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SAMMANFATTNING

Vändåtberget är beläget i norra Ångermanlands inland i 
Björna socken, Urnsköldsviks kommun. Det område som föreslås 
som naturreservat är nordsluttningen av själva Vändåtberget 
samt skogen runt ett antal tjärnar norr om berget.

Skogen vid Vändåtberget är ytterst lite påverkad av huggningar 
och annan mänsklig aktivitet. Den har uppkommit genom naturlig 
föryngring. En populär benämnning på denna typ av skog är 
"urskog", vilket dock är en missvisande term då enstaka spår 
av mänsklig påverkan förekommer. I själva verket har skogen 
utnyttjats extensivt under lång tid av människor. En riktigare 
benämning är därför "naturskog". Skogen har i detta fall be
varats relativt orörd p g a tidigare alltför långa transport
avstånd till flottled. Sedan 1960-talet har skogsbi1 vägnätet 
byggts ut, och nu ville Domänverket, som äger marken, avverka 
den gamla skogen. Dessa planer har tills vidare stoppats.

Skogen uppvisar en stor variationsrikedom vad gäller såväl 
trädslagsblandning som skogstyper. Här finns allt ifrån ren 
tallskog på myrmark till gransumpskog och blandskog med löv
inslag av bl a björk, sälg och asp. Den dominerande skogs- 
typen är frisk bläbärsristyp, som övergår i torr lavtyp och 
lavristyp på höjderna och i fuktigare ristyper med ekbräken 
och örter utefter den branta sluttningen. I skogen finns 
rikligt med döda träd, kullblåsta lågor och naturliga stubbar. 
Dessa är tillhåll för en rad intressanta djur- och växtarter, 
som missgynnas av det moderna skogsbruket. Här trivs bl a 
hackspettar och andra hål byggande fåglar liksom mossor och 
lavar som fordrar gamla träd och murken ved som växtplats.

Undersökningen av skogstillståndet i Vändåtberget har skett 
med hjälp av provytetaxering, med slumpmässigt utlagda prov
ytor i ett rutnät. En mängd variabler har registrerats, 
exempelvis trädslag, trädåldrar, diametrar och höjder på 
provträd, stamräkning i diameterklasser, antal döda träd, 
lågor och avverkade stubbar. På grundval av dessa data har 
bl a trädslagsblandning, virkesvolym, antal döda träd och 
stubbar per hektar framräknats. Dessa värden föreligger i 
sammanställning dels för de olika bestånden var för sig, 
dels för hela området.

Historiskt har området tidigare utnyttjats extensivt av 
samerna, som hade renbetesland i närheten. Spår efter deras 
verksamhet kan påträffas i form av t ex inhuggningar i gamla 
tallar. På 1800-talet benämndes skogen såsom "oduglig" 
eftersom den inte gav något bra skogsbete, men myrarna 
utnyttjades för slåtter. Sporadiska huggningar, troligen av 
brandskadad skog, har daterats till caår 1860. Det virke 
som då togs ut var sannolikt ämnat för husbehov. I början av
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1900-talet upplåts ett kronotorp strax intill området, även 
det på kronans mark. I takt med skogsindustrins framväxt 
började nu traktens skogar avverkas. Vid gränsen mot omgivande 
mer kulturpåverkade bestånd har plockhuggning skett på 
mindre delar av Vändåtberget.

Skogsbränder har tidigare varit ett återkommande inslag i 
skogsutvecklingen. Med ibland mycket korta mellanrum har 
elden svept fram över stora områden. Blixtnedslag i kombina
tion med försommartorka har ofta varit orsak, men bränderna 
kunde också vara anlagda i samband med svedjebruk eller för
bättring av skogsbetet. Först på 1900-talet har människan 
blivit intresserad av att förhindra eldens utbredning. I 
Vändåtberget har spår efter sammanlagt sex bränder påträffats 
alltsedan 1600-talets början. Dessa är daterade med hjälp av 
årsringsräkning i brandljud på levande och döda tallar.

Vändåtberget är ett ovanligt stort skogsområde med gammal, 
naturligt utvecklad urskogsartad skog. Det är av stor vikt 
att området bevaras i sådant skick även inför framtiden, för 
bevarandet av arter samt som vetenskapligt referensområde 
för forskning och undervisning. Dessutom erbjuder den orörda 
skogen rika vildmarksupplevelser för en natur- och frilufts- 
intresserad allmänhet.
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FORORD

1.1 BAKGRUND

Under år 1977 utförde länsstyrelsens naturvårdsenhet i 
Härnösand en inventering av Västernorrlands urskogar och 
överåriga naturskogar. P g a begränsade resurser kunde 
endast de områden undersökas som inrapporterats till läns
styrelsen. Vändåtberget var ej inrapporterat, och kom ej med 
i inventeringen.

Skogen på Vändåtberget uppmärksammades sommaren 1979 av 
några ornitologer efter ett tips av Lars Wiklund, Locksta. 
Området inrapporterades till länsstyrelsens naturvårdsenhet 
som efter en besiktning hösten 1979 klassade området som ett 
av länets förnämsta "urskogsobjekt".

Naturvårdsenheten i Härnösand uppdrog åt institutionen för 
skogi ig ståndortslära vid Skogshögskolan i Umeå att undersöka 
skogsti11 stånd och skogshistori k på Vändåtberget. Medel för 
inventeringen erhölls från Naturvårdsverket. I uppgiften 
ingick även att utarbeta en metodik för inventering av 
naturskogar. Arbetet utfördes under våren och sommaren 1980 
av jägmästare Katarina Eckerberg under handledning av professor 
Olle Zackrisson.

1.2 UPPLÄGGNING AV ARBETET

Arbetet inleddes med en grundlig litteraturgenomgång. Som 
underlag för skogshistorien studerades Domänverkets skogs
kartor. På lantmäteri enheten vid länsstyrelsen i Härnösand 
studerades äldre kartor. Syneprotokol1 från byarnas tillkomst 
saknades i detta fall vid landsarkivet, men kan annars vara 
en intressant källa.

Lokalbefolkningen i Locksta och Remmarns byar som bott i 
närheten av området gav en god bakgrund till skogs- och 
kulturhistorien i Vändåtberget. Även kronojägare Stig Hugosson 
i Björna kunde lämna viktiga upplysningar bl a genom att 
tyda gamla skogskartor.

Samtidigt förbereddes fältarbetet och metodikfrågor diskute
rades med sakkunniga på Skogshögskolan. Förberedelsearbetet 
tog ca fem veckor.

Fältarbetet startade i mitten av maj. Eftersom flygbilderna 
visade sig vara av mindre bra kvalitet, var det svårt att 
indela skogen enbart med hjälp av dessa. Beståndsindelningen 
skedde därför huvudsakligen i fält, med hjälp av kompass och 
stegning.
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För att få en objektiv och vältäckande beskrivning av skogs
til lståndet lades provytor ut slumpmässigt i ett rutnät över 
området. Datainsamlingen från provytor tog ca 3-4 veckor för 
två personer. Denna uppläggning hade ej varit möjlig om inte 
jägmästare Lars-Gösta Norden varit villig att offra helger 
och semester på Vändåtberget. Provtagningsmetodiken kräver 
nämligen två personer.

Olle Zackrisson kom till hjälp för skogsbranddateringen. 
Per-Anders Esseen och Lars Söderström undersökte lav- och 
mossfloran. Mats Dynesius och Per Simonsson inventerade 
fågelfaunan. Dessa inventeringar var dock samtliga av över
siktlig karaktär.

Området har vidare dokumenterats med svart-vita fotografier 
och färg-dia. Fem fasta punkter i terrängen har märkts ut 
med aluminiumpålar och fotografier tagits i de fyra väder
strecken från dessa. Fotografier samt beskrivning av foto
grafen' ngsplatser finns arkiverade på institutionen för 
skoglig ståndortslära, Skogshögskolan, Umeå.

Många personer har varit till stöd och hjälp i arbetet på 
Vändåtberget. Till alla dessa riktas ett varmt tack.

Katarina Eckerberg
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ALLMÄN BESKRIVNING

2.1 DATA

2.1.1 Areal: 217,2 ha varav skog och skogsmark 190,0 ha,
myrar 4,7 ha och sjöar 22,5 ha.

2.1.2 Kommun: örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län

2.1.3 Läge: Mellan Björna och Fredrika, ca 5 km rakt söder
om Remmarns by, sydväst om Ytter-Holmsjön. 
Topografiskt kartblad 20 I NV: Koordinater i 
rikets nät 1623, 7080. Se fig 1.

2.2 HISTORIK OCH NATURFÖRHÅLLANDEN

2.1.1 Kulturhistoria

På kartor från 1771 och 1789 finner man att Vändåtberget vid 
den tiden tillhörde Stavars Jaures Lappland. (1). Det är den 
tidigaste form av kolonisation som är dokumenterad. Lapp- 
skattelanden var avgränsade landområden som utnyttjades av 
samer mot en viss skatt som betalades till kronan. Landindel
ningen torde ha funnits långt innan samerna inordnades i det 
svenska skatteväsendet.

Mycket längre tillbaka i tiden var marken troligen mer ut
nyttjad. Under yngre stenålder (3000-1500 f.Kr) var Norrland 
välbefolkat, speciellt utefter Ångermanlandskusten. (2)
Under stenålderns sista period bosatte sig folk även i 
landskapens inre vid insjöar. Man livnärde sig av jakt och 
fiske. (2) Vid Mitti-Holmsjön har man också funnit en pilspets 
som åldersbestämts till ca 4 000 år. Boplatsen har troligen 
varit på en udde i norra kanten av Mitti-Holmsjön, där fynd 
gjordes av bl a stenskrapor att skrapa hudar med. (3).

