitt i basvägen provtogs och groningsåret
för dessa skattades till år 1929 respektive 1932. Det synes rimligt att vägen användes
fram till början på 1930 talet.
Två av de vandringstigar som idag används går efter äldre körvägar. En löper från Kniptjärn ned till Mejerstjäm (bv 1) och den observante vandraren kan även här se motläggsstockar och hur stenar har flyttats och lagts till. Troligen har man kört tvärs över Mejer
stjäm, in på bv 2, och ut på Vattensjön. Den andra går från Djuptjäm ned till Näbbtjäm
(bv 3). I nordost påträffades ytterligare en gammal basväg (bv 4) som löper från den
egentliga Helvetesbrännan (enligt topografiska kartan) ned till bäcken söder om Störrestjäm. Dess nedre del är nyligen upphuggen och förbättrad, troligen för skotertrafik. Inför
avverkningarna år 1947 på kronans mark öster om Näbbtjäm sprängdes och byggdes kör
väg från Näbbtjäm till Flistersjön (bv 5, enligt Sellström och Johansson muntligen 1997).
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Figur 18. Äldre basväg mellan Vattensjöberget och Abborrtjämsberget. Lägg märke till
motläggen. Foto: Peter Jonsson.

Rester av äldre koior
Spår efter flera större och mindre kojor påträffas över hela det blivande reservatet. De
bäst bibehållna är troligen huggarkojor med stall där undantagsvis ännu intakta stockvarv
kan hittas.
Kolarkojoma är mindre och relativt otydliga, men tydliga rester efter spisen avslöjar dem
(figur 19). Ofta har sand skottats upp kring de nedersta stockarna och denna sandvall vi
sar kojans gamla form. En typisk sådan koja (k5) ligger intill stigen mellan FlistersjönMejerstjäm och är därför lätt att iaktta. Ett träd som idag växer mitt i kojan grodde för
cirka 70 år sedan.
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På 1940-talet fick lokalbefolkningen genom så kallad ”tillståndsfri huggning” hugga upp
gamla kojor till ved och dessutom brändes många kojor ned på plats i en form av städiver
(Johansson och Sellström muntligen 1997). Därför återfinner man idag endast spisrester
och sandvall, även på torra sandmarker, trots att kojorna kanske användes en bra bit in på
1900-talet.
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Figur 19. Några exempel på hur en intakt kolarkoja kunnat se ut. Notera att den murade
spisen delvis ligger utanför kojan. Sådana spisrester påträffas ofta inom Helvetesbrännan och avslöjar de gamla kojornas placering. Kolarkojorna på bilden är från Bergsla
gen (ur Bergström och Wesslén 1922).
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Figur 20. Äldre basväg mellan Vattensjöberget och Abborrtjämsberget som än kan ses
som en gata i skogen. Foto: Peter Jonsson.
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Norr om Kniptjämsbäcken (150 meter uppströms från bron på östra sidan om stigen)
finns spår efter en större koja och 10 meter bredvid ett troligt stall (4x6 meter, k2). Detta
är sannolikt en huggarkoja och inte Mejers hus. Kojan ligger vid den gamla basväg (bvl)
som går från Kniptjäm till Mejerstjäm vilken stigen idag följer.
Vid Mejertjäms norra strand finns ytterligare en tydligt rest efter en koja (k3). Det enda
som återstår av kojan är eldstaden och den vall som skottades upp kring de nedersta
stockarna. Tjugo meter öster om kojan ligger en lämning som kan tolkas som tillhörande
stall eller en lada för starrhö (k4). Detta kan möjligen också vara en yngre fiskarkoja som
saknar samband med kojruinen. Stallet/ladan/fiskarkojan har än idag kvar några stock
varv vilka har tydliga spår av brand (figur 21).
Spår av ytterligare en huggarkoja (k6) ligger i bestånd 40 i reservatets norra del. Kojan
var uppdelad i två rum, förmodligen ett boningsrum och ett stall, med totalmått 9x6
meter. Den nedersta stocken på ena långsidan är tydlig liksom resterna av eldstaden. På
den fuktiga och bördiga ståndorten går nedbrytningen snabbt varför man kan gissa att
kojan ej är särskilt gammal trots att den i dag är tämligen svårupptäckt. Omfattande av
verkningar skedde i angränsande bestånd (nr 41) omkring år 1910 och troligen användes
kojan då. Tydliga spår av kolning finns också på Malmmyrberget (kb3). Kojan har varit
något nedgrävd i sluttningen för att golvet skulle bli plant och eldstaden var som brukligt
placerad vid ena kortänden.
En ombyggd och underhållen äldre koja (k8) ligger nära Svarttjärnarna. Väggarna är sta
gade med stöttor och sand är uppskottat på sidorna. Sanden ger här stadga och isolering
till kojan och förklarar de sandvallar som praktiskt taget alla påträffade kojruiner har.
Kojan är dessutom något nedgrävd. Den typiska stenhögen, resten efter eldstaden, finns
även här men den ligger idag utanför kojan och har ersatts med en kamin. Troligen är
detta en äldre huggarkoja som underhållits och idag används som jaktstuga (figur 22).
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Figur 21. Välbevarad lada/stall/koja vid Mejerstjärns norra strand. Lägg märke till
brandspåren på stockarna. Kanske har man ämnat bränna ner den men av någon anled
ning hejdat sig? Foto: Peter Jonsson.
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Figur 22. Äldre, men underhållen, koja nära Svarttjärnarna. Foto: Per Ekman.
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En stor kojruin, med rester av stockvarv och ett infallet tak, ligger vid
”Rasktjämsbäcken” (k9). Kojan är något nedgrävd och ca 5 x 5 meter. Där finns även ett
stall, 5x10 meter, som är bättre bevarat än kojan. I ett höm är åtta stockvarv synliga och
stallet har troligen varit tvådelat, kanske en del för hästar och en för foder.
Söder om Abborrtjämen, vid en stor sten, ligger ännu en kojlämning (klO) och en annan
bredvid basvägen (bv 3) mellan Djuptjäm och Näbbtjäm (kl 1) (Sellström muntligen
1997). En av de mest välbevarade, men ej underhållna, kojorna (k7) ligger intill kraftledningsgatan mitt i reservatet (figur 23).
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Figur 23. Rester efter en huggarkoja (k7) nära kraftledningen i reservatets mitt. Foto:
Peter Jonsson.
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BESKRIVNINGAR AV ENSKILDA BESTÅND
Det geografiska läget för de bestånd som beskrivs i detta återfinns i figur 5 i avsnittet
”Helvetesbrännans skogar”.

Val av bestånd för noggrann faltiventering
Lantmäteriverket (LMV) utförde år 1994 en flygbildstolkning (enligt LMV-metoden) av
hela Helvetesbrännans blivande naturreservat. Flera skogliga variabler såsom volym,
yrädslagsfördelning och ålder kontrollerades vederbörligt med stickprov i fält. De beståndsuppgifter som framgick i flygbilden redovisades överskådligt på 10 stycken tema
kartor som tagits fram med GI S-teknik. En utförligare beskrivning av Lantmäteriets flyg
bildstolkning av Helvetesbrännan och en utvärdering av temakartomas användbarhet vid
en naturvärdesinventering återfinns i rapporten: ”Flygbildsinventering av naturområden en utvärdering av LMV-metoden utifrån producerade temakartor över Helvetesbrännan”
(Jonsson, P. 1999).
Med hjälp av temakartoma utvaldes på rummet omkring 40 stycken bestånd som bedöm
des ha förutsättningar för att inneha höga naturvärden och därför borde besökas i fält. En
beståndsuppgift som fick särskild vikt vid valet var bestånd med hög lövandel, och då
särskilt kärnområden med lövskog vars utbredning ej var beroende av ett bestånds förut
bestämda gränser. Dessa gränser hade Lantmäteriet dragit utifrån traditionella skogliga
variabler som var mindre relevanta i naturvårdssammanhang. Förekomsten av tallöverståndare var en arman avgörande faktor vid valet av bestånd, speciellt om dessa områden
ingick i en ”tydligt flerskiktad skog”. Även bestånd med grova aspöverståndare bedöm
des som särskilt intressanta. Ofta var det flera variabler som fällde avgörandet vid valet
av bestånd. Virkesrika, äldre, granskogar på bördig mark är ett exempel på en kombina
tion av beståndsuppgifter som tillsammans skulle kunna indikera naturvärden. Även av
vikande terrängavsnitt, såsom raviner och bäckdalar, bedömdes som intressanta och be
söktes därför i fält.
Några av bestånden undersöktes i fält till följd av muntliga uppgifter från personer som
vistats mycket i området. Håkan Blomqvist, SCA i Bräcke, gav förslag på områden för
Jämtlandsdelen av reservatet.
Under vandringarna i området träffade vi ofta på intressanta områden vars kvalitéer inte
hade kunnat förutsägas på rummet. Dessa undersöktes och dokumenterades med samma
noggrannhet som de övriga.
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Undersökta bestånd

