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INLEDNING

Denna inventeringsrapport är resultatet av en inventering ut
förd på uppdrag av länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Rapporten utgör vårt examensarbete som ingår som en del av 
praktikterminen på biologlinjen vid Umeå universitet.

Per Simonsson, naturvårdsenheten i Härnösand, har varit vår 
handledare vid praktikarbetsplatsen och var även vår kontakt 
med länsstyrelsen i Härnösand.

Det fältarbete som ligger som grund för rapporten utfördes från 
slutet av augusti till början av september 1980.

Orsaken till att Svartnäsudden har uppmärksammats är den inven
tering av "Urskogar och naturskogar i Västernorrlands län" som 
Per Simonsson utförde på uppdrag av länsstyrelsen i Västernorr
lands län. (18). Ett av de områden han fick tips om och under
sökte närmare var Svartnäsudden i Styrnäs socken, Kramfors kommun.

Skogen bedömdes av honom som ett av de värdefullaste exemplen 
på urskog inom länet.

Vid den inventering vi utfört har målsättningen varit att skapa 
en relevant bild av skogens tillstånd och dess olika värden ur 
naturvårdssynpunkt.

Svartnäsudden avsattes redan i mitten av 1940-talet som bolags- 
reservat av dåvarande ägaren, Forss bolag. Att så skedde beror 
i hög grad på Nils Bergfält, Handen, som var skogschef fram 
till år 1955. Han var den som förde fram tanken om att bevara 
skogen för framtiden i orört skick.

Det är vår starka förhoppning att urskogen på Svartnäsudden blir 
skyddat från avverkning för all framtid och att området avsätts 
som naturreservat.

Ett av de viktigaste bevarandemotiven är den långa skogliga 
kontinuitet som området haft. Detta är anledningen till att den 
sällsynta laven långskägg (Usnea longissima) växer inom området. 
Sannolikt finns fler arter av växter och djur som är beroende 
av gammal, orörd skog inom området. Därför föreslår vi en mer 
omfattande floristisk och faunistisk inventering.

Under arbetets gång har vi varit i kontakt med många personer 
som alla varit mycket tillmötesgående och har hjälpt oss att ta 
fram de data om Svartnäsudden vi här presenterar. Till alla dessa 
vill vi rikta vårt uppriktiga och helhjärtade tack!

Ett speciellt tack går till Per Simonsson som varit oss till stor 
hjälp vid förberedelsearbetet, samt till Olof Rune och Birgitta 
Eriksson som varit våra handledare vid Umeå universitet.

Umeå i december 1980.

Stefan Falk Agneta Andersson
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Karta 1 Geografiskt läge

Stora Degersjön

Svartnäset

Almsjönäs
Docksta

Skala 1:250 000



INTRODUKTION

2.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH TOPOGRAFI

Svartnäsudden är en udde ut i Stordegersjön som är belägen i 
Styrnäs socken i nordvästligaste hörnet av Kramfors kommun 
(enligt rikets nät koordinaterna 70 091, 16 143).

Den äldsta, opåverkade delen av skogen befinner sig på uddens 
östra sluttning ned mot Stordegersjön. Området har en triangel- 
formig yta om ca. 14 hektar med en största längd och bredd av 
400 meter (se karta 2).

Skogen sluttar bitvis brant ned mot sjön vars yta ligger på 
242 meter över havet, (m.ö.h.). Detta är också urskogens lägsta 
punkt. Den högsta befinner sig cirka 290 m.ö.h.

Av detta framgår att Svartnäsudden till vissa delar ligger ovan 
för högsta kustlinjen, HK. Länets högsta värde på HK finns i 
Skuleskogen på 283 m.ö.h.

Till Svartnäsudden kommer man om man i Docksta tar av mot öst- 
markum. Denna väg följer man cirka 25 km, varefter man tar av 
mot Högsvedjan. Följ denna väg i ungefär 5 km till en liten 
skylt det står Svartnäset på. Där svänger man in mot höger och 
följer vägen mot Svartnäsets torp i ungefär 300 meter, till 
ett grustag där det är lämpligt att parkera. Fortsätt därefter 
mot Svartnäsets torp och tag av mot höger vid en förfallen 
lada. Följ sedan den västra kanten av Svartnäsudden ut mot 
Renudden, vilket är en knapp kilometer. Vid Renudden tar man 
av rakt österut och går i cirka 400 meter. Då bör man vara 
framme i själva urskogen, (se karta 1 och 2).

2.2 GEOLOGI

2.2.1 Berggrund

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) berggrundskarta 
över området består berggrunden på Svartnäsudden av lågt till 
högt omvandlade bergarter som glimmerskiffrar och åder- eller 
slirgnejser. Dessa bergarter har sitt ursprung i sedimentberg
arter - gråvackor - som bildades för ca. 2 000 miljoner år 
sedan. De bildades genom att vittringsmaterial från land av
sattes på bottnen av det hav som då sträckte sig från de 
östra delarna av mellersta och norra Sverige till de nordvästra 
delarna av Finland. Med tiden kunde sedimentlagren blir flera 
kilometer tjocka. Den gråvacka som då bildades består av kvarts 
och fältspatkorn inbakade i en lerig mellanmassa.

