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LÄNSSTYRELSENS FÖRORD

Bevarandet av Jämtgaveln är ett av de äldsta ännu ej avslutade 

naturvårdsärendena i Västernorrlands län. Redan 1970 begärde 
dåvarande Borgsjö kommun att området skulle avsättas, till natur

reservat. Sedan dess har Jämtgaveln behandlats i en mängd 
inventeringar och utredningar.

I samband med länsstyrelsens överläggningar med SCA om reser- 
vatsbildning framkom 1985 nya funderingar om hur Jämtgaveln 
skall kunna bevaras för framtiden. Med hänsyn till att Jämt
gavelns skogar i alla tider präglats av skogsbränder framförde 
länsstyrelsen tanken om att skogsbränder borde användas som en 
primär skötselåtgärd i ett framtida reservat. SCA, som är den 
helt dominerande markägaren i Jämtgaveln ansåg att Jämtgaveln 

även bör kunna utnyttjas för rfaturvårdsinriktad, skoglig forsk
ning.

För att få ett bättre underlag för de fortsatta överläggningarna 
om reservatsbildning i Jämtgaveln uppdrog länsstyrelsen åt In
stitutionen för skoglig ståndortslära vid Sveriges Lantbruksuni
versitet att göra en fördjupad studie i området. Denna omfattar 
undersökningar av brandhistorik, kulturpåverkan samt urskogsvärden 
inom Jämtgaveln.

Arbetet har utförts av jägmästare Per Linder under hösten 1986.
Vid fältarbetet samt delar av dateringsarbetet har även jägmästare 
Ingemar Lext deltagit. Utredningen har finansierats av Statens 
naturvårdsverk och SCA.

Länsstyrelsen
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1. OMRÅDETS LAGE

Jämtgaveln ligger i norra delen av Ånge kommun cirka 1,5 mil norr om 

Borgsjö. Det inventerade området utgör cirka 3000 ha, varav omkring 
2000 ha består av produktiv skogsmark. Myrar utgör drygt 700 ha och 
resterande areal utgörs av sjöar. Till största delen ägs marken av 
SCA. I de centrala delarna ligger ett par större privata fastigheter 

(se figur 8). Dessutom finns tre mindre privata skiften norr och öster 

om Nybyggesjön.

I figur 1 redovisas områdets läge samt ett avsnitt från den topogra
fiska kartan över området (kartbeteckning: 17G NV och 18G SV).

1SMP
■pmp

'
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Jämtgaveln är ett småkuperat och mosaikartat område med många myrar 
och sjöar insprängda i skogslandskapet.
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Figur 1. Karta över inventerings- 
området samt dess läge i länet.
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2. ALLMÄNT OM SKOGEN

Huvudparten av Jämtgavelns skogar utgörs av slutavverkningsbestånd i 
åldrarna 100-130 år. Tallen är det dominerande trädslaget och utgör 
drygt 60 % av det totala virkesförrådet. Granskog återfinns i större 
utsträckning endast på Bastunäset samt i områdets NÖ del. I övrigt 
finns det dock ett mindre inslag av gran i nästan alla bestånd i 
området. För hela Jämtgaveln beräknas andelen gran till drygt 30 %. 
Övriga knappt 10 % utgörs till största delen av björk. Utifrån befint

ligt skogsindelningsmaterial och egna fältiakttagelser har i figur 2 
en grov trädslagsfördelningskarta sammanställts.

Med SCA:s indelningsmaterial som grund har ungefärliga medelvärden för 
några skogliga beskrivningstermer räknats fram. Dessa redovisas i 
tabell 1 och bör kunna användas som skattningar för hela Jämtgavelnom- 
rådet.

Tabell 1. Skogliga data för medel beståndet

Vegetationstyp frisk bl åbärs typ
Ståndortsindex T 17

Virkesförråd 162 rn^sk

Trädslagsblandning tall 60%
gran 30%

1 öv 10%
Medelhöjd 16 m
Medel diameter tall 23 cm

gran 16 cm
1 öv 16 cm

Anledningen till den stora dominansen av tallskogar är att de flesta 
områdena inom Jämtgaveln har haft en relativt hög skogsbrandsfrekvens 
(se kapitel 5). 0m vi bortser från det sista århundradet, då vi haft 
en aktiv brandbekämpning, har det i genomsnitt brunnit vart 60-80 år. 

Eftersom granen är betydligt känsligare för brand och dessutom är ett
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utpräglat sekundärträdslag, har den haft svårt att etablera sig i de 
brandpräglade delarna. Det är egentligen bara i fuktsvackor och i 
övrigt skyddade terrängpartier som man kan hitta äldre granbestånd.

De flesta av dagens bestånd består av den föryngring som uppkommit 
efter de stora skogsbränder, som drog fram över Jämtgaveln under 
perioden 1830-70. Tyvärr är beståndsbilden på de flesta håll påverkad 
av de dimensionsavverkningar och intensiva gallringar som genomförts i 
området under slutet av 1800-talet och under 1930- 40-talen (se kapi

tel 3 och 4). Detta har lett till att de ursprungliga naturskogarna, 
med inslag av många olika trädgenerationer, har reducerats till rela
tivt enhetliga bestånd, där i stort sett bara den senaste generationen 

finns representerad. Det skall dock påpekas att i vissa delar har 
dessa avverkningar utförts mycket försiktigt eller inte alls, varför 
man kan få en viss känsla för hur orörda skogar tidigare tett sig. 

Detta gäller speciellt områden inom Värsjöbergsmassivet samt SV delen 
av Oxsjöåsen. Spåren efter tidigare bränder i form av kolade stubbar 

och torrakor är även utanför dessa områden ställvis rikligt förekom
mande.

Vidare har den fram till idag 40-50 åri ga frånvaron av större skogliga 
ingrepp lett till att många bestånd börjar återfå en naturlig struktur 
som ger en viss urskogsprägel.

Vad gäller områdets skogstyper så dominerar den friska blåbärstypen 

starkt. Relativt stora arealer frisk lingonristyp återfinns också. 
Fuktiga ristyper kan påträffas i låglänta terrängpartier såsom myr
kanter och sjöstränder samt i smärre svackor. De rikare ört- och ört- 

ristyperna är mycket sparsamt förekommande och utgör endast mycket 
begränsade arealer längs surdråg och vissa sluttningars nedre delar.
De rikaste partierna som påträffades var i de urskogsartade granskogs
områdena nr 8-12 och 24 som finns omnämnda i kapitel 6. Vidare hitta

des en del örtrika partier i anslutning till den äldre bebyggelsen och 
dess ängsmarker.

För mer detaljerade uppgifter om skogstillståndet hänvisas till SCA:s 
och skogsvårdsstyrelsens beståndsbeskrivningar som innehåller de 

flesta skogi igt intressanta uppgifterna. Även om SCA:s beståndsindel-
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ning är relativt grov, bör noggrannheten vara tillräcklig för planer
ingen av ett så pass stort område som Jämtgaveln. Vad gäller ytter

ligare allmänna data om Jämtgavelns geologi, vegetation m m hänvisas 
till Norén och Simonsson (1983), Olsson (1974) samt Kardell (1977).

Inom delar av Jämtgaveln finns det fortfarande gott om 
äldre tallöverståndare kvar.
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3. TIDIGARE AVVERKNINGAR INOM JÄMTGAVELN

Jämtqaveln har trots sitt perifera läge vid ett flertal tillfällen 
exploaterats kraftigt på sina virkesti11 gångar. Eftersom inga mer 
systematiska arkivstudier har genomförts, är det naturligtvis svårt 

att exakt uttala sig om när exploateringen startade och vilken omfatt

ning den hade. Kardell har i rapporten "Jämtgaveln, nationalpark, 
naturreservat eller bara vanligt skogsområde" (1977) översiktligt 
redogjort för den skogliga aktiviteten i området. Denna beskrivning 
stämmer dock inte med den bild jag erhållit genom mina fält- och ar

ki vstudier.

Vad gäller de tidigaste avverkningarna anges i boken "Ur Borgsjö 
sockens krönika" att "de stora skogsavverkningarna i socknen började 
på 1850-talet" (Lindholm, 1921). De äldsta avverkningsspåren som med 
säkerhet kunnat dateras är åtminstone i ett fall äldre än så. De två 

äldsta härrör från träd med kolade riktskär, dvs träd som avverkats 
före sista branden i området. På så vis har avverkningar från mitten 

av 1800-talet kunnat påvisas, t>l a Värsjöberget (före 1844) samt Ox- 

sjöåsen (före 1853).

Eventuellt kan viss kommersiell avverkning ha förekommit långt tidiga

re, då Jämtlands första exportsåg, Ljungåsågen, som uppfördes 1723, 
bara ligger drygt 2 mil NNO om området. Sex år senare uppfördes Fager- 
vikssågen vid sjön Leringen, knappt 3 mil öster om området (Nordberg, 
1979). Fler och fler sågar byggdes i trakten under de kommande åren, 

men råvarubehovet var ändå mycket begränsat. Kring slutet av 1700- 
talet uppger Nordberg, att den totala råvaruförbrukningen för ett 
25-tal anläggningar inom Medelpadsdelen av Ljungans nederbördsområde 

rörde sig om 3000-4000 stockar/år.

Efterfrågan på virke gällde vid denna tid tall av mycket grova dimen
sioner och av god kvalitet. Första stocken skulle hålla minst 45 cm i 
topp, varför avverkningarna blev mycket selektiva (Nordberg, 1979).

- 7 -



Eftersom skogsbränder hade härjat svårt i de flesta bestånden rörde 

det sig sannolikt endast om något enstaka träd per hektar som uppfyll
de dessa kvalitetskrav.

