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FÖRORD

Balesudden har tidigare inte rönt någon större uppmärksamhet 
från naturvårdens sida. Det var därför med viss känsla av 
att beträda jungfrulig mark som jag i juli 1980 påbörjade 
föreliggande utredning på uppdrag av länsstyrelsen i Väster- 
norrlands län. Detta sedan området blivit aktuellt för av
sättande som naturskogsreservat.

Spåren av omfattande mänsklig verksamhet var bland det 
första som upptäcktes. Ändå var det en intensiv upplevelse 
av oförstörd natur, en viIdmarkskänsla, som dominerade under 
vandringarna kors och tvärs. I min redovisning har jag sökt 
fånga något av detta samspel mellan natur och kultur.

Denna utredning, som alltså är den första som ägnats Bales
udden, behandlar i huvudsak kulturhistoria, beståndshistorik 
och nuvarande skogsti1 Istånd. Den är långt ifrån fullständig 
och bör kompletteras med bl a botaniska och zoologiska 
specialstudier.

Jag riktar ett varmt tack till de personer på myndigheter 
och företag som hjälp mig tillrätta och, inte minst, till de 
bybor i Bäck jag tvingat berätta sitt livs historia.

Det är nu min förhoppning att planerna på reservatsbildning 
snabbt fullföljs och att Balesudden får välförtjänt upp
märksamhet som en av Höga kustens pärlor.

Sundsvall i november 1980

Birger Andersson
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URSKOGEN MELLAN MASSAFABRIKERNA
- om läge, topografi och kommunikationer

Virkesbilarnas väg går rak och bred fram mot Köpmanholmen.
Vi passerar massavedslagret och fortsätter fram mot fabrikens 
vita och tegelröda fasad. Där viker vi av, kör norrut över 
en smal träbro, sedan åt öster på en grusväg som slingrar 
sig fram längs havet. Efter tre kilometer kantade av fritids
hus är vi framme i Hålviken. Där, framför båthuset, slutar 
bilvägen och vandringen kan börja.

Stigen löper genom hundraårig granskog som växer i sluttningen 
mot havet och bildar en bård mellan vattnet och hällmarken 
ovanför. Det första målet är Täcksviken efter en dryg kilo
meter. De två fritidshus som ligger här är den yttersta 
bebyggelsen på sydsidan av den landtunga vars spets heter 
Balesudden.

I likhet med de flesta avsides boningar har husen i Täcks
viken en gång varit torpställen. De hörde, och hör, till 
Bäcks by vars huvudsakliga bebyggelse ligger på den andra, 
nordöstra, sidan av landtungan. Dit är det fyra kilometer 
fågelvägen och sex kilometer längs stigen som via Hålviken 
leder upp över berget.

Strax ovanför de igenväxande ängarna går gränsen för det 
tilltänkta reservatet. Rågången löper sedan spikrakt över 
berget i ostnordost!ig riktning för att mynna i en annan 
vik, Bodviken, tre kilometer söder om Bäck.

I Bodviken har det, som namnet antyder, legat en fäbod. 
Följaktligen leder en stig dit från Bäck. Den har dock inte 
använts mycket på senare år och efter avverkningar har den 
bitvis helt försvunnit. En annan utgångspunkt för en vandring 
norrifrån är stugbyn i Sandlågan, dit en knagglig bilväg 
leder från Bäck. Här finns ingen stig, men utan större möda 
går det att följa stranden en kilometer för att sedan tvära 
över Brandbärudden och slå följe med fäbodstigen den sista 
bi ten.

Den kortaste och, så länge skogen står kvar, mest trivsamma 
tillfarten finns emellertid i söder. Vi fortsätter från 
Täcksviken längs en stig som först bär uppåt längs rågången, 
sedan går rakt österut vid foten av Täcksberget. Den följer 
en dalgång, eller snarare ett system av dalgångar och raviner, 
tvärs genom området. Halvvägs, efter en dryg kilometer, 
reser sig den branta Täcksklippen på höger hand. Den är 
områdets högsta punkt, 170 meter över havet. Dags att klättra 
upp för att få en överblick.
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Det planerade reservatet omfattar det yttersta fasti ands
skiftet (med beteckningen H41 IV) av Bäcks by i Nätra 
socken i örnsköldsviks kommun. Det omfattar 428 hektar varav 
knappt hälften utgörs av den egentliga Balesudden. På kartan 
sticker denna ut i havet som ett något groteskt fårhuvud.

Men från utblicken på Täcksklippen är dess profil imponerande. 
Berget reser sig brant med en serie toppar i nord-sydlig 
sträckning. Den yttersta är högst, 115 meter över havet, och 
slutar med ett stup ner i vattnet. Som i en skål nedanför 
topparna ligger den säregna Balestjärnen med dess klara, 
blågröna vatten.

Innanför Sör- och Mellanbalesvikarna ligger så den något 
större delen av skiftet, med Täcksklippen som mittpunkt. 
Kustlinjen har en märkligt mjuk rundning, till trots för den 
dramatik berget bjuder på. Ovanför den första branta men 
oregelbundna stigningen bildar landskapet en mosaik av skog, 
myr och uppstickande hällar. I norr ger Täcksberget en 
ganska naturlig avgränsning.

Utblicken över omgivningarna är praktfull. I öster, på andra 
sidan Bäckfjärden, syns Juvikberget och Genesön. Söder därom 
ligger Balesuddens närmaste följeslagare i havet, Järvön. I 
sydost finns Trysunda och Skrubban, i söder filgön och Strängöarna 
och, på längre avstånd, Ulvöarna och Mjältön.

Här syns också skorstenarna till två massafabriker, Köpman
holmen i väster och Domsjö i norr. Det ligger en ironisk 
poäng i att finna gammal och virkesrik skog, bitvis på god 
väg mot urskogskaraktär, så nära inpå dessa stora virkesför- 
brukare.

Vi fortsätter stigen åt öster. Den bär neråt och följer 
snart en idyllisk bäckravin som mynnar i Mellan-Balesviken.
Här, fast på andra sidan bäcken, mynnar också en annan stig 
som kommer från Bodviken. Följer vi sandstranden 200 meter 
söderut träffar vi på en stig till Sör-Balesviken. Och det 
är dit vi ska.

Fast kanske vore det riktigare att säga att det är från Sör- 
Balesviken de flesta kommer. Där finns en liten naturlig, 
skyddad båthamn. Och det är med båt som de flesta besökarna 
kommer.

Också andra orsaker gör Sör-Balesviken till områdets natur
liga centrum. Här finns en härlig sandstrand i söderläge, 
utmärkta tältplatser och härifrån går den bästa vägen ut på 
udden.

Stigen från viken upp till Balestjärnen är ordentligt upp
trampad. Ett par skräpiga lägerplatser vid tjärnen ger 
ytterligare vittnesbörd om dess popularitet. Längre än dit 
går inga tydliga stigar. Och det är nog riktigt så. Berget 
och skogen på andra sidan lämpar sig bäst för fria upptäckts
färder.
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BERGEN FLYTTAR SIG
- om namnen

Ett namn kan leva länge även sedan dess innebörd gått för
lorad. Ofta hakas nya associationer på och namnet blir an
vändbart i ett nytt sammanhang. Men om inga mänskliga refe
renser finns kvar kommer det att glömmas och försvinna.

En kväll satt jag och talade med Valborg Dahlbäck som bott i 
Bäck hela sitt liv. Hon berättade om korna som gick i 
skogen under hennes ungdomstid på 1920-talet. De kunde 
vandra kilometervis i den mest oländiga terräng för att leta 
upp ett bra bete. Ett av deras favorittillhåll var östsidan 
av Balesudden. Ibland kom de inte hem i tid på kvällen och 
Valborg fick ge sig av och leta upp dem. Ofta stod de i 
"Erkorstimret" öster om Balestjärnen. Ja, så lät namnet även 
om Valborg inte visste hur det stavades och än mindre vad 
det betydde.

Någon tid senare studerar jag handlingarna från laga skiftet 
av Bäcks by 1850. Beskrivningen av utmarken är knapphändig. 
"Skog", "berg", och någon gång "backe", har fått räcka för 
de flesta avdelningarna. Men öster om Balestjärnen har 
skogen fått ett namn: "Eric Olofs Timret".

Så avslöjar ett namn ett litet stycke kulturhistoria. En 
obetydlig bit kanske, men den säger oss något om de betydelser 
och minnen som har knutits till skogen och som i våra dagar 
till stor del gått förlorade.

Här har bonden Eric Olof hämtat virke för något större bygg
nadsföretag. Kanske byggde han en ny gård. En anmärkningsvärd 
händelse i byns liv måste det hur som helst ha varit eftersom 
avverkningstrakten fick ett eget och bestående namn. Här 
ligger också förklaringen till att korna så gärna höll till 
där. I den glesa skog som var kvar efter huggningen blev 
gräsväxten riklig och betet gott. Som en följd av senare 
dimensionshuggningar förblev Eric Olofs Timret en god betesmark 
långt in i detta sekel.

Kartan från 1850 års skifte ger också en del intressanta 
upplysningar om hur topografiska beteckningar kan förändras.
En jämförelse med moderna kartor visar bl a att två av 
bergen flyttat på sig! "Thegsberget" var tidigare namnet 
berget i sydväst. Numera ligger "Täcksberget" vid skiftesgränsen 
i norr. "Balhusberget" längst ut på udden har blivit "Bales- 
berget" ett stycke norrut.