Århundradena närmast före Kr.f inträdde en klimatförsämring 
som gjorde att folk drog söderöver. Från yngre järnåldern, 
tiden efter 400 e Kr. samlar sig många fynd till mellersta 
Norrland. (4) Från denna tid och framåt ökade inflytandet på 
landskapet från mänsklig verksamhet enligt analyser ur 
pollendiagram. Utefter hela Norrlandskusten skedde uppodling.
En ökning av Melampyrum- och Epilobiumpollen kring 1000- 
talet e Kr antyder att bränder kan ha utnyttjats för att 
röja skog. (32)

Befolkningen har framför allt koncentrerats till Ångermanlands
kusten, men flukturerat starkt under de många krigen på 
1500- och 1600-talen. Tiden omkring 1560 bildar höjdpunkten 
i Ångermanlands näringsliv och bebyggelse för nästan hela 
två århundraden. Nedgången var sedan delvis orsakad av 
nordiska sjuårskriget 1563-70 samt ryska kriget 1570-1615 (6).
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Nybyggarna kom till trakten runt Vändåtberget i mitten av 
1700-talet. Innan dess var övre delen av Björna socken ett 
av samer glest befolkat område med många mil till Åsele, 
Fredrika och de äldre byarna i Björna. Renhjordar hade 
antagligen sedan århundraden drivits ner till vinterbetes- 
landen vid Remmarn, ner mot Locksta och ända ner till kust
landet vissa år. Det var samebyarna i Vilhelmina som flyttade 
till dessa trakter vintertid. (5).

I de sydligaste lappmarkerna skattade samerna direkt till 
kronan och kallades därför "konungalappar" (7).

År 1742 påbjöd Kungl.Haj:t,i bruksrörelsens intresse, avvitt- 
ringen i Ångermanland. Det skedde för att häva ägoblandning 
mellan kronan och enskilda och för att tillförsäkra kronan 
skog åt bl a järnbruken. (8). (Avvittring var en lantmäteri- 
förrättning som fastställde gränser mellan privat och allmän 
mark i Norrland). I Ångermanland var dock motsättningarna 
hårda mellan bruken och den svedjande och brädsågande allmogen 
under 1700-talets första hälft. Mellan 1742-1789 skedde 
avvittringen i Ångermanland. (9).

Genom syneförrättning år 1753 på samen Hans Hanssons skatte- 
land utröntes lämpligheten av att upparbeta ett nybygge i 
Remmarn. Vid ting i Äsele fick bröderna Nils och Per Nilsson 
ti 11 stånd till detta. De var av finsk härstamning. (5).

Staten uppmuntrade folk att bli nybyggare genom att ge dem 
vissa s k frihetsår, dvs skattefrihet under ett visst 
antal år och dessutom att bli befriade från utskrivning till 
soldat och båtsman. Efter landshövdingens tillstånd medgavs 
bröderna Nilsson 15 frihetsår, vilka gick ut 1769. År 1763 
upptogs ett andra nybygge i Remmarn. (5).

Locksta by ligger på god mark i en sydsluttning. I dessa 
trakter har samerna i århundraden haft sina vinterbetesland 
för renhjordarna. Locksta är en sägenomspunnen trakt. Det 
berättas t ex att en same skulle ha grävt ner en silverskatt 
i Lockstakullen. År 1765 fick Erik Persson-Kempe tillstånd 
för ett nybygge i Locksta med 18 års skattefrihet. Som mest 
bodde i byn ett trettiotal personer, nu bor där fyra. (5).

Lockstatorpet tillkom i början på 1800-talet. (5). Vid denna 
tid återupptogs avvittringen för att befrämja landets upp
odlande och bebyggande. I Västernorrlands län avslutades 
denna andra avvittring år 1869. (9) På kronoparkerna uppläts 
s k skogstorp och senare s k kronotorp.

Från 1837 stammar en karta över krononybygget Remmarns ägor, 
upprättad för avvittring och skattläggning. Där finns skogs
marken i "Wendåtberget" beskriven av Laur östlund 1858.
(10). Större delen av skogen i Vändåtberget beskrevs såsom 
"sandhed utan bete och oduglig skog", medan topparna på 
berget kallades "oländligt berg utan bete och oduglig skog".
I de fuktigare skogspartierna i öster, som numera dikats, 
kallades skogen "stenbunden grantjäl, giver något bete". Det 
var tydligen endast om skogen kunde nyttjas till bete som 
den klassificerades som tjänlig.
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Hela området runt Holmsjöarna betecknas såsom "kronoöfver- 
loppsmark", dvs mark som vid avvittringen tillföll kronan 
men ej avsattes som kronopark. Kronoöverloppsmarken kom så
ledes ej att närmare karteras vid avvittringen.

Ända in på 1900-talet fortsatte nykoloniseringen av trakten 
kring Vändåtberget. I Ho1 msjö, mellan Ytter -'och Mitti- 
Holmsjön, upptogs ett nybygge 1915 där skogsarbetaren Pelle 
Lindberg bosatte sig. Familjen odlade upp en del mark och 
kunde med hjälp av utslåtter föda tre kor. I slutet av 30- 
talet brann dock huset ner och nu är spåren borta sånär som 
på en frodig blomsteräng.

Torpet Myre i väster var bebott från 1900-talets början till 
1940-talet. (5). Vid dammen väster om Sör-Holmsjön bodde en 
familj i en koja fram till 1917. (3). I Lövlund tillkom i 
början på 1930-talet fyra krononybyggen, som lades ner 1970

Idag är allt detta åter öde trots att landskapet numera är 
lättåtkomligt med vägar. Under den tid torpen var bebodda 
fanns endast skogsstigar för transporter. Delar av stigen från 
Holmsjö till Locksta kan ännu idag återfinnas. Man kan inte 
annat än förundra sig över det tålamod och slit som måste 
krävts för att leva i skogstorpen.

2.2.2 Skogshistoria

I sin samling om Ångermanland beskrev Hulphers år 1780 Äsele 
lappmark vari Vändåtbergets skogar på den tiden ingick:
"Skogen består mest av tall, men är ej mycket tjänlig till 
timmer. Gran- och björkskog finnes även, fast nog kortväxt. 
"(11) Runt byarna hade dock svedjebruket ödelagt mycket av 
skogen vilket troligen även skedde runtom byarna Locksta och 
Remmarn.

Det som framförallt satt sin prägel på landskapet är de 
återkommande skogsbränderna. Namnet "Holmsjöbrännan" på 
skogskartan öster om Ytter-Holmsjön vittnar om en tidigare 
brand. Bränderna kunde vara dels naturliga, uppkomna vid 
åsknedslag i kombination med torka, dels anlagda för att 
förbättra skogsarbetet. Granskogar ger gott mulbete av 
kruståtel (Deschampsia flexuosa) ca tre år efter bränning, 
medan tallskogar blir enbart fördärvade. (12)

Ehrenmalm skriver om skogseldarna i sin reseskildring "Resa 
genom Wästernorrland till Åhsele lappmark 1743": "Man kunde 
tro att uti ödemarken här uppe i landet skulle vara så 
mycket skog, så man ej behöfde föreställa sig mindre träd än 
sådana, som vore tjenliga till master, men sådane förslag 

man 9iöra här i landet; ty skogseld för förderfvat 
här nästan all skog, hvilken förmenas mest kommit lös genom 
åskan." Ehrenmalm söker emellertid göra gällande att samerna 
bär mesta skulden. De skulle "ofta med flit släppa elden lös 
på det nyttan av slik skog ej måtte reta svenskt folk att 
flytta dit och bergsman att ther efterspana mineralier"(l2).
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Från nordligare trakter skildrar Petrus Laestadius (1833) 
hur svedjandet hejdlöst bredde ut sig i lappmarken. Skogs
eldar hindrades inte att breda ut sig i den stora samman
hängande skogen utan stundom "odelade hela milsträckor".
Lars Levi Laestadius (1824) omnämner att nybyggarna kunde 
sätta eld på skogen antingen för att åstadkomma gott mulbete 
eller, när de antände tallskogar, för att köra bort lapparna 
från området då renarna gjorde skada på höhässjorna. (13).

Det fanns följaktligen många anledningar att sätta eld på 
skogen eller att låta en redan uppkommen skogsbrand få breda 
ut sig. Det berättas att en getapojk någon gång i slutet av 
1800-talet tänt på Trattberget, ca 7 km nordväst om Vändåt- 
berget. Det skedde för att få bättre bete till getterna.
Pojken fick även skulden till att Vändåtberget brann vid 
samma tid-något han själv avsvor sig. (14). Det är dock 
fullt möjligt att elden på Gammtratten kan ha spridits med 
vinden vida omkring.

I undersökningar i Vindelälvens dalgång i Västerbotten har 
Olle Zackrisson kunnat följa de senaste 600 årens skogsbrand
historik. Där finner han att terrängens utseende har betydelse 
för uppkomst av skogsbränder. Berg antänds ofta av blixten 
liksom sydsluttningar, som är mer benägna att torka ut. 
Skogsbränder tar sig bättre där det finns gott om döda träd 
och torra stubbar (15). Därför finns det anledning att tro 
att ett skogsområde som tidigare brandhärjats bör vara mer 
1ättantändligt nästa gång.

af yfe1

fry* i

IMiiÉÉf

73^

Gran och löv tar över 
när de gamla tallarna 
dör. På så sätt sker 
en naturlig succession
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Torr väderlek, speciellt försommartorka, gynnar uppkomsten 
av skogsbränder. Då detta följts av kraftiga åskväder får 
man s k brandår. Ett sådant var 1888, ett annat 1933. 1600- 
talet, speciellt 1690-talet, var de många brändernas år
hundrade. Från perioden 1551-1875 var omloppstiden för 
skogsbränder ca 100 år vid Vindelälven.

Skyddade, fuktiga lägen i terrängen med gran kunde ibland 
överleva skogsbrand trots att granen annars lätt tar eld med 
sina lågt hängande grenar. Från dessa granområden kunde 
sedan ny granskog spridas. Även vissa lavar, såsom långskägg 
(Usnea longissima), har på detta sätt undgått utrotning 
(15).

Skogsbränderna har annars verkat hämmande på granens utbred
ning och i stället gynnat tallen. Tallen utvecklar med tiden 
tjock skorpbark, särskilt i den nedre delen av stammen, som 
är mycket motståndskraftig mot brand.

Enligt Högbom (1906) skulle elden varit bra för skogstill- 
ståndet. Den "hindrade skogsmarken och skogarna från den 
degeneration de eljest i stor utsträckning skulle ha hem
fallit åt". (16). "Drabbas under en längre tid dessa gran
skogar icke av eld, så degenerare de; föryngringen blir 
svagare, skogen glesare och därmed kunna utom björk även 
tall infinna sig i luckorna." (12).