I samband med fjäl1kedjeveckningen som skedde för ca. 1 800 
miljoner år sedan, kom gråvackorna att utsättas för tryck och
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värme. Detta resulterade i att 1 ermineral en i gråvackan om
vandlades till glimmer varvid glimmerskiffrar och gnejser bil
dades .

På vissa ställen kunde det sedimentära materialet smälta och 
när smältan stelnade bildades ljusa ådror och sliror i de 
glimmerrika bergarterna - åder- och slirgnejser bildades. (15).

2.2.2 Jordart

I området finns det huvudsakligen sandig till moig morän, vilket 
innebär att det huvudsakliga materialet är grovkornigt med en 
kornstorlek på 0,06 - 2 mm.

Ytstrukturen är huvudsakligen blockrik men även storblockiga 
områden förekommer.

Den största delen av Svartnäsudden befinner sig idag på en nivå 
som är lägre än 280 m., vilket innebär att det mesta materialet 
i området är svallat då det legat under HK.

Svallningen medför att det mesta av det finkorniga materialet 
har sköljts bort av havsströmmar och vågor.

2.3 HYDR0L0GI

Vattentillgången inom området är god, vilket visas av att skogs- 
typen i samtliga fall har bedömts vara frisk. Sluttningen är 
en bidragande faktor till att både luft och vatten finns i 
lagom mängd i marken. På vissa ställen planar sluttningen ut 
och där kan man genast se att vattnet rinner undan betydligt 
sämre. Under den period vi var på Svartnäsudden regnade det 
nästan varje dag vilket gjorde att flera decimeter djupa och 
flera meter vida vattensamlingan uppstod.

Längst ned efter den södra kanten av urskogen ligger ett myr
stråk som antagligen uppkommit genom att området är flackare 
än omgivningen och därigenom sämre dränerat samt att ett käll- 
utflöde en bit upp ständigt tillför myren vatten.

2.4 KULTURPÄVERKAN

Kännetecknande för denna skog är den i det närmaste fullständiga 
avsaknaden av spår av mänsklig aktivitet i kärnområdet. Det 
närmaste sådana spår viharkommit är några enstaka grova stubbar 
utan vidhängande låga, vilket kan bero på att de är dimensions- 
avverkade. Men detta är dock ej helt säkert.

Den norra delen av udden har däremot tydliga tecken av mänsk
lig påverkan. Rolf Forsgren som är faktor över området berättade 
att en röjning utförts där för ungefär 20 år sedan.

Längs strandkanten samt utanför kärnområdet förefaller en del 
avverkning av lövträd ha skett. Sannolikt är det fråga om 
veduthuggningar.

På krönet och ned mot den västra sidan av udden syns fler dimen- 
sionsavverkningsstubbar.
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Med dimensionsavverkning menas att man under senare delen av 
1800-talet tog ut vissa grova träd (mer än 15 tum i brösthöjds- 
diam.) för avverkning, medan den övriga skogen lämnades i stort 
sett orörd.

Från Svartnäset har kul turpåverkan skett genom att man har haft 
kreatur på skogen. Detta bekräftas också av en karta från 1859 
där marken betecknas som "skogs- och betesmark".

Vi känner inte till när man upphörde med att ha kreaturen ute 
i skogen men den bofasta befolkningen flyttade omkring 1945. 
Söder om urskogen finns en myr som heter Slåttmyran. Äv namnet 
att döma har denna använts till myrslåtter.

Enligt uppgift skall området bestå av mycket goda jaktmarker. 
Älgjakt har förekommit under en lång period, vilket bl a visas 
av den stora mängd fångstgropar som finns markerade på den 
ekonomiska kartan.

En eldstad som verkar flitigt använd finns i den nordostligaste 
spetsen av udden. Sannolikt är det mest fiskare som lägger till 
där.

Stordegersjöns utlopp har varit uppdämt under flottningsperioden. 
Sjöns yta verkar fortfarande vara höjd med 0,5 - 1 m. av stubbar 
i vattnet att döma.

Inga riktiga stigar finns i området, men efter uddens västra 
kant finns en antydan till stig.

2.5 SKOGSBRÄNDER

I det naturliga skogsekosystemet har skogsbränder spelat en 
viktig roll när det gäller föryngring, ålders- och artsamman
sättning, trädslagsblandning, undervegetation m m.

I den norra barrskogsregionen har det visats att skogen är 
starkt påverkad av och beroende av skogsbrand. Skogen har där
för naturligtvis också påverkats av det effektiva skogsbrand
skydd som upprättades på 1800-talet.

Zackrisson (1977) har i sina studier av skogsbrandfrekvensen 
i Vindel ådal en i Västerbotten funnit att en torr "lingonskog" 
i genomsnitt brunnit vart 58:e år, en frisk "blåbärsskog" 
vart 91:a år och en fuktig "örtrisskog" var 106:e år (23).