Det utdöende ordet "to" förekommer i två namn 1850: "Thegs- 
vikstho" mellan Täckstjärnen och havet i väster samt "Bal- 
hustho" från Balestjärnen ner till havet i sydväst. Beteck
ningen står för en smal dalgång eller ravin, ofta i slutt- 
ni ng ,
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Det äldsta namnet på viken längst i nordost har uppenbart 
varit "Norra Balhusviken" eller "Norrbalhusviken". 1850 
används även namnet "Bo-viken" som senare blivit "Bodviken". 
Anläggandet av en fäbod är den tydliga orsaken till namnbytet. 
Det äldre namnet verkar emellertid länge ha använts parallellt, 
vilket förklarar att "Mellanbalhusviken" fått behålla sitt 
annars något förbryllande namn.

1850 års beskrivning anger ett större svedjeland längst 
norrut på udden, "Svartiandssvedjan". Namnet "Svartlandet" 
förefaller ha varit en redan etablerad beteckning och kan 
nog ses som en påminnelse om ett ännu äldre svedjeland.

Samtliga namn i områdets västra del innehåller ledet "Thegs", 
senare "Täcks". Möjligen kan ursprunget vara en åkerlapp, en 
"teg", som någon torpare odlat upp ovanför "Thegsviken". I 
detta fall är namnet sannolikt ganska ungt.
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Vilken är då förklaringen till "Balhus" som senare blivit 
"Bales"? Det enda som kan bjudas är en djärv spekulation. 
Ordet "bal" hade i medeltidssvenskan betydelsen bål, eld.
Det är inte otänkbart att Balesberget funnits med i en kedja 
av "vårdkal 1 berg" utefter kusten. På dessa kunde signaleldar, 
"vårdkasar" tändas som varning för fiendeangrepp. Budskapet 
gick från berg till berg och över stora avstånd på kort tid. 
Påminnelser om detta enkla, men säkerligen effektiva, signal
system finns i namnet på flera berg längs Höga kusten. Och 
kanske skymtar det fram också bakom "Bales" i alla dess 
sammansättningar.
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JÄTTEKAST OCH EN GROTTA FÖR GOLLUM
- om geologin

Bergens vildsinta formationer är det som mer än något annat 
ger Höga Kusten dess särprägel. Liksom t ex Mjältön och 
bergen i Skuleskogen byggs Balesudden upp av lättvittrad, 
röd rapakivigranit. Denna vulkaniska bergart möter i höjd 
med Balesvikarna det äldre urberg av metagråvacka (gnejs) 
som dominerar södra och östra Ångermanland innanför kust
bergen. På fig 3 har den ungefärliga gränsen mellan berg
arterna markerats.

Förklyftningar och sprickbildningar kan studeras över hela 
området. Ibland har avrundade dalgångar uppkommit genom 
långvarig erosion, i andra fall skär tvärbranta sprickor av 
varierande bredd genom berget. För att ge en uppfattning om 
spricksystemets omfattning och orientering har de tydligaste 
av de smala sprickorna markerats på fig 3. Tillsammans med 
de förklyftningar som framgår av höjdkurvorna bildar linjerna 
närmast ett rutmönster. Den mest kraftfulla ådringen av 
landskapet löper i nord-sydlig riktning med någon dragning 
åt nordväst-sydost.

Några noteringar om mer spektakulära inslag i geologin kan 
förtjäna att återges. På ett avsnitt sydväst om Bal estjärnen 
ligger kantiga block, stora som hus, utströdda över berg
hällen. De ger osökt ett intryck av att vara ditslängda av 
någon retad jätte.

Den nordvästra stranden av Sör-Balesviken erbjuder en an
strängande vandring över mjukt rundade block av varierande 
storlek. Men den som har sinne för naturens form och färg 
får god lön för mödan. Den nakna stenens varierande färg
sättning i svart, vitt och rött är magnifik.

100 meter upp från denna strand finns en fantasieggande 
grotta (vid G på fig 3). En spricka, två meter bred i myn
ningen skär in i berget där detta är som brantast. Sprickan 
smalnar inåt och efter ca 30 meter löper väggarna samman. 
Väggarna lutar dessutom inåt och går samman ca 10 meter över 
bottnen. Kylan och fukten som dryper längs väggarna skapar 
en säregen, kuslig stämning. Grottan tillhör väl inte de 
mera märkliga, geologiskt sett, men kunde gott duga som 
tillhåll för någon av Gollums slemmiga kusiner.

Hela området ligger under högsta kustlinjen, dvs har legat 
under vatten efter inlandsisens avsmältning. Det moränmaterial 
som isen avsatte har kraftigt bearbetats av havet eller, där 
det nu är kalt berg, helt spolats bort. En del av det ur- 
svallade och sedan i havet sedimenterade materialet har med 
tiden, till följd av landhöjningen, hamnat på fasta land.
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En sedimentpacke, bestående av postglacial mellansand, 
sträcker sig från Bodviken till Sör-Balesviken. Samma mate
rial finns längs stranden söder om Täcksviken. På flera håll 
har havet format sanden till tydliga strandvallar. En sär
skilt vacker terassering kan ses i sluttningen ovanför Sör- 
Balesviken.

All annan produktiv mark består av ytblockig, hårt svallad 
morän.

Andra vittnesbörd om havets bearbetning ger de klapperstens- 
fält (malar) som finns på platåer ovanför branterna mot 
havet. De vackrast utbildade har markerats på fig 3.
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SKOG, BERG OCH EN MYSTISK SJÖ
- allmän naturbeskrivning

Områdets natur kan grovt beskrivas som en mosaik av skog och 
berg med mindre inslag av sjö och myr. Den produktiva skogs
marken upptar drygt en fjärdedel av totalarealen, berg- 
impedimenten nästan tre fjärdedelar (se tabell 1). Det 
senare markslaget skulle även kunna betecknas som hällmarks- 
skog eftersom det bär ett mer eller mindre glest tallbestånd.

växt- och djurliv

Denna utredning omfattar ingen botanisk eller zoologisk in
ventering. Inte heller har någon specialstudie gjorts tidigare 
Här kan därför endast påpekas det önskvärda i att sådana 
inventeringar blir gjorda.

Ett par intressanta inslag i träd- och buskskiktet bör dock 
framhållas. I flera bestånd finns ett inslag av äldre björk 
och asp. Särskilt i bestånd 18 (se beståndskarta, fig 5) har 
aspen nått imponerande dimensioner. Detta är värdefullt inte 
minst ur entomologisk och ornitologisk synvinkel.

Längs stränderna av den produktiva marken finns bårder av 
al. Den tätaste och mest sammanhängande albården finns längs 
nordvästra stranden av Sör-Balesviken. Gråal dominerar men 
på ett par avsnitt, norra delen av Mellan-Balesviken samt 
runt Balestjärnen, finns också ett betydande inslaq av 
klibba!.

TabzLt 7 FöA.deJLninge.n på ncutuAtypeA (oa&clI å. h&ktoji)

Produktiv skogsmark 112 
Sjö 8 
Myr 4 
Berg 304
Totalt 428

En avvikande och intressant buskvegetation finns längs 
bäckarna i bestånd 9 resp 16. Dessa fuktiga och i klimat
hänseende skyddade miljöer hyser bl a hägg, brakved och 
olvon.

Vad gäller djurlivet ska endast några ytliga iakttagelser 
förmedlas. Stammarna av klövvilt förefaller relativt svaga. 
Undantaget är de inre delarna i nordväst som betraktas som 
god mark för älgjakt. Populationerna av skogshöns verkar 
ganska goda.
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Inga uppgifter föreligger om häckning av rovfågel. Fiskgjuse 
iakttogs vid ett par tillfällen men något boträd påträffades 
inte. Området hyser emellertid potentiella häckningslokaler 
för såväl fiskgjuse som andra rovfåglar. Intressant i samman
hanget är att kungsörn observerats i trakten.

Större hackspett och tretåig hackspett iakttogs. Den mogna 
granskogen med dess inslag av äldre lövträd får dock ses som 
en potentiell lokal även för den starkt hotade gråspetten.

BALESTJÄRNEN

Balestjärnen är på många sätt en märklig sjö. Den avviker 
från andra skogstjärnar redan genom färgen på dess vatten: 
en sällsamt vacker, matt grågrön nyans. En av orsakerna kan 
vara att sandbottnen lyser genom det klara vattnet. Möjligen 
bidrar också kiselalger till färgsättningen.

Hälsovårdsnämnden i Örnsköldsvik analyserade vattenprover 
från sjön i augusti 1972 och maj 1975. Man fann mycket låga 
halter av närsalter och organisk substans, hög alkalinitet 
(buffringsförmåga) och förbluffande högt pH-värde: 7,5 resp 
7,2. Vattnet är alltså rent, näringsfattigt och svagt basiskt. 
Det senare är smått sensationellt med tanke på att sjön 
ligger mellan två massafabriker i en del av landet där 
nästan alla sjöar lider av försurning. Förklaringen kan vara 
att sjön, som i mitten förmodligen är ganska djup, påverkas 
av någon basi sk bergart inne i granitkroppen.

Fiskbeståndet utgörs, såvitt känt, av gädda och aborre i 
varierande storlek. Sjön är påtänkt för inplantering av 
kräfta i syfte att bevara den av pest hårt decimerade inhemska 
arten.

-#t £
r-

' *

Bild 1 BaleAtjärnen firdn BaleAberget.I bakgrunden till vänAter Älgön.
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MONIKA SVENSSONS FÖRLORADE OSKULD
- kulturhistoria

På en bysamfällighet innanför Bodviken står två förfallna 
byggnader. De har nått därhän att de knappast längre lockar 
en vildmarksvandrare till övernattning. Ingen stämning av 
friskt men kargt liv dröjer kvar. Bara skräpighet och tris
tess. Ändå finns här en av de få nycklarna till Balesuddens 
historia.