Det är inte bara skogsbränder som påverkat trädslagsfördel- 
ningen. Avverkningar har oftast gynnat granen eftersom 
mestadels tall avverkats. Husbehovsförbrukningen av virke 
kunde så sent som 1920 uppgå till 81 kubikmeter per år för 
en medelstor gård i Västernorrland. För hela länet betydde 
det en årlig förbrukning på ca 1,9 milj m3 fast mått. (17)

Det var vanligt att bönderna tilläts hugga brandskadad skog 
på kronans mark. Månne det också varit en uppmuntran till 
att låta skogseldarna brinna?

Under 1800-talets mitt hade tjärbränningen mycket stor om
fattning i Norrland. Under åren 1779 och 1799 uppgick värdet 
av exporterad tjära till nära dubbla värdet av exporterat 
trävirke. (18).

Kol ningen fick sin största betydelse i början av 1900-talet.
T ex år 1911 fördelade sig den totala avverkningen på följande 
sätt: kol ning 13 %, pappersved 15 %, export av trävaror 16 % 
och trä för husbehov 56 %. Där kolning bedrivits finner man 
gott om kol rester under mosstäcket. Ofta finns även spår av 
stigar som sammanstrålar till en kolbotten (19).

I Vändåtberget återfanns inga spår från vare sig tjärbränning 
eller kolning.

Sågkvarnarna nådde sin största utbredning omkring mitten av 
1800-talet. Ångdriften fick sitt genombrott under 1860- 
talet. (20). Enligt 1870 års skogskommitté fanns i Norrland 
vid den tiden ej mindre än 508 sågverk, de flesta i Väster- 
norrlands län. Främst grövre virke togs ut. (21). Detta 
virke flottades ner till sågarna vid kusten. I Lägstaån

- 11 -



flottades allt virke från skogarna runt Vändåtberget. Mitti- 
Holmsjön och Sör-Holmsjön är förbundna med flottleden genom 
kanaler och dammar. Ett försök till flottningsförbindelse 
mellan Mitti- och Ytter-Holmsjön misslyckades och därför har 
Vändåtbergets skogar aldrig kunnat flottas. Flottningen i 
Lägstaån upphörde 1960. (14)

I varje by fanns enklare sågverk för husbehov. Sådana fanns 
även i byarna Locksta och Remmarn. (3).

På Domänverkets skogskartor finns de avverkningar dokumente
rade som är gjorda på 1900-talet. Det är Vändåtverkets 
yttergränser som framför allt påverkats av genomhuggningar. 
Detta har skett genom kalavverkning av ett mindre område i 
öster 1918, genom blädning 1931-32 på Vändåtbergets topp och 
sydsidor, samt genom gallring och trakthuggning 1934 respektive 
1930 vid yttergränserna i norra delen.

Utanför området i öster, strax bortom rågången på f d MoDors 
ägor, finns rester av en timmerkoja. Där bodde skogshuggarna 
då de högg i trakten. Kojan byggdes ca 1920. Innan dess 
fanns här en äldre huggarkoja med plats för folk i ena änden 
och hästarna i den andra. (3).

p *, % •

I denna torraka har ett hål huggits ut av människohand, 
troligen för att samla fågelägg av knipa eller storskrak 
- ett viktigt proteinti11 skott. Samer och nybyggare hade 

många sätt att klara försörjningen.
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Ända från skogssamernas tid kan man finna spår av mänsklig 
aktivitet i skogen. Lappskattelandens gränser markerades 
ofta med inhuggna bläckor i träden. (22). Spår av detta har 
påträffats på ett antal gamla, grova tallar på Vändåtberget.
Andra spår av samisk verksamhet kan vara medvetna skador för 
att trädet skulle bilda övervallningsved som senare kunde 
användas som ämnen för yxskaft och skidor. (22). På Vändåt
berget finns även ett av människohand inhugget hål i en 
torraka, som kan ha gjorts för att samla fågelägg. Det är 
dock svårt att exakt datera sådana ingrepp.

Det var vanligt att nybyggarna slog skogsmyrarna för att 
samla hö till boskapen. Även myrar långt inne i skogen 
utnyttjades. Myrskogarna förbättrades genom översil ning. På 
så sätt gynnades lågvuxna örter och gräs. översilning skedde 
på sommaren i juli men även vintertid för att få mossan att 
tryckas ned och ruttna. (13). Hela Långsjömyran öster om 
Vändåtberget starrslåtterbärgades vartannat år enligt beskrivning 
1858. (10).

2.2.3 Topografi, geologi och jordmåner

Norra Ångermanlands inland är kuperat och omväxlande. Vändåt
berget är ett av de branta berg som karakteriserar landskapet 
med sina tvära bergsstup mot söder och svagare sluttning mot 
norr. Denna form har bildats när inlandsisen med stor kraft 
tryckts uppför berget på den nordliga "stötsidan" och trycket 
lättat på "plocksidan" i söder där stora block avlagrats.

Moränryggarna som löper 
genom området är delvis 
mycket rikblockiga.
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Den högsta punkten på Vändåtberget är Mittibergets topp som 
är 410 m.ö.h. Ytter-Holmsjön ligger lägst på 277 m.ö.h. 
Terrängen är starkt kuperad. Ett antal långsträckta morän- 
ryggar löper i huvudsakligen nordväst!ig-sydostlig riktning. 
Områdets topografi framgår av kartorna fig 11 och 12.

Berggrunden är grå revsundsgranit, en grovkristallin bergart 
med stora fältspatkorn. Hela området täcks av sandig-moig 
morän som avsatts ovanför högsta kustlinjen och därför är 
osvallad. Podsoleringen är svag på de grunda hällmarkerna, 
men blir kraftigare i de starka sluttningarna. I sluttningarna 
är blekjorden mäktig p g a den starka vattenrörelsen nedåt i 
profilen. Moränryggarna är ställvis mycket storblockiga. I 
sänkor och runt sjöarna har torv bildats.

Inte långt ifrån Vändåtberget mot öster breder den stora 
Lockstamon ut sig. Det är där renarna funnit sina lavar om 
vintern. Lockstamon är ett av Sveriges största randdeltan.
Den avsattes vid iskanten där en isälv mynnat. (5).

2.2.4 Vegetation

Större delen av området utgörs av frisk blåbärsristyp, 
enligt Arnborg/Ebelings skogstypschema (27). På moränryggarna, 
som är rikblockiga, växer gott om lavar och den friska 
ristypen övergår här ofta i lavrik ristyp.

% *.#
• >{ .
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I granskogen finns gott om skägglavar.
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På sluttningen av Vändåtberget finns områden med frisk ek- 
bräkenristyp och fuktig ekbräkenristyp. På platser med rik 
översiIning framträder örter såsom skogsnäva (Geranium 
sylvaticum) och tolta (Lactuca alpina). Här finns också 
skogsbräken (Dryopteris carthusiana) och skogsfräken (Equisetum 
sylvaticum).

Längs fuktstråk samt i de lägre liggande delarna av området 
dominerar fuktig ristyp med inslag av våt ristyp. Längs 
bäckar övergår den fuktiga ristypen ibland i våt fräken- 
ristyp med bl a hultbräken (Thelypteris phegopteris) och i 
blöta partier med vattenklöver (Menyanthes trifoliata).

På Mittibergets topp, där det brann senast på 1930-talet har 
den friska blåbärsristypen ersatts av frisk kråkris- och 
ljungtyp.

Vändåtbergets lavar har undersökts översiktligt av Per- 
Anders Esseen på institutet för ekologisk botanik vid Umeå 
universitet.Beskrivningen har gjorts efter ett kort besök i 
nordsluttningen. Det bör framhållas att artlistan ej är 
komplett och upptar endast de vanligaste makrolavarna. Det 
är sannolikt att flera intressanta fynd kan göras i området.

r-v-# i
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'« Ute -

På kolade ytor trivs en lav, Lecedia scalaris, 
som nu blir alltmer sällsynt eftersom skogs
bränderna minskat drastiskt i antal och utbredning.
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Lavfloran är synnerligen rik vilket avspeglar områdets mång
skiftande karaktär samt den ringa mänskliga påverkan. Trädens 
epifytflora är yppig med många arter hänglavar tillhörande 
släktena Alectoria, Bryoria (tagellavar) och Usnea (skägg
lavar). Dessa lavar draperar framförallt granen vilket ger 
ett "urskogslikt" intryck. Artsammansättningen har en svagt 
1 okal kontinental karaktär vilket visas av de tämligen rika 
förekomsterna av Bryoria fremontii och B. furcellata på 
gran. Dessa arter förekommer riktligast i inlandets tallhedar. 
Barrträdens lavflora karakteriseras i övrigt av arter som är 
vanliga i medelålders till äldre bestånd t ex garnlav (Alec
toria sarmentosa), brämlav (Cetraria chlorophylla), blåslav 
(Hypogymnia physodes) och näverlav (Platismatia glauca). Asp 
och sälg har sin speciella lavvegetation med skrynkellav 
(Parmelia sulcata), Nephroma-arter, lunglav (Lobaria pulmonaria) 
och den mer sällsynta skrovellaven (Lobaria scrobiculata).
Större stenar och block bekläds ofta av en matta bestående 
av många Cladonia-arter och Parmelia-arter. Murkna stubbar 
och lågor vilka är ovanliga eller saknas i kulturskogar 
utgör ett substat för ett stort antal arter, t ex Cladonia- 
arter, Peltigera- och Parmeliopsis-arter.

Sammanfattningsvis kan sägas att lavfloran utgör ett represen
tativt urval av de arter som förekommer i äldre skogsbestånd 
i denna del av landet. Inga mycket sällsynta arter har 
hitt-ats men förutsättningar finns för sådana och området bör 
undersökas ytterligare.

Artlista lavar

Alectoria sarmentosa Hypogymnia physodes
Bryoria capillaris H. tubulosa
B. fremontii Lobaria pulmonaria
B. furcellata L. scrobiculata
B. fuscescens Nephroma arcticum
Cetraria chlorophylla N. bellum
C. islandica N. parile
C. pinastri N. resupinatum
C. sepincola Parmelia centrifuga
Cladonia amaurocraea P. incurva
C. arbuscula P. olivacea
C. botrytes P. saxatilis
C. coccifera Parmeli ops is aleurites
C. coniocraea P. ambigua
C. cornuta P. hyperopta
C. deformis Peltigera aphthosa
C. gracil is subsp. di latata P. canina
C. rangiferina P. polydactyla
C. squamosa P. praetextata
C. stellaris Platismatia glauca
C. sulphurina Usnea filipendula
C. uncialis U. subfloridana

- 16 -



Mossfloran inom området har undersökts av Lars Söderström, 
inst. för ekologisk botanik vid Umeå universitet. Under 
ett kort besök befanns mossfloran vara synnerligen rik och 
intressant, speciellt vad beträffar levermossorna. Genom 
att det finns så mycket lågor i varierande nedbrytningsgrad, 
finner man arter som annars är hotade av det moderna skogs
bruket. Nedan följer en lista på de arter som hittades, utan 
anspråk på att vara fullständig .