En annan uppgift som tyder på en tidig exploatering av Jämtgavelns 
skogar kommer från John Broström (muntliqen). Han har berättat att det 
på Värsjöberget finns ett par kvarlämnade bjälkar med en dimension på 
ca 12 tum x 14 m. Att dessa tillyxats i skogen tyder på att de härrör 
från avverkningar som gjorts innan Getterån iordningställdes för 
flottning åren 1860-75.

De mera omfattande avverkningarna i Jämtgavelns skogar påbörjades 
sannolikt först i och med att övre delen av Getterån gjordes flott- 
ningsbar i början av 1870-talet. Torringsdammen, dvs dammen vid Tor
ringens utlopp i Getterån, uppfördes först 1875 (Johnson 1987). Tyvärr 
har tiden ej medgett några studier av arkivmaterial från de berörda 
skogsbolagen. Ej heller har studier i flottledsarkiven gett några 
upplysningar om tiden 1860-86. Den "normala" gången vid dylika arbeten 
var emellertid att mycket omfattande avverkningar drabbade de nyss 
tillgängliggjorda skogarna. Årsringsanalyser av bleckor, påbörjade 

riktskär samt gamla avverkningsstubbar ger också stöd för en liknande 
utveckling i Jämtgaveln. Analyserna visar att avverkning har förekom

mit över stora delar av Jämtgav^ln under åren 1866-87. Från denna 
period har 5 avverkningsstubbar, 1 fäll skada, 2 riktskär och 8 bleckor 
påträffats. I tabell 2 redovisas provernas fördelning på uppkomstår 

och i figur 3 deras lokalisering.

Vad gäller resultatet från analysen av prover från avverkningsstubbar, 
uppvisar detta en stor spridning på förmodade avverkningsår. Eftersom 
man idag ej kan avgöra om träden dött vid avverkningstillfäll et eller 
innan detta, är denna form av datering något osäker. Flera av de träd 
från vilka dessa prover tagits, kan ha dött i anslutning till någon 
brand och avverkats långt senare som torrträd. Proverna från riktskär 

och bleckor är däremot mycket tillförlitliga.

- 8 -





Tabell 2. Antal daterade vedprover med skador orsakade av huqqninqsverk- 
samhet.

Tids- Stämpel- Påbörjat Fäll- Avverknings- Kommentarer
period blecka riktskär skada stubbe

före 1890 8 2 1 5 Prover funna i
större delen av 
området. Äldsta 
provet fr 1866.

1890- 99 3 2 1

1900- 09 1 1 1 Alla prover från 
år 1900

1910- 19 10

1920- 29 3

1930- 39 47 1 1 Prover funna i 
hela området

1940- 49 15 1 1

1950- 59 4

1960- 10

- 9 -
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Trots omfattande avverkningar under senare delen av 1800-talet uppstod 
dock aldrig några kalmarker, eftersom huggningarna utfördes som sk 

dimensionsblädning. Denna metod innebar att endast träd av en viss 

minidimension avverkades, och yngre, klenare och skadade träd lämnades 
kvar. För exempelvis Skönviks-bolagets marker i Ljungans dalgång gäll
de från mitten av 1860-talet att endast träd som var grövre än 33 cm 
på 1,8 meters höjd fick avverkas (Arpi, 1955). Exempel på hårdare 

restriktioner fanns för andra bolag. Denna avverknings form, plus det 
faktum att dåtidens bestånd var mycket skiktade pga en hög brandfrek

vens, ledde till en utglesning av beståndens grövre träd. Några kal- 
hyggeslika marker var det aldrig tal om.

Nya dimensionsavverkningar företogs i Jämtgaveln åren 1894-96, bara 10 
år efter den tidigare avverkningsperiodens slut. Förmodligen hade 

dimensionskraven sänkts pga den ökade efterfrågan på trävaror, och man 
kunde återigen gå in i området och avverka. Enligt Arpi (1955) skedde 

en markant minskning av sågtimmersdimensionerna under åren 1890-1900 
inom det sk Sundsvall sdistriktet. Tre bleckor och två fällskador be
lägna i området S och SO om Hbnkfjorden, har daterats från denna peri

od. Dessutom redovisas under samma tidsrymd mycket höga flottnings- 
mängder från Getterån (se figur 4). Förmodligen avverkade man även i 

de centrala delarna. På en gammal skifteskarta från 1886 (SCA) finns 

en anteckning: "Abrahamsson Afverkas till Getterån, Ortvikens" norr om 
Bodmyrtjärnen. Eftersom detta skifte övertogs av Skönvik 1897 bör 
avverkningen ha skett någon gång mellan 1887 och 1897.

Även kring sekelskiftet förekom viss avverkning inom området. Ett par 
fällskador har daterats till 1899 och 1900. Flottningsmängderna var 

dock relativt blygsamma under dessa år, varför avverkningarna troligen 
var mycket begränsade. Kanske var avverkningarna ett resultat av att 
stora skogsmarksarealer bytte ägare strax före sekelskiftet. T ex 
övertog Tunadals AB fastigheten Badstugunäset år 1898 och år 1900 
köpte trävaruaktiebolaget Karlsvik de idag bolagsägda Täljeskiftena 
(Wermelin muntl.).

Nästa större avverkningsomgång som har spårats inträffade under åren 
1910-14 på den bolagsägda delen av Täljeskiftet. Ägare är idag SCA,

11



och under de aktuella åren var det Karlsvik. Här har 7 stycken stäm
pel bl eckor i levande träd daterats. Dessa prover tyder på att man 
började avverka längst i norr 1910 för att år 1914 ha nått skiftets 
södra del vid stranden av Torringen. Detta naturligtvis under förut
sättning att man som brukligt stämplade hösten innan avverkning. Under 
dessa år visar också flottningsstatistiken att betydande mängder tim
mer lämnade Getteråns distrikt 1.

De avverkningar som sannolikt präglat skogens utseende hårdast utför
des dock så pass sent som på 1930-talet och under början av 1940- 
talet. Huggningsformen var då troligen mer gal 1ringsanpassad. Dvs man 
var inte bara ute efter det grova timret, utan man eftersträvade även 
att få ett jämnt och vitalt bestånd. Sålunda avverkade man det mesta 
av den äldre och brandskadade skogen. Inom inventeringsområdet har 
bleckor och riktskär hittats från näst intill alla år under perioden

1929-44 (tabell 2). Det är endast från år 1934 och 1943 som dylika

spår ej återfunnits. I det första fallet kan också med viss säkerhet
konstateras att inga större avverkningar ägde rum, eftersom ingen
flottning utfördes under år 1935.

Bleckor från åren 1929-32 hittades i de östra delarna, från Korssjön i 
norr och till Getterån i söder. Vad gäller avverkningarna närmast 
Nybyggessjön och norr därom skedde dessa sommaren 1931 och virket 
lades upp i mindre väl tor. Under vintern 1931/32 kördes detta virke 
söderut över Storavan, Jöns-Ols tjärn och över Bodmyran ner till Fett- 
jetjärnen. Totalt deltog 15-20 körare under dessa transporter (Bro

ström muntl.).

Enligt samme uppgiftslämnare kal höggs mindre partier i dessa trakter 
(betecknat som kalmark/ungskog i figur 3) år 1935, och vintern 1936/37 
körde vår sagesman gallringsvirke från området "väster" om Nybygges
sjön och norrut över myrarna till Räggsjön. Av stämplingsbleckorna att 
döma har det även avverkats väster om Nybyggessjön 1938/39.

På fastigheten Badstugunäset verkar avverkningarna ha börjat år 1935 
norr om Munkfjorden och fortsatt fram till 1941. Vissa bestånd har 

tom stämplats i två omgångar med 3-4 års mellanrum. Därefter tycks
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dåvarande ägaren Skönviks AB ha flyttat sina avverkningar till de 

centrala Tälje-skiftena, som löper rakt över Värsjöberget. Bleckorna 
här härrör från åren 1940-44.

Under nästan hela denna period (1929-44) var flottningsaktiviteten 
mycket hög, och sammanlagt transporterades ca 700 000 timmer på övre 
delen av Getterån (se figur 4). Som framgår av figur 3 berördes så 
gott som hela den bolagsägda skogen av dessa stämplingar och därpå 

följande avverkningar. Prover från privatskiftena visar att även där 
har viss avverkning skett under denna tidsrymd.

Efter dessa omfattande avverkningar dröjde det drygt 10 år innan nästa 
större huggningsingrepp gjordes. År 1957 eller 1958 gallrades relativt 

stora arealer i områdets NV del längs Jämtlandsrån (Johansson muntl). 
Det var SCA:s Bräckeförvaltning som i samband med stora avverkningar 
på Jämtlandssidan även gick in på Medelpadssidan och tog ut gallrings- 

virke. Gallringarnas omfattning framgår av figur 3. Vi lyckades ej 
hitta några kvarlämnade träd med bleckor från dessa år.

Några år senare (1963/64) gallrade SCA:s Borgsjöbevakning bestånden 

söder om Skarptjärnen samt utefter vägen upp mot Värsjöberget (Bolin, 
muntl). Stora delar av de stämplade bestånden gallrades dock ej, och i 
dessa delar finns gott om daterbara bleckor. I övrigt är gallringarna 
mycket noggrant utförda och inga äldre träd finns kvar. Alla de i 
figur 3 markerade bleckorna "63" ligger i de delar som aldrig gall
rades.

I södra delen av området V om Bodmyran har några stämplar från 1962 
påträffats. Vidare har det huggits en del runt myren vintern 1978/79. 

Detta skedde samtidigt som hygget vid vägskälet i SO delen av området 
togs upp, och var en direkt följd av en omfattande tromb sommaren 1977 
(Semb, muntl.).