Till att börja med tycks de medfarna väggarna bara berätta 
något om ungdomliga förlustelser under sen tid. Att döma av 
de nedklottrade självbekännelserna har det knappast varit 
den yttre naturen som lockat till besök. Monika Svenssons 
förlust av sin oskuld en sommarnatt 1964 tillhör väl knappast 
de viktigare händelserna men vittnar i smått om hur tiderna 
förändrats. Platsen för dagligtliv och arbete har förvandlats 
till en avlägsen och lite hemlig tillflyktsort.

Den ena byggnaden har nämligen varit en skogsarbetarkoja, 
den andra ett häststall. De byggdes på 1920-talet och ersatte 
de fäbodbyggnader som tidigare stått på platsen. Så rullas 
historien upp bakvägen. Det första oskuldsfulla intrycket av 
vildmark ger vika för bilden av människopräglad natur. Men 
en natur som också förmår leva sitt eget liv och skriva sin 
egen historia i tider då människorna glömmer bort sin.

I det följande redovisas fragment ur Balesuddens kulturhistoria.
Något djupare studium har inte rymts inom ramen för detta 
arbete. Då därtill bristen på äldre källmaterial är uppenbar, 
kommer framställningen att i stort sett begränsas till de 
senaste 150 åren. Förutom granskning av skifteskartor och 
egna observationer har jag haft stor nytta av uppgifter som 
lämnats muntligt av Valborg Dahl bäck, Bäck och Algot Udén,
Domsjö.

ADMINISTRATIV INDELNING

Balesudden och landet innanför ägdes samfällt av byn Bäck 
ända fram till 1926. Först då fördelades den avlägsna skogs
marken genom laga skifte på byns fyra gårdar.

Inägorna och den närbelägna delen av skogsmarken genomgick 
laga skifte redan 1850. Men p g a "Skogsmarkens obeqväma 
läge" enade man sig enligt handlingarna om att denna till 
största delen "icke skall få inhägnas utan med bete gemensamt 
begagnas". Denna formulering speglar den tidens syn på 
skogen som i första hand betesmark för kreaturen.

På 1880-talet såldes två av de fyra gårdarna till Fors AB, 
som drev sågverksindustri i bl a Köpmanholmen. Gårdarna 
brukades även i fortsättningen, men nu av arrendatorer. Vid
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samma tid, sannolikt 1889, köpte bolaget en 50-årig avverk
ningsrätt av de självägande bönderna och fick på så sätt 
tillgång till hela den oskiftade skogen. Bönderna hade dock 
bibehållen rätt till skogsbete och vedfångst.
1926 tilldelades Fors AB bl a de två skiftena längst i 
öster. Det planerade reservatet omfattar det yttersta av 
dessa.

Forsbolaget inköptes 1965 av Norrlands Skogsägares Cellulosa 
AB, som i sin tur sålde det aktuella skiftet till lantbruks
nämnden 1979.

TIDEN FÖRE 1800
"\

Det äldsta tecknet på mänsklig verksamhet i området är ett 
gravröse från yngre bronsålder. Det ligger på en liten berg
knalle mellan Sör- och Mellan-Balesvikarna på 35 meters höjd 
över havet (se fig 4). Då det restes för bortemot 3 000 år 
sedan låg det nära strandkanten vid sundet som skiljde fast
landet från den dåvarande "Balesön". Både läge och utseende 
är karaktäristiskt för de s k norrländska kuströsena som 
förekommer i ganska stort antal(längs Höga kusten. Dessa 
gravar placerades ofta på långt'avstånd från den fasta bo
platsen och är alltså inget tecken på att någon sådan före
kommit inom området.

Med reservation för de bristfälliga kunskaperna om Norrlands 
forntid får vi anta att människans inverkan på landskapet 
under dessa årtusenden varit rätt obetydligt. Troligen be
söktes Balesudden endast av kringströvande jägare.

Inte heller om medeltiden och inledningen av den nya tiden 
vet vi närmare besked. Befolkningen i Nätra socken var 
sannolikt ganska fåtalig i förhållande till de stora 
skogsarealerna. Hushållningen byggde på boskapsskötsel och 
troligen utvecklades tidigt ett fäbodsystem. Åker och äng 
upptog endast delar av sedimentmarkerna. Produktionen av 
brödsäd kompletterades genom svedjebruk, som tycks ha haft 
en första topp under tidigt 1600-tal (Westin 1930).

För Balesuddens del kan detta betyda att extensivt skogsbete 
förekommit. Däremot är det mindre sannolikt, men inte helt 
omöjligt, att slåtterängar och svedjeland anlagts i området.

Under 1700- och 1800-talen skedde en kraftig folkökning och 
därmed både nybebyggelse och utvidgning av de gamla byarna. 
Viss skogsbrist har påtalats i Nätrabygden under 1700-talet 
(Hiilphers 1780). Detta bör tolkas så att den närbelägna 
skogen var hårt åtgången av svedjebruk och bete som hindrat 
återväxten. För att tillgodose behovet av byggnads- och 
stängsel virke och av brännved sökte man sig till de mer 
avlägsna utmarkerna.

Byn Bäck hade goda skogstillgångar och kan knappast ha lidit 
någon större brist. Men det är ändå troligt att Balesudden, 
liksom sluttningarna mot havet närmare byn, blivit ganska 
hårt beskattad. Dessa områden var ju lätta att nå med släde 
över isen på vintern.
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När fäboden i Norra Balesviken uppfördes är höljt i dunkel. 
Gissningsvis kom den till ganska sent som ett komplement 
till hemfäboden vid Stormyran, 2 km sydväst om byn.

Svedjebruk har dokumenterats i området först 1850 men har med 
all sannolikhet förekommit redan under 1700-talet, om inte ti
digare. Sedimentstråket mellan Bodviken och Sör-Balesviken 
lämpar sig väl för odling av råg eller rovor och senare potatis. 
Skörden kunde lätt transporteras hem med båt. Dessutom kan de 
bördigare delarna av moränmarken ha bränts med syfte att för
bättra produktionen av slätter- och betesgräs.

AGRAR HUSHÅLLNING EFTER 1800

I samband med laga skiftet 1850 karterades även den utmark 
som inte skiftades. Dessvärre är beskrivningen så schematisk 
att den inte tillåter några slutsatser om hur skogen kan ha 
sett ut..Det kan bara noteras att uppfattningen om vad som 
är skogmark rätt kraftigt skiljer sig från dagens. Även 
glest trädbevuxen hällmark, med dagens normer bergimpediment, 
har till stor del betecknats som skog.

Kartan upptar emellertid två svedjeland (se fig 4). Det ena 
ligger vid Sör-Balesviken, dit en stig leder från Bodviken. 
Arealen uppges till 1 tunnland och 21 kappland norr om 
stigen samt 23 kappland söder om stigen (1 kappland = 1/32 
tunnland = 154 m , 1 tunnland = 0,49 hektar). Sammanlagt 
blir det 1,2 hektar. Den andra svedjan ligger på Svartlandet 
och omfattar 13 tunnland eller 6,4 hektar.

Westin har visat att under första hälften av 1800-talet, då 
svedjebruket hade sin största omfattning, tog varje bonde 
och torpare i Nätrabygden upp en sved på i genomsnitt ett 
tunnland varje år. Då en gammal sved kunde brännas om först 
efter 20-30 år, kom med tiden praktiskt taget all tjänlig 
mark att utnyttjas.

Under andra hälften av 1800-talet minskade och upphörde 
svedjebruket. Detta var en kombinerad effekt av virkets nya 
ekonomiska värde som råvara till sågverken och av en effek- 
tivisering av jordbruket som minskade behovet av svedjeland 
som komplement till åkern.

1850 års karta ger alltså ett vittnesbörd från slutet av den 
intensiva svedjeperioden. De två svederna motsvarar lite 
drygt vad Bäcks by, som med torpare omfattade tiotalet 
hushåll, kunde tänkas bränna på ett år. Den lilla sveden har 
säkerligen använts för odling av råg eller potatis medan den 
större, som ligger på svårarbetad mark, kan ha varit en 
betessvedja.

Hur mycket har då svedjats tidigare? Säkerligen all sediment
mark i sluttningarna ner mot vikarna. Och därtill de bördigare 
och mer lättåtkomliga delarna av moränmarken. Svartlandet på 
Balesuddens nordsida har sannolikt fått sitt namn efter ett 
äldre svedjeland än det som återfinns 1850. De högre belägna 
och magrare delarna av området har troligtvis undgått svedjning, 
även om det inte kan uteslutas att någon fattig torpare 
under svåra tider hackat ner potatis mellan stenarna här och 
var.
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På 1850 års karta finns fem byggnader, varav ett båthus, 
markerade på "Bovallen vid Norra Bal husvi ken". Det har 
alltså varit en liten fäbod, kanske en s k halvfäbod. Vid 
en sådan, i motsats till en hel fäbod, bereddes inte smör och 
ost utan mjölken transporterades hem till byn för beredning 
där. Detta förutsatte kort avstånd och någorlunda bekväm 
väg. Från Bodviken är det bara styvt tre kilometers rodd 
till Bäck.

Området gick, i varje fall i sen tid, under namnet "höst
fjället". Detta tyder på att man under den första delen av 
betessäsongen utnyttjade fäboden vid Stormyran och först 
efter slåttern, då alla en tid deltog i arbetet i byn, 
flyttade kreaturen till Bodviken.
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Fäbodarna i centrala och östra Ångermanland saknade i allmän
het slåttervall, vilket skiljer dem från vad som var vanligt 
inom övriga fäbodområdet. Dä inte heller skifteshandlingarna 
ger besked om någon slåttervall, får vi anta att Bodvikens 
fäbod hörde till denna typ. Däremot är det inte otänkbart 
att man slog den ofta rika gräsväxten på några år gamla 
svedjeland.