Levermossor
Anastrophyllum helleranum
A. minutum
Barbilophozia attenuata
B. barbata
B. hatcheri
B. lycopodioides 
Blepharostoma trichophyllum 
Calypogeia fissa
C. neesiana 
Cephalozia affinis
C. lunulifolia 
Cephaloziella subdentata 
Lepidozia reptans 
Lophozia ascendens
L. guttulata 
L. obtusa 
L. sil vi cola 
L. ventricosa 
Ptilidium ciliare 
P. pulcherrinum 
Radula complanata 
Scapania mucronata

Bladmossor

Andraea rupestris 
Aulacomnium palustre 
Brachythecium reflexum 
Calliergon stramieum 
Ceratodon purpureus 
Dicranoweisia crispula 
Dicranum drummondii
D. fuscescens
D. majus 
D. polysetum 
D. scoparium 
Drepanocladus unöinatus 
Hedwigia ciliata 
Hylocomium splendens 
H. umbratum
Orthodicranum montanum 
Orthotrichum obtusifolium 
Paraleucobryum longifolia 
Plagiothecium curvifolium 
P. denticulatum 
P. lactum
Pleurozium schreberi 
Pohlia nutans 
Polytrichum commune 
P. juniperinum 
P. strictum
Pterygynandrum filiforme 
Ptilium crista-castrensis 
Pylaisia polyantha 
Rhizomnium magni folium
R. pseudopunctatum 
Sphagnum angustifolium
S. fuscum
S. girgensohnii 
S. magellanicum 
S. nemoreum 
S. russowi
Splachnum ampullaceum 
Tetraphis pellucida 
Ulota curvifolia

Nomenklaturen följer Koponen et al. (30)
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2.2.5 Djurliv

I trakten har spår av lo och björn observerats. Älgen är 
rikligt förekommande över hela området och på Mitti bergets 
topp har kraftiga betesskador uppstått på den ungtallskog 
som uppkommit efter branden på 1930-talet.

Enligt ortsbefolkningen finns gott om mård. Av skogshönsen 
förekommer både tjäder, orre och järpe. Från undersökningar 
i Muddus nationalpark har visats att just mård och tjäder 
påträffats 2-3 resp 3-4 ggr oftare inom nationalparken än 
utanför. (23). Hög frekvens av djurarter tjänar följaktligen 
som indikator på förekomst av gammal, av människan relativt 
orörd skog.

^ * I
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De ståtliga gamla torrakorna bjuder ypperlig miljö 
för allehanda insekter, hackspettar och hålbyggande 
fågelarter.

Någon systematisk ornitologisk inventering har inte gjorts. 
Under besök den 24-26/5 av Mats Dynesius och 29-30/5 av Per 
Simonsson observerades sammanlagt ett 40-tal fågelarter inom 
inventeringsområdet inkl. Ytter-Holmsjön. Såväl granskog-, 
tallskog- som blandskogsföredragande arter förekommer. I 
tjärnarna häckar knipa och storskrak och i Ytter-Holmsjön 
storlom. De talrika gamla grova asparna och tallarna är 
positiva för såväl hackspettar som rovfåglar. Både bivråk 
och fiskgjusebon finns i området.
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Nedan följer en lista av vilka arter som observerats:

Gluttsnäppa (K. E.ckerberg) Lövsångare
Storskrak " Gransångare
Storlom Kungsfågel
Gräsand Svart-vit flugsnappare
Kricka Grå flugsnappare
Knipa Rödstjärt
Fiskgjuse Rödhake
Bi vråk Tal trast
Järpe Rödvingetrast
Orre Tal 1 ti ta
Tjäder (K Eckerberg) Svartmes
Morkulla Talgoxe
Enkelbeckasin Trädkrypare
Gök Videsparv
Tornseglare Bofink
Spi11 kråka Bergfink
Större hackspett Gröns i ska
Trädpiplärka Korsnäbb sp.
Sädesärla Domherre
Järnsparv Lavskri ka
Ärtsångare Korp

Tre av sjöarna - Ytter-Holmsjön, Algtjärn och Lil1-Aborrtjärn 
- rotenonbehandlades 1961 och senast 1977 inplanterades 
röding och amerikansk bäckröding. Troligen är de flesta av 
dessa fiskar utgångna nu. Inner-Aborrtjärn är ej rotenonbehandlad 
men fiskbeståndet har förstärkts ett antal tillfällen genom 
inplantering av aborre och laxöring. Även vanlig padda finns 
i tjärnarna.
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I toppen av en ca 300-årig tall hade en fiskgjuse byggt bo. 
För några år sedan övergavs dock boet av okänd anledning.

19 -



SKOGSTILLSTÅND

3.1 METODBESKRIVNING

I instruktionen för arbetet ingick att denna inventering 
skulle tjäna som en "mall" för kommande naturskogsinvente- 
ringar. Därför är beskrivningen av metodiken relativt utförlig. 
Det bör dock framhållas att denna metodik ingalunda kan 
direkt överföras på andra områden.

Tillgången på material såsom kartor och historiebeskrivningar 
varierar mycket i landet. Dessutom kan en kunnig ortsbefolk
ning spara mycket faktasökande.

Den ingående skogsbeskrivningen av Vändåtberget är ett led i 
arbetet med att säkerställa området som naturreservat. Det 
är författarens förhoppning att undersökningen av skogstil 1- 
ståndet ska kunna upprepas med ett par decenniers mellanrum 
för att få en bild av den naturliga successionen. Som skogs- 
vetenskapligt objekt är numera Vändåtberget högst intressant.

3.1.1 Beståndindelning

Beståndsindelning skedde med hjälp av flygbilder och skogs
kartor, som följdes upp i fält. Indelningen grundade sig på 
trädslagsblandning, trädåldrar, bonitet och kulturpåverkan. 
Gränserna mellan olika bestånd är av naturliga skäl ibland 
flytande. Beståndsindelningen framgår av fig 11.

3.1.2 Provytebeskrivning

Målet för arbetet var att i undersökningen dokumentera 
dagens skogsti11 stånd. Detta skulle ske med hjälp av faktorer 
som trädslagsblandning, virkesinnehåll, trädåldrar, föryngrings- 
förhållanden, avdöende, skogstyper, spår efter kulturpåverkan 
och skogsbränder.

För att få en god uppfattning om dessa faktorer har stor 
vikt lagts vid fältarbetet, totalt har 51 cirkelrunda provytor 
utlagts i ett rutnät på 200x200 m över området. Antalet 
provytor är en kompromiss mellan säkerhet i mätningarna 
(=största möjliga antal) och tidsåtgång. De bestånd som då 
blivit dåligt representerade har kompletterats med minst 3 
provytor per bestånd. Även dessa provytor har utlagts objektivt, 
i första hand 100 m, i andra hand 50 m från föregående yta.
På samma sätt har läget på vissa provytor korrigerats, om de 
befunnits ligga i gränsen av ett bestånd. Totalt har 55 
provytor inventerats.
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Provyteradien har varit 10 m vilket ger en provytestorlek 
på 314 m2. Anledningen är att det i andra undersökningar visat 
sig att med en provytestorlek på över 300 m2 i mogen skog planar 
kurvan ut för avvi kel se i volymsuppskattningen mellan provytor. 
(31). Dessutom är 10 m radie brukligt i andra skogliga samman
hang, t ex i riksskogstaxeringens fasta provytor, varför en 
jämförelse blir möjlig.

I terrängen har provytorna lokaliserats med hjälp av måttband 
och kompass. Denna metod kräver två personer. Det gör även 
den metod som använts vid provyteregistreringen. Tre blanketter 
har använts - en provytebeskrivning, en stamlista samt en 
provträdesblankett. (se bilaga 7,8,9).

På varje provyta har 3 provträd tagits ut, nr 10, 20, 30 i 
ordning eller då det funnits många stammar på ytan nr 15,
30, 45. Detta kan anses slumpmässigt, eftersom klavaren i 
praktiken ej kunnat styra urvalet. Förutom dessa provträd 
har övriga beståndsbiIdande eller speciellt gamla träd 
provtagits inom eller strax utanför provytan.

De faktorer som registrerats kommenteras nedan i ordning:

A. Provytebeskrivning

Beståndsnummer: löpande efter beståndsindelningen

Provytenummer: löpande i varje bestånd

Ytstruktur: 5-gradig skala där 1 är plan, 5 mkt blockig

Lutning: 5-gradig skala där 5 är största lutning

Skogstyp: Arnborg/Ebelings skogstypsschema för norra Sverige

Jordart: A. sorterade: Grus, sand, grovmo, finmo, mjäla, 
leriga jordarter

B. osorterade: Grusig morän, sandig morän, sandig- 
moig morän, mjälig morän, moränlera

C. torv (Djup större än 30 cm)

Jordmån: brunjord, brunjord/podsol, podsol, sumpjordmån, 
lithosol, hällmark, klapper

Humus: humuslagrets mäktighet i cm

Kol: synlig förekomst i markprofilen

Bonitet: efter H 100-systemet. 0m skogsti11 ståndet tillåter, 
boniteras efter boniteringsmall. Men eftersom skog 
i "urskogar" undgått den skogsskötsel som ligger 
till grund för boniteringsmailarna, måste man i 
praktiken bonitera efter ståndortsfaktorer. Lundmark/ 
Hägglunds tabeller för ståndortsbonitering har 
därvid följts. (28).
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Föryngring: trädslag och antal plantor mindre än 1,3 m. 

Kul turpåverkan: spår efter mänsklig aktivitet.

B. Stamlista

Beståndsnummer: löpande efter beståndsindelningen

Provytenummer: löpande i varje bestånd

Lågor: antal lågor inom provytan, dvs där tecken finns på
att trädet tidigare stått inom ytan. Träd som fallit 
in utifrån registreras ej. Rotvältor registreras för 
sig, lämnade stockar efter avverkning för sig. Endast 
synliga lågor registreras, dvs sådana där veden syns 
på något ställe. Detta skedde av rent praktiska skäl, 
eftersom antalet lågor i olika nedbrytningsgrad var 
stort och registreringen tidsödande. Helt mossbevuxna 
lågor har alltså ej registrerats. Lämnade stockar 
inkluderar tullar, dvs toppar som lämnats vid avverkning.