I korthet kan kulturinflytandet från skogsbruket sammanfattas enligt 
följande:
Skogsavverkningar har bedrivits vid ett flertal tillfällen sedan mit
ten av 1800-talet. Omfattande dimensionsavverkningar bedrevs efter det
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att övre delen av Getterån gjordes flottningsbar på 1870-talet. Även i 
slutet av 1890-talet gjordes dimensionsavverkningar i västra delen av 
området.

Under 1900-talet kan man urskilja 3 perioder med mera omfattande av
verkningar; 1910-14 i de centrala delarna, 1929-44 över i stort sett 
hela området samt 1957-63 utefter skogsbilvägarna i norr och läns- 
gränsen mot Jämtland.

På Oxsjöåsen slingrar sig en fin gammal stig upp 
till Nybyggesjön.
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4. FLOTTNINGEN PA GETTERAN

I ett försök att ytterligare utreda de skogliga aktiviteterna inom 
Jämtgaveln har äldre handlingar angående flottningen i Getterån stude
rats. Ljungans flottningsförenings akter finns arkiverade på Landsar
kivet i Härnösand, och från akt "Ljungans biflottleder 40:0 Getterån" 

har sifferuppgifter om mängden flottat virke hämtats. Övriga uppgifter 
har erhållits från i huvudsak två källor: "Torringen och Jämtgaveln - 
en gammal riksgränstrakt", ett manus som Ivan Johnsson, Skog, välvil
ligt ställt till mitt förfogande, samt från boken "Ljungan - vatten
byggnader i den näringsgeografiska miljön 1550-1940" av Perola Nord
berg (1977).

När flottningen påbörjades är något osäkert då de befintliga dokument
en är relativt få. Det äldsta arrendekontraktet angående utarrendering 
av fl ottni ngsrätten gäller hemmansägarna i Wästanå och är daterat 1 
januari 1851. Enligt Nordberg skrevs dylika kontrakt med alla mark
ägare åren 1850-52. År 1856 ansökte "James Dickson å compagni" hos 

Landhövdingeämbetet om att få iordningställa Getterån mellan Torringen 
och Ljungan som flottled. Denna ansökan bifölls 20 oktober 1857 (Nord
berg, 1977), och från samma år finns en kostnadsberäkning för detta 

arbete.

Ungefär samtidigt hade trävaruhandlaren A P Hedberg köpt upp Badstugu- 
näsets krononybygge och var fr o m 1857 ensam ägare till denna fastig
het. Dicksons bolag hade förmodligen ett visst samarbete med Hedberg 
eftersom det ej hade några egna skogsintressen runt Torringen.

Torringsdammen, dvs dammen vid Torringens utlopp i Getterån, uppfördes 
enligt äldre handlingar 1875 (Johnson, 1987), och förmodligen startade 
en intensiv exploatering av de västra delarna av Jämtgaveln vid denna 

tidpunkt.

I de östra delarna kan eventuellt exploateringen ha startat några år 

tidigare, eftersom virket härifrån kördes med häst ner till ett avlägg 
ca 5 km nedströms Torringen, vid Fettjetjärnen.
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År 1884 övertog Ortvikens ångsåg flottningsrättigheterna från Dickson, 
och samma år hölls även flottledssyn inför bildandet av en flottleds- 
förening. Tillstånd till bildandet erhölls 1886 och två år senare hade 
föreningen konstituerats.

Tyvärr har inga uppgifter om flottningens omfattning innan fl ottni ngs- 
föreningens bildande kunnat erhållas. Däremot har vissa senare upp
gifter kunnat erhållas ur flottningsföreningens räkenskapsböcker och 
revisionsberättelser. Uppgifterna är tyvärr ganska schematiskt samman
ställda. Getterån var indelad i 5 distrikt varav distrikt 1 utgjordes 
av sträckan från Torringen till "Givsjöbäckens inflöde". Denna bäck 

verkar dock vara en skrivbordsprodukt. Troligen avses "Grässjöbäcken" 
från "Västanå-Grössjön" (enl topografiska kartan) vars inflöde är 

beläget ca 8 km nedströms Torringen. Siffrorna från distrikt 1 kan 
alltså även omfatta timmer från avverkningar utanför Jämtgavelns grän

ser. Tyvärr finns även en del luckor i statistiken från de första 
åren. Mängden framflottat virke från distrikt 1 redovisas i figur 4.

Den äldsta uppgiften om flottat virke är från år 1890 då AP Hedbergs 
AB (dåvarande ägare till fastigheten Badstugunäset) flottade drygt 
2500 enkel timmer. Nästa uppgift är från 1894 då aktiviteten var betyd
ligt större och ca 30 000 enkel timmer flottades. År 1894 beskrivs 
dammen vid Torringen enligt följande "Torringsdam med 4 luckor och 
ränna är gammal och rutten, men anses för kommande årets fl ottning 
användbar om under förutsättning att vatten och virkessläppningar 
försiggår med försiktighet och omtanke". Även 1895 och 1896 flottades 

stora mängder; 40 000 resp 76 000 enkel timmer lämnade då första dist
riktet. Bolagen Skönvik, Hedberg och Tunadal, vilka vid denna tidpunkt 

ägde större delen av Jämtgaveln, stod för ca 1/3 var av timmeravverk
ningarna vid denna tidpunkt.

Därefter dröjde det fram till åren 1911-15 innan några större mängder 

noterades. Minst 110 000 enkel timmer flottades under dessa år (upp
gifter saknas från 1905-10, 1914 och 1916) och Skönviks AB stod nu för 
ca 80% av flottgodsmängden.
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Figur 4. Flottningsmängder från distrikt 1 i Getterån. Svarta 
staplar visar särredovisade vården från Torringen.

Antal timmer

1890 92 94 96 98 1900 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Den i särklass största avverkningsperioden efter flottningsföreningens 
bildande kom under åren 1928-42. Då flottades totalt 770 000 klampar 
(enkeltimmer) på distrikt 1. För åren 1930 och 1936-42 redovisades 
mängden flottat virke separat för Torringen, och den uppgick till ca 
250 000 klampar. AB Skönviks andel, vilka då ägde så gott som all 
nuvarande SCA-mark, var ca 72 % eller 180 000 klampar. 1942 var sista 
året som några flottgodsmängder särredovisades från Torringen, och 
enligt muntliga uppgifter (Broström) bedrevs flottning från Fettje- 
tjärnen sista gången år 1946. Från och med 1943 och. fram till sista 
flottningsåret 1954, var också de redovisade flottningsmängderna rela
tivt små på Getteråns distrikt 1. .

Brandljud i tallarna avslöjar den höga brand
frekvensen som varit inom Jämtgaveln.
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5. SKOGSBRANDSHISTORIKEN INOM JÄMTGAVELN

All mänt

Långt innan människan började utnyttja träråvaran i Jämgavelns skogar 

skedde en kontinuerlig omsättning av trädgenerationer genom talrika 
skogsbränder. Äldre träd försvagades och dog genom de skador bränderna 

gav upphov till, och efter bränderna uppstod gynnsamma betingelser för 
naturlig fröföryngring. Eftersom brändernas intensitet och utbredning 
varierade beroende på väderleksförhållanden och topografi blev resul
tatet aldrig några homogena och likåldriga skogar. I stället var skog

arna mycket mosaikartade och bestånden ofta skiktade. Typiskt var 
också det rikliga inslaget av torrträd och lågor, som gav dåtida norr- 

1 andsskildrare intrycket av att skogen var mer grå än grön (enligt 
Nordberg, 1977 och 1979).

Den stora mängden torrt virke i skogarna medförde att naturligt upp
komna skogsbränder uppstod oftare och hade lättare att sprida sig än i 
dagens kulturskogar. Eftersom Jämtgaveln är beläget mycket långt ifrån 
större byar har avverkning av torrträd för bränsleändamål sannolikt 

aldrig varit speciellt omfattande. Förmodligen var det först vid av
verkningarna på 1900-talet som ett uttag av dessa skedde. De naturliga 

förutsättningarna för uppkomst av skogsbränder bör därför ha varit 
gynnsamma under en mycket lång tid.

Metoder

Dateringen av skogsbränder har skett genom årsringsstudier av prover 
tagna från brandskadade träd. Genom att räkna antalet årsringar som 

utbildats i överval 1 ningsveden kring en skada kan brandåret faststäl
las. Vår strävan har varit att hitta levande träd med så många skador 

som möjligt. Dessutom eftersträvade vi att få dem så väl fördelade 
över området som möjligt.
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I de fall där levande träd uppvisat två eller flera skador har även 
provtagning av brandskadade torrakor och stubbar skett. På dessa 
prover har vi försökt att utnyttja den sk cross-datingtekniken, dvs 
att med ledning av kända brandintervall i levande träd pussla ihop 
dessa med motsvarande intervall i döda träd/stubbar. På så vis kan 
mycket gammalt vedmaterial utnyttjas och långa brandkronologier er
hållas.

Provtagningen av träden har skett genom att kil formade tvärsnitt så
gats ur stammens bas. Detta har gjorts på ett sådant sätt att över- 
vallningsveden och skadans periferi inkluderats. I möjligaste mån har 
vi också försökt att få med märgen, för att kunna bestämma trädets 
total ål der.

Dateringen av proverna har skett med hjälp av stereolupp på Skogshög- 
skolans årsringslaboratorium. Vad gäller noggrannheten vid denna typ 

av datering brukar i allmänhet t l år anges (Zackrisson 1977). I de 

fall branden ej ligger allt för långt tillbaka i tiden och provmate
rialet är stort torde man kunna hålla sig inom denna marginal. I de 

fall där bränderna ligger mer än 200 år tillbaka i tiden och proverna 
är få, bör dock lite vidare ramar anges, kanske t 3 år. För enstaka, 
svårtydda prover, med otydliga årsringar, bör ännu vidare intervall 

anges (Kohh, 1975).
De fenomen som ger upphov till osäkerhet vid dateringar är utebliven 
årsringsbildning samt partiell årsringsbildning. Utebliven årsrings- 
bildning uppträder speciellt ofta hos 1ångsam-växande trädindivid. I 

vårt material saknade exempelvis ett levande träd 25 årsringar. Par
tiell årsringsbildning uppträder oftast vid skador eller hastiga kli
matfluktuationer under tillväxtsäsongen. Troligen kan sådana ringar 

identifieras i de flesta fall.

