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FORORD

Stormyrskogen är en av de gammelskogar vars öde kommer att 
avgöras under de närmaste åren. Den står, med ett ekonomiskt 
synsätt, på tur för avverkning samtidigt som den, ur natur
vårdens synvinkel, är på väg in i sin mest intressanta ut
vecklingsfas. Intresse står mot intresse och ett beslut om 
skogens framtid måste tas mycket snart.

Sommaren 1981 tillbringade jag några veckor i Stormyrskogen, 
samlade data och intryck och lät idéer till tänkbara lösningar 
mogna fram. Resultatet av detta fältarbete, samt av litteratur- 
och arkivstudier, kan avläsas på följande sidor. Mitt syfte har 
varit att ge ett gott faktaunderlag för ev beslut om bildande 
av naturreservat.

Utredningen har kommit till på uppdrag av länsstyrelsen i Väster 
norrlands län. I enlighet med direktiven ägnas störst utrymme åt 
en beskrivning av skogstillstånd och skogshistorik samt åt en re 
dovisning av alternativa administrativa lösningar. Inledningsvis 
har jag dock tillåtit mig att förmedla något av de känslor och 
stämningar som, i kanske lika hög grad som mer konkreta och mät
bara faktorer, styr vårt handlande gentemot naturen.

Sundsvall i november 1981

Birger Andersson
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Västernorrlands län med Stormyrskogens läge



LÄGE OCH KOMMUNIKATIONER

Stormyrskogen är ett större väglöst skogs- och myrområde i södra 
Medelpad, intill gränsen mot Hälsingland. Det ligger i Torps 
socken i Ånge kommun och utgörs av den sydvästra delen av Stor- 
ulvsjöns by samt angränsande delar i norr av Stormörtsjöns by. 
Grovt kan Stormyrskogen beskrivas som ett cirkelrunt område med 
fem kilometers diameter norr om den punkt där kommungränsen 
mellan Ånge och Sundsvall skär landskapsgränsen.

Stormyrskogen är ingen vedertagen topografisk beteckning utan 
helt enkelt en nybildning som använts i naturvårdssammanhang 
de senaste åren. Namnet utgår givetvis från den centralt i om
rådet belägna Stormyran.

Den närmaste bebyggelsen finns i Storulvsjön och i Korpåsen 
på hälsingesidan, båda ca fyra kilometer från områdets centrum. 
Något narmare ligger det sedan länge övergivna nybygget Lång
åsen i norr. Flera vägar når fram till områdets utkanter: vägen 
till det nämnda Långåsen, en skogsbilväg som slutar inte långt 
från Björntjärnarna i nordväst, en annan skogsbilväg som från 
Korpåsen går upp till Svartvallen i väster. Även i öster finns 
en skogsbilväg som tidigare slutade en halv kilometer från kom
mungränsen. Under 1981 har denna förlängts in i området och 
slutar nu 700 meter söder om Stormyrtjärns sydostspets.

Jorpshammar

Hjältanstorp

Saxen

Storulvsjön

Naggen

Gässäsen
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ALLMÄN NATURBESKRIVNING

TOPOGRAFI, GEOLOGI OCH KLIMAT

Stormyrskogen är ett ganska kraftfullt kuperat område där skog- 
klädda berg och åsar omväxlar med myrland. Det representerar in
landet mellan älvdalarna och då i synnerhet det högt belägna 
skogslandet längs gränsen mellan Medelpad och Hälsingland. Det 
är, tillsammans med omgivningarna, ett av de största samman
hängande områden som i sin helhet ligger mer än 400 meter över 
havet. Den högsta punkten är Synhällan, ett av gränsbergen, med 
553 m ö h. Med' undantag fcr den sydligaste delen varierar höj
den mellan 400 och 500 meter.

Berggrunden består i sydväst och längst i nordväst av urgrani
ter. Dessa är av migmatiserad typ, dvs har omvandlats under på
verkan av uppträngande magma. I öster, med utlopare åt norr 
och väster, finns ett område med diabas. I nordost slutligen 
finns migmatiserad metagråvacka. Av dessa bergarter ger diabas 
högre basmineral index och därmed högre markbördighet Se figur 2

Fårberget

'Ö. Björnmyran'

Stormyran

iratjä?nåsiialvmyrai
Lekmyrai

ilslättäsen

iS vartvallen

Migmatiserad urgranit 
vm Diabas

Migmatiserad metagråvacka

Fig 2. Efter Lundqvist 1972.
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Jordarten är sandig till sandig-moig morän, ofta blockrik. 
Jordmånen i de terrestra delarna är helt naturligt järnpodsol. 
Berg i dagen förekommer endast fläckvis i de brantare slutt
ningarna.

Medeltemperaturen för året uppges vara +1,5°C och för juni- 
juli +13,5°C. Vegetationsperioden är ca 170 dagar. Årsneder
börden är så hög som ca 600 mm och humiditeten uppgår till 
hela 335 mm.

MYRARNA

I samband med den fysiska riksplaneringen utpekades Stormyran 
som riksintressant bl a med hänvisning till dess intressanta 
morfologi. Myren har senare special inventerats med avseende 
på vegetationen av Arnström, Holgersson och Söderberg (1979). 
De föreslår att myren avsätts som naturreservat. Ur motive
ringen citeras följande:

"Stormyran är ett mycket rikt differentierat myrkomplex, så
väl trofimässigt och hydrologiskt. Trofimässigt varierar 
myrtyperna från mossevegetation över fattigkärr och inter
mediära kärr till rikkärr och källkärr. Mossevegetation, 
fattigkärr och intermediära kärr finns i såväl skoglösa 
som skogbevuxna varianter. Rikkärren är öppna. Själva käl
lorna är också öppna, men omgivande vegetation är buskrik.

Den varierande hydrologin ger upphov till många olika myr
komplex t ex sträng-flarksystem, fastmattedominerade plana 
kärr, högstarrkärr och i nordvästra delen terassgölar ...

Myren är botaniskt intressant, bl a genom förekomst av rik
kärr- och källkärrvegetation. Den senare är av en mycket art- 
rik typ ..."

MWmmIBi i *

Ms-

Flarkar och strängar i myrens östra del
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Troligtvis är Stormyran i dess centrala del något påverkad 
av dikning. På en sträcka av ca 100 m öster om Tjärnbotten 
rinner Stormyrbäcken i en fåra som av allt att döma grävts 
parallellt med den ursprungliga. På detta sätt skulle en 
tidigare grund tjärn ha förvandlats till ett högstarrkärr, 
vilket ju även namnet Tjärnbotten antyder. Det är heller 
inte osannolikt att bäcken rätats ut och fördjupats mellan 
Stormyrtjärn och Tjärnbotten. Syftet med vattenregleringen 
har givetvis varit att förbättra skörden vid forna tiders 
myrslåtter.

övriga myrar har inte inventerats. De uppvisar dock stor 
variation och samtliga myrtyper som noterats på Stormyran 
förekommer även på andra håll i området.

SKOGEN

Skogen runt Stormyran blev uppmärksammad i officiella sam
manhang först genom inventeringen av naturskogar i Väster- 
norrlands lärt (Simonsson 1979). Det intressanta områdets 
areal anges där till 1 000 hektar varav ca 500 hektar skog. 
Den sammanfattande beskrivningen lyder:

"Områdets främsta värde ligger i att det är ett relativt 
stort, väglöst och av senare tids skogsbruk föga påverkat 
mosaikområde. Blandningen av myr, skog och tjärnar gör det 
mycket variationsrikt och omväxlande och likheter finns med 
Jämtgaveln. Skogen är varken extremt gammal eller orörd men 
områden av denna typ blir allt färre och kommer i framtiden 
att helt försvinna om inte reservatsbi1dning med det snara
ste kommer igång. 0m skogsbruk kommer att bedrivas här bör 
definitivt skogsholmar och halvöar i myrarna samt skogsom
råden som är inflätade i myrkomplexen lämnas helt orörda."