Orsakerna till skogsbränder är flera, dels kunde åsknedslag 
förorsaka dem, men vanligare ändå var kanske människans verk
samhet som givit upphov till både vådabränder och medveten 
svedjning.

Omfattningen av de skogsbränder som uppkom varierade i hög grad. 
Under torra somrar kunde mycket stora arealer brinna medan mot
satt förhållande kunde inträffa regniga somrar.

Trots att skogsbränder var relativt vanliga brann det inte lika
dant över hela det drabbade området. Vissa områden som uddar,
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öar eller myrskogar klarade sig ofta under betydligt längre 
perioder än den omgivande skogen. På så sätt uppkom så kallade 
brandrefugier där vissa känsliga djur och växter kunde fortleva 
i en för dem gynnsam miljö.

2.5.1 Rekolonisation efter skogsbrand

Då en skogsmark brunnit styrs återkoloniseringen av marken av 
en rad faktorer. Några av de viktigaste är hur starkt det har 
brunnit, markförhållanden, klimat, omgivande skog och påverkan 
av människan och djur.

Vissa träd (tall, björk, asp) räknas som pionjärträd, d.v.s 
de är de träd som först återvänder till den skoglösa mark som 
branden åstadkommit. Detta under förutsättning att marken lämnas 
orörd av människan. Dessa pionjärträd bildar då den första 
trädgenefationen. Efterhand kommer granen att tränga in i be
ståndet och bilda en yngre generation under pionjärträden. 
Allteftersom pionjärträden dör bort (lövträd 100 - 150 år, 
tall upp mot 400-500 år) kommer skogen att utvecklas mot ett 
rent granbestånd (18).

För att pionjärträden skall föryngras krävs i regel en ny skogs
brand, eller en kraftig förglesning av skogen genom insekts
angrepp, stormfällning och dylikt.

Orsaken till tallens svårigheter att föryngras är dels att det 
tjocka humuslagret hindrar groddplantorna från att nå ned i 
mineral jorden och dels att tallen är i hög grad 1juskrävande. 
Ibland kan dock en skogsbrand vara så kraftig att hela humus
täcket brinner upp och blottar mineraljorden under en längre 
period, varför flera tall generationer kan uppkomma.

Tallen är ett mycket brandhärdigt trädslag vilket främst beror 
på den tjocka barken och dess förmåga att övervalla skador.
Genom att en del tallar ofta överlever en brand kan de fungera 
som fröträd för nästa tall generation.

Granen kan även den få svårigheter att föryngras i ett tjockt 
humuslager. Ofta sker då i stället föryngringen på ett nedfallet, 
dött träd, en s k låga. Sådan föryngring syns tydligt i skogen 
där man kan få se granar växa på rad.

Ibland kan väldiga mängder gran föryngras samtidigt vilket kan, 
medföra att näringskonkurrens inträder. Sker ingen själ vgal 1 - 
ring i ett sådant bestånd kan det stå stilla i utveckling 
långa perioder. Detta kan göra att en gran som kanske bara är 
någon meter hög kan vara upp mot hundra år gammal. De här träden 
kan dock skjuta upp relativt snabbt om tillfälle ges i form 
av att andra och större träd dör eller faller.

I en skog som får utvecklas utan mänsklig påverkan kommer en 
relativt stor variationsrikedom att uppkomma. Flera trädslag 
kommer att ingå med gran som dominant, åtminstone till antalet, 
och ett brett spektrum av dimensions- och höjdklasser kommer 
att finnas representerade. Torra döda träd, torrakor, kommer 
att finnas liksom många nedfallna, mer eller mindre murkna 
stammar samt naturliga stubbar.
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I det klimaxstatium som så småningom kan utvecklas kommer pro
duktionen av växt- och djurmaterial att vara ungefär lika stor 
som den mängd som bryts ned och konsumeras. Detta stadium kommer 
då att vara relativt stabilt i sig, men känsligt för yttre på
verkan. Det vanligaste är dock att detta stadium aldrig hinner 
uppträda.

2.6 HISTORIK

De första uppgifterna om Svartnäsudden vi har funnit är från 
1859, då området avvittrades, karterades och skattelades. Av
vi ttring var en lantmäteri förrättning som fastställde gränser 
mellan privat och allmän mark i Norrland.

Det avvittrade området skattelades, men för att uppmuntra folk 
att bli nybyggare kunde staten ge dessa ett antal skattefria 
år, sk. frihetsår. Samtidigt befriades nybyggaren från att ut
skrivas till soldat eller båtsman. (4).

På detta vis försäkrade sig staten om matförsörjningen i landet 
och på sikt ökade även skatteintäkterna.

Inga ytterligare avvittringar eller avstyckningar har sedan dess 
skett på området. Alla försäljningar har berört området i dess 
helhet.

över Svartnäsudden har vi inte fått tag på beståndskartor som 
upprättats av vare sig Forss bolag eller nuvarande ägaren NCB.
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METODIKBESKRIVNING

Den av oss i huvudsak använda inventeringsmetodiken har ut
arbetats av Katarina Eckerberg och användes även av henne 
vid en urskogsinventering av Vändåtberget i örnsköldsviks kom
mun. (4). De fältblanketter som vi använder är också framtagna 
av henne. Se bilaga 1-3.