Fäboddriften tycks ha upphört redan före sekelskiftet, 
alltså långt före den stora nedläggningen på 1920- och 1930- 
talen. Ingen av de äldre personer jag talat med har haft 
några bestämda minnen på den här punkten. Möjligen står 
nedläggningen i samband med förändringar som skedde på 1880- 
talet. Det var då Forsbolaget köpte halva byn. Vidare övergavs 
vid denna tid torpställena vid Täcksviken. Det verkar alltså 
ha skett en viss folkminskning.

Skogsbetet upphörde emellertid inte. Den tidens spänstiga 
kor traskade utan vidare ut till Balesudden och tillbaka 
igen över dagen. Först någon gång på 1930-talet tog friheten 
slut för deras del.

Under en period var Balesudden betesmark för får. De hägnades 
inne av en gärdesgård som löpte mellan Sör- och Mellan- 
Balesvikarna. Denna revs i början av 1910-talet. Algot Udén, 
då tonåring, var med vid tillfället. Han har däremot endast 
hört berättas om själva fårbetet, som alltså kan ha upphört 
långt tidigare.

Givetvis har Bäckbönderna vid åtskilliga tillfällen hämtat 
virke för husbehov från Balesudden. Dessa avverkningar får 
antas ha skett dels som plockhuggning, dvs man tog bara de 
träd som behövdes, dels som kal huggning när man anlade 
svedjeland. Någon skogsvård i modern mening förekom inte, 
men den tidens skogsskötsel var väl anpassad till övrigt 
agrart skogsutnyttjande. En utglesad skog med gott bete var 
före skogsindustrins genombrott viktigare än täta, virkesrika 
bestånd.

Huggningarna för husbehov fortsatte även sedan skogsindustrin, 
här i Forsbolagets skepnad, trätt in på scenen. Fram till 
skiftet 1926 hade Bäck en god del av sin vedfångst i områdena 
ovanför Bodviken och Mellan-Balesviken. Veden havsflottades 
hem till byn. I första hand tog man lövträd och vindfällen 
och bidrog därigenom säkert till uppkomsten av växtliga, 
starkt barrträdsdominerade bestånd.

Avverkning av brännved har säkert vid någon tidpunkt skett 
över praktiskt taget hela det tilltänkta reservatet. Även 
den glesa tallskogen uppe på bergimpedimenten blev beskattad. 
Bortglömda vedtravar kan påträffas lite varstans, bl a en 
strax nedanför toppen av Täcksberget!
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SKOGSBRUK

Vid 1800-talets mitt inleddes skogsindustrins första starka 
expansion. Till att börja med dominerade vattensågarna. 
Dessa ersattes emellertid snart av ångdrivna sågar med 
betydligt större kapacitet. Från sekelskiftet och framåt 
tillkom så massafabrikerna.

For Balesudden lar Fors AB:s industrier i Köpmanholmen ha 
betytt mest. Här byggdes en ångsåg 1865 och 1907 startade 
den första sulfitfabriken.

För att förse industrierna med råvara köpte bolagen in stora 
arealer skogsmark och dessutom avverkningsrätter, som kunde 
löpa på upp till 50 år, på bondeskogen. Som nämnts skedde 
detta i Bäcks by på 1880-talet.

Avverkningarna skedde i form av s k dimensionshuggningar.
Det innebar att man endast högg träd över en viss grovlek. I 
första omgången tog man bara de grövsta timmerträden. När 
dessa tog slut sänktes minimidimensionen och samma bestånd 
gicks över en gång till. Det uppstod på så sätt inga större 
helt kala ytor, men efter en serie dimensionshuggningar var 
skogen mycket utglesad och bestod av klena och skadade träd 
ur det gamla beståndet jämte föryngring av olika ålder i 
1uckorna.

Denna typ av skogsbruk bestod långt in på 1900-talet. Visser
ligen lanserades idéer om både trakthyggesbruk (kalhuggning 
med kvarlämnande av fröträd eller skogsodling) och blädning 
(upptagning och rensning av luckor som skulle självsås), men 
det praktiska efterlevandet var länge blygsamt. På Balesudden 
finns belägg för en modifierad dimensionshuggning 1916 då 
man förutom de grövsta träden även högg skadade träd samt 
gallrade täta partier. Men att dimensionshuggandet skulle 
fortsätta ännu ett tag bekräftas av en avverkning 1929. Då 
utnyttjade Forsbolaget sin avverkningsrätt på bondeskogen 
sista gången och högg till "6 tum på 15 fot", dvs man av
verkade alla träd där rotstockens 1 i 1 lända knappt 4 meter 
over mark var minst 15 cm i diameter. Att detta retade by
borna som mindes hur billigt förfäderna sålt skoqen är 
förståeligt.

Från 1940-talet och framåt dominerar trakthyggesbruket. 
Gallringarna sker underifrån, dvs de klena träden avverkas, 
aven om ett och annat återfall i blädning kan spåras. Skogs
odlingen genom sådd eller plantering ökar kraftigt.

I följande kapitel redovisas ganska detaljerat hur skogen i 
det planerade reservatet påverkats av olika ingrepp.

- 17 -



RUTTET ÄR VACKRAST
- om skogen

Inom det planerade reservatet finns 112 hektar produktiv 
skogsmark. Virkesförrådet är relativt högt, 230 skogskubik
meter (m3sk) i genomsnitt per hektar och 25 750 m3sk totalt. 
Den genomsnittliga boniteten är 4,3 m3sk per år och hektar. 
Bördigheten växlar dock från mycket mager till för 1 ands
delen mycket bördig mark.

Skogen domineras kraftigt av gran som upptar 73 % av virkes
förrådet. Tall svarar för 15 % och lövträd (björk och asp) 
för 12 %. Det bör noteras att det på bergimpedimenten finns 
ytterligare i storleksordningen ett par tusen kubikmeter 
tall.

Den största delen av skogen befinner sig i åldern 90-130 år. 
Åldersspridningen inom bestånden är dock betydande. Med ett 
ekonomiskt synsätt kan skogen, med ett par smärre undantag, 
beskrivas som avverkningsmogen.

SAMMANFATTNING AV BESTÅNDSHISTORIKEN

I äldre tider har säkerligen skogsbränder haft stor betydel
se för skogens utveckling. Man kan dock förmoda att de 
knappast haft samma omfattning som i Norrlands inland, där 
ofta flera bränder per sekel kunnat dokumenteras. Bales- 
uddens skogsbestånd åtskiljs i hög grad av bergimpediment 
som kunnat hejda eldens utbredning.

Dessvärre saknas nästan helt dokumentation i form av brand- 
skadade, levande tallar. Endast i bestånd 6 har spår av två, 
uppenbarligen mycket begränsade, bränder påträffats. Dessa 
daterades till omkring 1810 och 1840. Dessutom har det 
brunnit på impedimentmark mellan bestånden 6 och 18, ca 1795 
och 1885. För övrigt har avverkningar, som även drabbat 
impedimenten, suddat ut spåren.

Nästan samtliga bestånd innehåller träd som vuxit upp före 
1800-talets mitt. I en del fall har det säkert varit fråga 
om naturlig succession efter stormfällningar. Men till över
vägande delen kan dessa tidiga föryngringar förklaras som 
resultat av mänskliga ingrepp. Markerade generationer i 140- 
årsåldern, t ex i bestånd 4 och 6, tyder på hög aktivitet 
under 1830-talet.

Vid denna tid, decennierna före 1850, har också svedjebruket 
haft betydande omfattning. Svedjeland finns belagda i be
stånden 15,16 och 19, men troligtvis har även bestånden 10, 
11, 12 och 13 omfattats, kanske också bestånd 22 och östra 
delen av bestånd 21.
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Ett par årtionden senare sätter avverkningarna för sågverkens 
behov sina tydliga spår. Under perioden 1870-1920 dimen- 
sionshöggs samtliga bestånd en eller flera gånger. Särskilt 
tydligt har avverkningar under senare delen av 1910-talet 
kunnat spåras i årsringsutvecklingen. Då avverkades så gott 
som alla grövre träd ovanför Mellan- och Sör-Balesvikarna 
samt ute på Balesudden, dvs inom det område som tidigare 
sannolikt varit svedjeland.

Därefter är det lugnt fram till 1940-talets och det tidiga 
1950-talets gallringar och blädningar. Dessa påverkade be
stånden mellan de tre vikarna i öster samt ett par bestånd,
3 och 5, i de inre delarna. Då tillkom också områdets enda 
moderna kal hygge, bestånd 1.
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Det finns alltså ingen helt opåverkad skog. Ändå ger vissa 
avsnitt ett starkt intryck av orördhet och biologisk mognad 
Det gäller bland de magrare bestånden främst nr 6 och bland 
de bördigare nr 18. För en mer ingående redovisning av 
dessa, liksom av de övriga, hänvisas till beståndsbeskriv- 
ningarna.
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BESTÄNDSBESKRIVNINGAR

1. Två 30-åriga biandbestånd i sluttningen mot Täcksviken. 
Frisk ristyp. Plantering av tall efter kalhuggning 1950. 
Röjning 1959. Stort lövinslag, bl a rönn i de övre delarna 
och gråal i de lägre, till stor del stubbskott. Albård 
längs stranden.