Det påpekas vidare att "behovet av att säkerställa referens
områden av denna typ är stort." Vid den inbördes rangord
ningen mellan de redovisade naturskogsområdena i länet ham
nar dock Stormyrskogen i värdeklass 2, dvs mellanklassen i 
den tregradiga skala som används.

Skogen har, som redan framgått, inga uppseendeväckande eller 
unika kvaliteter. Dess värde får ses i relation till behovet 
att för framtiden bevara representativa skogsområden som 
tillåts utvecklas efter egna lagar. Den närmare redovisning 
av skogsti11 ståndet som görs längre fram bör alltså ses som 
en beskrivning av utgångsläget.

VÄXT- OCH DJURLIV

Endast Stormyran har närmare studerats med avseende på vege
tationen. Inventerarna. Arnström et al, framhäver några 
arter knutna till källkärr som speciellt intressanta: käll- 
dunört (Epilobium alsinifolium) samt mossorna Cratoneuron 
filicinum, Philonotis fontana och Bryum pseudotriquetrum.

- 8 -



De uppger även att det på myren finns en population av sump- 
nycklar (Dactylorhiza traunsteineri) som saknar fläckar på 
bladen. Den omgivande skogen betecknas som orkidérik med 
bl a brudsporre (Gymnadenia conopsea), nattviol (Platanthera 
bifolia), tvåblad (Listera ovata) och grönkulla (Coeloglos- 
sum vi ride).

Simonsson rapporterar kambräken (Blechnum spicant) i bäck
dalen från öratjärnsmyran och dvärgtätört (Pinguicula vi 1 - 
losa) vid Björntjärnarna.

Någon inventering av skogens och myrens fauna har inte 
skett. Även om rariteter skulle saknas är den uppenbart 
rika förekomsten av vissa karaktärsarter ett värde i sig: 
grönbena och gulärla på myren, trast, lavskrika, stor- och 
tretåig hackspett i skogen. Älgen har sitt favoritbete i 
Tjärnbotten. Tjäderbetade tallar syns lite varstans i myr
kanterna och sannolikt finns flera spelplatser i området. 
Ryktet om en slagbjörn vid Timåstjärnen har dessvärre 
inte kunnat bekräftas.

1

i Pit

,
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Kambräken
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KULTUR OCH SKOGSHISTORIA

DEN AGRARA EPOKEN

Stormyrskogen ligger mitt inne i det stora skogslandet längs 
gränsen mellan Medelpad och Hälsingland, mellan Ljungans älv
dal i norr och Ljusnan och Dellen i söder. Dessa skogar sak
nade fast bebyggelse fram till 1600-talets inledning. De 
inre delarna låg även utanför de allmänningar som hävdades 
av älvdalarnas byalag men besöktes givetvis då och då för 
jakt och fiske. De lär även ha använts som renbetesland. 
Förekomsten av samer har dokumenterats bl a av Olaus Magnus 
i "De Nordiska folkens historia" (1555).

Under 1600-talets förra hälft koloniserades skogen, i lik
het med så många andra ödemarker, av invandrande finnar.
Till de allra tidigaste bosättningarna hörde Stormörtsjöns 
finnby, upptagen runt sekelskiftet 1600. Vid råläggningen 
1607 tilldelades byn ett område som i öster och söder 
sträckte sig till sockengränsen mot Stöde resp landskaps
gränsen. Detta kom inom något årtionde att delas med andra 
finnbyar, bl a Saxen (Gothe 1945).

Nybygget i Storulvsjön är av senare datum. Enligt skatt- 
läggningsberedningen av år 1800 anlades det 1762. (Gothe 
uppger dock att det synats redan 1760). Vid denna tid hade 
området närmast landskapsgränsen avskilts från de ovan 
nämnda byarna och blivit kronoallmänning. Denna s k av- 
vittring tycks ha skett på 1720-talet. Men genom skattlägg
ningen av "KronoLägenheten Ulfsjön" hamnar Stormyrskogen 
åter i finnättade bönders ägo.

Markkarteringen i samband med 1800 års skattläggningsbered- 
ning är slarvigt utförd, i synnerhet vad gäller utmarken 
sydväst om Storulvsjön. Skogen beskrivs i sin helhet som 
"Stenbunden och myrländt, fasst med Trubbi Tall och Gran 
beväxt". Myrar och tjärnar har rönt betydligt större upp
märksamhet, vilket visar att skogen, trots sin påstådda 
trubbighet, knappast var någon bristti1 Igång.

För samtliga tjärnar noteras att där fanns "abbor", i öra
tjärnarna därtill "öra" samt i "Södra StorMyrtjernen" gädda. 
Som framgår av det sista namnet fanns ytterligare en Stor- 
myrtjärn i norr, det som numera är Tjärnbotten.

Myrarna var tydligt det markslag som mest intresserade den 
tidens skattläggare. Möjligheten till myrslåtter hade ju 
avgörande betydelse för djurhållningen. Inemot hälften av 
den öppna myrarealen bedömdes som lämplig för slåtter, 
vilket illustreras av fig 3.
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Ytterligare belägg för myrslåtterns omfattning är de res
ter som påträffats efter fyra kojor. Dessa har säkert an
vänts för övernattning under slåttertiden. Som tidigare 
nämnts är det också troligt att den norra Stormyrtjärnen 
dikades ut till förmån för produktionen av starr och därmed 
hö.

Svarttiårnen

järnbot 

Stormyranöratjärnåsen 

ratiärnarna

pratjärnmyran

Stormyrtjärnen

ymyram

Pilslättåsen

Timåstjämen
i Svartvallen

500 500m Syphällän.t.T-f2»

Slåttermyrar år 1800

Fäbodvallar

■ Slåtterkojor

Skog

Myr

Vatten
O Huggarkojor 

K Kavelbro

Gräns för största reservatsförslaget

Fig 3. Det historiska markutnyttjandet. Slåttermyran enligt 
1800 års skattläggningsberedning, fäbodvallar under 
1800-talet samt påträffade rester av kojor.
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Vägar och stigar har inte ritats in på 1800 års karta. Ett 
kuriöst undantag är en linje tvärs över myren väster om 
Timåstjärnen. På den platsen finns än i dag en kavelbro 
att beskåda (kavelbro: en rad av stockar tätt lagda tvärs 
mot färdriktningen).

Nästa gång Stormyrskogen dyker upp i arkivmaterialet är 
i samband med laga skifte 1903 av Storulfsjöns by. Vid 
denna tid befinner sig utmarken i bolagshand. Skogen är 
visserligen noggrant indelad men dessvärre ges inga upp
lysningar om skogstillståndet.

De mest intressanta nya inslagen är tvä fäbodvallar i byns 
sydvästra utkant. Den ena, Svartvallens fäbod, ligger vid 
stigen mellan Korpåsen och Stormörtsjön. Här anges på kartan 
8 små åkrar, däremot inga byggnader. Fäboden tycks alltså 
både ha anlagts och övergivits under 1800-talets lopp.
Åkarna, som nog rätteligen borde betecknas som ängar, kan 
ha använts för extensiv slåtter även en tid efter nedlägg
ningen.

Den andra vallen tycks däremot fortfarande ha varit i drift 
1903. Den ligger intill landskapsgränsen strax väster om 
dennas skärning med kommungränsen. På dagens ekonomiska 
karta har den oriktigt karterats som myr! Skifteskartan 
anger här 5 byggnader och 7 åkerlappar*. Hela vallen har 
ritats in som inäga. Det är naturligtvis möjligt att det 
inte rört sig om en fäbodvall utan om ett torpställe på 
ofri grund. Mot detta talar dock det ogynnsamma klimatet 
för odling på så hög höjd som 500 m ö h. Sannolikt har där
för även dessa åkrar egentligen varit slåtterängar i anslut
ning till en fäbod.

Båda dessa vallar ligger långt från Storulvsjöns by och be
tydligt närmare Korpåsen och Laxbo på hälsingesidan. Även om 
det inte kunnat bekräftas är det troligtvis hälsingeböndernas 
boskap som haft sitt sommarbete i Stormyrskogen. På motsvar
ande sätt lär Storulvsjön haft sin sista fäbodvall på Lång
åsen som tillhör Stormörtsjön, detta sedan den fasta bosätt
ningen där upphört. Skogsmark rådde det ingen brist på i 
dessa trakter och de bygränser som kronans förrättningsmän 
dragit förefaller inte alltid stämma med verklig hävd.