Inventeringsarbetet utfördes under perioden 80.08.18-80.09.03 
Detta medförde att många växter var nedvissnade varför växt- 
inventeringen ej är fullständig.

Innan fältarbetet utfördes anskaffades flygbilder, ekonomisk 
karta över området och fotostatkopior av denna. Fotostatkopiorna 
tjänstgjorde sedan som underlagskartor vid fältarbetet.

Fältarbetet inleddes med att vi snitslade upp en gräns för vad 
som vi ansåg vara själva urskogsområdet. God hjälp i detta 
arbete hade vi av flygbilderna som underlättade lokaliseringen 
i fält.
3.1 INSAMLADE UPPGIFTER
Inom det område vi på detta sätt avgränsade beslöt vi oss för 
att lägga ut 9 cirkelrunda provrutor om en radie av 10 m, samt 
en rektangulär provyta om 30 x 10 m. Detta innebar att vi erhöll 
en provruta på var 100:e meter i längd och bredd. Vid utläggandet 
av provrutorna användes måttband och kompass.
När en ruta hade lokaliserats lades måttband ut på marken i 
ett kors varvid 4 kvadranter erhölls vilket underlättade för 
oss att avgöra vad som tillhörde provrutan.

Därefter insamlades de uppgifter som finns angivna på K. Ecker- 
bergs provyteblankett. (Se fältblankett 1. bilaga 1 ).

Provytenummer: Löpande inom beståndet.

Ytstruktur:

Lutning:

Skogstyp:

Jordart:

Uppskattning enligt skalan blockfattig - block
rik - storblockig.

Uppskattades i skalan plan - svag lutning - 
stark lutning.

Enligt Ebelings skogstypsschema. (3).

A: Sorterade jordarter: grus - sand - grov mo - 
fin mo - mjäla - leriga jordarter.

B: Osorterade jordarter: grusig morän - sandig 
morän - sandig-moig morän - mjälig morän - 
moränlera.
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Jordmån: Angavs enligt: brunjord - brunjord/podsol - pod- 
sol - sumpjordmån - lithosol - hällmark - klapper.

Humus: Humustäckets mäktighet mättes på minst två ställen 
inom varje provruta, varefter ett medelvärde 
erhölls.

Kol: Synlig förekomst i markprofilen eller på stubbar 
inom eller i närheten av provytan antecknades.

Bonitet: Utfördes ej i fält utan senare. Vid boniteringen 
användes både Jonsson-, H 100-, och ståndorts- 
boniteringen.

Föryngring: Alla granplattor under 1,3 m. höjd räknades inom 
provrutorna.

Kulturpå-
påverkan:

Spår efter mänskliga aktiviteter antecknades.

Därefter gjordes även en översiktlig vegetationsanalys. Vid 
denna bör de flesta fanerogamer och kärl kryptogamer ha på
träffats .

Vi fortsatte sedan med blankett 2 - stamlistan (se fältblankett
2 bilaga 2 ).

Lågor: Antalet lågor som hade synlig ved eller barken 
kvar räknades för sig och antalet mer eller mindre 
murkna lågor som var övervuxna med mossa eller 
liknande för sig. Som låga räknades trädstammar 
liggande inom provrutan med en basdiameter av 
minst 5 cm. Eventuella sågade stockar registre
rades också.

Stubbar: En tregradig skala användes för att visa i vilket 
skick stubbarna befann sig, där 1 står för en 
frisk stubbe utan tecken på att ha blivit murken 
medan 3 står för en stubbe som kan sparkas sönder. 
Var någon stubbe sågad eller huggen registrera
des även detta. Som stubbe räknades även döda 
toppbrutna träd under 3 meters höjd.

Döda träd: De stående döda träden inom provrutan räknades. 
Till döda träd fäknades alla toppbrutna över
3 m. och alla ej toppbrutna över 1,3 m. höjd 
och minst 1 cm. i brösthöjdsdiameter.

För att kunna ge en representativ bild av skogens utseende och 
kunna göra en riktig virkesvolymsupskattning mättes diametern 
i brösthöjd hos alla träd med en brösthöjdsdiameter av minst 
1 cm. Diameter angavs i fallande cm. vilket innebär att alla 
värden rundades av nedåt till hela centimetrar. På varje prov
ruta togs 6 träd slumpmässigt ut som provträd för provtagning 
enligt provträdsblanketten (se fältblankett 3 (bilaga 3). För 
samtliga träd som diameteruppmättes antecknades även arten.

Den sista blanketten, provträdsblanketten, behandlar de 6 slump
mässigt uttagna träden.
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Trädnummer:

Trädslag:

Erhölls ur blankett 2 och motsvarar de uttagna 
provträden.

Anger vilken art trädet tillhör.

Di ameter: Erhölls även den ur blankett 2.

Höjd: Höjden mättes med en Suunto höjdmätare eller
med ett måttband.