Bestånd 1

Läge
Vid Näbbtjämsbäckens utlopp vid Flistersjöns västra ände, lövrik del av ett större bestånd
enligt LMV:s flygbildstolkning.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

201-250 m3sk/ha.
Produktiv skog och myr.
Blandskog.
Ej beståndsanknutet löv >5/10.
Tall lav
T14-T15

121

-

Myr mot sjön

Intryck och data från falt
Ett fuktigt örtområde (jämför flygbildstolkning) med ett rikligt inslag av löv och då i hu
vudsak glasbjörk i intervallet 10-20 cm dbh (diameter i brösthöjd), flertalet 12-14 cm och
i buketter. Grova aspar (upp till 40 cm dbh) och klenare sälg (15-20 cm dbh). Lövet utgör
ca 40 % av volymen. En del död löwed förekommer, främst klen (10-15 cm dbh) glas
björk som bildats när beståndet självgallrats. Många av dessa björkar har uppkommit
omkring år 1917-18 och haft en god ungdomstillväxt. Granen konkurrerar starkt med
lövträden som nu är hårt trängda. Inga äldre träd finns i beståndet. Bäver har fällt många
lövträd, bland annat ett antal (ca 5 st) grova aspar omkring 70 meter från bäcken.
Höga naturvärden i den centrala delen av beståndet med grov död lövved och grova löv
träd. I norr öppen fuktig mark med glasbjörk 11-12 cm dbh av trivial karaktär.
Spår efter awerkning av grov tall påträffas i den centrala delen. Björkbukettema kan vara
ett resultat av lövavverkning under 1 :a världskriget. Brandspår finns runt hela det fuktiga
lövrika området. En av de få äldre tallarna i beståndet har grott tidigt på 1730-talet. Till
växtsreaktioner talar för en huggning även år 1939/38 och 1954, men det krävs bättre un
dersökningar för att fastställa detta.
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Bestånd 2

Läge
Väster om Flistersjön. Lövområde som berör två bestånd enligt flygbildstolkningen där
rågången mellan den äldre SCA- och AssiDomän- marken delar området.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:

201-250 m3sk/ha norr om kronlinjen
301-350 m3sk/ha söder om kronlinjen
Produktiv skogsmark
Tallskog (>7/10 tall)
Ej beståndsanknutet löv (>5/10)
Bland ris-gräs norr om rågången
Bland ört söder om rågången
T20-T21
91-121 norr om rågången
121- söder om rågången

Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

Intryck och data från falt
Likåldrig (<100 år) blandskog med ett inslag av glasbjörk med dbh < 20 cm. I mindre
områden gott om grov asp (dbh ca 30 cm). Norr om rågången tämligen trivial skog utan
särskilda naturvärden. Söder om linjen, vid ”stövelns fot”, finns höga naturvärden på
grund av den höga lövandelen (ca 45 % av virkesförrådet). Det södra fuktiga området har
nyckelbiotopspotential med grov björk, grov asp och sälg. Lunglav (Lobaria pulmonaria)
och doftticka (.Haploporus odorus) funna på sälg, gränsticka (.Phellinus nigrolimitatus) på
gran. Gott om bäverfällda lövträd i en zon 50 m från Näbbtjämsbäcken. Brandstubbar
förekommer över hela beståndet. Det är gott om stubbar som med största sannolikhet här
rör från avverkningar vilket förklarar varför det inte förekommer några tallöverståndare.
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Bestånd 3

Läge
Vid västra änden på FlistersjÖberget, del av ett större flygbildsindelat bestånd.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

151-200 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
> 5/10 ej beståndsanknutet
bland ris-gräs
TI 8-19
91-120 år
< 10/ha

Intryck och data från falt
Öppen och ljus parkliknande skog med glasbjörk i buketter och med spridda enar
(Grundyta ca 14 nT med en skattad lövandel på 67 %). Asp och sälg förekommer i
kärnområdet. Tallen är under 100 år och har ofta grova grenar långt ned på stammen vil
ket tyder på att de vuxit helt fritt i ungdomen. Gott om avverkningstubbar (några yxavverkade) och ett träd med cirkelrund stämpelblecka funnen i beståndets utkant. Tallen
med stämpelbleckan var ca 290 år gammal och det enda äldre trädet i beståndet. Trots att
både lunglav och dofitticka påträffades i beståndets kärna är området ej naturvårdsmässigt
intressant och på intet sett unikt. Ingen död ved förekommer förutom enstaka döda björ
kar i buketterna och äldre träd saknas helt. Brandstubbar och spår efter bränder i avverk
ningstubbar förekommer frekvent.
Området har övergåtts av avverkningar gällande både levande och döda träd. Björkbukettema har uppkommit omkring år 1920 och då troligast efter en lövavverkning. De gro
va tallarna höggs sannolikt tidigare och i olika omgångar. En avverkning kan ha skett
vintern 1913-14. På en cirkelprovyta med 15 meters radie hittades 14 stycken troliga avverkningsstubbar, något som skulle motsvara 198 stubbar /ha.
Toppen på Flistersjöberget har i stor utsträckning skonats från avverkning och är därmed
betydligt intressantare, se bestånd nr 6. På toppen av berget daterades bränder till åren
1499 (troligen), 1651, 1657, 1689, 1775, 1824 och 1888. Sannolikt gäller dessa brandår,
tillsammans med år 1858 som återfanns i bestånd nr 6, för hela Flistersjönäset.
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Bestånd 4

Läge
På Vattensjöberget. Beståndet sträcker sig från Oxmyran i norr till Vattensjöbergsbranten
i söder.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:

Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

301-350 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
blandskog
2/10 beståndsanknutet löv
Ett band mitt i beståndet med >5/10 ej beståndsanknutet löv, be
nämnt som “kärnområde” i texten.
Bland ört
G22-G24
91-120
löv (grov asp), över hela beståndet

Intryck och data från falt
Blandskog som genomgåtts av flera huggningar. Det påträffas stubbar efter dimensionsavverkning vilka är kolade i skäret och således avverkade före branden år 1888 (en
del av berget berördes av en brand år 1891 men exakt gräns mellan de båda bränderna är
osäkra). Även yngre avverkningstubbar förekommer. Enstaka spridda brandstubbar på
träffas över hela berget men däremot inga tallar med brandljud, förutom några precis på
kanten av Vattensjöbranten. Dessa har undgått avverkning och har som mest tre synliga
brandljud. De är omkring 280 år gamla att jämföra med majoriteten av tallarna i bestån
det som är ca 100 år. Dessa yngre tallar har ofta grova grenar långt ned på stammen vilket
tyder på att de har vuxit öppet och fritt i ungdomen, ett förhållande som skapats av de
omfattande avverkningarna i slutet på 1800- och i början på 1900-talet.
När störningarna upphört under 1900-talet har granen successivt etablerats och en stor del
av beståndet är idag stamtätt där gran i alla diameterklasser upp till ca 20 cm dbh domine
rar. Det förekommer en hel del löv, i huvudsak björk, som hårt trängs av granen. Äldre
träd och död ved saknas helt. I kärnområdets västra del finns aspgrupper med ca 30 cm
dbh och klenare asplågor vilket ger området högre naturvärden än resten av bergets östli
ga delar. Aspama är omkring 100 år gamla och kan ha uppkommit efter den senaste
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branden. Gran i alla diameterklasser förekommer även här. Lantmäteriverket anger att
grova aspar förekommer som överståndare över hela bestånd nr 10 något som är felaktigt.
För övrigt noterades en väl synlig stig som löper i öst-västlig riktning på toppen av ber
get.