2. Granbestånd på mager mark i kraftig västsluttning. Huvud
sakligen frisk ristyp, fuktigheten dock varierande, i de 
lägre delarna fläckvis ekbräken-ristyp. Slutenhet och 
ålder varierar kraftigt, likaså inblandningen av björk 
och asp. Det nuvarande beståndet har uppkommit efter 
dimensionshuggningar, den kraftigaste sannolikt runt 
1890. Denna huggning förefaller dock inte ha berört den 
svårtillgängliga delen längst i sydost. Här är skogen 
äldre (granarna upptill 140 år, tallarna 160 år), tät, 
och innehåller ett stort antal vindfällen och även en
del äldre lågor. Höga tallstubbar vittnar om en äldre 
avverkning, troligen en timmerhuggning i perioden 1850- 
70. Genom den mellersta delen av beståndet går en gammal, 
bitvis stensatt, drivningsväg från Täcksviken upp mot 
Täckstjärnen.

3. Ganska glest granbestånd i en dalgång söder om Täcksberget. 
Frisk, i dalbottnen bitvis fuktig, ristyp. Någon under- 
växt av gran och björk. I övergången mot hällmark visst 
inslag av tall. Beståndet har uppkommit ur kvarlämnade 
småträd och genom självsådd efter dimensionshuggningar
i början av seklet. En gallring, troligen ett kombinerat 
uttag av massaved och brännved, gjordes i början av 
1940-talet.

4. Granbestånd runt Täckstjärnen, till största delen i norr
sluttning. Ristyp, i övre delarna frisk, i de lägre 
fuktig eller våt. Skogen i sluttningen söder och öster 
om tjärnen består enbart av gran och är anmärkningsvärt 
jämnårig (140 år). Tillväxtreaktioner tyder på en avverk
ning ca 1905. Den är klen, tät och själ vgal 1 rande.
Troligen höggs då överståndare från den avverkning på 
1830-talet efter vilken det nuvarande beståndet kom upp 
genom självsådd. I dalbottnen finns ett stråk av sumpskog 
som fortsätter in i bestånd 5. På norrsidan ett inslag av 
tall och löv.

5. Granskog på något bördigare mark än omgivande bestånd. 
Frisk-fuktig ekbräken-ristyp. Huvuddelen av träden är i 
åldern 100-110 år och har uppkommit efter en timmerav
verkning runt 1870. Senare dimensionshuggningar kan dateras 
till ca 1900 och 1910. En gallring, till karaktären 
närmast en blädning, företogs under tidigt 1940-tal. I 
luckor finns föryngring av gran och, särskilt i de lägre 
delarna, även björk och asp. Ett fåtal äldre lågor och 
färskare vindfällen. Några större torrakor i nordost. I 
söder brant sluttning med tall. Väster om myren ett stråk 
av sumpskog.
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6. Gammalt, magert granbestånd på en platå vid foten av Täcks
klippen. Frisk ristyp, snarast av varianten husmossatyp 
(Arnborg) då vägg- och kvastmossa bildar en tät matta medan 
ris endast förekommer sparsamt. Beståndet är ett av de 
mest orörda och urskogsartade. Det är tätt och något själv- 
gallrande. Äldre lågor förekommer rikligt, liksom färskare 
vindfällen och snöbrott. Beståndet som helhet visar dock 
inga tecken på att bryta samman utan förefaller friskt och 
stabilt. Granarna är till stor del runt 140 år, vilket 
tyder på en timmeravverkning på 1830-talet. Tillväxtreak
tioner ger besked om ytterligare minst två ingrepp, i 
början av 1850-talet resp början av 1880-talet. Den senare 
avverkningen bekräftas av inslaget av 90-åriga granar och 
grupper av asp i samma ålder. Ett markant inslag är ett 
antal höga och grova torrtallar. En del av dem är brand- 
skadade. Genom borrning av en levande, 300-årig tall med 
två brandljud kunde bränderna dateras till ca 1810 och 
1840. Av allt att döma har dessa bränder varit mycket be
gränsade och inte påverkat någon större del av beståndet. 
Dels finns det äldre granar som inte skulle ha överlevt 
en större brand, dels saknas den tallskog som rimligen 
borde kommit upp genom självsådd på ett större brandfält. 
Som slutomdöme får beståndet betecknas som mycket intres
sant. Det är ingalunda opåverkat och dess dominans av gran 
är, med tanke på den låga boniteten, helt onaturlig. Men 
det tycks ha undgått senare avverkningar och, inte minst, 
de brännvedsuttag som i andra bestånd i hög grad har gått 
ut över skadade och döda träd.
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TabulZ 1 But&ndi>dcLta.

Bestånd
nr

Areal
hektar

Bonitet 
m3sk 

/ha, år

Aide

medel

;r

spridning

Trädslags- 
blandning 
ta gr löv

Ve
m3;

hektar

)lym 
;k per 

bestånd

1 3,2 4 30 20-30 5 1 4 40 130

2 10,5 3 110 90-160 1 7 2 240 2520

3 7,2 4 90 70-130 1 8 1 190 1370

4 3,7 3 120 100-140 1 8 1 250 920

5 5,7 5 100 90-140 1 8 1 260 1480

6 2,2 2 140 90-190 2 7 1 240 530

7 1,7 2 150 100-170 6 3 1 170 290

8 8,0 4 90 70-130 1 8 1 180 1440

9 2,7 4 120 80-200 0 8 2 190 510

10 7,2 6 90 70-110 1 8 1 290 2090

11 10,5 6 100 70-140 1 8 1 260 2730

12 3,2 2 140 130-150 2 8 0 210 670

13 3,0 4 70 60-100 2 6 2 160 480

14 2,2 4 90 70-120 1 7 2 190 420

15 3,9 3 130 110-140 7 2 1 150 580

16 3,2 4 130 100-140 1 8 1 230 740

17 1,7 2 130 100-150 4 3 3 170 290

18 7,3 7 100 80-140 2 7 1 370 2700

19 11,3 6 100 90-120 1 8 1 290 3280

20 0,8 3 110 90-140 1 7 2 220 180

21 10,0 2 100 60-130 3 5 2 150 1500

22 2,9 6 90 80-110 0 9 1 310 900

Total t 112,1 230 25750
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7. Barrblandbestånd pä svag mark i sydsluttning. Frisk ris
typ. Beståndet domineras av tall som också är äldre (runt 
160 år) än granen (130 år och yngre). Grova tallstubbar 
vittnar om minst två äldre dimensionshuggningar, slutet 
av 1870-talet resp mitten av 1890-talet. Därefter har 
troligtvis inga ingrepp skett. Äldre lågor förekommer.
Viss utslagning sker genom självgallring. Beståndet är 
ett av de minst påverkade, vilket är naturligt med tanke 
på dess svårtillgängliga läge.

8. Beståndet utgörs av smala remsor av granskog mellan myrar 
och hällmark. Frisk, i låga partier bitvis fuktig, ristyp. 
Beståndet är ojämnt och innehåller luckor med granföryng- 
ring. Längst i sydost finns ett tätt parti med kraftig 
självgallring. Norr om den bumerangformade myren finns ett 
mindre område med sumpskog. Inblandning av tall förekommer 
i kanterna mot myr och berg. Beståndet har fått sin gran
dominans till följd av dimensionshuggningar under senare 
hälften av 1800-talet, den senaste troligen i början av 
1890-talet. Senare har en blädningsartad huggning företa
gits runt 1920.

9. Granbestånd i ravin med sluttning åt öster. Frisk-fuktig 
ekbräken-ristyp, längs bäcken bitvis våt ört-starrtyp. 
Granskogen är ganska gles och ojämn med inslag av björk 
och någon underväxt av gran och löv. Åldern varierar 
kraftigt med enstaka träd så gamla som 200 år. En dimen- 
sionshuggning har daterats till mitten av 1880-talet, 
men denna är säkerligen bara en i raden. Även ett senare, 
men svagare, ingrepp är troligt. Längs bäcken finns en 
intressant lövvegetation. Förutom björk, rönn, asp, gråal 
och sälg växer här de mindre vanliga buskarna hägg, brak
ved och olvon.

10. Granbestånd på relativt bördig mark i norrsluttning mot 
Bodviken. Frisk-fuktig ekbräken-ristyp, fläckvis ört- 
ristyp. Alldeles intill rågången i norr rinner en mindre 
bäck i en vacker ravin. Granskogen är ganska tät och av 
grov dimension. Tall finns i kanterna mot hällmark. I 
luckor finns underväxt av asp, rönn och björk, ofta tät 
och självgallrande. Luckorna uppkom efter en blädning
ca 1940. Dessförinnan hade en avverkning av asp som tänd- 
sticksvirke skett på 1910-talet. Beståndet visar jämförel
sevis liten åldersspridning och har i huvudsak kommit 
upp på 1890-talet. Den tidigare historiken har inte gått 
att säkert belägga, men med stor sannolikhet var skogen 
under 1800-talet kraftigt utglesad till följd av hus- 
behovshuggningar, bete och kanske också svedjebruk.
Skogens återtagande av marken kan hänga samman med det 
minskade betestrycket då fäboddriften upphörde någon gång 
under senare hälften av 1800-talet.