Trädskikt: Provträdens konkurrensförmåga i beståndet be
dömdes subjektivt. Fyra klasser användes: här
skande eller överståndare - medhärskande - be
härskad samt underväxt.

Vi ta 1 i tet: En subjektiv bedömning över trädens vitalitet upp
delat i 3 klasser där 1 anger ett fullt friskt 
träd och 3 ett döende träd.

Ålder: Alla provträd borrades med tillväxtborr så nära
roten som möjligt för totalåldersbestämning. Borr 
spånen räknades senare i stereo!upp.

Brandljud: Fanns några brandljud på provträden registrerades
detta. Med brandljud menas skador i barken hos 
tall som uppkommit genom brand.

På provytan om 30 x 10 m utfördes samtliga dessa provtagningar 
och undersökningar men med skillnaden att samtliga träd över 
1 cm. i brösthöjdsdiameter undersöktes enligt blankett 3. Dess
utom kapades 20 av träden under 1,3 m. höjd och åldersbestämdes. 
Till skillnad från provrutorna lades inte provytan ut slump
mässigt utan ett representativt område letades upp där sedan 
provytan placerades.

Under arbetet har början till en fotografisk dokumentation av 
området utförts. Samtliga svart/vita bilder är fotograferade 
av Stefan Falk hösten 1980.

3.2 VOLYMSBERÄKNINGAR

Virkesvolymsberäkningar har utförts dels som ett underlag för 
ekonomisk värdering, dels som ett mått på trädslagsblandning 
och virkesinnehåll för dokumentation av skogstillståndet.

På varje provruta har samtliga stammar över 1 cm. i brösthöjds
diameter (br.h.d) antecknats och trädets br.h.d. i fallande 
cm. och art antecknades.

På varje provruta har 6 st provträd tagits ut och förutom dia
meter har även höjd och ålder bestämts. Dessa provträd har 
sedan avsatts i ett höjd som funktion av diamater-diagram där 
en kurva erhölls. Vi kan ur kurvan utläsa den höjd träden borde 
ha vid en viss diameter då vi känner diametern hos samtliga 
träd. (Se bilaga 4 ).

För att erhålla den volym träden motsvarar har dessa kuberats 
enligt Näslunds mindre funktioner. (16).
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På detta sätt har alltså stamräkning och volymfunktionerna 
givit total volym i fast mått på bark (fpb) per trädslag och 
hektar. Genom p r o v t räds ta g ning e n ha r volymsfunktionerna an
passats till de lokala förhållandena.

Den framräknade totala volymen bör därför stämma relativt väl 
med verkligheten.

Volymer för övriga lövträd utom björk har framräknats ur björk
funktionerna . Eftersom detta är relativt små volymer bör också 
felet ha blivit mycket litet.

Småträden kuberades enligt Anderssons funktion.

3.3 KULTURPÅVERKAN

Förutom egna observationer i fält har den huvudsakliga informa
tionen om kulturpåverkan erhållits genom intervjuer med folk 
från trakten och skogsfolk från NCB och Forss bolag, det senare 
uppköpt av NCB.

Endast en gammal karta över området fanns i lantmäteriets 
arkiv. Denna är från år 1859 och upprättades vid Svartnäsuddens 
avvittring. Någon beståndskarta från NCB över området har tyd
ligen inte upprättats varför beståndsindelningsarbetet har 
försvårats.

3.4 BONITETSBERÄKNINGAR

Vid bonitetsberäkningarna har 3 olika metoder använts på alla 
provytor nämligen: Jonssonbonitering, H 100-bonitering samt 
höjdbonitering med hjälp av ståndortsfaktorer. (7,20 ). Orsaken 
till att vi användes oss av alla tre metoderna är att ingen 
av dem är riktigt anpassad för urskogsbonitering. De förut
sätter välskötta, likåldriga skogar.

Vid Jonssonbonitering tas hänsyn till de olika beståndens medel 
ålder och medelhöjd per trädslag. Ur ett diagram (20) kan sedan 
utläsas vilket index beståndet har. Detta index refererar till 
ideal virkesproduktionen per hektar beståndet förväntas ha. Här 
erhålls alltså ett direkt värde på virkesproduktionen mätt i 
m3 sk/ha och år. (m3 = skogskubikmeter).

Vår andra metod kallas H 100-bonitering. Här undersöks vilken 
medelhöjd de 100 grövsta träden per hektar har i ett bestånd. 
Samtidigt undersöks även vilken medel brösthöjdsålder beståndet 
har. Med ledning av medelhöjden för och medelbrösthöjdsåldern 
av dessa 100 träd, hänförs beståndet till höjdbonitetsklasser. 
Denna betecknas med en förkortning för trädslaget och medel
höjden vid 100 års ålder av de 100 grövsta stammarna per hektar 
Exempelvis T 18,2 (tall 18,2 meter), G 20,5 (gran 20,5 meter).