Bestånd 5

Läge
Bestånd som enligt flygbildstolkningen har en riklig förekomst av tallöverståndare. Vattensjöbergets nordvästra sluttning, ned mot ”383 tjärn”.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

51-100 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
tall kråk-ljung
T14-T15
91-120
tall 10-50 st/ha

Intryck och data från fält
Gles tallskog med en medelstam omkring 20 cm dbh. Tallöverståndare med dbh 25-35
cm förekommer vilka oftast är klena, vridna eller har andra fel. Överståndama har vanli
gen ett eller två brandljud. Nedre delen av beståndet är blockigt och där finns enstaka
björkar.
Det är gott om provhuggna, ibland kolat provhugg, höga stubbar något som möjligen kan
hänföras till torrträdshuggning för kolning. Provhuggen och den egentliga avverkningen
kan emellertid vara skilda i tiden. Flera stubbar som härrör från 1900-tals avverkningar
förekommer också. Ett vindfälle som kapats före branden år 1891 påträffades också.
Överståndstallama (som inte är högre utan äldre än övriga beståndet) var troligen för kle
na/dåliga för att avverkas och står därför idag kvar. Dessa visar en positiv tillväxtreaktion
år 1897/98 varför man kan misstänka att en av huggningarna utfördes vid denna tid. Någ
ra av de yngre tallarna har grott omkring 1899/1900 något som förstärker misstanken. En
överståndartall (30 cm dbh), nära ravinen (bestånd nr 8), var hela 375 år gammal och har
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därmed överlevt minst fem bränder och ett antal avverkningsomgångar. Denna hade två
synliga brandljud. I beståndet påträffades även en klen, pinad, tall nära den upphuggna
reservatsgränsen med fyra synliga brandljud. Groningsåret för denna skattades till senast
år 1528 (märgåret var 1534 vid provhöjd). Med den imponerande åldern av minst 469 år
är detta det äldsta levande trädet som påträffats i reservatet.
Området är naturvärdesmässigt trivialt men förekomsten av de äldre tallarna gör det ändå
intressant, särskilt med tanke på att berget i övrigt helt saknar äldre träd tillföljd av om
fattande avverkningar. De enstaka mycket gamla tallarna, synnerligen sällsynta i hela
landet, är givetvis mycket värdefulla i sig själva. Söder om bestånd nr 5, nära branten,
ökar antalet överståndare och skogen blir till sin struktur intressantare. De flesta äldre
träden är stämplade och en av bläckorna daterades till år 1934/35.
Följande brandår bestämdes i och kring bestånd nr 5; 1499 (troligt), 1660, 1689, 1775,
1858 och 1891.

Bestånd 6

Läge
Vid östra änden på Flistersjöberget.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Över ståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

201-250 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
- Anges ej
T18-T19
121
tall 10-50 st/ha
-

Intryck och data från falt
En skiktad tallskog med gott om tallöverståndare, flera av dem med tre brandljud. Få av
verkningstubbar påträffades, men trots detta finns inte särskilt mycket död ved. Tallbe
ståndet är relativt opåverkat av avverkning och därför intressant. Stora delar av Flistersjöbergets topp har samma karaktär som bestånd nr 6. Troligen har den minst sagt eländi
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ga terrängen räddad dessa äldre tallar från avverkning. Någon annan faktor spelar troligen
också in, kanske snöförhållanden, eftersom det i andra lika storblockiga delar av reserva
tet har huggits friskt.
Bränder har i bestånd nr 6 daterats till år 1824, 1858 och 1888. Ytterligare brandår be
stämdes på bergets västra del, norr om bestånd nr 3 (se bestånd nr 3).

Bestånd 7

Läge
Vid Sundet i Vattensjöns västra del.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
VirkesfÖrråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

301-350 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
blandskog
3/10 beståndsanknutet löv
Ett litet område i öster med >5/10 ej beståndsanknutet löv
bland ört
T22
61-90 år
löv (grov asp)

Intryck och data från falt
Ett plant bestånd vid strandkanten av Vattensjön. Blandskog dominerad av tall (tall ca 47
% och gran ca 26 % av volymen) med ett inslag av framförallt glasbjörk (ca 25 % av
volymen). Björkarna är anmärkningsvärt höga och har kraftigt upphissade kronor. Inga
överståndare av asp förekommer och uppgifterna från flygbildstolkningen är alltså felak
tiga. Det är mycket gott om avverkningstubbar över hela beståndet men trots detta påträf
fades två stycken tallar med ett brandljud vardera. Bävern har gått hårt åt lövet, framför
allt asp i diameterintervallet 10-15 cm, i en zon ca 50 meter från Vattensjön.
Beståndet är allt for påverkat av huggningar och lövet ännu for klent for att utgöra några
större värden för den biologiska mångfalden. LMV:s uppgifter att grov asp utgör över
ståndare är vilseledande. En stämplingsblecka något norr om bestånd nr 7 daterades till år
1934/35.
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Följande brandår fastställdes i och något utanför bestånd nr 7; 1368 (troligen), 1441,
1499, 1649, 1660, 1677, 1689,1775, 1858, 1891. Området uppvisar därmed en ovanligt
hög brandfrekvens under 1600-talet vilket sannolikt kan hänföras till svedj efinnamas ak
tiviteter kring Vattensjön (se avsnittet ”Människan och skogen”).

111111 | 1 mm.

Bestånd 8

Läge
Nordväst om VattensjÖberget, ca 200 meter söder om ”382-tjäm”.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Intressanta lokaler:

Ravin

Intryck och data från fält
Inga speciella naturvärden eftersom äldre träd, grovt löv och död ved saknas helt. Där
emot finns tydliga spår efter en äldre och efter långa stycken välbevarad basväg för tim
mertransport med häst.

Bestånd 9

Läge
Sydväst om Vattensj Öberget, nordväst om sundet i Vattensjön.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Intressanta lokaler:

Ravin

Intryck och data från fält
En smal och trång ravin där den östra sidan vissa stycken utgörs av en 4-5 meter hög lod
vägg. Ravinens botten är fuktig-blöt med täckt med vitmossa (Sphagnum sp.). Trädskiktet
utgörs av ett biandbestånd där det förutom tall, gran och björk ingår både gråal och sälg.
Ravinen övergår i söder till trappstegsformad blockmark. I denna del ökar mängden död
ved.
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Bestånd nr 9 har betydligt högre naturvärden än bestånd nr 8, men även här är träden i
huvudsak klena och det är gott om Awerkningsstubbar. Ravinen är emellertid vacker
vilket naturligtvis har ett värde i sig.

Bestånd 10

Läge
Ett hundra meter öster om Mejerstjäm.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

201-250 m3 sk/ha.
produktiv skogsmark
lövskog (>7/10 löv)
>5/10 ej beståndsanknutet löv
Bland-ört
G22-G24
61-90

Intryck och data från falt
Dikad (två tydliga diken) våtmark med klen (ca 10 cm dbh) glasbjörk utan naturvärde och
LMV:s beskrivning av området som lövskog är klart vilseledande. Ett fåtal tallar med ett
brandljud vardera står på dikesvallen och det är därmed tydligt att branden år 1888 även
gick över normalt fuktiga områden som detta. De träd som provtogs på dikesvallen gav
ingen bra indikation på dikenas ålder. De bör dock vara äldre än 110 år eftersom de tallar
som växer på vallen var tillräckligt stora för att överleva branden år 1888. En talls förmå
ga att överleva skogsbrand är ofta direkt proportionering mot brösthöidsdiamtem (Linder
m. fl. 1998).
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Stigen mellan sjön Rången och Abborrtjärn

Intryck och data från fält
Tämligen trivial tallskog som på grund av sin gleshet ger ett skött, välvårdat intryck. Bit
vis ett inslag av löv, framför allt björk <15 cm dbh. Avverkningstubbar förekommer frekvent. Ett fåtal äldre överståndstallar skymtas längs stigen och spår efter bränder kan ses i
torrakor och brandstubbar. Tallskogen är sannolikt självföryngrad med en viss diame
terspridning. Tydligt yxhuggen tallstock (dbh 43 cm) som huggits före senaste branden år
1888 ligger nära stigen vid Abborrtjärn.