Flera kommunikationsleder löpte vid sekelskiftet genom Stor
myrskogen. En utgick från Storulvsjöns södra strand, dit man 
uppenbarligen tog sig med båt, och slingrade mellan myrarna 
ner mot Korpåsen. En annan stig gick från Storulvsjötjärneris 
sydspets västerut till Uver-StensjÖn. Som tredje sidan i en 
närmast liksidig triangel löpte stigen mellan Korpåsen och 
Södra Stormörtsjön. Av dessa är endast norra delen av den 
sistnämnda fortfarande möjlig att följa. Söder om Kalvmyran 
försvinner den ut i ett plogat hygge.

Från Korpåsen gick vidare en siig, eller förmodligen häst- 
väg, norrut för att ansluta till kavelbron väster om Timås
tjärnen. Detta bestyrker att det förmodligen är hälsinge
bönderna som nyttjat Stormyrskogens scdra del. Stigen ar 
fortfarande bitvis möjlig att urskilja.

12 -
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Det agrara markutnyttjandet har alltså en ca 300-årig his
toria. Myrslåtter och skogsbete var uppenbarligen intensivast 
under 1800-talet men förekom säkert långt tidigare. Att fä
bodarna anlades så sent bekräftar endast att fäboddrift inte 
hörde hemma i den finska traditionen. Däremot kunde boskapen 
vallas över dagen på långt avstånd från byarna.

De finska nybyggarna har blivit kända för svedjebruk i stor 
skala, såväl för odling av råg som för slåtter och bete. 
Förklaringen är uppenbar och enkel: på de magra marker fin
narna fick sig tilldelade var svedjelandet ett nödvändigt 
komplement till åkern och ängen. Inget svedjeland har doku
menterats i Stormyrskogen men det vore märkligt om skogen 
inte berörts. I varje fall bör svedjning ha förekommit på 
mindre stenbundna avsnitt i de yttre delarna. Namnet Svart- 
vallen ger en antydan om en sved i anslutning till fäbod
vallen där.

Namnet Tjärdal smyran i den norra utkanten tyder på att tjär
bränning förekommit. Denna, liksom eventuell kol ning för av
sättning till Torpshammars Bruk, har knappast i någon högre 
grad berört Stormyrskogens centrala delar. Likaså kan vi 
förmoda att böndernas behov av byggnadsvirke, brännved m m 
i huvudsak täcktes av den skog som låg närmare byarna.

För hundra år sedan var skogen ingalunda orörd men bör i 
de inre delarna ändå ha gjort ett tämligen vilt och ur
sprungligt intryck. De stora avverkningarna kommer först 
sedan bönderna någon gång strax före eller runt sekelskif
tet sålt sin skog till Ströms Bruk.

Inga äldre människor i byarna runtom har haft några minnen 
att berätta från Stormyrskogen. Det tyder på att den agrara 
epoken fick ett ganska abrupt slut när den industriella 
eran tog vid.

SKOGSBRUKET

Träd är levande dokument över sin egen och sin omgivnings 
historia. I sina årsringar lagrar de information om i varje 
fall de större händelserna i skogen: bränder, stormfäll- 
nirigar, avverkningar. Alla dessa resulterar i en påskyndad 
tillväxt hos de träd som överlever. Så kan t ex en marbuske 
med lövtunna årsringar plötsligt börja lägga på hullet några 
år efter en avverkning. Orsaken är naturligtvis större till
gång på ljus, näring och vatten sedan konkurrensen med gran
narna upphört.

Likaså ger ett bestånds sammansättning och karaktär en del 
besked om dess förflutna. Skogsbränder tenderar att gynna 
tall, och i viss mån även björk, på bekostnad av gran. Lång 
kontinuerlig utveckling leder däremot i allmänhet till ökan



de grandominans. På motsvarande sätt befrämjas tall och 
björk av sådana avverkningar som lämnar större öppna ytor 
medan plockhuggning ofta får som resultat att bara den 
skuggtåliga granen kan föryngra sig i luckorna.

Ju äldre levande träd som finns i ett bestånd, desto längre 
tillbaka kan dess historia kartläggas. Omvänt betyder det 
att avverkningar mycket snabbt och effektivt kan radera 
ut den lagrade kunskapen.

Den avgörande händelsen i Stormyrskogens historia tycks 
vara en avverkning i perioden 1905-10. Det var en s k dimen- 
sionshuggning som drabbade alla träd av användbar grovlek. 
Kvar blev småträd och marbuskar och det är dessa, tillsam
mans med självsådda plantor, som vuxit upp till dagens skog. 
Stormyrskogen har aldrig stått utan träd, men den naturliga 
utveckling som pågått i sådär tiotusen år blev obarmhärtigt 
bruten.

De äldsta träden, som till största delen är granar, växte 
upp runt sekelskiftet 1800. Vid den tiden dominerades med 
all säkerhet skogen av mäktiga flerhundraåriga tallar. Vil
ken roll granen spelade beror helt på i vilken utsträckning 
skogen hade brunnit. Det finns på många ställen spår av 
bränder på gamla stubbar och torrakor men någon datering 
är svår att göra. Troligen har det brunnit någon gång per 
sekel i de flesta bestånd. Det hör till den normala bilden 
i urskogen.

Under förra hälften av 1800-talet tycks det ha brunnit på 
Stormyrberget. Här finns gott om brandljud på stubbarna och 
här är de äldsta granarna inte lika gamla som i bestånden 
väster och söder om Stormyran.

I beståndet närmast öster om Stormyrtjärn vittnar kolade 
stubbar om en senare brand. Den kunde dateras till ca 1890 
genom borrning av en levande tall med brandljud. Branden 
har emellertid varit mycket begränsad eftersom en stor del 
av de äldre granarna i beståndet klarat sig.

Den omtalade avverkningen 1905-10 har lämnat efter sig två 
helt olika typer av bestånd. Dels äldre och kraftigt gran- 
dominerade, dels yngre med stort inslag av tall och björk.
De förra har haft ett ganska tätt underbeständ vid avverk
ningen, de senare har saknat ett sådant. Sannolikt har dessa 
variationer ett samband med skogsbetet under 1800-talet. 
Kraftigt bete kan rätt effektivt förhindra föryngring. På 
de ställen skogen blivit utglesad genom plockhuggning, 
skogsbrand eller rentav anlagda betesbrännor fann djuren 
ett gott bete och såg då också till att skogen förblev 
gles och fri från underväxt.

Den yngre blandskogen finns främst som en krans runt det 
centrala området. De inre delarna är till största delen
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mindre kulturpåverkade, har ett större inslag av äldre 
träd och därmed ett större mått av kontinuitet i bestånds- 
utvecklingen.

Stormyrskogen ligger, som redan nämnts, mitt inne i en djup, 
bygdeski1jande skog. Den kom därför inte att tillhöra de 
första områden som exploaterades för den framväxande skogs
industrins behov efter 1800-talets mitt. Timmerhuggningarna 
började utefter de stora flottlederna och förflyttades suc
cessivt motströms längs vattenvägarna. Sist kom de till om
rådena vid vattendelarna mellan flodsystemen.

I och runt Stormyrskogen finns källsjöarna för flera vatten
system. Stormörtsjön avvattnas norrut till Ljungan. Björn
tjärnarnas vatten rinner däremot söderut och når via Uver- 
och Ytterstensjön, Svågan och Del lensjöarna fram till havet 
vid Iggesund. Svarttjärnens och Stormyrtjärnens vatten rin
ner till Storulvsjön och därefter genom bl a Ulvsjöån till 
Hasselasjön. Timåsbäcken tar en något sydligare kurs men 
också dess vatten når via Stensjön och Kölan fram till Has
selasjön. Genom ett ganska komplicerat system av åar och 
sjöar hittar det så småningom fram till havet vid Ströms
bruk.