Sammanfattningsvis beror noggrannheten på provernas kvalitet och 
antal. När det gäller de i kommande avsnitt redovisade stora brandåren 

är materialet så pass stort att marginalen t 2 år bör vara tillräck
lig även för de äldsta bränderna.
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Resultat

Provta£nHi£er^

Totalt insamlades drygt 200 prover från brandskadade träd och stubbar. 
Provtagningen skedde över i stort sett hela inventeringsområdet. No- 
terbart är dock att på de privata skiftena var det mycket svårt att 

hitta levande träd med brandljud. Förmodligen är detta en följd av att 
de privata markägarna varit betydligt noggrannare än bolagets huggare 
med att avverka gamla och skadade träd. Även bolagsavverkningarna har 
i många fall varit så omfattande, att det på flera lokaler varit 
mycket svårt att hitta gamla träd med flera brandskador.

A rvt alet _§_k ogjs br äji d er_och_deras omf at t n i n g

I stort sett all mark har drabbats av brand under någon tidsepok. 
Förutom Jämtgavelns nordöstra hörn är det endast några få hektar
stora bestånd som undgått brand under de senaste två århundradena. I 
tabell 3 framgår vilka brandår som daterats i olika delområden samt 
hur många dateringar som gjorts för respektive år.

1680

1735
1 7 70

179S
183 1

1873

Stamtrissa från en tall som varit med om fem olika bränder. Genom att 
räkna antalet årsringar som utbildats i övervallningsveden kring en 
skada kan brandåren fastställas.
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Tabell 3. Daterade brandår inom olika delar av Jämtgaveln, samt an
talet prover för respektive datering. Områdesindelningen 
framgår av figur 5.

Del områden Antal

Brandår
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prover

(1364) 1 1
1420 1 2 2 5

(1458) 1 1
1475 2 2

(1480) 1 1
1491 2 2

(1499) 1 1
1521 2 7 3 1 4 2 1 20
1576 1 2 7 2 2 2 3 19

(1585) 1 1
(1599) 1 1

(1603) 1 1
1643 1 3 3 7
1648 2 2
1652 1 1 2
1668 3 3
1677 8 5 4 1 2 2 5 27

(1689) 1 1
1693 2 2
1697 1 3 4

1723 2 3 5
1729 1 4 12 2 5 24
1735 10 2 12
1749 2 2
1755 2 2
1766 8 8
1770 3 4 8 9 1 5 30

1775 1 2 3
1779 3 3
1780 2 2
1785 2 2 4
1789 5 14 19

(1790) 1 1
1794 1 1 2 4
1798 10 1 5 4 20

1802 2 2
1807 5 4 3 2 14

(1812) 1 1
(1814) 1 1
1827 4 4 8
1829 7 7
1831 12 2 2 1 7 4 28
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Del områden Antal

Brandår
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 prover

(1840) 1 1
1843 10 6 2 18
1844 10 10

(1845) 1 1
1847 5 6 11
1855 2 2 4
1857 3 3

(1860) 1 1
(1862) 1 1
(1864) 1 1
1868 10 3 21 34

(1869) 1 1
1870 1 1 2
1871 3 3

(1872) 1 1
1873 4 4
1882 2 2

(1883) 1 1
1885 4 4

(1889) 1 1
1894 3 3

(1895) 1 1

Totala 
antal et 
brandår 5 8 9 7 11 16 7 16 10 13 8 14 64

Antalet
"osäkra"*
brandår 2 3 1 1 5 1 2 3 3 21

* "Osäkra" brandår, dvs de årtal som satts inom parentes, har daterats 
med endast ett prov.

- 23 -



■° m c

cd \ n
O? V

 ̂4

'v

^<:r: oSw :^::r ✓v?

’CO cd

CO ^

C ti

~o c

9> c V C\J
hr CO >3 *-* O
LL *

24

St
ör

re
 om

rå
de

 var
ifr

ån
 

da
te

rb
ar

a b
ra

nd
pr

ov
 sak

na
s.



Dateringen av proverna visar att skogsbränder har förekommit vid 64 
tillfällen från år 1364 fram till den senaste större branden år 1894.
I de fall där flera prover har gett samma brandår vid dateringen, har 

dessa år bedömts som "säkra" brandår. 21 brandår har belagts med bara 

ett prov. I dessa fall kan man inte vara säker på att dateringen är 

helt korrekt eller att det verkligen rört sig om en mer omfattande 
skogsbrand. Dessa årtal har i tabell 3 marketas som "osäkra". Man kan 
diskutera om åren 1652 och 1870 borde hänföras till denna grupp. Dessa 

brandår har daterats med två prov, men de enskilda dateringarna ligger 
mycket långt ifrån varandra, varför det ej kan ha rört sig om samma 

brand.

Delområde 8 har den högsta brandfrekvensen med 13 "säkra" bränder 
sedan början av 1500-talet. Det är i synnerhet området kring Skarp
tjärnen och västerut mot Stenbittjärnen som härjats hårt. Mellan åren 
1652 och 1873 brann det sju gånger, eller i genomsnitt vart 37:e år. 

Tyvärr är detta också ett av de starkast genomhuggna områdena varför 
brandkronologin är relativt kort.

Generellt sett återfinns den högsta graden av brandpåverkan i områdets 
centrala delar. I Värsjöbergsmassivet, Oxsjöåsen, området V om Värsjö- 
bäcken samt det tidigare nämnda Skarptjärnsområdet finns spår av mer 

än tio "säkra" bränder efter år 1521. I Värsjöbergets sydslutting är 
det genomsnittliga brandintervallet så pass kort som 47 år under peri

oden 1420-1843.

I de mera perifera delarna är brandfrekvensen lägre, för att i ytter
områdena i väster och öster vara lägre än en gång per hundra år. En 

orsak till, och följd av, detta är att bestånden har ett mindre inslag 
av tall. I stället är det granen som beskogar dessa ofta något fuktiga 
marker. Granskogar har som regel ett betydligt mindre förråd av tjär- 
impregnerade torrträd/1ågor, vilket gör dem mindre brandbenägna.
Granen gynnas även av frånvaron av brand, medan det förhåller sig 
tvärtom med tallen. Den lägre brandfrekvensen medför också att före
komsten av gamla, av brand "härdade", träd och stubbar är ringa, och 
därigenom försvåras eller omöjliggörs brandkronologiska studier.
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I delområde 3:s centrala delar har ett genomsnittligt brandintervall 
på 74 år fastställts för perioden 1499-1868. I delområde 1, 9 samt 
östligaste delen av 11 är brandintervallen längre, men här saknas 
längre daterbara serier.

I området NO om Nybyggessjön har överhuvudtaget ingen brand kunnat 
dateras. Här ligger den senaste branden i de flesta fall mer än 250 år 
tillbaka i tiden. Dessa delar är kraftigt grandominerade.

Som tidigare nämnts har 64 brandår daterats. Den tidsmässiga fördel
ningen framgår av tabell 4.

Tabell 4. Den tidsmässiga fördelningen av bränder i Jämtgaveln.
Inom parentes anges antalet osäkra brandår, dvs där enbart 
en datering föreligger.

År
1300-99
1400-99
1500-99
1600-49
1650-99
1700-49
1750-99
1800-49
1850-99

Antal 
1 (1) 

6 (3) 
_4_(2)

3 (1) 
6 (1)

4 (0) 

11 (1) 

12 (4) 
17 (8)

Av tabellen att döma har antalet skogsbränder ökat betydligt efter år 
1750. Från 1750 till 1900-talets början brann det i genomsnitt oftare 
än vart fjärde år inom Jämtgaveln. Därefter har inga större skogs
bränder inträffat. Som kuriosa kan nämnas att år 1973 orsakade en 
oförsiktig fiskare en mindre brand vid Raskbobäckens utlopp i Munk
fjorden. Några hundra kvadratmeter skogsmark brändes då av.

Den vanligaste brandorsaken har sannolikt varit blixtantändning, men 
flera av de redovisade skogsbränderna kan ha uppkommit genom männi
skans försorg. Dessa trakter har, trots sitt läge, förmodligen utnytt
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jats av människor i relativt stor utsträckning. Sjön Torringen, med 
sitt tidigare rika rödingsbestånd, har sedan urminnes tider betraktats 
som en mycket värdefull fiskesjö. Leden Getterån-Värsjöbäcken- Vär- 

sjön-Räggsjön utgjorde enligt muntlig tradition den gamla färdvägen 
mot Östersund under medeltiden, och flera fynd av järnmalmstil 1 verk

ning utefter ån och kring sjöarna styrker mänsklig aktivitet mycket 
långt tillbaka i tiden (Johnson, 1986). Vidare har det funnits en 

finsk bosättning på Oxsjövallen ca 6 km SO om området sedan år 1622 
(Johnson, odat.). Dessa finnkolonisatörer odlade ofta råg på svedje

fall. Denna verksamhet bidrog sannolikt till en högre brandfrekvens i 
området nära bosättningen. Om detta inflytande även berört Jämtgaveln 
är mera osäkert. Som Kardel 1 (1977) påpekat är Jämtgavelns relativt 
blockrika marker mindre lämpliga för svedjebruk. I sammanhanget kan 
det noteras att Lindholm (1921) uppger att en förklaring till namnet 
Bastunäset kan vara att där har funnits ett torkhus för säd. Här finns 
också några av Jämtgavelns mest lämpade områden för svedjebruk.