Stubbar: indelas i sågade och yxhuggna samt stubbar från 
"avblåsta träd" (se nedan).

Döda stående träd: antal registreras efter art (även lövträd
särskiljs). Brandstubbar registreras för 
sig. Träd som dött pga kronan blåst av 
genom t ex snöbrott, registreras under 
"avblåsta träd". I antalet "avblåsta 
träd" innefattas trädrester på rot, 
liksom den del av stammen som blåst ned 
och ligger på marken som en låga.
Dylika lågor är ej registrerade i 
antalet "lågor".

Diameter: alla träd högre än 1,3 m och med brösthöjdsdiameter 
över 1 cm kl avas mot mitten av provytan och avprickas 
i fallande cm. Träden indelas i tall, gran, löv, 
men lövträd specificeras i lövkolumnen.

C. Pro v träds b1 an ke 11

Beståndsnummer: löpande efter beståndsindelningen

Provytenummer: löpande i varje bestånd

Trädnummer: löpande numrering i varje provyta. Ev. extra 
provträd registreras med X samt trädslag.

Trädslag: tall, gran, björk, sälg, asp osv.

Diameter: brösthöjdsdiameter i mm, klavas mot mitten av 
provytan

Höjd: trädhöjd i dm

Trädskikt: indelas i 4 klasser; härskande, medhärskande, 
behärskad eller underväxt
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Vi tal i tet: 3-gradig skala där 1 är frisk, 3 döende

Ålder: total ålder i antal år med provtagning i marknivå 

Brandljud: antal, bredd i cm, höjd i cm, väderstreck, brandår 

Anmärkning: skador, spår efter djur m m

3.1.3 Volymberäkningar

Volymberäkningar har utförts dels som underlag för värdering, 
dels som mått på trädslagsblandning och virkesinnehåll för 
dokumentation av skogsti11 ståndet.

På varje provyta har stamräkning skett i 1 cm-klasser. Ca 
tre provträd per yta har slumpmässigt tagits ut och diameter- 
och höjdmätts. Provträden har kuberats enligt Näslunds 
mindre funktioner för tall, gran och björk i norra Sverige 
(24). På grundval av provträdens volymer har funktioner 
utarbetats enligt Volym= f (diam, bonitet) för tall, gran 
och björk enligt ett standardprogram på institutionen för 
biometri och skogsindelning på Skogshögskolan, Umeå. (25).

För varje bestånd har således stamräkning samt volymfunktionerna 
givit totalvolym fast mått på bark per trädslag och hektar. 
Volymfunktionerna är anpassade till de lokala förhållandena 
genom provträdstagningen. Den framräknade totala volymen bör 
därför överensstämma relativt väl med verkligheten. Volymer 
för övriga lövträd utom björk har räknats fram ur björkfunk
tionerna, eftersom det rör sig om mycket små volymer och 
felet därför blir mycket litet.

3.1.4 Skogsbrandhistori k

I träd som överlevt en skogsbrand finner man ibland en 
speciell typ av kambieskador, s k brandljud eller brandlyror. 
Genom att räkna årsringarna i den överval 1 ningsved som omger 
skadan, kan man fastställa brandåret. Brandens riktning och 
utbredning kan fastställas genom att kartera skadornas 
orientering och förekomst. Skadan uppkommer ofta på läsidan 
av stammen. (26).

På 11 platser på Vändåtberget har tagits ut tårtbitsformade 
prov ur levande och döda tallar med motorsåg.

Genom att använda sig av s k crossdating kan även brandljud 
i stubbar, lågor och torrakor användas för att klarlägga 
brandhistoriken inom ett område. Crossdating i detta fall 
innebär att brandskadorna infogas i en brandskadekronologi 
som utgår från en absolut datering av skador och skadeinterval1 
från prover ur levande träd. Härigenom kan man på gynnsamma 
lokaler klarlägga skogsbrandshistorik hundratals år längre 
tillbaka i tiden än om man enbart skulle ha använt sig av 
brandskador i levande träd för datering. (Citerat ur 26).
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Levande träd Kolad stubbe

1500 1300 AD1600 1400170018001900

Torraka

Fig 3 Metodiken vid datering av brandljud i döda träd 
med hjälp av s k crossdating. Brandskadorna i 
levande träd, torrakor och stubbar konnekteras 
på det sätt som schematiskt visas i figuren. 
Linjer med pilar på tidsaxeln markerar brandår 
(källa 26).

Mellan provträden har även andra brandskadade träd kontrollerats, 
ibland med borrprov i brandskadan, för att säkerställa ut
bredningen av bränderna. Även brändernas riktning har kart
lagts. (bilaga 13).

En gammal torraka på Mitti bergets topp visade spår 
efter sex bränder - den första 1629 och den sista 
när trädet var dött 1933. En kil formad stamtrissa 
har tagits ut med motorsåg för att datera bränderna.
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3.1.5 Kul turpåverkan

Undersökning av kul turpåverkan har framför allt skett genom 
studier av gamla kartor från bl a lantmäteriet och Domänverkets 
skogskartor. Dessutom har flera personer från trakten inter
vjuats. Mycket information har erhållits genom en kombination 
av många källor.

Huggningar kan dateras i fält. Man kan oftast se på stubben 
om den är yxhuggen eller sågad, såvida nedbrytningen inte 
gått för långt. En yxhuggen stubbe är hög, med vinklad hugg- 
yta. Ibland kan man även se spåren efter yxan som ojämnheter 
i ytan. Yxhuggna stubbar kan som regel dateras till någon 
gång före 1880, då timmersvansen fick sitt genombrott.
Sågade stubbar är jämna i stubbskäret och oftast lägre än 
yxhuggna. Fäll skäret gjordes dock fortfarande med yxa, så 
det gäller att vara observant. Det var först kring 1950- 
talet som motorsågen gjorde sitt intåg.

För att exakt datera huggningen måste man ta prov på de träd 
som stått närmast stubben och därför påverkats av detta. En 
del träd kan ha uppkommit efter huggningen då det nya ljus
förhållandet tillsammans med minskad rotkonkurrens gynnat 
plantetablering. Andra, äldre träd som stått i omgivningen 
kan uppvisa en galIringsreaktion. Årsringstillväxten har 
plötsligt ökat som reaktion på minskad konkurrens. Genom att 
datera dessa reaktioner kan man få ett relativt exakt mått 
på när huggningen inträffat.

Is

4
■> v

Här ser man att stubben är tydligt yxhuggen. 
Skäret är vinklat och brottytan ojämn.
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3.2 RESULTAT FÖR HELA OMRÅDET

3.2.1 Boniteter

Boniteten varierar mycket i området. Den på provytorna 
högsta uppmätta boniteten är G 22,7 m, medan den lägsta är T 
11,0 m.

I medeltal är boniteten för gran G 19,0 m (23 ytor) och för 
tall T 18,3 m (32 ytor). Detta betyder en medel produkti on 
under 100 år om 3,6 m^ sk/ha och år dvs en god Jonsson V.

3.2.2 Skogstyper

Utbredningen av befintliga skogstyper är kartlagda och 
framgår av fig 4.

3.2.3 Volym, trädslagsblandning

För hela området uppgår volymen i medeltal till följande:

Tall 92,1 m^ fpb/ha (62 %)
Gran 50,0 (34 %)
Björk 5,6 ( 4 %)
övr.löv 0,6 (0,4 %)
S:a 148,3 fpb/ha

Näslunds funktioner ger volymen uttryckt i fast mått på 
bark. Korrigering för omvandling till skogskubikmeter har ej 
utförts.

Både volymer och trädslagsblandning varierar starkt mellan 
olika bestånd (se beståndsbeskrivningar).

3.2.4 Åldersstruktur

Åldrar har räknats från borrspån på totalt 191 träd. Av 
dessa var 30 extra provträd som uttogs bl a på grund av sin 
extrema ålder. I figurerna 6, 8 och 9 har samtliga provträd 
tagits med, alltså både slumpade och extra provträd. I ål - 
dersdiagrammet (fig 5) har däremot de slumpmässigt uttagna trä
den tagits med. Man ser tydligt, hur den senaste branden drab
bat åldersstrukturen. Träd över 121 år (år 1979) har i stort 
sett slagits ut. Enstaka tallar, men även granar, har dock över
levt. Den äldsta borrade tallen i området var 353 år, medan 
den äldsta granen var 274 år.
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Antal stammar st
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15

10

Senaste branden
Tall

Löv

Q Gran

n ■ j Aider 10-års intervall
200 250 300

Fig 5

Totaläldrar för slumpmässigt uttagna provträd (totalt 158 st) 
fördelat på trädslag.
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Antal stammar

TALL

Ar klaaamitt

Antal stammar

20- GRAN

10-

Ar klassmitt

Antal stammar

10 -

Ar klaaamitt

Fig 6

Total ål drar för slumpmässigt uttagna och extra provträd
(totalt 191 st) fördelat på trädslag.
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3.2.5 Diameter- och höjdspridning

Tallen är relativt jämnt fördelad över diameterklasserna och 
når ända upp till 58 cm i brösthöjd. Granen och framför allt 
björken har sin tyngdpunkt i de lägre diameterklasserna.
Detta är en spegling av förhållandet att tallen i huvudsak 
bildar det kärskande och medhärskande trädskiktet, medan 
gran och björk kommer underifrån. Tallen är dåligt representerad 
i de lägre diameterklasserna, vilket betyder att föryngringen 
av tall är relativt blygsam.

I diagrammet fig 7 har samtliga stammar på provytorna tagits 
med. I diagrammet fig 8 redovisas diameterspridningen för 
provträden uppdelade på trädslag.

I diagrammet fig 9 redovisas höjdspridningen för provträden 
uppdelade på trädslag.

v H »* *
i

•**•***

Här försöker författaren omfamna en 350-årig tal>’ 
som mäter 75 cm i brösthöjdsdiameter.
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Antal stammar per ha

400 -

300 -

250 _

200 .

Gran

100 -

50 .