Detta är den naturgeografiska förklaringen till att Igge- 
sunds Bruk och Ströms Bruk, som senare uppgått i Iggesunds- 
koncernen, haft och har så stora intressen i området.

Det mest troliga, när avverkningarna nådde Stormyrskogen, 
är att virket drevs till Storulvsjön och därifrån flottades. 
De mindre bäckarna dög knappast som flottleder. Dessa driv
ningar bör, av nämnda skäl, ha kommit igång relativt sent, 
vid en tid då det mer lättåtkomliga virket tagit slut.

En del tecken i årsringar och beståndsbild tyder på en 
första dimensionsavverkning på 1880-talet. Den tycks främst 
ha berört skogen nordost om Stormyran, alltså området när
mast Storulvsjön. Det kan naturligtvis inte uteslutas att 
plockhuggning av särskilt värdefulla träd förekom över hela 
Stormyrskogen. Men eftersom inga entydiga spår finns i års- 
ringarna bör de ingrepp som gjorts väster och söder om 
Stormyran ha varit ganska svaga.

Vid de tidigaste avverkningarna höggs som regel endast 
grova timmerträd. Mot slutet av 1800-talet steg efterfrågan 
på klenare dimensioner. Orsaken var dels helt enkelt att 
de gamla stortallarna tagit slut, dels att sågverksbolagen 
också börjat bygga massafabriker.

Under några vintrar i perioden 1905-10 skedde den stora av
verkningen i Stormyrskogen. Då avverkades alla dugliga massa- 
vedsträd och endast det klena underbeståndet lämnades kvar. 
Detta hårda ingrepp har gett dagens skog dess karaktär.
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Som nämnts var skogen tidigare en tallskog med underväxt av 
gran. Avverkningen gick hårdast ut över tallen som sedan inte 
heller hade någon större möjlighet att föryngra sig i de små 
skuggiga luckorna. Björk och asp, som liksom tall är ljus- 
krävande, kunde heller inte växa upp annat än där det bildats 
större luckor. Så kommer det sig att den skuggtåliga granen 
på ett egentligen helt onaturligt sätt kommit att dominera 
skogen.

Skogen kan dock visa upp en kontinuitet i genetiskt hän
seende. Den har föryngrat sig genom självsådd. Av plante
ring eller annan skogsvård finns inga spår. Vilket onek
ligen har sin betydelse för skogens kvalifikationer som 
naturskog.

En naturskog kan möjligen tåla ett och annat rent exploa
terande ingrepp. Men sätter människan dessutom igång med 
att vårda den, då är den hopplöst förlorad!

Sedan 1910 har Stormyrskogen sluppit både det ena och det 
andra. I styvt 70 år har den helt fått sköta sig själv och 
börjar så smått återta en värdighet av orörd gammelskog.
Inte kan den jämföra sig med den gamla urskogen, men ställd 
i relation till dagens kulturskogar har den ändå en god 
chans att med tiden bli unik!

Vacker torrtall i kanten av stormyran
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SKOGSTILLSTÅND

Hela Stormyrskogen har, som framgått av föregående avsnitt, 
en ganska likartad historik. Detta hindrar inte att skogen 
visar upp betydande variationer, inte minst till följd av 
de småskaligt skiftande markförhållandena. En beståndsindel 
ning kunde därför drivas mycket långt. I det fall reservats 
bildning kommer till stånd och området eventuellt kommer 
att användas för skogsekologiska studier kan också ett mer 
detaljerat studium vara befogat. I detta sammanhang, där 
syftet är att ge en översiktlig bild och ett underlag för 
administrativa beslut, får en mer generaliserad beskriv
ning vara tillräcklig.

Iggesunds Bruk har ställt indelningshandlingar till för
fogande. Med utgångspunkt från dessa har gränsdragningar 
och beståndsdata kontrollerats i fält, vilket lett till 
en del korrigeringar och kompletteringar.

Resultatet redovisas i figur 4 och tabell 1. Yttergränserna 
för det studerade området överensstämmer med det maximial- 
ternativ som närmare presenteras längre fram. För över
blickens skull ges också i figuren en antydan om de omgiv
ande beståndens åldersfördelning.

Större delen av Stormyrskogen består av 100-årig eller 
äldre granskog. De flesta bestånd har en mycket kraftig 
åldersspridning. Inslaget av tall är genomsnittligt 10 % 
och av lövträd 13 %. De senare fördelar sig med ungefär 
2/3 på björk och 1/3 på asp.

3
Boniteten är i genomsnitt 3,5 nusk per år och hektar och 
den verkliga tillväxten 2-2,5 nrsk eller ca 1,5 % räkna^ 
på virkesförrådet. Det senare uppgår i snitt till 154 m sk 
per hektar.

Skogstypen är i huvudsak frisk eller frisk-fuktig ristyp.

De bestånd som har det rikaste inslaget av äldre träd är 
nr 3, 5, 8 och 11. Nr 1 och 3 är intressanta då de är jäm
förelsevis både mogna och virkesrika. Till de något mer 
bördiga hör också nr 10, 12 och 13. För miljön runt själva 
Stormyran har bestånden 3, 4, 5, 8, 13 och 14 störst be
tydelse.
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BESTÄNDSBESKRIVNINGAR

1. Granbestånd mellan öster-Björnmyran och öratjärnmyrans 
norra spets. Frisk-fuktig ristyp, fläckvis ekbräken-ris- 
typ. Marken är jämförelsevis bördig och beståndet är ett 
av de mer mogna. Med en medel di ameter av 25 cm i brösthöjd 
är detta, vid sidan av bestånd 3, den grövsta granskogen
i området. Även en del av de sparsamt förekommande asparna 
börjar nå grova dimensioner. Inslaget av torrakor och vind
fällen är bitvis ganska stort. Tydliga tillväxtreaktioner 
visar att beståndet dimensionsavverkades för något över 
70 år sedan. De yngsta träden växte upp efter denna avverk
ning, medan de äldsta vid den tiden redan var bortemot 100 år 
gamla. Åldersvariationen är alltså mycket stor.

2. Beståndet är en del av det område med yngre skog som finns
i norrsluttningen mot Kosomyran och Björntjärnarna. Bonite
ten är ganska hög och skogstypen en frisk-fuktig ekbräken- 
ristyp, fläckvis ört-ristyp. Tall och björk bildar mestadels 
ett övre kronskikt medan klenare och yngre gran bildar under
bestånd. Bilden är karaktäristisk för ett bestånd som för
yngrats spontant efter kalavverkning. Genom självgallring 
kommer en stor del av lövträden att slås ut och beståndet i 
högre grad att domineras av gran.

»É

Bestånd 8. Luckig granskog på öratjärnåsens sydvästsida
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5. Äldre barrblandbestånd på ganska mager mark mellan Stor
myran och Tjärnmyran. Frisk ristyp. I den sbdra kanten 
dominerar tall och granen bildar en ojämn underväxt. Den 
mellersta och norra del en består av bitvis tät och själv- 
gallrande granskog med måttligt inslag av bjbrk och tall.
Det finns gott om äldre grova lågor, ofta träd som blivit 
fällda men ratats. De gamla tallstubbarna ger antydningar 
om minst ett par dimensionshuggningar: höga och grova 
stubbar efter en tidig timmerhuggning, lägre och klenare 
efter en senare massavedshuggning. En del av de grövre 
stubbarna har gamla brandljud. Troligen har beståndet, 
liksom det föregående, brunnit under förra hälften av 1800- 
talet. De överlevande tallarna avverkades i omgångar mellan 
1880 och 1910 medan den underväxt som kommit upp efter 
branden lämnades kvar och sedan har utvecklats till dagens 
bestånd.

6. Stort granbestånd mellan Qster-Björnmyran, Kalvmyran, Lek- 
myran och öratjärnmyran. Boniteten är relativt låg och 
skogstypen en frisk-fuktig ristyp. Flera småmyrar ligger 
insprängda i skogen. Partier med sumpskog förekommer, spe
ciellt i kanten mot myren i söder. Skogen är mestadels klen 
och senvuxen, ojämn med svag föryngring i luckorna och visar 
stor åldersspridning. Beståndet avverkades 1905 eller något 
år senare. Dagens bestånd fanns då redan på plats i form
av småträd och marbuskar.