Den ökning i brandfrekvens som redovisas i tabell 4 motsvarar inte en 
lika stor ökning i verkligheten. Spåren efter mindre skogsbränder i 
äldre tider har i många fall försvunnit genom övervall ning, avverkning 

och mortalitet i den äldre trädgenerationen, medan de från senare tid 
ännu kan identifieras. Sålunda har nog brandfrekvensen underskattats 
för tiden 1400-1700. Eftersom många av 1800-talets bränder bara är 
daterade på en lokal, indikerar detta en mycket begränsad areell ut

bredning, varför det också är osäkert om det totala brandinflytandet 

ökat under denna tid. Några direkta studier av de brandhärjade areal
ernas omfattning under olika tidsperioder har ej utförts.

En förklaring till att vi ev. har haft en något högre brandfrekvens 
sedan mitten av 1700-talet kan vara att kulturinflytandet har ökat. 
Utöver de tidigare nämnda företeelserna kan man tänka sig att långväga 
skogshuggare, vallpojkar samt myrslåttrare av misstag har orsakat 
bränder. Vid denna tid etablerades även en bosättning vid Nybygges- 
sjön, vilket under 1800-talet övergick till ett samfällt fäbodställe 
(Kardel 1 , 1977).

0m man studerar brandfrekvensen på enskilda lokaler med långa krono
logier, kan man ej finna någon drastisk ökning av brandfrekvensen
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från mitten av 1700-talet. Områdets längsta brandkronologi som är 
hämtad från höjden strax NV sammanflödet Värsjöbäcken/Getterån, ser 

exepmelvis ut som följer:

Brandår 1364 1420 1458 1521 1576 1677 1729 1775 1829

Intervall x 56 x 38 x 63 x 55 x 101 x 52 x 46 x 54 x >157 

Ytterligare exempel på brandfrekvenser på olika lokaler ges i figur 6.

De_stör_re^ skogs brändernas^ jutbredn_i_ng
I sammanställningen över brandproverna (tabell 3) framgår att 64 
brandår daterats inom Jämtgaveln. Vid sju av dessa brandår förekom två 

geografiskt skilda bränder, och i ett fall tre skilda bränder. Totalt 
rör det sig alltså om ett sjuttiotal skogsbränder inom Jämtgaveln. I 
detta avsnitt skall de geografiskt mest omfattande bränderna beskri

vas.

När det gäller brändernas geografiska utbredning redovisas kartor över 
de aktuella brandprovernas läge (figur 7a-h). Dessa kartor får ses som 
en beskrivning av brändernas minimala utbredning. Detta pga svårig

heter att hitta daterbart material i alla bestånd samt det faktum att 
träd ej behöver uppvisa några skador trots att en brand dragit fram. 
För bränder längre tillbaka i tiden är dessutom sannolikheten liten 
att hitta ett kvalitativt gott dateringsmaterial, både vad gäller 

levande träd och stubbar.
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Följande viktiga brandår har daterats:

1420 En skogsbrand som troligen omfattade större delen av 
Jämtgavelns centrala delar. Branden har belagts från 
VärSjöbergets sydsluttning, området kring Bodmyrtjärnarna 
samt Oxsjöåsens södra del (se figur 7a). Många av de 
äldsta träden på övriga delen av Värsjöberget samt NO om 
Munkfjorden grodde omkring år 1420-40 varför det är 
troligt att de uppkommit som en följd av denna brand.

1420
Figur 7a. Lokaler där 1420 års brand daterats

Nybyggesjön

Värsjön

iSPil

a Brandlokal 1 o
t—.-.I.* ■ ‘±±z

1 km
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1521 En mycket stor skogsbrand drog fram över i stort sett 
alla delar av Värsjöbergsmassivet, Bodmyrtjärnarna samt 
Oxsjöåsen, d v s i princip de delar där daterbart material 
av tillräcklig ålder har hittats (se figur 7b). Branden 
kan alltså ha haft betydligt större utbredning än vad 
kartan visar.

Figur 7b. Lokaler där 1521 års brand daterats
1521

Värsjön

a Brandlokal
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1576 Ännu ett år då en mycket omfattande brand har spårats.
Branden berörde hela Värsjöbergsmassivet, skogsområdet 
NO om Munkfjorden samt området kring Bodmyrtjärnarna i 
SO (se figur 7c).

Figur 7c. Lokaler där 1576 års brand daterats

Nybygges jon

Värsjön

a Brandlokal
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1643 Spår av skogsbrand har konstaterats på två olika lokaler.
Ett prov återfanns på en udde i Norrfjorden längs Torringens 
norra strand (se figur 7d). I denna del av området har det 
dock varit svårt att hitta äldre dateringsmaterial, varför 
brandens utbredning ej kunnat fastställas. Frånvaron av 
brandskador längre österut tyder på att denna brand är 
geografiskt skild från den brand som spårats i Värsjö- 
bergets SV-sluttningar.

'Nybyggesjön

Tir. w ii ■■lorrmgen
Värsjön

Figur 7d. Lokaler där 1643 års brand daterats
1643

a Brandlokal
1 O 1 km“ ---- i
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1677 Under detta år rasade den skogsbrand som har belagts på 
flest ställen inom Jämtgaveln. Prover som gett denna 
datering återfanns över i stort sett hela den västra och 
centrala delen av området (se figur 7c). Det är endast på 
Bastunäset och väster om Raskbobäcken, där äldre daterings- 
material i stort sett saknas, som denna brand ej har belagts.

Även i områdets östra delar har vi på de flesta lokaler 
väster om Ovån/Nybyggessjön återfunnit spår efter denna 
brand. Enda undantaget här utgörs av det annars så ofta 
brandhärjade området mellan Stenbittjärn och Skarptjärnen.

Figur 7e. Lokaler där 1677 års brand daterats

1 Nybyggesjön

Värsjön

a Brandlokal
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1729 En relativt stor brand drog detta år fram över Värsjö- 
bergets norra och östra sluttningar samt sydost om 
Värsjön/Värsjöbäcken (se figur 7f).

1735 En eller eventuellt två bränder härjade i Jämtgavelns
norra del. I området mellan Stenbittjärn och Skarptjärnen 
har branden daterats på ett flertal lokaler (se figur 7f) 
Dessutom återfanns två skador på en lokal strax V om Ny- 
byggessjön. Om denna utgjorde en separat brandhärd eller 
ej är osäkert. Detta p g a att skogsmi1jöerna längs Ovån 
och dess myrar inte innehåller några äldre träd, och där
med ej heller något tillförlitligt dateringsmaterial.

Figur 7f. Lokaler där 1729 och 1735 års brand daterats a 1729 
• 1735

tå Nybyggesjön

Värsjön

a • Brandlokal
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1770 Under detta år förekom ett par större bränder inom Jämt
gaveln. I den västra delen drabbades ett område i Värsjö- 
bergets nedre sydvästsluttning, i stort sett efter 
Torringens strand (se figur 7g). Branden sträckte sig 
även ut på Bastunäset. I Jämtgavelns centrala delar brann 
Oxsjöåsen samt området norr om denna. Branden sträckte 
sig i öster fram till Nybyggessjön.

Figur 7g. Lokaler där 1770 års brand daterats 1770

Nybyggesjön

Värsjön

a Brandlokal i o 1 km



1789 Cirka 200 ha skog mellan Döviken (Munkfjorden) och Värsjön 
drabbades detta år av en skogsbrand (se figur 7h). I litte
raturen anges 1788 som ett stort brandår i Norrland. Efter
som detta år ligger inom felmarginalen kan man eventuellt 
tänka sig att en feldatering gjorts i detta fall.

1798 Detta år inträffade en av de större bränderna i områdets 
östra del. Området kring Stenbittjärn/Skarptjärnen,
S delen av Oxsjöåsen, området öster om Värsjömyren samt 
området väster och söder om Storavan berördes (se figur 7h). 
Förmodligen var brandens utbredning betydande även utanför 
inventeringsområdets östra gräns.

1807 Ännu ett år då två olika bränder har kunnat konstateras.
I söder har några få träd längs Torringens strand skador 
från detta år (se figur 7h). Norr om Munkfjorden brann ett 
betydligt större område. Från länsgränsen i väster har 
brandskadade träd påträffats ända bort mot Tvåtjärnarna.
Det verkar dock som om branden hade ett relativt smalt 
utbredningsområde, alternativt att det brann mycket lätt 
i angränsande terrängavsnitt.

□ 1789 
a 1798
• 1807Figur 7h. Lokaler där 1789, 1798 och 1807 års brand daterats

Ny byggesjon

Värsjön

□ a* Brandlokal
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1831 Ett verkligt stort brandår i Jämtgaveln. Spår efter tre 
olika bränder har påträffats. Den största brandens ut
bredning är näst intill identisk med 1798 års brand, 
dvs området från Skarptjärnen i norr över Oxsjöåsen 
och till Bodmyrtjärnarna i söder (se figur 7i). I SÖ har 
brandskador påträffats ända ut mot inventeringsområdets 
gräns.

Det näst största brandfältet återfanns ute på Bastunäset, 
där i stort sett hela näset tycks ha hemsökts av branden. 
De flesta av dagens bestånd består av den föryngring som 
uppkom efter branden.

Den tredje lokalen där en brand från detta år spårats är 
strax söder om Jämtlandsrågången, mellan Torringen och 
Raskbotjärnarna. Utbredning av denna brandhärd är dock 
mycket osäker.