Bestånd 11

Läge
Nordsluttning söder om Abborrtjämama.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

151-200 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
2/10 beståndsanknutet löv.
bland ris-gräs
T14-T15
121Tall 10-50 st/ha

Intryck och data från fält
Trivialt tallbestånd uppkomet efter brand i kombination med huggningar (grundyta om
kring 15 m2). Inga anmärkningsvärda naturvärden. Sluttningen är blockig, framförallt i
den nedre delen. Beståndet är helt dominerat av tall, 95-75 år och 20 cm dbh, med ensta
ka tallöverståndare (<10 st/ha jämför LMV) med ett brandljud vardera. Rikligt med
brandstubbar och ett litet inslag av glasbjörk i den nedre delen av sluttningen.
Det är gott om Avverkningsstubbar och kvarlämnade toppar från de fällda träden. Det har
både såg och yxawerkats i beståndet och vissa yxhuggna stubbar har kol i skäret medan
andra är utan. De träd som idag utgör överståndare var mycket klena, ca 4-5 cm dbh, vid
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1888 års brand men överlevde trots detta. De var även för klena för att avverkas efter
branden varför de står kvar idag. Många av dessa har sannolikt grott efter branden efter år
1858. Några av de till antalet dominerande tallarna uppvisar efter en långsam ungdomstillväxt och en tydlig tillväxtsreaktion år 1934. Detta kan tolkas som att dessa kommit
upp under ett tallbestånd som avverkats år 1933 eller möjligen något år tidigare.

Bestånd
12
.

Läge
På toppen av Abborrtjämsberget, en mindre del av ett större flygbildsindelat bestånd.
Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

101-150 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
tall lingonris
T14-T15

121

-

<10 st/ha

Intryck och data från falt
En hel del äldre tallöverståndare med brandljud förekommer vilket särskiljer området
från övriga delar av Abborrtjämsberget. Vissa tallar med har tre synliga ljud. Nästan alla
överståndstallar har stämpelblecka med cirkelrund stämpel i och några daterades till år
1934/35. Dessutom påträffades en bleckad, otydlig, körväg. Av någon anledning blev
detta lilla område ej avverkat varför det idag utgör ett av de intressantaste brandpräglade
tallbeståden i hela Helvetesbrännan. En hel del äldre brandstubbar och högstubbar finns
också. Områdets värden kan ej utläsas från LMV:s flygbildstolkningar.
Abborrtjämbergets topp lämpar sig väl för datering av bränder och dessa brandår fast
ställdes; 1499 (trolig), 1624, 1660, 1691, 1773, 1810, 1858, 1888.
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Bestånd 13

Läge
Rasbrant på sydväst sidan av Abborrtjämsberget.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Intressanta lokaler:

Rasbrant

Intryck och data från fält
Rasbrant där enstaka överståndstallar med brandljud förekommer. Lodytor i den övre
delen av ravinen. Vacker utsikt från ravinens topp där Flistersjön kan skymtas. I den ned
re delen finns en del klen (dbh ca 10 cm) asp. Inga anmärkningsvärda naturvärden.

Bestånd 14

Läge
I svackan söder om Abborrtjämsbergsravinerna på bergets sydsluttning.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

201-250 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
>5/10 ej beståndsanknutet
bland ris-gräs
T18-T19
91-120 år
tall <10 st/ha

Intryck och data från fält
Ett lövdominerat bestånd med höga naturvärden, värden som kommer att öka med tiden.
Gott om grova (30-40 cm dbh) lövträd (ca 75% av volymen) och då framför allt asp (48
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% av den totala volymen). Aspen har uppskattningsvis grott omkring år 1902-1904 och
haft en god ungdomstillväxt. I den östra delen av beståndet finns överståndstallar med ett
eller två brandljud. Många har också närmast helt övervallade ljud. De flesta av de äldre
tallarna har stämpelbleckor med en cirkelrund stämpel i. I dag finns endast lite död ved i
beståndet men mängden kommer att öka inom kort eftersom många av aspama rötade av
aspticka (Phellinus tremulae). Någon död barrved förekommer ej. En liten näringsrik
bäckdal utgår från beståndets nedre (södra) del.
Lövbeståndet kan ha uppkommit efter brand, men troligtvis har en avverkning förbättrat
lövuppslaget. Avverkningstubbar påträffas mellan de stora stenblocken liksom en del
toppar. Granen har inlett sin etablering men i förvånansvärt liten omfattning i och bestån
det är ännu lövdominerat.

Bestånd 15

Läge
Rasbrant på syd-sydost sidan av Abborrtjämsberget.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Intressanta lokaler:

Rasbrant

Intryck och data från falt
Mycket storblockigt och brant område, även med Helvetesbrännans mått mätt, som det är
problem att färdas igenom. Gles tallskog uppkommen efter senaste branden i kombina
tion med avverkning. Enstaka spridda överståndstallar med ett eller två brandljud. Dessa
tallar har vanligen stämpelblecka och cirkelrund stämpel. Avverkningstubbar förekom
mer här och var, till och med i de mest storblockiga och svårtillgängliga partierna partier
na i branten. Hur har man forslat undan det fällda timret? En bragd av forna män som
väcker beundran. Stubbarna är både sågade och yxawerkade och en del toppar ligger än
nu kvar i branten. I öster finns en sex meter hög lodväg, och vid denna en passage att ta
sig upp på berget.
Bestånd 16

Läge
Abborrtjämsbergets sydöstra sluttning, väster om ”382-tjäm”.
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Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

151-200 m3sk/ha.
Produktiv skogsmark, blockmark och rasbrant,
blandskog
3/10 beståndsanknutet
delvis >5/10 ej beståndsanknutet.
bland ris-gräs
T18-T19
91-120 år
tall <10 st/ha

Intryck och data från fält
Blockrik, sluttande mark med överståndstall, tall föryngrad efter senaste branden, björk,
och spridda aspgrupper. Beståndet är glest och träden klena förutom de äldsta tallarna.
Vissa av aspama är trots sin låga diameter (ca 15 cm dbh) över 100 år gamla. Troligtvis
har dessa grott direkt efter branden år 1888. Björken är vanligen något yngre. De äldre
tallarna har upp till tre synliga brandljud och många har stämplingsblecka, vanligtvis med
en rund stämpel i men ibland med två stycken (olika stämplingsomgångar?). En stämp
lingsblecka daterades till år 1934/35. Antalet överståndstallar varierar över området och
de förekommer ofta i grupper. Flest finns i nordvästra delen av beståndet.
Området är troligen avverkat i omgångar. Stubbar och lumpade stockar med yxade kolade skär tyder på att åtminstone en avverkning skedde före sista branden. Sambandet mel
lan antalet avverkningstubbar och förekomsten av överståndare framgår tydligt när man
vandrar genom skogen. En ca en meter hög provhuggen torrstubbe med kolat skär talar
för att det även avverkats torrträd i området, men trots detta är det relativt gott om fallna
torrträd och bitvis en del stående. I och utanför beståndet är tillgången på äldre
brandstubbar ofta god och området lämpar sig väl för brandstudier. I detta bestånd påträf
fades en brandhögstubbe vars äldsta årsring daterades till år 1080! Denna torraka är den
äldsta som hittills (1998) korsdaterats i en brandstudie i Sverige. Den är ungefär 300 år
äldre än vad som är vanligt för de gamla vedprover som använts vid tidigare brandunder
sökningar i Norrland (Niklasson & Granström 1998).
Följande brandår fastställdes i beståndet, varav de allra äldsta endast återfinns i den re
kordgamla högstubben; 1165, 1217, 1290, 1368, 1441, 1660, 1689, 1775, 1858 och 1888.
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Bestånd 17

Läge
Avlångt bestånd från Kniptjäms västra ände i nord västlig riktning upp till kraftledning
en.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning

Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

251-300 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
blandskog
5/10 beståndsanknutet
>5/10 ej beståndsanknutet i en remsa centralt i beståndet
björk ört
G20-G21
91-120 år