3. Granbestånd till största delen i ostsluttning mot norra 
delen av Stormyran. Frisk-fuktig ristyp. I södra delen bryts 
skogen upp av flera små myrar och surdrog. Beståndet är ganska 
moget, grovt och bitvis välslutet. Enstaka grova torrakor före
kommer. Inslaget av lövträd består till större delen av asp. 
Beståndet liknar nr 1 men är genomsnittligt något äldre med 
ett stort antal träd över 150 år. Enstaka granar i surdrogen
är sä gamla som runt 200 år. Avverkningen i perioden 1905-10 
finns tydligt dokumenterad i årsringarna. Vissa tecken, så
väl i form av tillväxtreaktioner som av tallstubbar, tyder 
på avverkningar även under decennierna dessförinnan. Bilden 
är emellertid för splittrad för att motivera ett bestämt 
påstående om en tidigare dimensionshuggning. Det kan mycket 
väl ha rört sig om en eller annan plockhuggning av timmer 
för husbehov.

4. Beståndet täcker Stormyrbergets bitvis branta sydsluttning 
och en del av östsluttningen. Frisk ristyp, bitvis i öster 
fuktig. Som helhet dominerar gran men några partier i väster 
har ett starkt inslag av grova tallar. Det förekommer rik
ligt med lågor, såväl äldre grova stammar som yngre och kle
nare. Uppe pä berget finns höga torrakor, några med spår av 
bränder. Tallarna är runt 90 år, granarna något yngre. Detta 
tyder på en avverkning under 1880-talet, troligen följd av 
ytterligare en dimensionshuggning. Frånvaron av äldre granar 
kan möjligen förklaras med en skogsbrand tidigare under 
1800-talet som slagit ut underväxten under det dåvarande
tal1 beståndet.
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7. Heterogent bestånd mellan Lekmyran och öratjärnmyran samt 
på halvöar och holmar i Lekmyran. Frisk-fuktig ristyp. I 
fuktigare partier och myrkanter är beståndet tätt med ett 
inslag av björk, för övrigt dominerar en mager och luckig 
granskog. Historiken är densamma som för omgivande bestånd, 
dvs en kraftig dimensionshuggning mellan 1905 och 1910.

8. Beståndet täcker öratjärnåsens nordostsluttning och även 
västsidan av dess utlöpare mot öratjärnarna och Svarttjär
nen. Frisk ristyp. Närmast ren granskog med undantag för 
grupper av asp här och var i sluttningen. I de mindre 
branta partierna är skogen ganska grov och välsluten. När
mare åskrönet är den magrare och innehåller luckor med 
klen föryngring. Den nedre delen av sluttningen mot Stor- 
myrtjärnen är brant och blockig och här är skogen natur
ligt nog glesare och klenare. Grova äldre lågor förekommer 
men inte i något större antal. Beståndet är ett av de 
äldsta med ett stort antal träd, såväl grova som klena, 
över 150 år. Dessa visar en samstämd och tydlig tillväxt
reaktion för 65-70 år sedan, vilket pekar på en dimensions
huggning några år tidigare. I miljön runt Stormyran intar 
beståndet en framträdande plats då öratjärnåsen på ett så 
markant sätt begränsar landskapsrummet åt sydväst.

■ic

iÖfj
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Bestånd 9. Tät, självgallrad blandskog på öratjärnåsens sydvästsida
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9. Yngre barrblandbestånd med stort lövinslag på ömse sidor 
om öratjärnmyrans södra del. Frisk ristyp, fläckvis ek- 
bräken-ristyp. Beståndets övre skikt utgörs av grovkvis
tiga tallar, björkar och aspar samt enstaka grövre granar.
I övrigt bildar granen ett underbestånd av varierande 
höjd. De dominerade träden är i 70-årsåldern. Detta, lik
som trädslagsfördelningen och skiktningen, är resultat av 
en kal avverkning strax före 1910 och efterföljande spontan 
föryngring. Troligen rörde det sig inte om en medveten kal
huggning utan om en dimensionsavverkning, men i motsats 
till omgivande bestånd fanns här inga småträd att lämna 
kvar. Orsaken till detta kan vara kraftigt skogsbete, ev 
efter det att en skogsbrand eller anlagd betesbränna sla
git ut underväxten.

1C. Granbestånd norr och väster om Timåstjärnen. Frisk ristyp. 
Ganska välsluten granskog med ett inslag av grova tallar.
De senare är dock inte äldre än runt 120 år. Grupper med 
äldre vindfällen förekommer, liksom en pågående utslagning 
genom självgallring. Beståndet, som då sannolikt var ta11- 
dominerat, dimensionsavverkades i perioden 1905-10.

11. Granbestånd på ömse sidor om bäckravinen från öratjärn- 
myran samt öster om Timåstjärnen. Frisk ristyp. Beståndet 
liknar nr 8 men är något mer luckigt och har lägre virkes- 
förråd. Granarna är till stor del gamla och senvuxna. Vid 
avverkningen 1905-10 fanns de på plats som upptill 100- 
åriga småträd och marbuskar. Där avverkningen lämnade 
större luckor växer nu grupper av asp och björk.

12. Beståndet täcker Öratjärnåsens sluttning längst i sydost, 
begränsas i norr av Stormyrtjärnen och i söder av Timås- 
bäcken. Boniteten är något högre än i föregående bestånd 
och skogstypen varierar mellan frisk ristyp och frisk-fuk- 
tig ekbräken-ristyp. Skogen är grandominerad med ett in
slag av björk och asp i myrkanterna. I norr finns även
en del grova tallar. Beståndet är inte äldre än ca 100 år 
men gör ett jämförelsevis moget intryck. Inte oväntat 
skvallrar årsringarna om en dimensionshuggning för 70-75 
år sedan. Spår av denna finns också i form av lågor efter 
tallar som fällts men befunnits värdelösa och därför läm
nats.

13. Beståndet skjuter i nordväst ut som en halvö i Stormyran, 
åt sydost sträcker det sig till toppen av Pilslättåsen.
Frisk ristyp. Beståndet domineras av gran men har i nyr- 
kanterna ett betydande inslag av tall. Grupper av asp och 
björk förekommer här och var, speciellt på Pilslättåsen. 
Skogen är ojämn och luckig, dels beroende på varierande 
markstruktur och bonitet, dels beroende på beståridshisto
riken. Avverkningen 1905-10 lämnade efter sig dels partier 
med tät underväxt, dels större och mindre luckor. I en
del av de senare växer det nu lövträd medan andra bara kan 
visa upp en och annan margran. Lågor förekommer rikligt, både 
grova tallstammar från en tidigare generation och klenare 
träd som senare slagits ut genom självgallring. Det finns 
också enstaka grova torrakor med brandljud i den norra 
delen. Borrning av en levande tall med brandljud pekade 
på brand runt 1890. Denna måste dock ha varit mycket be
gränsad eftersom beståndet innehåller åtskilliga äldre 
granar som inte kunnat överleva en häftigare brand.
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14. Myrholmar i Stormyran, Kockeramyran och Tjärnmyran. Skogs- 
typen tillhör risserien men varierar med avseende på fuktig
heten från frisk till våt. Marken är mager och virkesför
rådet lågt. Skogen är mycket heterogen med stor ålderssprid- 
ning och varierande slutenhet. De norra holmarna bär tydligast 
spår av avverkningarna runt sekelskiftet. Där växer en luckig 
blandskog i 70-årsåldern tillsammans med ca hundra år äldre 
tallar. På de södra holmarna är skogen tätare, lövinslaget 
mindre och fördelningen på åldersgenerationer inte så marke
rad. Stora torrakor med brandljud står i kanten mot Stor
myran. Bränderna kan inte närmare dateras men bör hänföra
sig till 1700-talet eller förra hälften av 1800-talet.

15. Del av ett område med yngre skog mellan Pilslättåsen och 
Lekbacken. Frisk ristyp. Beståndet utgörs av svagväxande 
gran med inslag av björk. Det blev, liksom bestånden 2 
och 9 och åtskilliga andra bestånd i omgivningen, utsatt 
för närmast en kalavverkning strax efter sekelskiftet.