10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58

brh diam fallande cm

Fig 7

Diameterspridning för samtliga stammar inom provytorna 
räknat per hektar.
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Antal stammar

TALL

brh diam 
cm klassmitt

Antal stammar

20- GRAN

brh diam 
cm klaasmitt

Antal stammar

brh diam 
cm klassmitt

Fig 8

Diameterspridning för slumpmässigt uttagna och extra
provträd (totalt 191 st) fördelat pä trädslag.
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Antal stammar

20- TALL

10 -

lassmitt

Antal stammar

20- GRAN
15 -

m klassmitt

Antal stammar

höjd
m klassmitt

Fig 9

Höjdspridning för slumpmässigt uttagna och extra provträd
(totalt 191 st) fördelat pä trädslag.
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3.2.6 Döda träd, lågor m m

Följande variabler har registrerats och räknats fram som ett 
medeltal för hela området:

Lågor Rotvältor 101
Avblåsta träd 253

Brandstubbar 20
Döda träd, totalt 195

varav tall 86
gran 64

björk 38
rönn 0,6
sälg 6

asp 0,6

st/ha

st/ha

Variationen är stor inom området, (se beståndsbeskrivningar).

Det är svårt att dra några slutsatser ur materialet eftersom 
jämförelse saknas med andra områden. Trots detta kan man se 
att antalet rotvältor» avblåsta träd och döda träd är relativt 
stort. I en gallrad och skött skog kan man inte finna dessa 
tecken på nedbrytning av skogsbeståndet.

3.2.7 Föryngring

För hela 
sätt:

området ser föryngringen

Tall 177 plantor/ha
Gran 1077
Björk 237
Rönn 205
Sälg 17
Asp 30
Al 25

S:a 1768 plantor/ha

Det är tydligt att granen har lättast att föryngra sig i den 
gamla skogen. I luckor efter vindfällen och döda träd har 
den möjlighet att komma upp. Om ingen skogsbrand åter slår 
ut de flesta granarna, kommer granen sakta men säkert att 
inta skogsmarken. Lövträden föryngrar sig även de relativt 
bra, men är begärliga för viltet och har därför inte samma 
chans som granen att växa till sig.

3.2.8 Skogsbränder

Skogen är stakt påverkad av de skogsbränder som ibland med 
relativt korta intervall genomkorsat området. Före 1900- 
talets början var skogsbränder vanliga, eftersom man ofta 
idkade svedjebruk och dessutom underlät att släcka eventuella 
naturliga bränder, uppkomna genom t ex blixtnedslag.
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På Vändåtberget finns spår efter sammanlagt sex bränder 
alltsedan 1600-talets början. Den senaste branden inträffade 
omkring år 1933 men inskränkte sig till Mittibergets topp.
Det var ett torrt år med mycket åskväder, vilket sannolikt 
var orsak till branden. I örigt har bränderna härjat över 
hela området, vilket man kan se av de många brandljuden.
Vissa fuktiga partier tycks ha skonats, åtminstone från den 
näst senaste branden (1858). Dessa refuger finns skisserade 
på kartan (fig 10). Där är även riktningen på branden angiven 
på ett antal punkter. Branden har kommit från nordväst, 
troligen från Trattberget där en getapojk sägs ha tänt på 
skogen för att förbättra betet. Branden kan mycket väl ha 
spridits med vinden vida omkring.

Bokstäverna på kartan (fig 10) visar var brandproven med 
motorsåg är tagna.

Följande år har skogsbränder gått över området: (Årtalen är 
ungefärliga och kan skilja sig från verkligheten med högst 
ett par år).

1629 troligen hela området 
1653 
1705 
1 780
1858 hela området utom mindre fuktpartier 
1933 endast Mittibergets topp

Ä), 3.'
M'5-^

mm

Denna tallskog drabbades hårt av senaste branden 
omkring år 1858 och är därför relativt likåldrig 
Lägg märke till de rikligt förekommande lågorna 
och kull falina träden - ett karaktäristikum för 
"naturskogen".
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Fig 10.
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3.2.9 Kul turpåverkan

För hela området har påverkan från huggningar uträknats 
enligt provytetaxeringen:

Lämnade stockar 20 st/ha 
Sågade stubbar 25 st/ha 
Yxhuggna stubbar 17 st/ha

Som ett genomsnitt är detta låga siffror. Huggningarna är 
dock inte alls jämnt fördelade, utan förekommer framför allt 
i gränsområdena i bestånden 5 och 9, vilket höjer de redo
visade medelvärdena betydligt. Själva kärnområdet, speciellt 
Vändåtbergets nordsluttning, är däremot mycket lite påverkat 
(se beståndsbeskrivning).

Samerna har trol jgen utnyttjat området extensivt, att döma av 
vissa bleckor och inhuggningar i träden.

Långskogsmyran i öster och vissa av myrarna väster om Ytter- 
Holmsjön har varit föremål för myrslåtter under 1800-talet 
och början av 1900-talet.

Inner-Abbortjärn har utnyttjats för fritidsfiske med ett 
enkelt vindskydd och sittbänkar av stockar utplacerade runt 
sjön. Även de andra sjöarna har utnyttjats för fiske.

't M]

Skogstjärnarna ger variation åt landskapet.
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3.3 METODIKDISKUSSION

Materialet är avsett att ligga till grund för en allmän 
beskrivning av skogsti11 ståndet. I vissa avseenden kan 
dokumentationen anses väl ambitiös som underlag för en 
allmän beskrivning. Den fyller emellertid en viktig funktion 
som bas vid studium av dynamiken i både trädbestånd och 
markvegetation,. Förhoppningsvis kan området i framtiden bli 
föremål för ytterligare studier, som en uppföljning av denna 
undersökning. Allt material finns tillgängligt hos författaren.

Metoden med provytor i ett slumpmässigt utlagt rutnät valdes 
av flera orsaker. För det första gav detta en objektiv be
skrivning av området i mätbara variabler. För det andra var 
rutnätet en god hjälp vid beståndsindelningen. För det 
tredje kunde den ingående beskrivningen av skogsti11 ståndet 
på provytorna ligga till grund för en väl underbyggd beskrivning 
av variabler såsom åldersstruktur, diameterfördelning, träd
volymer m m.

Nackdelen med metoden är att den kräver tvä personer för 
sträckmätningen mellan provytor och klavningen på ytorna.
Metoden är också relativt tidskrävande. A andra sidan bör 
den ge högre tillförlitlighet än t ex relaskopmätning och 
subjekti va beståndsbes krivningar.

Relaskopmätning vore möjlig för uppskattning av volym och träd- 
slagsblandning. Den omöjliggör dock en representativ, slump
mässig uttagning av provträd för bedömning av ålders- och dia
meterfördelning. Därför rekommenderas en stamräkning i slump
mässigt utlagda provytor. Tidsåtgången kan i stället begränsas 
genom ett mindre urval.

Mätningarna på provytorna har av tidsskäl ej analyserats 
statistiskt. Representativitet och tillförlitlighet kan 
därför inte diskuteras på grundval av t ex standardavvikelse 
i mätningar mellan provytor inom och mellan olika bestånd, 
vilket vore önskvärt. Vissa slutsatser kan trots detta dras 
av materialet.

Provträdens egenskaper framgår av fig 6,8,9. Vid en jämförelse 
med det totala stamantalets diameterfördelning (se fig 7) 
framgår vid en okulär bedömning att provträden är representativa 
för området. En viss överrepresentation av provträd finns i 
de övre diameterklasserna, men de är viktiga ur volymsynpunkt 
för konstruktion av volymfunktioner.

Näslund (1941) påpekar att de enkla funktionerna för kubering 
av stående träd i norra Sverige har en medel avvi kel se för 
det enskilda trädet på 6,98-9,10 %>. För småträden mindre än 
5 cm i brösthöjd är medel avvi kel sen större och varierar 
mellan 10-16 °l, där björken står för de högre värdena.
Absolut sett betyder dessa avvikelser mindre för volymsuppskatt
ningen. Vid kuberingen av ett flertal träd, sjunker funktionernas 
medelavvikelse. För praktiska behov ger dessa funktioner ett 
fullt tillfredsställande resultat. (24) Volymsuppskattningen 
bör därför i detta fall vara helt tillfyllest för ändamålet.
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De värden som redovisas för varje bestånd på döda och avblåsta 
träd, föryngring och huggningar är de minst tillförlitliga.
P g a det låga antalet provytor i vissa bestånd, kan de 
slumpade ytorna hamna i icke helt representativa delar av 
beståndet. För bestånd 1 och 6 bör dock värdena vara i 
relativt god överensstämmelse med verkligheten. För hela 
materialet är också ti 11förli ti 1 igheten god.

Definitionen av döda träd och lågor visade sig vara svår att 
tolka i fält. Det hade varit önskvärt med en speciell kolumn 
för döda träd i stamlistan så att andelen döda träd av 
totala virkesvolymen kunnat uppskattas. Nu registrerades 
endast antalet döda (stående) träd, vilket gav höga värden 
där klena träd dött av t ex ljusbrist. Antalet registrerade 
döda träd är således en överskattning av det antal träd som 
är speciellt värdefulla för bl a fågelfaunan. Den begränsning 
av registrerade lågor som gjordes bör inte heller helt 
efterföljas i kommande inventeringar. Resultaten är svårtolkade 
och missförstånd kan uppstå. Trots att det ibland kan vara 
tidsödande att undersöka om en mossbevuxen låga verkligen är 
en låga och inte ett överväxt rotben el dyl, är det lämpligt 
att inbegripa samtliga på marken förekommande stamdelar i 
begreppet "lågor". Även lämnade stockar och toppar från 
avverkning bör då registreras som lågor. Den kul turpåverkan 
som avverkningen innebär, framgår ändå av antal sågade eller 
yxhyggna stubbar. Likaså bör lågor från avblåsta träd, där 
stubben står kvar, registreras som lågor trots att även 
stubben registreras.

MtS1

mm

Utsikt från Mittibergets topp mot öster.
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Fig 11.
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3.4 BESTÅNDSBESKRIVNINGAR (se beståndskarta fig 11) 

3.4.1 Bestånd 1

Areal: 46,03 ha

Bonitet: G 19,7 (=4,1 m3sk/ha år)

Skogstyp: Frisk blåbärsristyp dominerar med inslag av 
ekbräken och örter i sluttningen.