Den sista metoden kallas höjdbonitering med hjälp av ståndorts
faktorer. Metoden tar hänsyn till ståndortsfaktorer som rörligt 
markvatten, skogstyp enligt Ebeling (3), breddgrad och höjd 
över havet samt jordart. Dessa faktorer styr in mot en viss 
tabell (7) där man erhåller den höjd i meter som ett visst 
trädslag förväntas ha vid totalåldern 100 år.
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SKOGSTILLSTÅND

4.1 ALLMÄN BESKRIVNING

Skogen på Svartnäsudden ger verkligt starka skäl för att kallas 
urskog. Av de data vi har insamlat framgår att skogen befinner 
sig i ett klimaxstadium där små förändringar är att vänta.

Skogen har undgått brand under en ovaniigt 1 äng period, sanno
likt brann det senast före år 1700. Omgivande skog brann däre
mot enligt uppgift 1888 men kärnområdet ute på Svartnäsudden 
berördes ej av denna.

I skogen finns en stor mängd torrakor och lågor orsakade av 
barkborreangrepp och olika svampangrepp. Stormar i kombination 
med snö har bidragit till att slutgiltigt fälla träden. Även 
levande träd har ofta toppbrutits av snö och stormar. Samman
taget ger de här ovan angivna orsakerna skogen ett mycket 
trolskt och vilt intryck. Den ger ett intryck av en av människan 
helt opåverkad naturtyp. Skogen är dessutom beståndsmässigt en
hetlig.

4.2 PROVRUTORNA

Nedan ges en beskrivning av skogsti11 ståndet utifrån analyserna 
i de nio provytorna.

4.2.1 Åldersstruktur

Tallarna inom beståndet är samtliga mycket stora och höga. De 
utgor ett överståndarskikt. Den yngsta borrade tallen är 245 
år medan den äldsta är 280 år. (år 1980). Endast 4 tallar bor
rades inom provrutorna + provytan. (fig 1).

i -

A/aital träd

~4lr ■ t VI
oIT\C\J
I

coCVJ
I

Åldoraklaaa

Figur 1 Tallens åldersstruktur. I figuren 
ingår både tallar från provrutorna 
och från provytan. Varje åldersklass 
är tio år.
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Granarna är representerade inom samtliga åldersklasser från små- 
plantor till det äldsta trädet som är 264 år.

De yngsta åldersklasserna dominerar stort i antal träd (upp till

Figur 2 Åldersstruktur för gran inom provrutorna 
1-9. Varje åldersklass är tio år.

II I I I I

Orsaken till att de allra yngsta träden saknas är att vi endast 
borrade träd med en br.h.d av minst 1 cm.

Som komplettering till histogrammet - fig 2 - har vi även tagit 
med sk. "plot"-diagram över granens höjd som funktion av åldern 
(fig 3).

Ur diagrammen kan utläsas att höjden inte är någon säker faktor 
för att ange ett bestånds ålder. Ett träd som är 20 m. högt 
kan vara allt från 100 år upp till nästan 250 år gammalt. Detta 
visar att åldern är mycket spridd, speciellt bland de större 
träden.

Hdjd (u.)

Figur 3 Granens höjd som funktion av åldern 
inom provrutorna 1-9.

25 --
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Höjdti11 växten avtar också mycket snabbare än diametertillväxten. 
Ingen avtagande tendens kan spåras i diameter - ålder-diagram
met (fig 8). Denna uppvisar också ett betydligt mer samlat ut
seende än höjd-ålderdiagrammet.

4.2.2 Höjdstruktur

Ur figur 4 kan utläsas att de flesta granar är relativt korta, 
under 5-6 meter. Ett fåtal har nått till mer betydande storlek 
där den högsta är 25 m hög.

Detta skulle kunna tyda på att många träd "står och stampar" 
på samma höjd i många år tills en lucka uppkommer och då kan 
de skjuta upp för att i sin tur bilda det dominerande träd
skiktet. Med vissa förbehåll kan en tendens till detta förhål
lande skönjas i figuren, där vissa höjdklasser saknas medan 
vissa av de övre klasserna är representerade av flera träd.

Samtliga tallar är mycket stora, 20 m. eller högre. Detta visar 
att tallarna tillhör ett överståndarbestånd som inte har föryng
rats på mycket längre.

Antal träd

Figur 4 Höjdstruktur för gran inom provrutorna 
1-9. Varje höjdklass är 1 meter.

10 -•

H M H H M M
V/ V/ V/ V/ V/ V/

° o £ 8 c?

4.2.3 Diameterfördelning

Diameterfördelningsdiagrammet (fig 5) visar tydligt den starka 
dominans de lägre diameterklasserna har i skogen. Resultatet 
var väntat då vi under inventeringsarbetet förvånats över att 
skogen innehåller så mycket träd av mindre dimensioner, vilket 
skulle kunna tyda på en god föryngring. En jämförelse med 
åldersstrukturen tyder på att dessa smala träd skulle vara 
relativt unga.

Ju längre upp i dimensionsklasserna man ser, desto lägre blir 
antalet träd per hektar, vilket är väntat.