Tabell 1. Beständsdata.

Bestånd
nr

Areal (ha)
ingående i 
alt alt alt
1 2 3

Bqnitet
mJsk/ 
ha, ar

Alder
medel

TSF1
spridning

Trädslags-
fördelning 
ta gr lö

Virkes-
forråd
nrsk/ha

i 22 - - 4 110 70-160 0 9 1 190

2 13 1 1 5 60 40-80 3 5 2 180

3 51 48 39 4 120 70-200 0 9 1 190

4 34 34 5 4 80 60-100 1 7 2 180

5 29 29 17 3 130 100-160 3 6 1 140

6 71 - - 3 120 70-160 0 9 1 ‘ 130

7 23 - - 3 100 70-150 1 7 2 140

8 51 51 39 3 130 100-180 0 9 1 140

9 33 14 - 4 70 50-90 2 5 3 170

10 24 - - 4 110 100-130 2 8 0 170

11 27 13 - 3 130 100-180 0 9 1 120

12 26 26 14 4 .100 70-130 1 8 1 160

13 55 55 29 4 100 70-180 2 7 1 170

14 20 20 9 2 100 60-18Q 2 5 3 100

15 9 9 - 3 60 50-80 1 6 3 80

Tot 488 300 153
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TILL DET VANLIGAS LOV
- diskussion om naturvärde

Bedömning av naturvärden är en fråga med dubbla aspekter. Det 
handlar dels om vilka objektiva och mätbara egenskaper naturen 
ifråga har, dels om vad som ska anses värdefullt, vilka mänsk
ligt subjektiva värderingar som ska läggas till grund för be
dömningen.

Den subjektiva eller, om man så vill, politiska sidan av saken 
är särskilt tydlig då det gäller naturskog. Här gäller det inte 
att bevara det säregna eller speciellt vackra, vilket annars ofta 
varit fallet i naturvårdens historia, utan tvärtom det vanliga, 
det typiska, rentav det triviala. Naturskogen kommer visserligen 
med tiden, både genom sin egen utveckling och till följd av all 
annan skogs omvandling, att framstå som unik. Men idag, då be
sluten måste fattas, motsvarar den som regel inte alls några 
spektakulära föreställningar om urskog och vildmark.

Naturskog behövs bl a för att bevara arter som är beroende av 
ostörd natur. Den fungerar som genbank också för lokalraser 
av våra vanliga skogsträd. Större områden måste finnas kvar 
för framtidens ekologiska forskning, som vetenskapliga refe
rensområden. Men naturskogen har också mer svårfångade sociala, 
pedagogiska och kulturella funktioner. Den bevarar möjligheter 
till kunskap, intryck och inspiration som annars hotar att gå 
förlorade. Naturskogen står för ett annorlunda sätt att för
hålla sig till naturen. Den speglar en annan människa än den 
som ser omskapandet av naturen som sin självkjara uppgift.

Dessa värden kan inte kvantifieras enbart med vetenskapliga 
metoder. Hur mycket skog som ska undantas människans påverkan 
och lämnas att utvecklas fritt får avgöras på helt andra grun
der. Det gäller till slut något så svårt som att välja natur
syn, dra en gräns bortom vilken respekten för naturen får väga 
tyngre än den mänskliga nyttan.

Följande försök till summering av Stormyrskogens värden mynnar 
inte ut i något definitivt besked. Det får mer ses som ett 
stöd för en fortsatt diskussion.

De mer specifika naturvärdena är koncentrerade till den mor- 
fologiskt och botaniskt intressanta Stormyran. Denna är för
modligen inte hotad, såvida inte torvbrytningen med tiden når 
fram även till de mer svårtillgängliga myrmarkerna. Myren är 
områdets naturliga centrum, den är avgörande för landskapsbil
den och knyter sas samman skogsbestånden till en helhet.

Skogen är till största delen avverkningsmogen och därmed ut
satt för ett tämligen akut hot. Skogsbilväg har redan dragits 
fram till gränsen i söder. Här står alltså det ekonomiska vär
det av 75 000 kubikmeter virke mot de värden som talar för be
varande.
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Allmänt kan sägas att ju äldre eller, ännu hellre, ju längre 
ostörd kontinuitet en skog har, desto intressantare är den ur 
naturvårdens synvinkel. Stormyrskogen, liksom nästan all skog 
som förekommer i naturskogsdiskussionen, har en gång blivit 
kraftigt påverkad av människan. En dimensionshuggning mellan 
1905 och 1910 är det tydligaste ingreppet, men redan dessför
innan var skogen präglad av plockhuggning och skogsbete.

De flesta bestånden har en medelålder av 100-130 år. Ålders- 
spridningen är dock mycket kraftig och ett stort antal träd 
är över 150 år. Detta visar att skogen aldrig legat kal. Även 
om utglesningen tidvis varit kraftig kan man ändå tala om ett 
visst mått av kontinuitet.

Stormyrskogen är ett relativt stort och enhetligt område som 
helt undgått påverkan av modernt skogsbruk. Däri, och inte i 
någon unik urskogsprägel, ligger dess främsta värde. Den är 
helt enkelt ett stycke av den vanliga svenska gammelskog som 
håller på att gå förlorad.

Prägeln av relativ orördhet kommer givetvis att förstärkas 
med åren och därmed de värden som är förknippade med natur
skogen. Med sina drygt 70 år av ostörd utveckling är Stor
myrskogen ändå en god bit på väg!

Området får sägas vara representativt för de stora skogsom
rådena mellan älvdalarna i södra Norrland. Det är rimligt 
att spara några bitar som en liten påminnelse om de väldiga 
urskogar som en gång täckte dessa gränsland.

Stormyran och de skogklädda sluttningarna runtom bildar en 
utsökt vacker landskapsbild. Men samtidigt vilar över området 
ett drag av kärvhet. Det kräver ansträngning och tålamod av 
vandraren. Men det är heller inte naturskogens uppgift att 
vara lättgången och behagfullt tillrättalagd. Den lever sitt 
eget liv och det får besökaren finna sig i. Stormyrsk-ogen ger 
rika möjligheter för den som under några dagar vill leva vild
marksliv och sätter värde på att slippa andra syner, ljud och 
dofter än naturens egna.

För att bevara områdets karaktär av naturskog krävs ett totalt 
förbud mot skogsbruk. Det finns i detta fall ingen medelväg.
0m en fullständig fredning av ett större eller mindre område 
inte kommer till stånd, finns ingen anledning att kräva sär
skild anpassning av skogsbruket annat än i Stormyrans närmaste 
omgivning.
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ALTERNATIVA LÖSNINGAR

Hur många och hur stora naturskogsområden som ska sparas för 
framtiden är först och sist en politisk fråga. Därför borde 
mer energi läggas ner på att formulera mål och ange en hel
hetssyn till ledning för det konkreta arbetet med att avsätta 
reservat. Idag kännetecknas det pågående utredandet dessvärre 
av en viss planlöshet och osäkerhet om var ambitionsnivån 
ska läggas. Detta i brist på politiska beslut och tilldelning 
av resurser.

De alternativa förslag som här presenteras kan därför inte 
relateras till några övergripande normer. De får mera ses som 
bidrag till den lite famlande diskussion som förhoppningsvis 
ska leda fram till ett genomtänkt program för bevarande av 
naturskog.

Det första förslaget syftar till att bevara ett tämligen stort 
skogs- och myrområde runt och väster om Stormyran. I det andra 
har den västra delen bantats bort. Det tredje innebär en ännu 
snävare gränsdragning och koncentrering till miljön runt Stor
myran. Det fjärde förslaget innebär att endast själva myren 
skyddas men att viss naturvårdshänsyn tas vid avverkningar i 
omgivningen. Se figur 5.