Figur 7i.' Lokaler där 1831 års brand daterats 1831

Nybyggesjön

Värsjön

a Brandlokal
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1843 Två (eventuellt tre) bränder har daterats från detta år.
Strax söder om Värsjön har ett par prover visat på en 
relativt begränsad brand på en skogsholme i det myrdominerade 
terrängpartiet. Ett betydligt större brandfält återfanns i 
Värsjöbergets syd- och västsluttningar. Eventuellt kan 
provet öster om Munkfjordstjärnen tyda på ytterligare en 
isolerad brandhärd, eftersom denna brand ej påträffats i 
angränsande delar trots ett digert provmaterial.

1844 De norra delarna av Jämtgaveln drabbades detta år av en 
relativt omfattande brand. Hela det skogklädda området nord
väst om Oxsjöåsen och Nybyggessjön berördes av denna brand. 
Denna gång kunde alltså inte den två meter breda Ovån 
fungera som brandhinder.

1847 Detta år har två olika bränder fastställts. En öster om 
Värsjöbäcken mot Bodmyrtjärnarna och en öster om bäcken 
Mellan Nybyggessjön och Storavan (se figur 7j). Förmod
ligen hade den senare branden en betydligt större utbred
ning österut, men förekomsten av dateringsmaterial var här 
mycket ringa. Eventuellt sträckte sig denna brand även åt 
nordväst mot Ovån, där en skada från detta år har daterats. 
Provets kvalitet är dock relativt dålig.

Nybygges jon

Töeringen
Värsjön

a#b Brandlokal O 1 kmi—■■*■■■■1 i

Figur 7j. Lokaler där 1843, 1844 och 1847 års brand daterats

a 1843 
• 1844 
■1847
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1857 Endast tre prover har hittats från detta år, men förmodligen 
brann stora delar av skogen som ligger väster om Raskbo- 
bäcken (se figur 7h). De dominerande trädens åldrar tyder 
på att de kan ha uppkommit efter denna brand. Sentida 
gallringar har dock förstört vidare dateringsmöjligheter.

1868 Detta år anses vara ett av de stora brandåren i Norrland 
och även stora arealer inom Jämtgaveln drabbades. Inte 
mindre än 34 träd med skador från detta år har påträffats. 
Från Värsjöbergets hjässa och norrut till en linje Raskbo- 
tjärnarna - Tvåtjärnarna har dessa brandljud hittats (se 
figur 7h). Dessutom finns en isolerad datering från en udde 
i Torringen i SV delen av området. Förmodligen sträckte sig 
branden även upp mot länsgränsen, men här har överhuvudtaget 
inga brandljud^påträffats p g a sentida gallringar. Denna 
brand var också den senaste riktigt stora branden inom 
området.

a 1857
Figur 7k. Lokaler där 1857 och 1868 års brand daterats a 1868

1färsjön

□ a Brandlokal
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8randr£fugj_e r
Som tidigare nämnts har förmodligen så gott som all mark härjats av 
skogsbrand någon gång under det senaste årtusendet. På kartan över 
områdesgränserna (figur 5) har några sk brandrefugier markerats. Dessa 

utgörs av terrängavsnitt som helt undgått eller åtminstone påverkats 

mycket svagt av den i omgivande marker senaste branden. I några fall 
har de med säkerhet fungerat som refugier vid flera bränder. Förmod
ligen har dock samtliga brandhärjats någon gång. Dessa lokaler är 
betydligt mindre påverkade av brand än merparten av Jämtgavelns skog
ar.

De mindre lokaler som markerats i områdets västra och centrala delar 
(figur 5) är alla granbestånd i låglänta, fuktigare terrängavsnitt. 
Oet större streckade refugie-avsnittet i nordost ligger i den del av 
området där vi överhuvudtaget ej kunnat datera någon brand. Detta 

terrängavsnitts drygt 200 åriga granbestånd, med ett mycket litet 
inslag av tall, tyder på att området haft en väldigt låg brandfrek
vens. De troligaste anledningarna till detta är i första hand att 
myrandelen är mycket stor, samt i viss mån att det ligger långt från 
äldre färdvägar, fiskesjöar och bosättningar.
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6. URSKOGSARTADE BESTAND

Som tidigare framgått har skogsavverkningar skett i Jämtgaveln vid ett 

flertal tillfällen under det senaste århundradet. Att påstå att områd
et hyser några rena urskogar vore därför felaktigt. Däremot finns ett 

flertal partier där avverkningarna av en eller annan anledning ej drog 

fram. I vissa fall rör det sig om mycket blockrika områden, i andra 
fall verkar områdena helt enkelt ha glömts bort. I de flesta fall är 

nämligen merparten av de dominerande träden stämplade för avverkning 
vid åtminstone ett tillfälle. Bland dessa bestånd kan man i många fall 

finna urskogsliknande bestånd med stort värde för naturvården. Beroen
de på tidigare brandhistorik, kul turpåverkan samt ståndortsförhållan

den varierar trädslagsblandning och struktur ganska mycket mellan 
dessa oli ka bestånd.

Inom de grandominerade delarna är urskogsintrycket betydligt mer på
fallande än inom tall bestånden. Detta förklaras av att omsättningen av 
ved i de förra är betydligt högre, dvs tillväxten är högre och ned

brytningen går betydligt fortare. I de flesta fall rör det sig om 
yngre successionsstadier efter brand. IJrskogsartade grandominerade 
bestånd är markerade med U i figur 8.

När det gäller tal 1 bestånden kan man även i de mest orörda delarna 
finna enstaka spår efter avverkningar. Detta pga att äldre tiders höga 
avverkningsstubbar i gynnsamma fall kan bestå i hundratals år. Boni- 
teten är dessutom i regel relativt låg och återskapandet av ett ur

skogsl iknande tillstånd sker därför mycket långsamt. I figur 8 har 
därför dessa områden markerats med Ö, med vilket menas riklig före
komst av överståndare, dvs träd äldre än de som föryngrats efter sen
aste branden.

Här nedan följer en kortare beskrivning av varje objekt. Beståndsnum- 
ren härrör från SCA:s skogsindelningskarta, vilken utgör grund för 
figur 8. I de fall där gränserna för området är tydliga, har dessa 

streckats i figuren.
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1,2 Två mindre, grandominerade, brandsuccessionsstudier i bestånd 
1106 och 0708 ute på Bastunäset. De är troligen uppkomna efter 
branden år 1831. Båda objekten förbisågs vid avverkningarna på 

1930-40-talet. Objekt nr 1 är genomstämplat och eventuellt kan 
en viss avverkning av lövträd ha skett i detta bestånd, då löv
andelen bara är ca 10%. I nr 2 är dock lövandelen fortfarande så 
pass hög som 30%. Båda bestånden karakteriseras av höga staman
tal, hög grundyta, riklig förekomst av klena lågor och ett, tack 
vare den höga slutenheten, dåligt utbildat fältskikt. Botten
skiktet är dock väl utvecklat och ger, åtminstone i det södra 
lite grövre beståndet, en viss "Bauer-stämning". De dominerande 

trädens åldrar ligger i klasserna 120-135 år.

3 Ett granbestånd på fuktig-våt ristyp i de centrala delarna av 
bestånd 1013 på Bastunäset. Så gott som alla dominerande granar 
är stämplade vid två tillfällen. Dessutom återfinns en del ris- 
överväxta socklar som i många fall gömmer gamla avverkningsstub- 

bar. Beståndet domineras av granar som är uppemot 300 år gamla. 
Inslaget av lågor och torrträd är tämligen rikligt. Pga den höga 
markfuktigheten är beståndet, åtminstone i de våta partierna, 
glest och mycket oväxtligt. Sannolikt är detta ett av de områden 

som undgått brand under längst tid inom Jämtgaveln.

4 De norra delarna av bestånd 0708 och 1013 utgörs av ett relativt 
litet tall skogsområde som sträcker sig utefter en åsrygg paral
lellt med stranden. De dominerande träden är omkring 270 år 
gamla, och många uppvisar skador efter 2-3 bränder.

5 De centrala och östra delarna av bestånd 0726 i Värsjöbergets 
NV-sluttning är det största området i Jämtgaveln där det fort
farande finns kvar rikligt med tal 1 överståndare. Objektet utgörs 
av ett stort tal 1 skogsområde där träden uppvisar en mycket stor 
åldersspridning, upp till 530 åriga tallar har påträffats.

Skogen är här starkt präglad av skogsbränder. Sex bränder har 
dragit fram över dessa delar sedan början av 1500-talet.
Ett flertal avverkningar har berört dessa arealer, men förmod
ligen har den höga andelen brandskadade träd samt områdets rika 
förekomst av stora block medfört att uttaget hållits på en låg
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nivå. På många håll är det faktiskt näst intill omöjligt att ta 

sig fram utan att klättra bland blocken. Detta medför naturligt
vis också att virkesförrådet är relativt lågt. De många, mycket 

gamla tallarna och torrakorna gör dock att skogen ger ett impo
nerande intryck.
Någon exakt avgränsning har ej gjorts, då framkomligheten och 
bristen på orienteringspunkter ställde till alltför stora pro

blem. I öster är dock rågången mot privatmarken en bra gräns. I 
den angränsande privatägda skogen har nämligen så gott som alla 
överståndare avverkats.

6,7 Delar av bestånd 0335 och 9633 i Värsjöbergets sydsluttning.

Även dessa delar av Värsjöberget är helt tall dominerade, och 
objekt nr 6 är liksom föregående lokal ett mycket blockrikt 

terrängavsnitt, där inslaget av gammal tall med åldrar på ca 300 
år är påfallande. Ett flertal bränder, den senaste år 1843, har 
satt tydliga spår både i levande träd och torrakor.