Intryck och data från fält
Sump-ört område med torrare ”klackar” på vardera sidan. En liten bäck rinner genom den
flacka, fuktiga, delen av beståndet. Flera högörter påträffade. Den fuktiga delen domine
ras helt av glasbjörk i dbh-intervallet 15-30 cm. Björkarna ca 85-100 år. På de torrare
parterna finns gott om asp (20-40 cm dbh) och sälg.
Hela området, även de fuktiga delarna, har brunnit. En gran påträffades i beståndets ut
kant och dess groningsår skattades till 1764. Granens höga ålder är ej representativ för
granarna i resten av beståndet som är betydligt yngre. Enstaka överståndstallar förekom
mer, och positiva tillväxtreaktioner kan ses åren 1853 och 1900. Gissningsvis kan dessa
reaktioner hänföras till en branden år 1852 respektive en avverkning vid sekelskiftet. En
hel del stubbar finns, många med svårbedömt ursprung, men vissa kommer med säkerhet
från avverkningar. I de torra partierna är awerkningsspåren tydligare och där återfinns
grova tallstubbar med kolat skär samt sågkapade torrträd utan kol i skäret.
Beståndet har höga naturvärden som det står idag. En del död björkved i relativt klena
dimensioner förekommer och naturvärdena kommer att öka allt eftersom lövträden blir
grövre och mängden död ved ökar. I vissa delar har granen börjat konkurrera med björ
ken men långt ifrån överallt och därmed ser den närmaste framtiden ljus ut för lövet. Be
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ståndet kan kallas lövbränna men det är tydligt att det rikliga lövuppslaget till stor del or
sakats av att de härskande träden huggits bort, många redan före branden år 1888. Lövbe
stånd nr 17 är ett av de intressantaste områdena i hela Helvetesbrännan.

Bestånd 18

Läge
I reservatets mitt, öster om kraftledningen.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

151-200 m3 sk/ha.
produktiv skogsmark med insprängda myrfläckar,
blandskog
3/10 beståndsanknutet löv
och 3 fläckar med >5/10 ej beståndsanknutet löv.
Bland ört
T18-T19
61-90 år
tall < 10 st/ha
tydligt flerskiktat bestånd
Insprängda myrfläckar

Intryck och data från fält
Intrycken gäller endast den västra delen av beståndet.
Flerskiktad tallskog med spridda överståndstallar vilka har ett-två brandljud. Tydlig höjd
och diameterspridning i de undre skikten. De medhärskande tallarna utan brandljud (ca
25-30 cm dbh) är omkring 80 år gamla. Tall med lägre diameter har grott mellan åren
1935-1955. Avverkningstubbar förekommer och dessa härrör oftast från träd avverkade
före branden år 1888. Klena stubbar som avverkats efter branden och få torrakor kan tyda
på sentida avverkning och torrträdsawerkning. Skiktningen är sannolikt orsakad av
mänskliga ingrepp och ej av upprepade bränder.
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Bestånd 19

Läge
I centrum av reservatet väster om kraftledningen.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

201-250 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
2/10 beståndsanknutet löv
och en fläck med >5/10 ej beståndsanknutet löv.
Bland ört
T18-T19
121- år
tydligt flerskiktat bestånd
Insprängda myrfläckar

Intryck och data från falt
Talldominerat bestånd med ett inslag av björk. Tallen är i huvudsak i två generationer, en
generation uppkommen efter sista branden år 1888 och en generation med överståndstallar med ett brandljud. Diameterspridningen i den yngre generationen påtaglig. Grova av
verkningstubbar efter dimensionsawerkning finns i stort antal. Dessa är tydligt yxawerkade med kolat skär. Andra avverkningar ej säkert fastställda, men troligen har även se
nare avverkningar förekommit. Överståndama är något färre än i det angränsande bestån
det (nr 18). Groningsåret för en grov (40 cm dbh) asp i ett område med ett större lövin
slag uppskattades till 1912. Den hade haft en påtagligt god ungdomstillväxt.

Stora ”409-tjärnsberget”

Läge
Berget mellan kraftledningen och bestånd nr 2 (nära Fllistersjön).
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Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Berget omfattar flera (fem-sex) avdelningar och här ges bara en allmän bild av beståndsuppgiftema enligt LMV metoden. Berget domineras av tallskog med ca 2/10 löv
och virkesförrådet är relativt lågt, ca 101-150 m3sk/ha. Till största delen utgörs arealen av
produktiv skogsmark, men även rasbranter, berg och blockmark förekommer. Vegetationstypen anges till kråk- ljung och boniteten spänner över intervallet T14-T19. Åldern
är uteslutande i klassen 91-120 år och ingen förekomst av överståndare anges förutom i
beståndet längst västerut mot kraftledningen.

Intryck från en vandring över berget
Hela berget har påverkats av avverkning och överallt påträffas grova dimensionsawerkningstubbar med kolat skär. Inga överståndare förekommer, eftersom huggarna verkligen
fullföljt sitt värv. Enstaka, oftast urbrunna torrakor, finns spridda över berget. Bestånden
på berget utgörs alltså av naturvårdsmässigt trivial tallskog i 100 års åldern. Trots detta är
en vandring över berget en angenäm upplevelse. Det är mycket vackert vid den lilla
”409-tjämen” och längs den södra kanten på tjärnen är det gott om löv och då framför allt
asp i klenare dimensioner. När utsikt erbjuds slås man av att de omgivande bergen och
dalgångarna helt saknar hyggen - en ovanlig och välkommen syn.

Bestånd 20

Läge
Vid västra änden av Mejerstjäm, precis vid stigen.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

301-350 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
lövskog (>7/10 löv)
5/10 beståndsanknutet
aspskog
G22-G24
91-120 år
Bäverfällningar
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Intryck och data från falt
Igenväxande odlingsmark där beståndet i huvudsak utgörs av asp (dbh 25-30 cm), men
även björk (dbh 10-15 cm) och i viss mån frodvuxen tall (dbh ca 35 cm omkring 75 år).
Åldern på några av aspama är omkring 90 år gamla. Bottenskiktet domineras av gräs och
örter, till exempel liten blåklocka (Campanula rotundifolid), men där beståndet har slutit
sig har lingon och blåbär börjat kolonisera. Enbuskar förekommer i öppna partier vilket
stärker intrycket av äldre hävdad märk. Odlingsmarken tydligt stenrensad och minst tre
tydliga stenrösen finns. Området kring Mejerstjäm är synnerligen kulturhistoriskt intres
sant, se separat avsnitt om Anders Mejer under ”de första människorna i Helvetesbrän-

„
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Bestånd 21

Läge
Söder om Flistersjön, mellan skogsbilvägen och sjön.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

101-150 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
tall lingonris
T16-T17
91-120 år
<10 st/ha
tydligt flerskiktat bestånd

Intryck och data från falt
Relativt gles (grundyta ca 16 m2) tallskog med höjd och diameterspridning. Överstånds
tall förekommer och dessa har ofta ett synligt brandljud. Tydliga spår efter dimensionsoch torrträdsavverkning. Även yngre tallstubbar förekommer i riklig mängd och dessa har
ännu kvarsittande bark. Närstående träds tillväxtreaktioner tillsammans med en tallföryngring för ca 50 år talar för att en avverkning skedde i slutet på 1940-talet (år 1947 ut
fördes en avverkning på kronans mark vid Kniptjäm (Johansson muntligen 1997) och
gissningsvis är avverkningsåret detsamma här). De överståndare som finns kvar, trots det
enastående flottningsläget, ratades möjligen på grund av dess låga diameter (idag ca 30
cm dbh). Vissa av överståndama är dock grövre och äldre, två exemplar grodde omkring
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år 1748 respektive 1721. Det är tydligt hur dessa totalt har avstannat i tillväxt efter bran
den år 1888. Enstaka torrakor förekommer och dessa har tydliga brandspår. I övrigt note
rades bäverfallningar nere vid Flistersjön.
Följande brandår bestämdes i beståndet; 1575, 1660, 1691, 1858 och 1888 (eventuellt
även 1420).