ALTERNATIV 1

Området sträcker sig från Kalvmyran i väster till Kockeramyran 
i öster och frän Stormyrberget i norr till Timåsbäcken i söder. 
Gränsen har i stort sett dragits så att de centrala, äldre 
skogsbestånden fallit innanför medan de omgivande, något yngre 
och mer kulturpåverkade bestånden fallit utanför. I väster, 
söder och öster ger myrar och bäckar naturliga avgränsningar.
Pa Stormyrberget resp Pil slättåsen har gränsen dragits över 
krönen så att sluttningarna ner mot Stormyran inkluderats.

Den totala arealen är 784 hektar, varav 488 hektar är produk
tiv skogsmark. Virkesförrådet har uppskattats till 75 140 
skogskubikmeter.

Enligt detta förslag skulle ett rejält skogs- och myrområde 
sparas för framtiden. Det vore naturligtvis möjligt att gå 
längre och konstruera ett kanske dubbelt så omfattande för
slag till nationalpark. Men med hänsyn till naturvårdens be
gränsade resurser i dagsläget har författaren velat undvika 
att presentera överbud. Vid en utvidgning åt norr eller söder 
skulle också inslaget av kraftigt kulturpåverkad skog öka 
och därmed områdets status som riaturskog bli svårare att 
motivera.
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Detta närmare 800 hektar stora område bör kunna fylla en funk
tion både som vetenskapligt referensområde och som socialt 
"vildmarksområde". Skogsbältet runt Stormyran är så brett att 
det inte bara fungerar som kuliss. Det blir möjligt att göra 
en dagsvandring på närmare en mil utan att stöta på spår av 
modernt skogsbruk.

jjärnen

Stormyran

PratjärnarnaVöratjärnäsen

■Kalvmyr;

Stormyrtjärnen

Pilslättåsen

Lek-:
:myran:

Svartvallen

500m

Reservatsförslag alt 1 

Reservatsförslag alt 2 

Reservatsförslag alt 3Vatten

Fig 5. Kartan visar tre olika förslag till reservatsgränser.
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ALTERNATIV 2

I detta förslag läggs västgränsen i kanten av öratjärnmyran 
medan utsträckningen åt öster är densamma som i alternativ 1. 
Skogen kommer att ligga som en krans runt Stormyran. Området 
blir väl sammanhållet och har relativt naturliga gränser.

Arealen är 489 hektar. Skogsmarken upptar 300 hektar och har 
ett virkesförråd på 46 790 nrsk.

Inga omistliga värden går förlorade genom begränsningen. Men 
givetvis kommer influenserna från omgivningen att bli större 
och reservatet i högre grad att ge intryck av en isolerad ö 
av naturskog i ett för övrigt kulturpräglat landskap.

Stormyran och dess närmaste omgivning är dock fortfarande väl 
skyddad. Intressanta äldre bestånd som nr 3, 5 och 8 finns 
kvar. Den största förlusten är förmodligen att det jämförelse
vis bördiga och mogna bestånd nr 1 fallit utanför.

Också detta förslag ger goda möjligheter till viIdmarksbetonat 
friluftsliv. Från den naturliga lägerplatsen vid Stormyrtjärn 
kommer inga spär av skogsbruk att finnas inom synhåll. Det 
blir också möjligt att göra en rundvandring på ca en halvmil 
utan att stöta på hyggen eller skogsbilvägar.

ALTERNATIV 3

Förslaget innebär en snäv gränsdragning och att tanken på ett 
större, väl sammanhängande naturskogsområde har övergivits. 
Syftet är att någorlunda bevara miljön runt myren och att 
spara i varje fall delar av de mer intressanta bestånden.

Gränsen löper i väster längs krönet av Uratjärnåsen samt från 
Svarttjärnen till nordvästra spetsen av Stormyran. I norr 
sparas endast en smal skogsrand längs myren medan uddarna 
och holmarna i öster får ingå. I söder dras gränsen från 
foten av Pilslättåsen till öratjärnåsens sydostspets.

Arealen är nu 270?hektar, skogsmarken 153 hektar och virkes
förrådet 24 400 nrsk.

Större delen av de intressanta bestånden 3, 5, 8 och 13 finns 
kvar men har nu inte längre någon "skyddszon" utåt. De kommer 
sannolikt att drabbas av starka influenser från omgivningen.
Bl a kan stormfällningar förväntas efter avverkningar i kan
terna.

Trots detta kommer skogen närmast myren att med tiden anta 
en urskogsprägel. Den kommer att kunna erbjuda starka natur
upplevelser även om möjligheten till längre vandringar i 
ostörd natur blivit beskuren.
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Tabell 2. Arealer och markslag i alt 1-3. Hektar.

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Skog 488 300 153

Sjö 15 13 12

Myr 281 176 105

Total t 784 489 270

Tabell 3. Virkesförråd i alt 1-3.

-Alt 1 , Alt 2 -Alt 3
nrsk % nrsk % nr sk %

Tall 7 550 10 5 118 11 2 248 9

Gran 57 650 77 35 343 76 19 424 80

Löv 9 940 13 6 329 13 2 728 11

Totalt 75 140 100 46 790 100 24 400 100

Per ha 154 156 159
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Fig 6. Skogens fördelning på åldersklasser i alt 1--3. Observera att 
fördelningen skett efter beståndens medelålder och därför inte 
gör rättvisa åt den stora åldersspridningen inom bestånden.
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ANVISNINGAR FÖR ALTERNATIVEN 1-3

Genomförande av något av de tre alternativen förutsätter bild
ande av naturreservat enligt naturvårdslagens 7 §. Eftersom 
all ekonomisk verksamhet förbjuds måste staten antingen köpa 
in marken eller betala full intrångsersättning. Det brukliga 
då det gäller naturskogsreservat är att marken köps in och 
överförs till naturvårdsfonden.

Huvudpunkten i föreskrifterna för reservatet måste bli ett 
förbud mot all mänsklig påverkan i form av skogsbruksåtgärder, 
täkt etc. Ett undantag kan vara att vindfällen i kanterna 
barkas för att förhindra massförökning av barkborrar.

Vidare bör det utarbetas en plan för hur en eventuell skogs
brand ska hanteras. I princip bör den få löpa fritt så länge 
den inte hotar omgivande skog. Ekologiskt sett vore nämligen 
en skogsbrand något av det mest intressanta som kunde hända!
Det kan f ö övervägas att i forskningssyfte anlägga en brand, 
t ex i södra delen av bestånd 5 eller norra delen av bestånd 
13. Detta vore för all del ett mänskligt ingrepp men det skulle 
påskynda utvecklingen i riktning mot ett urskogsti11 stånd.

Friluftslivet skulle i den närmaste framtiden knappast få 
sådan omfattning att det behövde regleras. Då dessutom området 
bör få en karaktär av vildmark är det tveksamt om några som 
helst anläggningar ska göras. Dessa frågor får dock prövas 
på nytt när området i en framtid blivit mer exklusivt och 
attraktivt.

I det fall inget av reservaten kommer till stånd är någon 
reglering av skogsbruket utöver vad som föreskrivs i skogs
vårdslagens 21 § inte aktuell.

KOSTNADER

Priset för inköp blir givetvis en förhand!ingsfråga. Det kan 
även vara lämpligt att låta företa en opartisk värdering, t ex 
genom skogsvårdsstyrelsens försorg. Följande mycket förenklade 
beräkning syftar endast till en grov skattning av kostnaderna 
för de tre alternativen.

De två huvudposterna är markvärdet och ståndskogens värde. 
Markvärdet får här innefatta såväl framtida skogsbruksvärde 
som jakt- och fiskevärden och sätts till 1 000 kr/ha oavsett 
markslag. Ständskogen antas betinga ett genomsnittligt pris 
av 50 kr/nrsk.

Med dessa förutsättningar kommer (se tabell 4) alternativ 1 
att kosta ca 4,5 miljoner, alternativ 2 ca 2,8 miljoner och 
alternativ 3 ca 1,5 miljoner.
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Alt 1

784 ha ä J 000:- = 784 000:-
75 140 nrsk ä 50:- = 3 757 000:-

Summa 4 541 000:-

Alt 2

489 ha SJ 000:- = 489 000:-
46 790 nrsk ä 50:- = 2 339 500:-

Summa 2 828 500:-

Alt 3

270 ha SJ 000:- = 270 000:-
24 400 nrsk å 50:- = 1 220 000:-

Summa 1 490 000:-

Tabell 4. Skattning av kostnaderna för alternativen 1-3. 