11. Luckigt bestånd av grova granar i ostsluttning mot Mellan- 
Balesviken. Frisk ristyp, bitvis längs bäcken frisk-fuktig 
ekbräken-ristyp. I den vackra bäckravinen växer en frodig 
ormbunksflora (ek-, hult-, och majbräken). I den nedre 
och bördigaste delen är granarna endast 70 år. Högre upp 
är skogen äldre, granarna 100-120 år, tallarna 120-140 år.
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I årsringarna finns flera dimensionshuggningar dokumente
rade: en i slutet av 1860-talet, möjligen en strax före 
sekelskiftet, med större säkerhet en i perioden 1905-10 
och en 1915-20. Senare ingrepp är en blädning i den nedre 
delen i början av 1940-talet och en gallring ca 1950.
De båda senare avverkningarna har resulterat i en kraftig 
underväxt av rönn, asp, björk och gråal. Runt en öppning 
norr om bäckmynningen växer även sälg och hägg. Här finns 
inga stubbar och fältskiktet utgörs av gräs och högörter. 
Detta är spår efter ett virkesavlägg som använts i omgångar 
under mer än 100 år. Längs stranden finns en bård av grå
al och klibbal. Beståndets nedre del har säkert, i likhet 
med bestånd 10, varit utglesad genom kraftigt bete, medan 
den övre delen förefaller ha varit mer kontinuerligt skog
bärande. Granskogen närmar sig nu mognad. Den är till stor 
del rötangripen men än har höststormarrra bara lämnat efter 
sig enstaka spår.

12. Magert granbestånd på platå med svag sluttnina åt öster 
och söder. I väster brantare och med större inslag av tall. 
Frisk ristyp. Beståndet är ett av de få riktigt homogena. 
Det ar forbluffande jämnårigt (140 år), saknar i stort 
sett underväxt och ger ett glest och öppet intryck trots 
att det, i förhållande till den låga boniteten, är ganska 
välslutet. Beståndet har förmodligen kommit upp efter en 
kraftig avverkning på 1830-talet. överståndare avverkades 
strax före 1910. En alternativ förklaring är att det an
lagts efter naturlig brand eller svedja. Den nuvarande 
granskogen har då först bildat underbestånd under de tallar 
och lövträd som avverkades för drygt 70 år sedan.

13. Mycket ojämnt, grandominerat bestånd i norr- och ostslutt
ning mot Mellan-Balesviken. Frisk ristyp. Speciellt i 
västra delen är skogen mycket luckig med underväxt i 
olika höjd och ålder. Denna karaktär är en följd av bläd- 
ningsartade ingrepp i mitten av 1910-talet och runt 1950. 
öster om stigen mellan vikarna är skogen mer jämnårig
(60 år), tät och klen. Den tidigare av de nämnda avverk
ningarna har här varit kraftigare. Skogen har givetvis 
tidigare varit påverkad av husbehovshuggning och skogs- 
bete. I den nedre delen finns ganska stort lövinslag, mest 
asp, och längs stranden löper en albård, dock ej samman
hängande.

14. Heterogent smalt bestånd som växlar från mager barrbland
skog i nordväst till relativt bördig granskog med inslag 
av björk och asp ner mot Sör-Balesviken. Skogstypen växlar 
likaså från frisk ristyp till frisk-fuktig ekbräken-ris- 
typ. Beståndet är bitvis öppet och luckigt, bitvis tätt 
och själ vgal 1 rande. Det dimensionshöggs i mitten av 1910- 
talet och behandlades i början av 1950-talet med ett mellan
ting av gallring och blädning. Albård längs stranden.

15. Ljust, öppet tallbestånd i sydsluttningen mot Sör-Bales- 
viken samt på platån vid vattendelaren. I övre delen torr 
för övrigt frisk, ristyp. Ett par partier med gran och löv, 
mest bjork, finns i norr. Annars består beståndet av gles, 
nästan ren tallskog med obetydlig underväxt. Till följd
av detta framträder strandvallarna i sluttningen mycket
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vackert. I kanten mot den fina sandstranden växer gråal, 
dock ingen sammanhängande bård. På 1850 års skifteskarta 
betecknades den nedre delen av sluttningen som svedja.
Det är inte omöjligt att även resten av området varit 
svedjeland något tidigare, kanske med undantag för den 
översta, magra biten. Det relativt jämnåriga tal 1 beståndet 
(runt 130 år) har uppenbarligen vuxit upp på mark som legat 
kal vid 1800-talets mitt eller strax före. Tillväxtreak
tioner pekar på avverkningar i mitten av 1910-talet och 
början av 1950-talet. Vid den förra togs förmodligen de 
grövsta, förväxande träden ut. Den senare verkar ha varit 
en låggallring som ledde till att det tidigare underbe
ståndet av gran nästan helt försvann. Tallarnas kronor 
visar här och var spår av märgborreangrepp och törskate- 
svamp. Detta har emellertid ringa betydelse för deras livs
kraft. Svagväxande tallskog är som regel mycket stabil 
och beståndet kommer säkerligen inte att förändras mycket 
det närmaste seklet.

16. Granbestånd vid foten av Balesberget, dels längs bäcken 
från Balestjärnen, dels norrut från bäckmynningen. Frisk- 
fuktig ekbräken-ristyp, dock varierande, längs bäcken 
bitvis fuktig ört-ristyp. I den östra delen håller den 
grova granskogen på att bryta samman. Det finns gott om 
vindfällen och även en del stående döda träd. Några mer 
omfattande angrepp av granbarkborre märks dock inte. I 
väster och norr är beståndet luckigt med underväxt av 
gran, asp och björk. Den västligaste delen var svedjeland 
1850. Liksom de närmast föregående dimensionshöggs be
ståndet vid mitten av 1910-talet. Tidigare avverkningar 
kan, med någon osäkerhet, dateras till ca 1880 och 1890. 
Längs bäcken finns en frodig lövvegetation med bl a hägg, 
brakved och olvon. I strandkanten växer gråal.

17. Remsa av blandskog på mager blockmark längs nordvästra 
stranden av Sör-Balesviken. Frisk ristyp. Beståndet är 
tätt och självgallrande och innehåller rikligt med lågor 
av olika åldrar. Bland lövträden dominerar asp, men även 
björk och, som underväxt, gråal och rönn ingår. Tallarna 
är 130-140 år och något äldre än övriga trädslag. Dimen- 
sionshuggningar har skett runt 1880 och 1900. Som en följd 
av de besvärliga terrängförhållandena tycks beståndet ha 
undgått senare ingrepp och gör därför ett förhållandevis 
orört intryck. Längs stranden finns en vacker, samman
hängande bård av gråal.

18. Granbestånd på bördig mark i sydsluttning mellan brant 
berg och hav. Frisk-fuktig ekbräken-ristyp, i östra delen 
fläckvis ört-ristyp. De grova träden med höjder runt 30 
meter vittnar om markens bördighet. I öster är boniteten 
så hög som 8-10 m3sk per hektar och år. Den västra delen 
är något magrare med större inslag av tall och klenare 
dimensioner. De äldsta träden är 130-140 år men flertalet 
tillhör en generation i åldern 80-100 år. Beståndet har 
ett varierande inslag av asp och björk. Längs stranden 
växer en vacker al bård. I den bördigaste delen finns ett 
antal imponerande, grova aspar. De är rötangripna och 
perforerade av hackspetthål. Beståndet har tidigare inne
hållit mer lövträd som dock slagits ut genom självgallring.
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Lågor i olika ålder förekommer rikligt. Borrningar av ett 
stort antal träd har givit ganska förvirrande besked om 
beständshistoriken. Tillväxtreaktionerna stämmer ofta inte 
alls överens frän träd till träd. Detta kan i sig tolkas 
som att beståndet utvecklats relativt ostört under succes
siv naturlig utslagning av enstaka träd. Det finns dock 
belägg för en dimensionshuggning i slutet av 1880-talet. 
Detta bekräftas också av beståndets ålderssammansättning. 
En del av de grova stubbar som finns kan mycket väl här
röra från en tidigare avverkning. Förekomsten av tall i 
100-årsåldern kan tyda på en kraftig utglesning av skogen 
på 1870-talet. Den mänskliga påverkan under 1900-talet 
verkar inskränka sig till ett svagare ingrepp vid mitten 
av 1940-talet. Att döma av de små, relativt färska löv- 
trädsstubbarna har det rört sig om ett uttag av brännved. 
Som en följd av den höga bördigheten är skogen, trots att 
åldern inte är anmärkningsvärt hög, mer mogen än i något 
annat bestånd. I den östra delen kan den sägas vara på väg 
in i naturskogens klimaxstadium. Den har alltså börjat 
bryta samman som en följd av röta, stormfällningar och 
insektsangrepp. Grupper av grova granar ligger kullvräkta. 
Runt dessa har åtskilliga stående träd dukat under för den 
hastiga förändringen av ljusinstrålningen i kombination 
med angrepp av granbarkborre. Det är svårt att förutse 
snabbheten i denna utveckling. Inträffar en svår storm kan 
generationsväxlingen gå snabbt. I annat fall dör den gamla 
skogen successivt och de träd som kommer upp i luckorna 
får stor spridning i höjd och ålder. Sammanfattningsvis 
får detta bestånd betecknas som det mest urskogsartade och 
ekologiskt mest intressanta.