Bestånd 22

Läge
Norr om skogsbilvägskorsningen (Näbbtjäm-Flistersjön) vid informationstavlan i södra
kanten av reservatet.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesforråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövforekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

301-350 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
granskog (>7/10 gran)
1/10 beståndsanknutet
gran lågört
G22-G24
91-120 år

Intryck och data från fält
En högproduktiv granskog med ett påtagligt lövinslag. Idag finns en del död gran- och
lövved och mängden kommer att öka inom kort. Självgallringen har påbörjats och lövet
är ofta mycket hårt trängt. Granen är olikåldrig och vanligen upp till 100 år, men även
äldre exemplar med ett brandljud förekommer. Granen har vanligen vuxit mycket fort
och har i flera fall knäckts ca 2 meter upp på stammen och bildat högstubbar. Sluttningen
är stenig med en tjock mossmatta (i mossan påträffades blommande knärot {Goodyera
repens). Flera små bäckar rinner igenom beståndet och bäckar rinner också hörbart mel
lan stenblocken under markytan. Bäckarna skapar många intressanta miljöer med natur
värden. Beståndet är delvis örtrikt och har en stor vedsvampspotential med fuktigt lig
gande granlågor. Naturvärdena finns ett stycke in i beståndet från vägen sett.
Massor av avverkningstubbar i hela beståndet, framför allt i den övre (södra) delen. Inga
äldre träd och ingen död ved här. Den övre delen har troligen huggits hårt och har kanske
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varit helt kal. Många tallar förekommer i buketter stående i rader vilket tyder på att de har
såtts. En stickväg är nyligen upptagen 200 meter in i beståndet. Syftet med denna är svårt
att förstå då inga ytterligare avverkningar har skett.

Bestånd 23

Läge
Norr om skogsbilvägskorsningen (Näbbtjäm-Flistersjön) vid informationstavlan i södra
kanten av reservatet. Området norr om bestånd nr 22.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Över ståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

151-200 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
blandskog
1/10
bland lav-ris
T18-T19
61-90
tydlig flerskiktat bestånd

Intryck och data från falt
Blandskog (tall och gran) med ett visst inslag av överståndare. Överståndama har vanli
gen ett, men ibland två, brandljud. Under överståndama finns två skikt, om än något
otydliga, där ett är ca 100 år gammalt och ett ca 70 år. Avverkningstubbar förekommer
och vissa har barken kvar vilket tyder på 1900-talsawerkning. Ingen död ved förekom
mer och torrträdsawerkning måste därför hållas trolig. Inga naturvärden förutom överståndstallama i sig.

Ett stycke av Näbbtjärnsbäcken

Läge
Ett stycke av Näbbtjärnsbäcken norr om bestånd nr 23.
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Intryck och data från falt
Intressant och mångskiftande flora. Alla träd längs bäcken forfaller unga.
Utan att göra anspråk på någon fullständighet listas här påträffade arter längs ett 100 me
ter lång avsnitt av Näbbtjämsbäcken:
Blodrot (Potentilla erecta)
Brakved (Frangula alnus)
Brudborste (Cirsium helenoides)
Hultbräken (Phegopteris connectilis)
Humleblomster (Geum rivale)
Kanelros (Rosa majalis)
Kransrams (Polygonatum verticillatum)
Kärrfibbla (Crepis paludosd)
Kärrviol ( Viola palustris)
Liljekonvalj (Convallaria majalis)
Midsommarblomster (Geranium sylvaticum)
Nordisk stormhatt (Aconitum lycotonum)
Stenbär (Rubus saxatilis)
Strätta (Angelica sylvestris)
Tibast (Daphne mezereum)
Tolta (Lactuca alpina)
Vänderot (Valerina sp.)
Älgört (Filipendula ulmaria)
En (Juniperus communis)
Gråal (Alnus incana)
Rönn (Sorbus aucuparia)
Vide (Salix sp.)

Bestånd 24

Läge
Näset mellan Vattensjön och Flistersjön i reservatets syd-östra del.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesforråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövforekomst:

251-300 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
1/10 beståndsanknutet
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V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Över ståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

bland ris-gräs
T20-T21
91-120 år
löv (grov asp)

Intryck och data från falt
Tallskog (90-100 år) med ett inslag av björk och asp. Gran finns vanligen i enstaka ex
emplar men rikligare i det fuktiga partiet vid Vattensjön. Beståndet förefaller likåldrigt
och inga träd med brandljud förekommer men däremot finns brandstubbar som vittnar om
en tidigare brandpåverkan. Mycket lite död ved förutom en del klena lövstammar. Insla
get av löv är bitvis betydande men flertalet stammar är klena, men emellertid påträffas
enstaka grova björkar och aspar. Ett antal granar och tallar, utan ljud, grodda före år 1888
påträffades varför det är tänkbart att den senaste branden ej gick över detta område. Kan
ske stannade den vid Finnbäcken? Inga branddateringar gjordes i beståndet varför detta
endast är spekulationer. Lövet har samma höjd som tallen och aspama är inte överstånda
re som LMV anger.
Beståndet har varit mycket hårt hugget både vad det gäller levande träd och torrtäd. Även
vindfällen har tagits tillvara. Flera träd har en tydlig tillväxtreaktion år 1908 varför det är
troligt att en större huggning skedde ungefär vid denna tid. Beståndet har idag inga speci
ella naturvärden, utan kan bäst beskrivas som en städad produktions skog med ett större
lövinslag än vad som idag är vanligt. Det är inte förvånande att omfattande avverkningar
skett i området eftersom Vattensjön hade en central betydelse för flottningen.

Bestånd 25

Läge
I Vattensjöbergsbranten, norr om Vattensjön.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:

351-400 m3 sk/ha.
produktiv skogsmark och rasbrant
granskog (>7/10 gran)
2/10 beståndsanknutet
gran lågört
G22-G24
121
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Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

tall 10-50 st/ha

Intryck och data från fält
Intrycken gäller endast den östra delen av bestånd nr 25.
Tätt och svårforcerat granbestånd med ett visst lövinslag. Granarna är skiktade i höjd och
har spridd diameter och troligen har granen föryngrats kontinuerligt i branten. Det finns
mycket få tallöverståndare. En hel del liggande död granved iakttogs och då särskilt ett
stycke upp i branten. Ett flertal omkullfallna grova sälgar påträffades, vissa av dem med
doftticka (Haploporus odorus). Beståndet har redan vissa, och kommer att få större, vär
den för den biologiska mångfalden. Det har framför allt potential att hysa arter knutna till
död granved. Spår av bränder finns i beståndet och den refugiekaraktär som beståndet har
idag har utvecklats under senare tid. Hela branten är översållad av grova tallavverkningstubbar.
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Figur 24. En grov asp som nyligen fälts av bäver. Vattensjöns södra strand. Foto: Peter
Jonsson.
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”Grästjärnsberget”

Läge
Från Näbbtjäm i öster till toppen belägen norr om Övre grästjäm, ett område som omfat
tar flera flygbildsindelade bestånd.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

51-100 och 101-150 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
tall kråk-ljung och tall limgonris
T16-T17
91-120 år
tall 10-50 st/ha
insprängda små myrar

Intryck och data från fält
Tallskog med enstaka spridda överståndare. Löv saknas helt, däremot finns gott om
lövskelett (stående döda lövstammar ca 1 meter höga och 5-10 cm grova) som idag hålls
samman enbart av nävret. Överståndare i varierande ålder förekommer från Näbbtjäm
upp till ”Östra lilltjäm”. Några åldersbestämdes till ca 260 år. Många av överståndama
har ej synliga brandljud då de hunnit övervalla brandskadorna helt, och andra grova tallar
är för unga för att ha utsatts för någon brand. Hos träd med ljud är övervallningama ald
rig fler än två och brandstubbar förekommer här och var längs berget. De överståndare
som provtagits uppvisar en långsam tillväxt fram till ca år 1910 då den ökar markant.
Detta kan tolkas som att det var först vid denna tid som huggningarna blev så omfattande
att de ordentligt påverkade tillväxten på de kvarvarande träden. För att säga något med
bestämdhet krävs dock betydligt mer tidsödande undersökningar. Vidare förekommer det
enstaka plattkronade gammeltallar som eventuellt lämpar sig för rovfågelbon.
Avverkningstubbar påträffas överallt och de flesta av dessa är yngre, låga, sågade och
med kvarsittande bark, men även större dimensionawerkningstubbar förekommer.
Stämplingsbleckor med kronstämpel förekommer men är ej vanliga. En otydlig stig löper
längs berget och vilken är svår att följa. De naturvärden som finns utgörs av de äldre tal
larna, i huvudsak på höjdryggen mellan Näbbtjäm och ”Östra lilltjäm”.
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Figur 25. Även klena oväxtliga myrtallar kunde stämplas och avverkas. Kronstämpel på
klen tall vid myrkanten nära ”Västra lilltjärn Foto: Peter Jonsson.
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Ravin 26

Läge
Norr om Övre Grästjäm

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Intressanta lokaler: Ravin

Intryck och data från falt
Trivial, ung tallskog med dbh 7-15 cm. Ravinen har en ointressantare skoglig struktur än
berget i övrigt.