Jordart: Sandig-moig morän

Volym, trädslag: Tall 63,4 m3fpb/ha 41 %
Gran 82,9 54 %
Björk 7,0 4 %
övr. 1,2 1 %
Tot. 154,5 m3fpb/ha 

Oöda, kullblåsta träd m m:

Föryngring:

Lågor: Rotväl tor

Brandstubbar
Döda träd totalt

Avblåsta träd

varav tal 1 39
gran 100
björk 46
rönn 2
sälg 9
asp 2

Totalt 1
varav tal 1 11

gran 912
björk 148
rönn 261
sälg 41
asp 20
al -

132 st/ha 
205

11
198

393 plantor/ha

Skogsbrand: Beståndet är brandhärjat minst 5 gånger. Den
senaste branden kring 1858 tog dock inte så hårt, 
varför en hel del granar överlevt med brandljud.

Kulturpåverkan: Lämnade stockar 13 st/ha 
Sågade stubbar 18 
Yxhuggna stubbar -

De sågade stubbarna återfinns utefter höjdkammen i gränsen 
mot den blädningsgallrade sydsluttningen av berget. Be
ståndet är därför i princip orört.
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3.4.2 Bestånd 2

Areal: 6,33 ha

Bonitet: G 16,1 (=2,5 m3sk/ha år)

Skogstyp: Fuktig ristyp med ekbräken närmast sluttningen 
och våt ristyp längs bäcken.

Jordart: Torv

Volym, trädslag: Tall 4,5 m3fpb/ha 3 %
Gran 140,9 95 %
Björk 3,0 2 %
övr. 0 %
Tot. 148,4 m3fpb/ha 

Döda, kullblåsta träd m m:

Lågor: Rotvältor 74 st/ha
Avblåsta träd 340

Brandstubbar 
Döda träd totalt

varav tall
gran 117 
björk 42 
rönn 
sälg 
asp

Föryngring: Totalt
varav tall 11 

gran 976 
björk 180 
rönn 74 
sälg 
asp
al 127

Skogsbrand: Delar av detta bestånd kan ha skonats från
den senaste branden kring 1858. Närmast slutt
ningen finns dock kol rester i hummustäcket, 
varför branden kan ha hoppat över de fuktigaste 
partierna i sänkan och sedan åter blossat upp 
mot berget.

Kulturpåverkan: Lämnade stockar -
Sågade stubbar 11 st/ha 
Yxhuggna stubbar 11

Kring Inner-Abbortjärn har torra träd sågats till virke
för vindskydd och sittplatser.

159'-"-

1 368 plantor/ha
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3.4.3 Bestånd 3

Areal: 6,40 ha

Bonitet: G 15,2 (=2,4 m3sk/ha)

Skogstyp: Fuktig-våt ristyp

Vegetationen utgörs av en vitmossmatta med tuvor av hus
mossa (Hylocomium splendens), vägnmossa (Pleurozium schreberi), 
kråkris (Empetrum hermaphroditum), blåbär (Vaccinium myrtil- 
lus) och odon (V.uliginosum) samt enstaka lingon (V.vitis idaea). 
Här växer även klotstarr (Carex globularis), hjortron (Rubus 
chamaemorus), vide (Salix sp.) samt skogsfräken (Equisetum 
sylvaticum).

Jordart: Torv
3

Volym, trädslag: Tall 7,5 m fpb/ha 
Gran 58,7 
Björk 5,6 
Ovr. 0,1
Totalt 71,9 m3fpb/ha

Döda, kullblåsta träd m m:

Lågor: Rotvältor 42 st/ha
Avblåsta träd 340

Brandstubbar 
Döda träd totalt

varav tall 64
gran 244 
björk 64 
rönn
sälg 11 
asp

Föryngring: Totalt
varav tall 64

gran 2165 
björk 340 
rönn 74 
sälg 11 
asp
al 95

Skogsbrand: Beståndet har brunnit senast omkring 1858. 

Kulturpåverkan: Inga huggningar har påträffats.

382

2 749 plantor/ha

10 % 

82 % 
8 % 

0 %
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3.4.4 Bestånd 4

Areal: 3,77 ha

Bonitet: T 11 (= 1,2 m3sk/ha år)

Skogstyp: Fuktig ristyp

Vegetationen utgörs av en vitmossmatta med tuvor av björn
mossa (Polytrichum commune), väggmossa (Pleurozium schreberi), 
kråkris (Empetrum hermaphroditum), ros ling (Andromeda pol i folia), 
odon (Vaccinium uliginosum) och blåbär (V. myrtillus). Dess
utom finns hjortron (Rubus chamaemorus), klotstarr (Carex 
globularis) och dvärgbjörk (Betula nana).

Jordart: Torv

Volym, trädslag: Tall 
Gran 
Björk 
Dvr.
Totalt

50,6 m3fph/ha 89 %
5,5 -"- 10 %
0,4 -"- 1 %

0 %
56,5 m fpb/ha

Döda, kul 1 blåsta träd m m:
Lågor: Rotvältor 16 st/ha

Avblåsta träd 111 -"-

Föryngring:

Brandstubbar 
Döda träd totalt

varav tall 127 
gran 175 
björk - 
rönn 
sälg 
asp

302 -"-

Totalt 2 244 plantor/ha
varav tall 493 

gran 1560 
björk 191 
rönn 
sälg 
asp 
al

Skogsbrand: Beståndet har brunnit senast omkring 1858.

Kulturpåverkan: Lämnade stockar
Sågade stubbar 16 
Yxhuggna stubbar -

I öppnare partier kan myrslåtter ha ägt rum.
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3.4.5 Bestånd 5

Areal: 8,58 ha

Bonitet: T 17 (=2,5 m3sk/ha år)

Skogstyp: Torr ristyp dominerar med inslag av frisk 
bl åbärsristyp.

Jordart: Sandig-moig morän

Volym, trädslag: Tall 90,5 m3fpb/ha 82 %
Gran 16,3 15 %
Björk 3,8 3 %
övr. 0,1 0 %
Tot.110,7 m3fpb/ha 

Döda, kullblåsta träd m m:

Lågor: Rotvältor 53 st/ha
Avblåsta träd 96

Brandstubbar
Döda träd totalt 42

varav tall - 
gran 31 
björk 11 
rönn - 
sälg - 
asp

Föryngring: Totalt 859 plantor/ha
varav tall 42 

gran 594 
björk 74 
rönn 32 
sälg - 
asp 117 
al

Skogsbrand: Beståndet har brunnit relativt starkt senast 
omkring 1858.

Kulturpåverkan: Lämnade stockar 149 st/ha
Sågade stubbar 127 -"-
Yxhuggna stubbar 85

Beståndet är genomhugget senast 1918 då det enligt skogskarta 
1927 benämndes "hygge". Det var dock snarare att betrakta 
såsom en kraftig gallring eller tät fröträdsställning. Efter 
denna huggning tycks enstaka tallar tagits ut något tiotal 
år senare. Beståndet är sedan självföryngrat. De yxhuggna stub
barna kan dateras till något eller några år efter branden 
omkring 1858, då man troligen fått tillåtelse att hugga brand
skadad skog.
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3.4.6 Bestånd 6

Areal: 74,52 ha

Bonitet: T 19,5 (=3,6 m^sk/ha år)

Skogstyp: Frisk blåbärsristyp, med inslag av frisk-torr 
lavristyp på blockmarkerna.

Jordart: Sandig-moig morän

Volym, trädslag: Tall 156,5 m3fpb/ha 91 lo
(Iran 10,6 6 lo
Björk 5,5 3 lo
övr. 0,4 0 lo

Tot. 173,0 m3fpb/ha

Döda, kullblåsta träd m m:

Föryngring:

Lågor: Rotvä1 tor 105 st/ha
Avblåsta träd 316

Brandstubbar 41
Döda träd totalt 176

varav tall 120
gran 6
björk 47
rönn -

sälg 4
asp

Totalt 1 543 plantor/ha
varav tall 298

gran 771
björk 180
rönn 247
sälg 19
asp 28
al -

Skogsbrand: Beståndet har brunnit senast omkring 1858, på 
höjdpartier mycket starkt. Dessutom finns spår efter fyra 
tidigare bränder.

Kulturpåverkan: Lämnade stockar 11 st/ha 
Sågade stubbar 11 
Yxhuggna stubbar 34

De sågade stubbarna återfinns vid gränsen mot ytterkanten 
i öster där de sågats samtidigt med bestånd 5. De yxhuggna 
stubbarna har daterats till strax efter branden omkring 1858, 
då brandskadade träd togs ut.
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3.4.7 Bestånd 7

Areal: 15,22 ha

Bonitet: G 21,6 (=5,0 m3sk/ha år)

Skogstyp: Frisk blåbärsristyp dominerar men med stora inslag 
av ekbräken och örter.

Jordart: Sandig-moig morän

Volym, trädslag: Tall 25,9 m3fpb/ha 16 %
Gran 129,3 81 %
Björk 2.4 2 %
övr. 1,2 1 %
Tot.158,8 m3fpb/ha

Döda, kullblåsta träd m m:
Lågor:

Brandstubbar 
Döda träd totalt 

varav

Föryngring: Totalt
varav

Rotvältor 191 st/ha 
Avblåsta träd 422

88
tall 8 
gran 64 
björk 16 
rönn 
sälg 
asp

2 443 plantor/ha
tall
gran 1305 
björk 573 
rönn 557 
sälg 8 
asp 
al

Skogsbrand: Beståndet har delvis undgått den senaste branden 
omkring 1858, men enstaka granar bär spår efter 
branden. Sannolikt har de fuktigaste partierna 
i terrängen skonats mest.

Kul turpåverkan: Lämnade stockar
Sågade stubbar 8 
Yxhuggna stubbar -

Beståndet är mycket lite påverkat av huggningar.
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3.4.8 Bestånd 8

Areal: 10,09 ha

Bonitet: T 18,8 (=3,3 m3sk/ha år)

Skogstyp: Frisk blåbärstyp med inslag av torr lavristyp.

Jordart: Sandig-moig morän, på vissa ställen tunt jordtäcke 
delvis med berg i dagen.

Volym, trädslag: Tall 150,6 m3fpb/ha 75 t
Gran 43,5 22 %
björk 6,9 3 %
Pvr. 0,1 0 %
Tot.201,1 m3fpb/ha 

Döda, kullblåsta tröd m m:

Lågor:

Brandstubbar 
Döda träd totalt 

varav

Föryngring: Totalt
varav

Rotvältor 80 st/ha 
Avblåsta träd 183

16
231

tall 151 
gran 24 
björk 32 
rönn
sälg 24 
asp

1 265 plantor/ha
tall 135 
gran 382 
björk 199 
rönn 430 
sälg 16 
asp 103 
al

Skogsbrand: Beståndet har brunnit senast omkring 1858. Här 
finns spår efter minst 4 tidigare bränder.