Den övre lokalen uppvisar en lite annorlunda brandhistorik och 
har, liksom bergets NV-sluttning, härjats av brand senast år 
1868. Här är terrängförhål 1 andena mycket fina, och det är nog 

mer en slump att så pass mycket gammal (stämplad) tall kvarläm

nats.

8 Ett grandominerat biandbestånd i NV delen av bestånd 9034 i Vär
sjöbergets sydsluttning. Beståndet utgörs av ett successionssta- 
dium efter brand, troligen uppkommet efter 1843 års brand. Tack 
vare att skogstypen är en fuktig ristyp med riklig översilning, 
har vissa delar brunnit svagt, och man kan finna äldre granar 
spridda i beståndet. Översil ningen har också medfört att virkes

produktionen är relativt hög. Trots att avverkningarna kring 
1940 berört större delen av området är slutenheten idag mycket 
stor och urskogsintrycket är påfallande. Bl a är vissa täta 
granskogspartier helt hänglavsdraperade och det finns ett stort 

inslag av äldre grov asp och björk.

9 En mycket brant sydsluttning på gränsen mellan bestånd 1137 och 

1542. Skogen utgörs av ett grandominerat biandskogsbestånd med 
ett stort inslag av gammal tall. Brandskadornas fördelning i 
beståndet samt förekomsten av äldre granar, tyder på att den
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sista branden, år 1868, hade en mycket mosaikartad utbredning.

I sluttningen finns en hel del lågor, och sydexpositionen plus 
näringsföhållandena medför att fältskiktsvegetationen är rela
tivt rik på örter och bredbladiga gräs.

10,11 Två stycken rena granbestånd inom bestånd 1137. Båda objekten 

ligger till stora delar i svackor med rörligt grundvatten, och 

markvegetationen har därför ett betydligt större örtinslag än i 
omgivande skog. Den delvis fuktiga skogstypen har också medfört 
att den senaste branden påverkat bestånden mycket lite. I vissa 
delar uppvisar många granar brandskador, men de har ändå över
levt. I övrigt har förmodligen stora delar helt förskonats från 
denna brand. Tack vare förekomsten av brandskador samt omfattan
de stämplingsverksamhet i början av 40-talet är rötfrekvensen 
hög. Avbrutna och döende träd, liksom lågor, är rikligt förekom
mande i dessa virkesrika granbestånd. Tillsammans med objekt nr 

13 är dessa de finaste urskogsartade granområdena inom Jämt
gavel n.

12 En rik bäckravin med grov och högvuxen granskog. Medelhöjden är 
uppemot 25 m, och de frodvuxna trädens ålder är ca 150 år. Gall - 
ringsingrepp har förekommit, men tack vare den höga omsättningen 
är beståndet ändå urskogsartat; bl a finns talrikt med lågor.

13 Ett fint urskogsartat granskogsområde i anslutning till Munk- 
fjordstjärnen. I ett för övrigt helt tal 1 dominerat område har, i 
anslutning till några myrdrog och de fuktiga sjöstränderna, 
utbildats en rik grandominerad skog. Liksom i det förra fallet 
är brandinflytandet mycket mosaikartat med refugier och svagt 
påverkade områden om vartannat. Förmodligen har branden år 1789 
påverkat större delen av området och senare har mindre delar 
även berörts av branden 1868. Idag är beståndet mycket tätt och 
har en hög självgallringsfrekvens. Tillgången på lågor av både 
lövträd och gran är riklig. Tydligt är dock att granen håller på 
att konkurrera ut lövet. Närmast tjärnen finns ett relativt 
stort inslag av grov asp och björk. Många träd är dock döda 
eller döende pga att vattennivån i tjärnen höjts betydligt under 
senare år. Idag står ett flertal trädskelett ute i 0,5-1 m djupt 
vatten.
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14 En relativt homogen gammal tallskog på norra stranden av Munk
fjorden. Den ca 250 åri ga tallskogen stämplades i slutet av 

30-talet, men undgick helt avverkning. Beståndet ligger i ett 
flackt, stenigt och fuktigt terrängparti med ljung och kråkris i 

fältskiktet. Träden håller idag en diameter på ca 40 centimeter 
i brösthöjd, och en stor andel av träden uppvisar skador från 
skogsbränder år 1807 och 1857.

15 Ett ca 1-2 ha stort tall område i en blockrik sluttning ner mot 
den östra Raskbodtjärnen. Beståndet hyser en hel del gammal 
tall, de äldsta är ca 380 år.

16 En liten del av bestånd 2137, nära gränsen mot det västra pri
vata Tälje-skiftet, som innehåller ren tallskog och som undgått 
40-talets avverkningar. Då gränsen mellan de avverkade och orör
da delarna är relativt tydlig, åskådliggör detta objekt på ett 
bra sätt vilken effekt dessa avverkningar fick på skogen. I de 

orörda delarna finns gott om uppemot 300-åriga tallar och dess
utom spridda torrrakor, medan man i de påverkade delarna så gott 

som helt saknar dessa företeelser.

17 En tallbeskogad moränrygg mellan två tjärnar norr om Värsjön. 
Skogen har egentligen ingen urskogsprägel, då ytan uppvisar 
rikligt med avverkningsspår. Dessutom är skogen ganska gles. 
Däremot är de dominerande träden mycket gamla, speciellt de som 
står i myrkanterna. Det äldsta trädet vi borrade var över 530 år

18 Ett tall bestånd i Oxsjöåsens NV-sluttning på gränsen mot det 
östra privata Täljeskiftet. Området är bara något hektar men har 
ett påfallande inslag av ca 250-åriga tallar. Förmodligen har 
det ej avverkats här under 1900-talet, men man kan hitta äldre 
avverkningsspår.

19 Ett mycket litet terrängavsnitt med gamla tallar i 250-300 års

åldern. De står ganska tätt, varför de grova dimensionerna och 
tillplattade kronorna ger ett imponerande intryck. För övrigt är 
det den enda samling äldre tallar som påträffats på privat mark.
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20 Ett uppemot 20 ha stort tall dominerat område i Oxsjöåsens SV- 
sluttning, motsvarande bestånd 2254. Hela området präglas av 
grov gammal tallskog, och i de nedre delarna närmast myren är 
underväxten av gran kraftig. Åldrarna är ej extremt höga utan 
håller sig i regel kring 250 år. Äldre avverkningsspår finns, 

men sannolikt har inga ingrepp gjorts under 1900-talet. I de 
centrala delarna finns även inslag av grova lövträd och i slutt
ningens övre delar finns gott om torrakor.

21,22 Två relativt begränsade enklaver med gammal tallskog i bestånden 

1760 och 0560. Nr 21 hyser inga ungskogskaraktärer bortsett från 
förekomsten av äldre träd. Nr 22 däremot har, förutom ett större 
inslag av gamla tallar, även ett stort inslag av torrakor och 
lågor. Ett par av torrakorna kunde åldersbestämmas till drygt 
500 år. I anslutning till området finns även en "stormfälld 
gata" genom skogen. Denna uppkom i samband med en tromb sommaren 

1977.

23 Ett.drygt 100-årigt grandominerat brandsuccessionsstadium i den 
sydöstra delen av området, omfattande delar av bestånd 0362 och 
0465. Troligtvis har beståndet uppkommit efter branden år 1831. 
Spår efter gallringar (från 1930-talet?) finns. Förmodligen var 
dessa inriktade på björk. Idag är lövandelen omkring 10% och 

utgörs av grova förväxande individ. Även en del förväxande grov 
tall finns i beståndet. Den kraftigt grandominerade skogen har 
en hög slutenhet och självgallring. Bitvis är beståndet mycket 
svårframkomligt, dels pga mycket lågor, dels pga vattensamlingar 
och bäckar. Genom den höga slutenheten är fältskiktet mycket 
dåligt utvecklat med endast ett fåtal blåbärstuvor och örter. 
Bottenskiktets matta av hus/väggmossa samt vitmossor är mycket 
frodig. En rik och spännande lokal som ligger utanför det från 
länsstyrelsen givna gränsförslaget, men som tillhör de finare 
inom området.

24 Över stora delar av bestånd 9652 och 9854 finns relativt gott om 
gammal tallskog, trots att ett flertal avverkningar utförts i 
området. Förmodligen har uttaget varit mycket blygsamt, då det 
rör sig om stora arealer hällmarkstal1 skog med relativt lågvuxen 
skog. En relativt rik förekomst av torrträd och gamla trögväxan
de tallar ger dock en viss urskogskänsla åt området.
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7. JÄMTGAVELN I FRAMTIDEN

All mänt

Tack vare den uppmärksamhet Jämtgaveln rönt i och med Olssons och 
Kardel 1s inventeringar 1974 resp 1977, samt urskogsinventeringen 1979 
(Simonsson), har SCA avstått från några större skogliga ingrepp under 

senare tid. Detta har lett till att Jämtgavelns näst intill obrutna 

krontak ligger som en orörd ö i ett skogshav som är starkt uppsplitt
rat av hyggen samt plant- och ungskogar.

Som tidigare nämnts hittar man dock gott om äldre spår efter avverk
ningar. De avverkningar som utfördes kring sekelskiftet och dessförin
nan var sk dimensionsavverkningar, dvs endast timmerträd av en viss 
minimidimension avverkades. Denna avverkningsform ledde till ett 

mycket selektivt uttag av grova och oskadade träd. Under 1930- och 
1940-talens avverkningar var sannolikt huggningsformen mer att likna 
vid beståndsvårdande gallringar. Trots de många avverkningsingreppen 
har dock varje enskild åtgärd inte påverkat miljön så starkt som t ex 
en kal avverkning skulle ha gjort. Området måste därför betraktas som 
värdefullt ur forsknings- och naturvårdssynpunkt. Den idag avverk- 
ningsmogna skogen hyser dessutom på flera håll urskogskvalitéer, och 
på lite längre sikt kan området utvecklas till ett mycket fint ur- 
skogsartat område. Därtill kommer områdets stora areal, ca 3000 ha - 
utan några större kalytor, vilket gör området unikt i södra Norrland. 
För forskningen är, förutom områdets storlek, även dess representati
vitet för det norrländska hrandpräglade skogsekosystemet en mycket 
värdefull egenskap.