19. Granbestånd i norrsluttning på Svartlandet. I de bördiga 
centrala och östra delarna är skogstypen en frisk-fuktig 
ekbräken-ristyp, bitvis ört-ristyp. De västra och övre 
delarna är magrare och skogstypen är där en frisk ristyp. 
Granskogen är påfallande jämnårig, 100-110 år, och har 
ett sparsamt inslag av tall, björk och asp. I väster är 
dock inblandningen av asp större och i sydväst förekommer 
mer tall. Mot stranden finns underväxt av gran och lövträd. 
De senare håller till stor del på att slås ut genom själv
gallring. I kanten finns en albård. Det förekommer smärre 
grupper med vindfällen och enstaka stående döda granar.
Men som helhet verkar beståndet friskt och inte i någon 
högre grad drabbat av ålderssvaghet. Som namnet Svart
landet antyder har området varit svedjeland. På 1850 års 
skifteskarta markerades beståndets östra del som svedja. 
Sannolikt har tidigare svedjor omfattat en större del av 
beståndet. Detta stämmer väl med beständshistoriken. Ett 
svedjeland koloniseras först av tall och lövträd. Efter 
några årtionden har ett underbestånd av gran hunnit etab
lera sig. Det nuvarande beståndet anlades ju i huvudsak 
på 1870-talet, vilket skulle passa väl in i den bilden. 
Uppkomsten av ett närmast rent granbestånd förutsätter 
vidare att överbeståndet försvunnit genom en dimensions- 
huggning. En sådan kan också exakt dateras till året 1916 
Årsringarnas utsagor har nämligen bekräftats av ett ögon-’ 
vittne. Algot ödén, då 17-årig arrendatorson i Bäck,
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arbetade som huggare ät Forsbolaget. Han har beskrivit 
avverkningen som ett mellanting mellan plockhuggning och 
gallring. Man tog ut dels de grövsta träden, dels gjordes 
en utglesning bland de klenare. Efter detta ingrepp har 
beståndet stått orört och börjar nu anta naturskogskaraktär.

20. Litet, isolerat granbestånd öster om Sör-Balesviken. Frisk 
ristyp. En del större björkar och aspar. Albård. För övrigt 
har lövträden till stor del dött genom självgallring. Be
ståndet gör ett ganska orört intryck med flera grupper
av vindfällen och en del äldre lågor. En dimensionshugg- 
ning skedde ca 1880. Därefter finns säkert belägg endast 
för ett lättare ingrepp, troligen brännvedshugqninq, på 
1940-talet.

21. Barrblandbestånd på mager mark runt Balestjärnen. Frisk 
ristyp. Beståndet löper som en smal remsa runt tjärnen 
med utlöpare i öster och söder och är till följd av väx
lande mark och topografi mycket varierande. Till största 
delen domineras skogen av gran, särskilt i söder och 
öster, men även talldominerade avsnitt finns. Lövinslaget 
är bitvis ganska stort och består av björk och, i mindre 
grad, asp. Runt tjärnen löper en bård av klibbal och grå
al. Skogen har stor åldersspridning, är luckig och ofta
flerskiktad. En dimensionshuggning kan dateras till början 
av 1890-talet. Redan tidigare har skogen med all sannolik
het varit kraftigt påverkad av huggningar för byn Bäcks 
husbehov. Namnet Eric Olofs Timret på beståndets östra del 
kan ses som ett belägg för detta. I denna del finns några 
tallstubbar med brandljud. Det är inteanöjligt att de här
rör från en avverkning som följts av svedjebruk. Är 1916 
företogs, i likhet med i bestånd 19, en kombinerad plock
huggning och gallring. Detta bekräftas även av att de 
yngsta träden befinner sig i 60-årsåldern.

22. Granskog på ganska bördig mark i ostsluttning. Frisk-fuktig 
ekbräken-ristyp. Skogen är grov, något luckig men i stort 
sett välsluten. Av lövträd återstår ett svagt inslag av 
asp och björk sedan de flesta slagits ut genom själv
gallring. Gråal växer längs stranden. Det finns lågor av 
olika ålder, spridda vindfällen av senare datum och en
del stående döda träd. Beståndet liknar bestånd 19 men 
är något yngre, ca 90 år utan större åldersspridning. Det 
kan ha kommit upp på svedjeland, men belägg för detta 
saknas. Den enda tydliga tillväxtreaktion som kan spåras 
visar att beståndet ingick i 1916 års avverkning. Det 
närmar sig nu biologisk mognad, är ännu friskt men kommer 
troligen att nå klimaxstadium inom ett par decennier.
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INTE MYCKET VILDMARKSLIV
- om friluftslivet

De flesta besökarna på Balesudden kommer sjövägen. Så har 
det förmodligen varit i alla tider, även om ärendena har 
växlat. Idag tycks Balesudden för de flesta vara en av flera 
anhalter under en semesterseglats.

Observationer i samband med fältarbetet i mitten av juli kan 
ge en grov uppfattning om antalet besök. Vackra dagar kunde 
minst fem båtar räknas in, flertalet i Sör-Balesviken. 
Ungefär hälften lade endast till för natten, medan resten 
stannade ett par dagar. Regniga dagar sjönk antalet till 
tre-fyra.

Den intensiva besökssäsongen kan beräknas omfatta ca 50 
dagar (semestern plus veckosluten före och efter). Med i 
genomsnitt fem båtar med fyra personer i varje blir antalet 
dagsbesök runt 1000.

Besökarna ägnade sig i huvudsak åt att bada, sola och i 
övrigt bedriva familjeliv i närheten av båtarna. En promenad 
upp till Balestjärnen tycktes vara ett närmast obligatoriskt 
inslag. Hur många som gav sig ut på längre vandringar kunde 
inte uppskattas men sannolikt rörde det sig om ett mindre 
antal.

En annan kategori besökare är jägarna, som under höstens 
älgjakt kan tänkas svara för några tiotal dagsbesök.

Det antal personer som besöker Balesudden med syfte att leva 
vildmarksliv, göra långvandringar eller bedriva aktiva 
naturstudier är okänt men säkert mycket blygsamt. Det är 
dock i dessa avseenden området har sitt största potentiella 
sociala värde.
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EKOLOGISK MÅNGFALD OCH INTELLEKTUELL
- om behovet av naturskog

Större delen av den svenska naturen är och kommer att förbli 
starkt kulturpräglad. Helt opåverkad skog, äkta urskog, 
förekommer praktiskt taget inte. Det är emellertid viktigt 
att skilja mellan förekomst av urskog och behov av urskog.
Tankar på fredande kan inte, som ibland sker, tillbakavisas 
med argumentet att det "bara" rör sig om "överårig kulturskog".
Om vi på allvar tillmäter den orörda naturen ett värde får 
vi göra det bästa av situationen och skydda det som kommer 
närmast, dvs naturskogen (skog som under lång tid varit för
hållandevis opåverkad av människan).

Motiven till avsättande av naturskogsreservat har redovisats 
i många sammanhang (se t ex Andersson & Hultman 1979, Andersson 
1931, Nash 1976, Nilsson 1980, Simonsson 1979). Här ges endast 
en kort sammanfattning.

För framtidens ekologiska forskning behövs orörda referens
områden. Dessa kan användas för jämförande studier av växt- 
och djurarters uppträdande i påverkad resp opåverkad natur.
En full förståelse för skogsbrukets konsekvenser blir inte 
möjlig om vi inte känner till hur den icke-brukade skogen 
uppför sig. Sådan forskning kan även komma att bli till 
direkt praktisk nytta för det ekonomiska skogsbruket, t ex 
då det gäller att motverka skador av olika slag. Som Nash 
uttrycker det: "Ecology needs wild places...as medical 
science needs healthy people".

Skogsbruket, och i synnerhet dagens trakthyggesbruk, leder 
till försämrade livsbetingelser för ett stort antal växter 
och djur. Särskilt drabbad är den lägre faunan (Ehnström i 
Åhlén et al 1979). Naturskogsområden har därför en viktig 
funktion som genreservoarer, där hotade arter ges möjlighet 
att överleva. Det galler även lokala provenienser av våra 
vanliga barrträd.

Fredande av naturskog är också en fråga om etik. Det innebär 
nämligen ett erkännande av naturens rätt att, på några 
platser, få finnas till för sin egen skull, inte bara för 
den mänskliga nyttan.

Naturskog är vidare en förutsättning för vildmarksupplevelse.
Denna speciella form av friluftsliv är ett komplement till 
det friluftsliv som ryms inom den kulturpräglade skogen. På 
denna punkt har debatten ofta låst sig i ett käbbel om vil
ken skog som är "lämpligast för friluftsliv". Men att tro 
att kulturskog och naturskog kan ersätta varandra är lika 
dumt som att hävda att eftersom vi har Rolf Lidberg behöver 
vi inte Bengt Lindström.1
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Upplevelsen av naturskogen, eller rentav bara medvetandet om 
att den finns, har en kulturell innebörd. Naturskogen be
varar en bild av något ursprungligt. Dess ekologiska mång
fald är också en intellektuell mångfald. Att bevara den är 
ett uttryck för respekt, både för skogen och för människan. 
Naturskogen är en inspirationskälla och samtidigt en på
minnelse om den natur som frambringade människan innan 
människan upphöjde sig själv till härskare. Reservaten blir 
helt enkelt sinnebilder för en ansvarig hållning till naturen, 
vilket behövs i en tid då, med Nash's ord, "man's most 
serious environmental problem is the pollution of his mind".

Den idag skyddade arealen naturskog uppgår till ca 3 promille 
av landets produktiva skogsmark. Fördelningen är skev då 
större delen utgörs av lågproduktiv mark i norra Sverige.
För att nå en god representativitet måste därför i första 
hand områden i Syd- och Mellansverige säkras samt områden 
med bördig mark i hela landet.

Exploateringen av Sveriges skog uppvisar, grovt sett, två 
vågor. Den första inträffar under 1800-talet då svedjebruk, 
skogsbete och den unga skogsindustrin gör slut på den gamla 
urskogen. Efter en period av återhämtning under 1900-talets 
första hälft kommer den andra vågen med det moderna skogs
bruket och en utbyggd skogsindustri som nu gör anspråk på 
skogens hela produktionsförmåga. Skogen kommer säkert inte 
att minska i den meningen att virkesförrådet sjunker. Men 
alla naturvärden kan inte mätas i kubikmetrar. De storskaliga 
och schablonmässiga metoderna är något kvalitativt sett 
nytt. Likaså den genetiska manipulationen genom "förädlat" 
plantmaterial. Andelen äldre skog kommer att minska i takt 
med avvecklingen av s k överårig skog. Medelåldern väntas 
sjunka från drygt 70 år idag till drygt 50. Den naturskogsprägel 
som ändå en stor del av den äldre skogen har idag kommer 
helt enkelt inte tillbaka.