Alla tallar är mycket grova vilket också visar sig i diagrammet. 
Lövträden är så få att ingen struktur är synlig.
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I diagrammet (fig 5) har samtliga stammar i provrutorna med en 
br.h.d större än 1 cm tagits med.

Ant'd sUuamur hektar

Figur 5 Diameterfördelning inom provrutorna 1-9.
Matningarna utförda i brösthöjd och angivna 
i fallande 1 cm-klasser.

Blaaeterklass (om)

När det gäller diameterfördel ningsdiagrammet (fig 6), vilket 
bara visar provträden, upprepas i stort de resultat som tidi
gare framkommit. Som en naturlig följd av att detta diagram 
endast grundar sig på 6 träd per rutan blir diagrammet mer 
översiktligt än diameterfördel ningsdiagrammet (fig 5) som 
grundar sig på samtliga stammar per provyta. Därför är en hel 
del av de övre klasserna inte representerade men spridningen 
är ändå lika stor som det förra diagrammet visade. Samman
fattningsvis kan sägas att överensstämmelsen mellan de två 
diameterfördelningsdiagrammen är relativt god och att prov
träden bra representerar beståndet i övrigt.

Figur 6 Diameterfördelning för gran inom provrutorna 1-9 
omfattande endast provträden. Diametern är mätt 
vid brösthöjd och angiven i fallande 1 cm-klasser.

- 16 Diameter- 
kisas. (cm)
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Samtliga tallar är mycket grova (fig 7), 35 cm. i br.h.d. eller 
mer. Detta visar att tallarna bildar ett skikt av överståndare.

Diameter ( cm)
Figur 7 Tallens diameter som funktion av åldern. 

Bade provrutor och provyta ingår.

50

O ty—► -1---------------—
JOO Ålder (Sr)

Granens diameter som funktion av åldern framgår av fig 8. Som 
tidigare nämnts är denna funktion mera linjär än sambandet 
höjd och ålder.

Diameter (cm)

40 --

30

20

10

100

Figur 8 Granens diameter som funktion av åldern 
inom provruta 1-9.

200 Ålder (år)
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4.2.4 Trädslagsblandning

Beståndet består huvudsakligen av gran (71 %) med större in
slag av tall (24 %) och mindre av lövträd (5 %).

Den metod vi har använt oss av är en jämförelse av virkesvo- 
lymen hos varje trädslag, (fig 9).

Volyms-5<

Figur 9 Trädslagsblandning inom provrutorna 1-9.
Staplarna anger varje trädslags procentuella 
andel av den totala virkesvolymen inoin prov
rutorna .

4.2.5 Föryngring

Vi har som föryngring endast räknat granplantor under 1,3 m. 
höjd. Tallplantor saknades. Eventuellt kunde lövföryngringen, 
som främst består av rönn, ha räknats. Att så inte skedde be
rodde på att vi bedömde den som betydelselös. Vi fann ytterst 
få rönnar som överhuvudtaget kunde räknas som provträd. De 
flesta torde aldrig bli mer än buskar som sedan tynar bort 
på grund av älgbetning eller ljusbrist. Inte ens i luckorna 
växte lövbeståndet nämnvärt. I kubikmassa står lövinslaget för 
endast 5 %. Men, för att göra undersökningen komplett borde 
lövträdsföryngringen ändå ha räknats.

Föryngringen hos gran var mycket god. Som ett medelvärde er
hölls 1 288 plantor per hektar. Detta kan ställas i jämförelse 
med en kalavverkad yta som plantsätts med 2 000 - 2 500 plantor/ 
ha. Uppgifter om varje ruta finns i tabellen, bilaga 5. .

4.2.6 Skogstyp

Skogen består enligt Ebelings skogstypsschema (3) huvudsakligen 
av frisk blåbärsristyp. Även frisk ekbräkenristyp och frisk 
örtristyp förekommer, fast mer fläckvis. Speciellt gäller detta 
örtristypen som växer på mycket små arealer.

Skogstypskartering har ej utförts då skogen är mycket enhetlig 
och variationerna så lokala att de är svåra att rita in på en 
karta.

Buskskiktet består mest av rönnar (Sorbus aucuparia) som före
kom i stor mängd. Där finns även enstaka enar (Juniperus com- 
munis).
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I fältskiktet var de vanligaste växterna linnea (Linnaea borea
lis), ekorrbär (Maianthemum bifolium), gullris (Solidago vir- 
gaurea), blåbär (Vaccinum myrtillus), lingon (Vaccinum vitis- 
idaea), kruståtel (Deschampsia flexuosa), ekbräken (Gymno- 
carpium dryopteris), samt revlummer (Lycopodium annotinum).

Bland de storsvampar vi fann var pepparriska (Lactarius rufus), 
björkticka (Polyporus betulinus) och granticka (P. marginatus) 
bland de vanligaste.

Vanliga arter i bottenskiktet är bägarlavar (Cladonia spp.), 
kvastmossor (Dicranum spp.), väggmossa (Pleurozium schreberi), 
franslevermossa (Ptilidium sp.) och kammossa (Ptilium crista- 
castrensis).