Som en följd av ovanstående inventeringar har Jämtgavelns framtida 

användning diskuterats vid ett flertal tillfällen. I dagsläget verkar 
berörda parter överens om att de värdefullaste delarna skall avsättas 
som reservat. Reservatet bör tills vidare avsättas för fri utveckling. 
I en framtid kan man dock tänka sig att man aktivt bränner vissa delar
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för att återskapa de dynamiska processer som tidigare rått. Med undan
tag för stigar och anordningar för fritidsfisket, bör inga skötsel åt

gärder vidtas.

För övriga delar finns förslag om att utnyttja dem för skogi ig forsk
ning. Vid en sådan markanvändning skulle Jämtgavelns reservatsdelar 

kunna fungera som "naturliga" referensområden till försöksdelarna.

Då det finns många konflikter mellan skogsbruk och naturvård, borde 
försöksdelen av Jämtgaveln kunna utnyttjas i forskning rörande dessa 
frågor. I skogsvårdslagens 21:a paragraf behandlas föreskrifter om 
skogsbrukets hänsynstagande till naturvården. Vilka effekter dessa 

hänsyn verkligen har på fauna och flora är exempel på frågeställningar 
som skulle kunna belysas. Vidare i vilken utsträckning dessa åtgärder 
måste utföras för att ge önskat resultat, dvs hur funktionell § 21 
verkligen är ur naturvårdssynpunkt. Andra frågor kan röra metodutveck
ling för skötsel av skogar inom rekreativa naturvårdsobjekt eller i 
naturreservat.

En speciellt angelägen forskningsuppgift anser jag vara forskning 
rörande metoder att skapa eller vidmakthålla olika stadier av brand
successioner. Då skogsbrand tidigare spelat en mycket avgörande roll 
för de svenska barrskogsekosystemens utseende och funktion, bör det 
vara en självklarhet att branden återintroduceras som en ekologisk 
faktor. Speciellt då i områden som blivit avsatta för fri utveckling, 
dvs stora skogsreservat av den typ som nu är aktuell för Jämtgaveln. 
Men idag har vi liten kunskap om t ex brandens effekter på skogseko- 
systemet vid varierande brandtidpunkt, brandintensitet eller olika 
beståndsstruktur. En sådan kunskapsuppbyggnad skulle lämpligen kunna 
ske med hjälp av mindre arrangerade skogsbränder i försöksområdena, 
för att i ett senare skede kunna användas i större skala i reservats- 
delarna. Jämtgaveln är genom sin väldokumenterade brandhistorik ett 
mycket lämpligt område för denna typ av forskning. Sett i ett brand- 
historiskt perspektiv är det även hög tid att låta elden härja i dessa 
bestånd igen.

I debatten om Jämtgaveln har också förslag om inrättandet av en skog- 

lig försökspark förekommit. Min åsikt är dock att mer konventionell
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tillämpad skoglig forskning ej bör bedrivas i områden med dokumente
rade naturvårdsvärden, utan istället förläggas till mer kulturpåver- 

kade skogar. I det område som avgränsats som Jämtgaveln i denna under
sökning bör därför i första hand forskning med anknytning till natur
lig dynamik, reservatsskötsel eller naturvårdshänsyn förläggas. För 
att kunna koncentrera större forskningsinsatser till ett och samma 

område, kan man emellertid tänka sig att inrätta en större park, som 
även inkluderar de i norr angränsande kul turskogarna.

Eftersom merparten av skogen utgörs av avverkningsmogna bestånd, är 
värdet av den stående skogen betydande. Om delar av Jämtgaveln avgrän

sas för experimentell forskning, kan man dock tänka sig att ett visst 
virkesuttag görs i samband med olika försök. På så vis kan en del av 
kostnaderna för området täckas.

Förslag till gränser inom Jämtgaveln

Utifrån de iakttagelser som gjorts under fältarbetet, lämnas här på 
uppmaning av länsstyrelsen ett förslag på geografisk uppdelning av 
området i en reservats- och en försöksdel (figur 9). Tre stycken re- 
servatsdelar, område nr 1-3, har avgränsats. De bestånd där forskning 
anses mest lämplig har betecknats med 4. Avgränsningen har gjorts så 
att en så stor variationsrikedom som möjligt har erhållits inom område 
1-3 samt att gränserna mot områdena 4 anpassats till naturliga gränser 
i landskapet.

Resen/atsdel en
Reservatsdelarna utgörs av de minst kulturpåverkade bestånden. Ett 
undantag är dock de äldre bosättningarna/fäbodarna och deras närmaste 
omgivningar, som pga kulturminnesvårdsaspekter har hänförts till denna 
del.

Reservatsdelen bör tills vidare avsättas för fri utveckling. Genom 
ökade kunskaper i skötsel frågor rörande naturvårdsobjekt, bör man dock 

i en framtid kunna tänka sig vissa ingrepp, om det gynnar naturvårdens 
syften.
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Område 1 är beläget nordöst om Nybyggessjön och består av granskog i 

ett sent successionsstadium efter brand. Området har en mycket låg 
brandfrekvens. Inga brandljud i levande träd har påträffats. Gallring 
har förekommit på 30-talet, åtminstone i de östra delarna. Bestånden 

har ett relativt "städat" utseende med relativt få lågor och torrträd. 
Åldersspridningen är stor. Medelåldern ligger kring drygt 100 år, men 

det finns ett stort inslag av träd som är äldre än 200 år. Denna be- 
ståndstyp återfinns endast i dessa delar av Jämtgaveln. I denna del 

har även inkluderats skogen närmast Nybyggesbodarna, eftersom spåren 
efter fäbodverksamheten är av kulturellt intresse. Omgivande marker 
avviker genom att den sentida huggningsverksamheten varit betydligt 

kraftigare. Eventuellt kunde bestånd 5472, strax norr om inventerings- 
området, inkluderas för att få mer terränganpassade gränser. Beståndet 
har dock ej undersökts i fält.

Område 2 utgörs av Oxsjöåsen samt området öster om Värsjöbäcken. Tall
skog dominerar, men på Oxsjöåsens östsluttning finns ett grandominerat 
bestånd som uppkom efter branden 1831. Även i SÖ-delen finns motsvar

ande successionsstadium. Här har dock gall ringsingreppen varit svagare 
och boniteten är högre varför virkesförråd och lövandel är betydligt 
högre. Området finns utförligare beskrivet som objekt nr 23 i kapitel 
6.

Oxsjöåsens västsluttningar samt området söderut mot och kring Bodmyr- 
tjärnarna är starkt brandpräglade och har sannolikt brunnit minst sex 
gånger mellan 1420 och 1831. I norr har brand även förekommit 1855. 
Längst i söder förekommer partier med mycket långsamväxande tallskog, 
främst pga grunt jordtäcke/hällmark.

Område 3 består av Värsjöberget, Bastunäset samt Munkfjordens närmaste 

omgivningar. Värsjöbergets tallskogar är de minst påverkade delarna av 
Jämtgaveln, 300 åriga tallar är inte ovanliga och träd äldre än 500 år 
har påträffats. Brandfrekvensen är relativt hög, från en brand vart 
70:e år i de norra delarna till en vart 46:e år i bergets sydsluttning 
(gäller fram till mitten av 1800-talet). Torrträd och lågor förekommer 
ställvis rikligt. Granskog förekommer främst i sluttningarnas nedre 
delar samt ute på Bastunäset. På flera lite rikare och fuktigare lo
kaler finns fina urskogsartade objekt (se figur 8).
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Bastunäset uppvisar pga sin tidigare bebyggelse och sina sentida driv
ningar endast mindre arealer med urskogskvalitéer. Tack vare den stora 
variationen i beståndsstruktur samt förekomsten av delar med en för 
området som helhet sett hög bonitet, har hela näset föreslagits som 
reservat. Det har ansetts värdefullt att skogsområdena närmast Tor
ringen även ur 1andskapsvårdssynpunkt undantas från avverkning. Det är 

också ett av motiven bakom gränsdragningen norr om Munkfjorden. Det 
skall dock tilläggas att ett fint område med gammal tall samt Rask
bodarnas fäbodar också motiverar att en några hundra meter bred skogs- 
bård lämnas efter denna strand.

Försöksdel en

Vid avgränsningen av försöksdelen har i första hand Jämtgavelns mest 
kulturpåverkade bestånd tagits i anspråk. Vidare var en strävan att 

dessa delar ej skulle inkräkta på Jämtgavelns centrala delar, där de 
värdefullaste naturskogsbestånden finns. Som tidigare framgått av 

kapitel 3, är de flesta bestånd som avverkats eller gallrats i sen tid 
belägna i inventeringsområdets utkanter, varför båda dessa önskemål 
lätt kunde förenas.

Område 4 har avgränsats så det omfattar flera olika beståndstyper. 

Gamla grandominerade bestånd finns i öster, yngre grandominerade barr
blandskogar längst i nordväst och sydost och slutligen mycket hårt 
brandpräglade tallskogar i de norra delarna. Gemensamt för dessa delar 
är att bestånden i allmänhet har en högre grad av kulturpåverkan än 

reservatsdelen, bl a finns äldre kalhyggen, ungskogar och mycket väl- 
gallrade slutavverkningsbestånd inom gränserna (jfr figur 3). Någon 
mer utförlig beskrivning av dessa delar har ej ansetts nödvändig.
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