Kulturpåverkan: Lämnade stockar 
Sågade stubbar 
Yxhuggna stubbar 16

Här har ingen påverkan skett förutom huggning av ett mindre 
antal brandskadade träd efter branden omkring 1858.
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3.4.9 Bestånd 9

Areal: 18,04 ha varav a) 14,50 ha
b) 2,67 ha
c) 0,87 ha

Bonitet: T 17,4 (=2,8 m3sk/ha år)

Skogstyp: a) Frisk blåbärsristyp med inslag av torr lavristyp 
„ och torr lavtyp på blockmarkerna.

b) Frisk blåbärsristyp
c) Torr lavristyp

Jordart: Sandig-moig morän

Volym, trädslag: Tall 80,8 m3fpb/ha 80 %
Gran 11,9 12%
Björk 8,0 8 %
övr. 0,3 -11- 0 %
Tot. 101,0 m3fpb/ha

Döda, kullblåsta träd m m:

Lågor Rotvältor 57 st/ha
Avblåsta träd 140

Brandstubbar 
Döda träd totalt

varav tall 216 
gran 32 
björk 19 
rönn 
sälg 
asp

Föryngring: Totalt
varav tall 535 

gran 1025 
björk 248 
rönn 172 
sälg 57 
asp 
al

Skogsbrand: Beståndet har brunnit senast omkring 1858.

Kulturpåverkan: Lämnade stockar 51 
Sågade stubbar 89 
Yxhuggna stubbar

Beståndet har indelats i tre delområden p g a olika skogs-
histori k:
a) trakthugget 1930 enligt skogskarta 1927. Hyggesrensat 

1933 enligt skogskarta 1932. Dessa huggningar motsvarar 
dock inte ett modernt hygge. En stor del av skogen lämnades 
kvar för att sörja för återväxten. De mindre stammarna lämnades 
kvar. Trakthuggningen var närmast en stark genomhuggning,
en dimensionshuggmng.

b) gallrat 1934 enligt skogskartor 1927 och 1932.
c) blädat 1932 enligt skogskarta 1927.

32
267

2 037 plantor/ha
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3.4.10 Bestånd 10

Areal: 1,00 ha

Skogstyp: Frisk kråkris- och ljungtyp

Skogsbrand: Beståndet brann kraftigt senast omkring 1933. 
Innan dess finns spår efter 5 bränder.

Kulturpåverkan: Beståndet ingick i det område som bladades 
1932 enligt skogskarta 1927.

Kommentar: Beståndet är ej provytetaxerat p g a sin ringa 
storlek, och beskrivningen därför ofullständig.
Här växer ung tallskog med stort lövinslag, som är 
kraftigt påverkat av älgbete.
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Vissa av brandstubbarna reser sig som egendomliga 
monument över svunna tider... Kolet fungerar som 
konserveringsmedel och fördröjer nedbrytningen av 
stubben.
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4 SOCIALA ANORDNINGAR

4.1 ALLMÄN MÅLSÄTTNING

Naturskogen i Vändåtberget är i första hand av värde från 
vetenskaplig synpunkt för bevarandet av ekosystemet med 
dess dour- och växtarter samt som undervisnings- och forsknings
objekt. Därför bör inte fri luftsintressen få alltför stor 
plats i det praktiska planerandet av naturreservat. Besökare, 
både undervisningsgrupper och en intresserad allmänhet, bör 
emellertid kanaliseras längs markerade stigar. Dessa bör 
dras nära intressanta företeelser.

4.2 TILLGÄNGLIGHET

Vändåtberget är lättast tillgängligt från norr, där en stig 
leder in från bilväg söder om Sör-Holmsjön till Inner-Abbor- 
tjärn. Bilvägen går från Lövlund till Lägsta, och utgår från 
stora Åselevägen.

En annan möjlig väg till området är genom skogen längs 
Ytter-Holmsjöns västra strand från samma bilväg strax väster 
om det nu nedrivna Holmsjötorpet. På Ytter-Holmsjöns östra 
strand finns en stig som är den gamla förbindelsen mellan 
Holmsjötorpet och Locksta och som går att följa fram till 
Märralårviken. Därifrån följer man lämpligen stranden till 
områdets östra del.

Från Locksta nås området genom att följa en skogsbilväg 
västerut genom byn fram till en vändplats. Därifrån får man 
gå knappt en km och följer då lämpligen en utskjutande 
höjdrygg från Vändåtberget.

Vintertid nås området enklast över Ytter-Holmsjöns is.

4.3 INFORMATION OCH SOCIALA ANORDNINGAR

Vägskyltar bör uppsättas vid avtagsvägen mot Lövlund från 
Åselevägen samt vid stigen från Sör-Holmsjön till Inner- 
Abbortjärn. Informationstavlor bör uppsättas vid reservatets 
gränser mot Locksta, öster och väster om Ytter-Holmsjön samt 
vid stigen mot Inner-Abborrtjärn.

Stigar markeras i terrängen enligt förslag på karta (fig 
12). Stigen från bilvägen vid Sör-Holmsjön till Inner- 
Abbortjärn bör permanentas med spänger över fuktstråk. Från 
Inner-Abbortjärn till Mitti bergets topp bör stigen vara väl 
markerad. Den övriga leden markeras på träd men behöver ej 
spångas.
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Fig 12.
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Rastplatsen vid Inner-Abborrtjärn bör kvarstå och vindskydd 
och eldstad renoveras. Ved bör forslas dit utifrån, så att 
torrskogen bevaras runt tjärnen. Ett upplag av brännved kan 
köras dit med skoter vintertid. En soptunna bör även placeras 
vid bilvägen, och tömmas vid behov.

Eventuellt kan en enklare parkeringsplats byggas genom att 
fylla ut vägslänten något i riktning mot Sör-Holmsjön.
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s DISKUSSION

Det moderna skogsbruket i Sverige ger inte utrymme för att 
låta skogsområden utvecklas utan ingrepp från människan.
Därför är det idag nödvändigt att undanta skogsområden från 
ekonomisk skogsproduktion. Naturskog som får utvecklas fritt 
är av betydelse för såväl djur, växter som människor. Många 
djur- och växtarter som är beroende av opåverkade förhållanden, 
är missgynnade och hotade eftersom "den gamla skogen" försvinner. 
För att rädda åtminstone en del av dessa åt framtiden krävs 
att flera och i många fall stora områden bevaras ostörda.

Vändåtbergets skogar, som tidigare utnyttjats mycket extensivt, 
stod i tur att avverkas om Domänverkets föreskrifter för 
ekonomiskt skogsbruk ska följas. Men just i Vändåtberget 
finns förutsättningar för att ett bevarande av ett stort 
område med för regionen representativ naturskog ska betyda 
mycket för naturvården. Det är ett ovanligt stort och rela
tivt orört skogsområde, speciellt för att ligga så nära 
kusten.

Området är intressant som vetenskapligt referensområde, både 
för forskning och undervisning vid t ex Umeå universitet och 
Skogshögskolan. Och varför inte på grundskolor och gymnasier. 
Bristen på liknande områden är stor i denna del av övre 
Norrland. Ett skydd av Vändåtberget vore ett litet, men 
viktigt steg mot att fler människor ska ha möjlighet att 
uppleva vildmark. Aven som kulturhistoriskt "arkiv" är 
skogen intressant. De gamla träden kan berätta om t ex 
skogsbränder och tidigare huggningar. Därför är det nödvändigt 
att skydda detta unika område från exploatering. Den enda 
lösning som idag står till buds är bildande av naturreservat.

Gränser för ett kommande reservat kan diskuteras. På kartorna 
är vissa gränser föreslagna. Att urskogskärnan, dvs området 
kring Inner-Abborrtjärn och Algtjärn samt nordsluttningen av 
berget ska bevaras, råder inget tvivel om. Denna mest ur- 
skogsartade del når med en kil ända ut till bilvägen mellan 
Lövlund och Lägsta.

Gränserna bör om möjligt vara naturliga dvs utgöras av bryn 
mot öppen myr, sjö, bergsbrant o dyl. Förutom detta bör 
finnas en ca 100 m bred buffertzon mot omgivande bestånd, 
för att skydda mot störningar och kantverkan. Detta gäller 
främst där naturliga gränser saknas och bestånden domineras 
av gran. Ur jämförelsesynpunkt kan det vara av visst intresse 
att skydda en mindre del av starkare kulturpåverkad skog.
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I väster avgränsas området mot gallrad och trakthuggen skog. 
Kilen mot bilvägen avgränsas naturligt utefter bäcken mellan 
Inner-Abborrtjärn och Sör-Holmsjön. I söder utgör vattendelaren 
längs berget gräns. I öster finns en väl markerad f d rågång 
som tjänar som gräns mot gallrad och trakthuggen skog. Denna 
gräns bör fortsätta mot sydöstra hörnet av Ytter-Holmsjön, 
medtagande en del av den gallrade och delvis dikade skogen, 
men klart avgränsande mot hygget vid Mörtbåtlänningen.

Myrarna sydväst om Ytter-Holmsjön utgör tillhåll för rovfågel 
med gamla tallar och bör vara med i reservatet. Likaså bör 
Storholmen skyddas såsom varande en del av den urskogsartade 
naturen i Ytter-Holmsjöns södra del.

Det är viktigt för syftet med reservatet att området blir så 
stort som möjligt.

■ r , K «

m
mmm

&
*

y.y

i* ■

' » ' *SpgPR

Området är fotodokumenterat från fasta punkter 
i terrängen. Bilden är tagen strax söder om 
Inner-Abborrtjärn.
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Länsstyrelsens publikationsserie

Under 1981 har hitintills följande publikationer 
utgivits av länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Litt
Enh/
motsv Rubrik

1981:1 NE Introduktion till Alnö-områdets geologi
1981:2 PK Samhällsorgan i länet
1981:3 RE 1981 års länsrapport
1981:4 RE Befolkningsutvecklingen samt bostads- 

byggandet 1980
1981:5 NE Lillsjöslåttern, En botanisk och kultur 

historisk undersökning.
1981:6 NE "Urskogen" på Vändåtberget
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