Bestånd 27

Läge
Område vid Djuptjämsflligget (väster om Djuptjämen), nordväst om det gamla gränsröset.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Uppgifterna avser ett större bestånd än det undersökta området.
Virkesforråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

201-250 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
blandskog
2/10 beståndsanknutet
tall lingonris
T20-T21
61-90 år
tall 10-50 st/ha
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Intryck och data från falt
Del av ett större bestånd (bestånd enligt LMV) där många av de äldre överståndstallama
undgått avverkning. Tallarna har stora, höga, brandljud oftast med två övervallningar.
Groningsåret för två av överståndstallama uppskattades till början på 1770-talet. Låg
stubbförekomst där överståndama står tätt, medan det i andra delar av beståndet avver
kats hårt. Både stora yxawerkade dimensionsstubbar och lägre sågade stubbar förekom
mer. Troligen har avverkningarna skett efter branden år 1888 och två äldre tallar visade
tydlig tillväxtreaktion år 1900/01 varför det är tänkbart att beståndet gelsats ut vid denna
tid. Skogen är glest och torrträd och annan död ved förekommer endast sparsamt och
torrträdsavverkning kunde också fastställas. Däremot finns en del brandstubbar.
Området har således påverkats av avverkningar men relativt övriga reservatet är här gott
om äldre tallar och därför intressant. I beståndets övre del står en äldre gran med brand
ljud. Utsikten från Djuptjämsfligget är mycket vacker och i likhet med tidigare slås man
av det obrutna landskapet. Den gigantiska kraftledning i syd-öst stör emellertid helheten
något.
Följande brandår daterades i beståndet; 1420 (troligen), 1660, 1703, 1824 och 1888.

Bestånd 28

Läge
Söder om den “egentliga Helvetesbrännan” i reservatets västra del.

Beståndsuppgifter från LMVrs flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

51-100 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
1/10 beståndsanknutet
tall kråk-ljung
T14-T15
91-120 år
tall <10 st/ha
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Intryck och data från fält
Trivial tall-löv skog helt utan överståndare. Lövet består framför allt av björk 5-10 cm
dbh och asp i dungar med dbh 15-25 cm. Ingen död ved förekommer förutom spridda
brandstubbar.
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Figur 26. Ambitiösa huggare tvekar ej. En 4 meter hög avverkningstubbe med provhugg,
nordväst om Djuptjämsfligget.
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Bestånd 29

Läge
Söder om ”Helvetesbrännmyren” i reservatets nord-västra del.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

151-200 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
2/10 beståndsanknutet
tall lingonris
T18-T19
91-120 år
angränsar till ”öppen ej skogsbeväxt myr”

Intryck och data från falt
Glest tallbestånd med ett inslag av överståndstall vilka är upp till 240 år gamla. På de tor
ra höjderna och på udden ut mot myren växer endast äldre tall. Nedåt i sluttningen har
däremot gran och löv vandrat in i under överståndama. Många överståndare har brandljud
med spår efter en eller två bränder. Dessa var troligen för klena och av för dålig kvalitet
för att avverkas. Stubbar förekommer av vilka många är låga, sågade och troligen sentida.
Död ved saknas helt och brandstubbama är få. Bränder har dock daterats i beståndet till
åren 1888 och 1703. Inga speciella naturvärden förutom de äldre tallarna i sig.

Bestånd 30

Läge
Den nedre delen av Jon-Eriksbäcken, omfattar enligt flygbildstolkningen två bestånd.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:

västra delen 51-100 m3sk/ha
östra delen 251-300 m3sk/ha
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Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Över ståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
tall kråk-ljung och bland ört
T14-15 och T20-T21
91-120 år
- och <10 st/ha
bäckdal och en liten bit tydligt flerskiktad skog
bäcken

Intryck och data från fält
Fuktig bäckdal med ett örtrikt (lågörttyp) fältskikt. Beståndet är stamtätt med klen gran
och löv i diameterintervallet 5-15 cm. Grupper av asp med en dbh på ca 20 cm förekom
mer också. En del död ved finns och då i huvudsak som självgallrad glasbjörk omkring
10 cm dbh. Ett relativt intressant område där de döende, om än klena, lövträden kan ska
pa utrymme för insekter och fåglar. Många mossarter borde också trivas i området.

Bestånd 31

.

Läge
Mellan Jon-Erikstjäm och Blanktjäm. Del av ett större bestånd enligt flygbildstolkningen.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Över ståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

101-150 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
1/10 beståndsanknutet
tall kråk-ljung
T14-T15

121

-

tall 10-50 st/ha

Intryck och data från falt
Ett glest tallbestånd på stenig mark där det är relativt gott om överståndartall med nästan
helt invallade brandljud. En grov (dbh 46 cm) tall åldersbestämdes till knappt 170 år.
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Beståndet är skiktat eftersom yngre tall föryngrats successivt efter brand och avverkning.
Det är generellt sett få torra träd i beståndet, dock något fler i de allra stenigaste delarna.
Helt naturligt är awerkningstubbama få i partier med många överståndare, och vice ver
sa.

Bestånd 32

Läge
Litet område som berör två avdelningar enligt flygbildstolkningen. Mellan Kniptjäm och
Länsgränsen.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

151-200 och 201-250 m3sk/ha.
produktiv skogsmark och myr
blandskog och tallskog (>7/10 tall)
2/10 och 1/10 beståndsanknutet
tall lingonris
T18-T19
91-120 år

Intryck och data från falt
Ett vackert område runt en smal myr och en liten tjärn. Det är gott om stubbar, vilka san
nolikt härrör från dimensionsavverkningar. De flesta stubbarna är yxavverkade före sista
branden. Bitvis, särskilt i nordväst, finns överståndare kvar men dessa är tämligen klena.
Många överståndare har övervallade bleckor och på stämplade torrträd (som vid stämplingen levde) framgår en halvcirkelformad stämpel. Ju fler stubbar, desto färre överstån
dare, men desto mer löv gäller för hela området. Lumpat yxavverkat träd med kol i skäret
och sågat vindfälle, även det med kol i skäret påträffat. Det är förvånande att man redan
före år 1888 tillvaratog vindfällen, men det förekom troligen i begränsad omfattning.
Spår efter dimensionsavverkningar, tillvaratagandet av vindfällen och torrträdshuggningar visar på att delar av Helvetesbrännan under mer än 100 år varit påverkade av ett uttag
av både levande träd och av död ved.
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Bestånd 33

Läge
Väster om kraftledningen i reservatet mitt, tvärs över länsgränsen.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövforekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

301-350 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
lövskog (>7/10 löv)
>5/10 ej beståndsanknutet och 5/10 beståndsanknutet.
björk ört
G22-G24
61-90 år

Intryck och data från falt
Ett ganska öppet, ljust, tätstammigt (grundyta omkring 22 m2) lövbestånd. Det är relativt
gott om grova aspar och vårtbjörkar samt en del sälg och glasbjörk med lägre diameter.
Beståndet har lite ”hagmarkskaraktär” med enbuskar och rikligt med lågörter. Enstaka
granar och yviga tallar (ca 85-90 år) förekommer, dock inga överståndare. Gott om grova,
höga, yxawerkade stubbar från avverkningar fore sista branden. Sannolikt har det också
avverkats efter brand. Området kommer att bli mycket intressant om ett tiotal år då de
äldre lövträden tappar i vitalitet och så småningom dör.