ALTERNATIV 4

Förutsättningarna för detta förslag är att Stornyran ska 
skyddas och att naturvårdshänsyn ska tas vid avverkningar i 
omgivningen. Dessa får dock inte gå utöver vad som föreskrivs 
i skogsvårdslagens 21 §.

Det främsta hotet mot myren är en eventuell framtida torv- 
täkt. Det är svårt att idag avgöra om detta är en reell risk. 
För att gardera sig är det naturligtvis möjligt att bilda 
naturreservat. Det kan ske utan inköp eller utbetalande av 
ersättning, men kräver en inte obetydlig administrativ in
sats. Därmed skulle myrens status slås fast, vilket kan be
tyda att diskussioner om en eventuell exploatering aldrig 
behöver uppkomma.

Också utan reservatsbildning kan torvbrytning förhindras med 
hjälp av naturvårdslagens 18 §. I detta fall är dock risken 
större att andra hänsyn kan komma att väga tyngre vid en pröv
ning.

Vid en reservatsbildning är det naturligt att skogskanter 
och holmar inkluderas och att föreskrifter ges för en an
passning av skogsbruket. Förutsatt att ingen ersättning ska 
betalas ut får föreskrifterna inte vara så hårda att, med 
lagens ord, "pågående markanvändning avsevärt försvåras".
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Liknande föreskrifter kan ges med stöd av skogsvårdslagens 
21 § i det fall inget reservat kommer till stånd.

Frågan om reservat ska här lämnas öppen. Däremot följer 
några förslag till anpassning av skogsbruket.

- Holmar i myren, liksom en del framträdande uddar, lämnas 
helt orörda. De omfattar sammanlagt ca 6 hektar.

- Runt myrens Östra del, dvs i bestånden 5, 13 och 14, tas 
särskild hänsyn i en kantzon av 50 meters bredd. Där tallar 
finns lämnas en skärmställning med 8-10 meters förband. 
Lövträd och torrakor lämnas utan undantag. Hyggesrensning 
eller markberedning sker ej. Plantering företas endast i 
luckor utan fröträd. Senare åtgärder bör syfta till att 
bibehålla stor variation.

:Stormyranöratjärnåsen

Öratjärnarna

öratjärnmyran'myran

Stormyrtjårnen
Pilslättåsen

Timåstjärnen
Svartvallen

sjn hä 11 ani*~ + - ♦ - ♦

'^//////fi Uddar och holmar som lämnas orörda

............ Gräns för Kantzon

Gräns för största reservatsförslaget

Fig 7. Kartan visar kantzoner, uddar och holmar i myren som skall 
sparas i alternativ 4.

500m
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- Motsvarande gäller intill ett avstånd av 25 meter runt 
myren i övrigt. Här är dock skogen mer grandominerad och 
förutsättningarna sämre att lämna fröträd. Avverkningen 
bör närmast få karaktär av plockhuggning.

- 1 den branta nedre delen av bestånd 8 lämnas grupper av 
träd i de svårdrivna partierna.

- För de omgivande bestånden som helhet gäller följande: 
Enstaka eller smärre grupper av tallar och lövträd lämnas 
kvar. Sålunda bör en del aspar undantas från fickning. Även 
ett antal grövre fickade träd lämnas.

- Åtgärder som hyggesplogning och gödsling får ej företas 
på sluttningarna mot myren.

- Traktorkörning över myren får inte förekomma ens vintertid.

Det är mycket oklart var gränserna går för den naturvårdshän- 
syn som en skogsägare kan åläggas utan rätt till ersättning. 
Det är möjligt att de här föreskrifterna är tilltagna något i 
överkant och att de förutsätter en generös inställning från 
markägarens sida. Rent praktiskt är kanske den största svårig
heten att förena den småskaliga anpassning som föreslagits 
med dagens rationella avverkningsteknik och storskaliga pla
neringsrutiner.

DISKUSSION AV ALTERNATIVEN

Frågan om ett reservat i Stormyrskogen måste ställas i rela
tion till ett övergripande program för bevarande av naturskog. 
Något sådant politiskt förankrat program finns ännu inte. De 
senaste årens diskussioner kan ändå ge en fingervisning om 
var en rimlig nivå skulle ligga. Tanken på ett enprocentsmål 
har förts fram från flera häll och i varje fall inte väckt 
starkare opposition från någon part. Kanske vågar man säga 
att 1 % naturskog kan vara en acceptabel tanke för de flesta, 
förutsatt att finansieringsfrågan blir löst. Och på den senare 
punkten kan nog större motsättningar komma i dagen.

Med låt oss leka ett tag med tanken att 1 % av landets skogs
mark avsätts som naturskog och att områdena blir väl förde
lade över landet. Det skulle för Västernorrlands län betyda 
ca 17 000 hektar naturskog. Det kan jämföras med de ca 
1 200 hektar som är skyddade idag och där den största biten 
finns i Skuleskogens blivande nationalpark. I Medelpad finns 
endast 2 reservat om sammanlagt 30 hektar.

Enprocentsprogrammet kunde för Medelpads del betyda 3-4 större 
reservat (500-1 000 hektar skogsmark, kanske något ännu större) 
plus 10-15 mindre. En tänkbar fördelning av de större reser
vaten vore att minst ett representerade älvdalarna och minst 
två inlandet utanför älvdalarna. Bland de senare är Jämtgaveln 
en självklar kandidat. Naturligt vore att det andra förlädes 
till storskogen längs den södra landskapsgränsen.
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Stormyrskogen är här det enda större område som förekommit i 
diskussionen. Om vi tänker oss denna kompletterad med mindre 
reservat som Stormörtsjökullen, Klövberget och Malungsfluggen 
skulle de södra gränstrakterna få en hygglig representation.
Med ett reservat i Hagåsen på hälsingesidan väster om Stormyr
skogen skulle de granskogsdominerade reservaten på ett vackert 
sätt kompletteras med ett stycke brandpräglad tallskog.

Mot bakgrund av dessa goda ambitioner kan redan maximialterna- 
tivet (alt 1) tyckas präglat av eftergivenhet mot dagens eko
nomiska realiteter. Det innehåller knappt 500 hektar skogsmark, 
dvs hälften mot Skuleskogens nationalpark och mindre än en 
tredjedel mot den föreslagna nationalparken i Jämtgaveln. Vad 
gäller skogsti11 stånd och historik tål Stormyrskogen mycket 
väl en jämförelse med dessa två. Däremot har den inte ett lika 
inarbetat rykte som vildmark, något som erfarenhetsmässigt 
spelar en icke obetydlig roll vid beslut kring större natur- 
vårdsobjekt.

Om storskogen mellan Medelpad och Hälsingland anses värd ett 
större skogsreservat bör alternativ 1 genomföras utan prut
ning. Skulle medel saknas i dagsläget, bör alternativet ändå 
stå öppet till dess naturskogsfrågan fått en samlad lösning.
Det är alltså önskvärt att markägaren skjuter upp planerade 
avverkningar och ger skogen en frist på kanske tio år.

På en något lägre ambitionsnivå är alternativ 2 ett rätt till
talande förslag. Här sparas en väl sammanhållen bit av skogen 
med myren i centrum. Gränserna är så anpassade till topografin 
att större delen av skogen kommer att fungera ostört i både 
ekologiskt och socialt hänseende.

Alternativ 3 är med den snäva gränsdragningen en mindre lyckad 
lösning. Visserligen skyddas miljön närmast myren men helhets
prägeln kommer till stor del att gå förlorad. Alternativ 4 
innebär endast en dämpning av skogsbrukets miljöeffekter. Det 
har givetvis sin betydelse för flora och fauna men är utan in
tresse då det gäller att bevara naturskogen som ekosystem.

En naturskog måste vara tillräckligt stor om den rätt ska fylla 
sina många ekologiska, sociala och kulturella funktioner. Därför 
vill författaren starkt förorda alternativen 1 och 2.
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