Självfallet kommer även framtidens skog att innehålla stora 
naturvärden utöver de ekonomiska. Men i detta bestämda av
seende, då det gäller att bevara en prägel av ursprunglig
het, kommer förutsättningarna att försämras. De områden som 
är aktuella för avsättning som naturskogsreservat har någor
lunda hämtat sig efter den första exploateringsvågen. Det är 
nu hög tid att rädda dem undan den andra.
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KULTURMARK SOM BLIVIT VILDMARK
- summering av naturvärden

Det planerade naturreservatet är ett 428 hektar stort berg- 
och skogkomplex, på tre sidor avgränsat av hav. Det är väg
löst och ligger, men undantag för två sommarstugor i nord
väst, på avstånd från bebyggelse. Områdets centrala del nås 
direkt med båt eller genom tre kilometers vandring från bil
väg.

Den dramatiska topografin är karaktäristisk för Höga kusten.
Här finns exempel på vittringsfenomen, sprickbildningar m m. 
Havets mångtusenåriga arbete kan spåras i klapperstensfält, 
hårt svallad morän och sandsediment med tydliga strandval lar.
Allt detta är pedagogiskt intressant men inte unikt.

Skogsmarken, som upptar drygt en fjärdedel av ytan, har 
varit kraftigt kulturpåverkad. Flera bestånd är dock på god 
väg att anta naturskogskaraktär. Särskilt intressant är 
förekomsten av bördiga partier där granskogen, trots att den 
inte är äldre än runt 100 år, är på väg in i ett klimaxstadium 
kännetecknat av skador, naturlig död och successiv föryngring.

Med undantag för en mindre plantering har all skog kommit 
upp genom spontan föryngring efter svedjebruk och dimensionshugg- 
ningar. Spåren efter ingrepp är ännu på många håll tydliga, 
men området har alla förutsättningar att med tiden bli ett 
representativt, mindre naturskogsområde.

Flora och fauna har inte specialstuderats. Allmänt kan 
området sägas ha ett växande värde som biotop för arter som 
missgynnas av skogsbruket. Det är bl a en potentiell lokal 
för hotade fåglar som fiskgjuse, kungsörn och gråspett.

Det vetenskapliga värdet är främst knutet till bevarande av 
genresurser. Till följd av det avskilda läget bör området, 
trots dess relativa litenhet, även i någon mån kunna användas 
som referensområde.

Balestjärnen är en märklig sjö, inte minst därför att den 
tycks motstå försurningen och bibehålla ett mycket högt pH- 
värde. Den kan därför komma att få betydelse som jämförelse
objekt och kanske också vid bevarandet av hotade vattenorga- 
nismer.

I området finns ett av de längs Höga kusten ganska vanliga 
bronsåldersrösena. Senare tiders kulturhistoria har inte av
satt några bestående spår annat än i form av fäbodstigar och 
någon drivningsväg. Blotta kunskapen om att det i ett 
naturskogsområde en gång förekommit svedjebruk och skogsbete 
kan emellertid ha ett visst socialt-pedagogiskt värde.

- 32 -



Balesudden har tveklöst stora upplevelsevärden. Den mäktiga 
topografin, den gamla skogen, närheten till havet, den säll
samma Balestjärnen, allt detta och mycket annat bidrar till 
en helhet av stor skönhet. Här finns möjlighet till många 
typer av friluftsliv: solbad på en härlig sandstrand, ansträng
ande klättringar i bergen, naturstudier i biologiskt mogen 
skog m m, Balesudden kan tjäna som en oas av vildmarkskaraktär 
både för båtfolk och vandrare.
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ATT BEVARA NATUREN OCH ÖPPNA DEN
- förslag

Det studerade området visar upp en kombination av veten
skapliga och sociala värden som gör det väl lämpat att av
sättas som naturreservat. Jag biträder därför helt länsstyrel
sens preliminära uppfattning på denna punkt.

Här skall ges några förslag till områdets framtida skötsel.

SKOGEN

Den första skötselanvisningen för ett naturskogsreservat 
måste naturligtvis bli att skogen inte ska skötas alls.
Några smärre undantag från denna huvudregel kan dock komma 
i fråga.

Stigarna bör hållas öppna och framkomliga. Detta får emeller
tid inte leda till något överdrivet städande. Om ett vind
fälle blockerar en stig räcker det om en bit på någon meter 
kapas bort medan resten av trädet får ligga som det fallit.

Ett viktigt inslag i naturskogens utveckling är bränder. En 
skogsbrand som uppstått naturligt genom åsknedslag bör i 
princip får härja fritt. Problemet är att förhindra spridning 
till omgivande mark. Vid en brand ute på själva udden är 
saken relativt enkel. Då räcker det med att hejda elden om 
den vill vandra vidare norrut förbi Mellan-Balesviken. En 
brand i de norra och västra delarna måste stoppas om den rör 
sig mot rågången men bör få sprida sig åt söder och sydost, 
förutsatt att den inte har större omfattning än att den kan 
hållas under kontroll.

Risken för insektshärjningar är en omdiskuterad fråga. Å ena 
sidan har naturskogar med deras inslag av döda träd betraktats 
som spridningscentra för barkborrar och andra skadegörare. Å 
andra sidan har det hävdats att naturskogar till följd av 
den större artrikedomen är mer stabila än kulturskogar och 
att deras naturliga kontrollmekanismer, t ex i form av in
sektsätande fåglar, även kan bli till nytta för omgivande 
kulturskog. Hur som helst kan en större stormfällning leda 
till lokal massförökning av insekter. Därför föreslås en 
skyddszon av 200 meters bredd innanför gränsen i norr. Om 
antalet nyss döda träd inom denna överstiger vad skogsvårds
lagen tillåter bör träden barkas på våren eller försommaren 
(senast 15 juni för tall resp 15 juli för gran). Däremot 
finns ingen anledning att transportera ut träden ur skogen.

ANORDNINGAR FÖR FRILUFTSLIVET

Den naturliga utgångspunkten för en vandring ut på Bales- 
udden är bilvägens slut i Hålviken. Här finns (framför båt
huset) en plan som lämpar sig väl som parkeringsplats. Det
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bör träffas överenskommelse med markägaren om användande av 
denna.

Stigarna mellan Hålviken och Täcksviken samt mellan Täcksviken 
och Mellan-Balesviken bör röjas och märkas. Den senare är 
idag bitvis svår att följa. Ovanför Täcksviken föreslås en 
ny sträckning för att dels kringgå sommarstugetomterna, dels 
undvika onödig förlust i höjd (se fig 6).

På fig 6 har också en alternativ väg markerats. Den följer 
en gammal drivningsväg upp till Täckstjärnen och går därefter 
i obanad terräng genom skog och över berg ner till Sör- 
Balesviken. Den sista kilometern är något svårgången. Med en 
tvärförbindelse väster om Täcksklippen skulle båtfolket i 
Sör-Balesviken erbjudas en tre kilometer lång slinga med 
några av de finaste upplevelserna: storartad utsikt, klapper- 
stensfält, gammal skog med mäktiga torrträd, en idyllisk 
bäckravin.
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Det finns alltid en risk att ett område planeras sönder och 
alltför mycket läggs tillrätta. Särskilt känsligt är det i 
ett område av vildmarkskaraktär. Jag känner därför en viss 
tveksamhet inför de senaste förslagen, liksom även inför en 
del av de följande. Samtidigt måste det erkännas att det 
krävs ledning och tillrättaläggande för att sprida naturintresset 
utanför dagens begränsade skara av ekologer och skogsluffare.
Vid en satsning på Balesudden som "socialt-pedagogiskt vi 1d- 
marksområde" kan det därför vara motiverat med bl a ett 
ganska tätt nät av märkta stigar.

I det fall Höga kusten-leden dras över Balesudden bör fäbod
stigen mellan Bäck och Bodviken kunna användas. Genom stigen 
mellan Bodviken och Mellan-Balesviken ansluts så till reser
vatets stigsystem. Om leden inte får denna dragning finns 
däremot ingen anledning att märka de nämnda stigarna.

Stigarna från Sör-Balesviken till Mellan-Balesviken resp 
Bal estjärnen samt runt denna är väl uppgångna och behöver 
inte märkas. I de yttre delarna av Balesudden bör inga 
märkta stigar finnas. Sådana skulle här säkert upplevas som 
mer störande än vägledande. Diskreta men robusta vägvisare 
(i trä.') bör placeras där de nämnda stigarna mynnar vid 
stränderna. Orienteringstavlor placeras vid parkeringen i 
Hålviken, i östra delen av Sör-Balesviken samt, om Höga 
kusten-leden dras den vägen, i Bodviken.

Sör-Balesviken är ett naturligt centrum för friluftslivet.
På strandvallarna i sluttningen finns goda tältplatser. Det 
är lämpligt att här uppföra ett enkelt, timrat vindskydd. En 
eldstad med bänkar bör placeras vid stranden. Likaså bör de 
två skräpiga eldplatserna vid Balestjärnen (i nordväst och 
sydost) ersättas med något rejälare. Som kronan på verket 
föreslås en sopmaja intill den naturliga båthamnen i östra 
delen av Sör-Balesviken.
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