Bestånd 34

■

Sluttande myr med rik vegetation. Några noterade arter:
Brudborste (Cirsium helenioides)
Humleblomster (Geum rivale)
Kabbeleka(Ca/t/2a palustris)
Kransrams (Polygonatum verticillatum)
Kärrfibbla (Crepi paludosä)
Midsommarblomster {Geranium sylvaticum)
Tolta {Lactuca alpina)
Älgört {Filipendula ulmaria)
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Bestånd 35

Läge
På Malmmyrberget.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
VirkesfÖrråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

401- m3 sk/ha.
produktiv skogsmark
blandskog
2/10 beståndsanknutet
gran högört
G26
61-90
tydligt flerskiktat bestånd

Intryck och data från falt
Stamtätt bestånd (grundyta ca 40 m2) dominerat av gran i varierande dimensioner men
genomgående ungt. Inga överståndare förekommer förutom enstaka vid myren i söder.
Däremot finns massor av awerkningsstubbar och flera lumpade yxawerkade tallar. Av
verkningarna utfördes redan före senaste branden år 1888 av döma från kolrester i skären.
Inga grova döda träd påträffades, däremot en hel del klena lövlågor. Lövet håller på att
utkonkurreras av granen som blir allt mer dominerande. En del tallar (maximalt 100 år
gamla) finns också i det härskande skiktet. Hela beståndet är mycket produktivt och
bäckdrogen är fina ur naturvärdessynpunkt.
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Figur 27. Längs Helvetesbrännans vattendrag påträffas ofta bäverfällda lövträd i varie
rande mängd. Här är ett exempel på en mycket omfattande fällning vid Malmtjärnens
norra strand. Foto: Peter Jonsson.
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Bestånd 36

Läge
Öster om Staverkojmyran i reservatets nordvästra del.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
V egetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

151-200 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
blandskog
4/10 beståndsanknutet
bland ört
T18-T19
91-120 år
tydligt flerskiktat bestånd
bäck löper igenom beståndet

Intryck och data från fält
Bestånd med få överståndare och de äldre tallar som finns är klena och/eller av dålig
kvalité. Överlag är beståndet glest och klent. Många dimensionsavverkningstubbar vittnar
om att de har funnits betydligt större träd i området. Avverkningarna har skett i omgångar
före och efter branden. Beståndet är trivialt i största allmänhet.

Bestånd 37 (Jon-Eriks bortglömda sluttning)

Läge
Södra sidan av ”Jon-Erikstjämsbergefväster om tjärnen. Del av ett betydligt större be
stånd enligt LMV.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper

151 -200 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
tallskog (>7/10 tall)
1/10 beståndsanknutet
tall lingonris
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Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

T20-T21
61-90 år
tall (<10 st/ha)

Intryck och data från fält
Mindre tallskog på södra sidan av ”Jon-Erikstjämsberget” som ej har avverkats i någon
större omfattning. Många överståndstallar över hela området och därmed få eller inga av
verkningstubbar. De flesta överståndama har två synliga brandljud men även tre ljud är
vanligt. Även björkar med brandljud finns i beståndet. Överståndama har idag relativt
låga diametrar och var troligen ej särskilt attraktiva för 100 år sedan. Det är dock knap
past därför de står kvar i sluttningen i dag eftersom det kraftigt avverkats i omgivande
bestånd. Förklaringen måste sökas på annat håll, kanske snöföret kraftigt försämrades när
man skulle det gå lös på ”Jon-Eriks” sluttning. Brandstubbar förekommer, men ej så rik
ligt som man kan förvänta sig i en urskog. Många tallar och torrakor är stämplade med en
”skoformad” stämpel, och en daterades till 1924/25.
Den rikliga förekomsten av äldre träd med brandljud särskiljer området på ett positivt sätt
från övriga reservatet. Detta bestånd är ett av de mycket få i reservatet där överståndama
förekommer någorlunda kontinuerligt över ett område. I andra bestånd med överståndare
är dessa ofta spridda, kvarlämnade, i en i övrigt hårt dimensionsawerkad skog.
Följande bränder daterades i beståndet; 1420 (troligen), 1499, 1556, 1660, 1703, 1821,
1852 och 1888.

Bestånd 38

Läge
Ett mindre bestånd på Svarttjämbergets sydöst-sluttning.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:

51-100 m3 sk/ha.
produktiv skogsmark och rasbrant
blandskog
5/10 och en liten fläck >5/10 ej beståndsanknutet
bland lav/ris
T12-13
91-120 år
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Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

tydligt flerskiktat

Intryck och data från fält
Ett lövrikt område som helt saknar äldre träd. Något bördigare än resten av Svarttjämberget (LMV:s vegetationsstyper och bonitet stämmer ej). En hel del asp 15-30 cm dbh och
björk 10-25 cm dbh uppkomna efter brand och avverkning. Enstaka spridda tallar före
kommer, dock inga äldre träd och inga brandljud. Brandstubbar fastställer emellertid en
tidigare brandpåverkan. Granen konkurrerar med lövet och groningsåret för en ”medel
gran” (25 cm dbh) skattades till 1910. Grundytan är omkring 18 nr. Beståndet har viss
naturvärdespotential när aspama successivt dör. Idag finns död ved i mycket begränsad
omfattning, och den som finns utgörs av klen, självgallrad, gran och björk. Berget måste
ha avverkats hårt och spår efter avverkning med yxa påträffas också.

Bestånd 39

Läge
Sänka norr om Malmtjämen.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

301-350 m3sk/ha.
produktiv skog
granskog (>7/10 gran)
1/10 beståndsanknutet
gran högört
G22-G24
91-12 år
tydligt flerskiktat bestånd

Intryck och data från fält
Granbestånd i en fuktig sänka med ett inslag av löv. Granskogen skiktad men inte mer än
vad en granskog brukar vara i jämförbara miljöer. En hel del örter. Inga påtagliga natur
värden.
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Bestånd 40

Läge
Syd-väst om Malmtjäm.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning
Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:
Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

201-250 m3sk/ha.
produktiv skog, små myrfläckar
blandskog
2/10
bland ris och gräs
T22
61-90 år
tydligt flerskiktat

Intryck och data från falt
En fuktig, bördig (högört) blandskog uppkommen efter avverkning som är tydligt skiktad
där ofta glasbjörk och asp utgör de härskande träden. Lövet är omkring 20-25 cm dbh.
Granen har successivt vandrat in i beståndet och många når snart lövkronorna. Området
kan utveckla naturvärden med tiden. Mycket gott om stubbar. Resterna efter en huggarkoja påträffade.

Bestånd 41

Läge
Malmmyrbergets norra sluttning.

Beståndsuppgifter från LMV:s flygbildstolkning

Virkesförråd:
Ägoslag:
Beståndstyper:
Lövförekomst:

351-400 m3sk/ha.
produktiv skogsmark
blandskog
2/10 och fläckar med >5/10 ej beståndsanknutet

98

Vegetationstyper
Boniteter:
Ålder:
Överståndare:
Intressanta lokaler:
Våta delar:

bland ört
G26
61-90 år
bäckdal ingår
bäck ingår

Intryck och data från fält
En högproduktiv sluttning där en virkesrik granskog med ett inslag av björk och till viss
del av asp växer. Lövträden är ibland uppemot 30 cm dbh. Inga träd med brandljud finns
och brandstubbama är mycket få. Det är mycket gott om avverkningsstubbar i hela slutt
ningen, uppskattningsvis ca 400 st/ha. Beståndet uppkommet efter kalavverkning och av
björkarnas ålder att döma borde denna ha skett omkring år 1910. Medelgranen är ca 10 år
yngre än lövet. Både gran och björk har haft en mycket god ungdomstillväxt, något som
ytterligare förstärker intrycket av att sluttningen varit helt kal för ca 90 år sedan. En kol
botten finns ett stycke upp i sluttningen, ungefär där branten planar ut. En stig har gått
uppfor sluttningen och passerat kolbottnen. Idag är vissa sträckor av stigen mycket tydlig
för att på andra bli lika otydlig.
Beståndet är ännu vitalt och växtligt varför död ved saknas helt. Sluttningen har dock en
god potential att utveckla naturvärden när de grova lövträden dör och senare även granen
tappar i vitalitet.
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