Som epifytiska lavar förekom främst granlav (Alectoria sar- 
mentosa), svart tagellav (Bryoria fuscescens), samt blåslav 
(Hypogymnia physodes).

Glädjande nog fann vi även den sällsynta och utrotningshotade 
skägglaven granens långskägg (Usnea longissima). Denna art är 
kanske mer än någon annan betraktad som typisk urskogsart då 
den kräver skogar med lång kontinuitet.

4.2.7 Virkesinnehål1

Skogen är relativt virkesrik. Vi erhöll ett medelvärde av 
207 m3 fpb/ha. Detta kan jämföras med ett medelvärde på 165 m3 
sk/ha för skog över 100 års ålder i regionen.

O
Orsaken till att volymmåttet är i m fpb/ha är att Näslunds 
funktioner ger volymen uttryckt som fast mått på bark. Korrek
tion för omvandling till skogskubikmeter (m3skT har ej skett. 
Från det erhållna medelvärdet har vi stora variationer inom 
provrutorna. Som lägst hade vi 104 m3 fpb/ha inom en ruta och 
som mest 325 m3 fpb/ha.

Detta visar rätt tydligt hur skogen ser ut. Ibland rätt glesa 
luckor, ibland ett tätt, högvuxet bestånd.

Tallarna spelar även här en viktig roll. En enda tall kan inom 
en ruta motsvara till till 5 halvstora granar i kubikmassa 
räknat. I det medelvärde av 207 m3 fpb/ha vi erhöll svarar 
granen för 148 m3 fpb/ha, tallen 50 m3 fpb/ha och lövträden 
endast 9 m3 fpb/ha. Eftersom vi på varje ruta hade mindre än 
en halv tall medan antalet granar kunde vara upp mot 50 st 
per ruta inser man omedelbart vilken enorm volym varje tall 
svarar mot.

4.2.8 Bonitet

Med bonitet menas ståndortens virkesproducerande förmåga. Denna 
avgörs av en mängd miljöfaktorer där markfuktighet, närings
tillgång, läge i breddgrad och höjd över havet är bland de 
viktigaste.

Som ett medelvärde för Jonssonboniteringen erhölls 3,0 m^ sk/ha 
och år för gran samt 4,0 m3 sk/ha och år för tall. Detta 
svarar mot ett Jonsson-index på V för gran respektive IV för 
tal 1.
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Resultaten för varje provruta finns i tabell 3. bilaga 5 .
Vid H-100-boniteringen erhölls en H-100 för gran på 14 m.
(G 14), samt 18 m. för tall (T 18).

Den sista metoden, ståndortsboniteringen, angav som ett medel
värde för alla provrutor 20,2 m. för gran samt 18,2 m för 
tall. Resultat för varje provruta finns i tabell 3. bilaga 5 .

Resultaten är svåra att kommentera både var för sig och till
sammans. Vi har bedömt ståndortsboniteringen som den mest rätt
visande då metoden till skillnad från de andra inte nödvändigt
vis behöver förutsätta likåldriga, välskötta bestånd, även om 
tabellerna sannolikt är baserade på sådana bestånd.

I stället tas hänsyn till faktorer som måste betraktas som mer 
relevanta för markens virkesproducerande förmåga nämligen: 
rörligt markvatten, skogstyp enligt Ebeling, breddgrad och 
höjd över havet samt jordart.

4.2.9 Döda träd, lågor och stubbar

Vi har under inventeringen räknat antalet lågor, döda träd samt 
stubbar inom varje provyta. Att göra jämförelser med något 
annat område är svårt då vi inte känner till om liknande under
sökningar har gjorts annat än på Vändåtberget av K. Eckerberg. 
(4). Dock kan det sägas att de stora mängder av döda träd och 
lågor vi funnit inte finns i tillnärmelsevis lika hög grad 
inom ett skött bestånd.

Följande siffror erhölls som medelvärden över provrutorna:

Kategori Per ruta Per hektar

Döda träd 8,8 280

Lågor med synlig ved 23,1 735

utan synlig ved 7,7 245

Stubbar klass 1 2,3 73

klass 2 0,8 25

klass 3 3,7 118

Tabell 1.

Medelvärden för antalet döda träd, lågor och stubbar inom varje 
provruta och omräknat som antalet per hektar. Värden för varje 
provruta finns i tabell 3. (bilaga 5).

Vid en jämförelse med Vändåtberget finner man att våra värden 
är betydligt högre. Detta torde bero på att Vändåtberget är 
ett betydligt mera brandpräglat område där beståndskontinui- 
teten är betydligt lägre än på Svartnäsudden.
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4.3 PROVYTAN

4.3.1 Inledning

Inom området lades en provytan om 30 x 10 m. ut. Syftet var att 
denna yta skulle placeras i ett område av skogen som ansågs 
representativt och att i denna yta genomföra en fullständigare 
skogsbeskrivning än på provrutorna. Förutom det som genomfördes 
på provrutorna utfördes här dessutom horisontal- och vertikal- 
projektion av trädytorna. Vid vertikal projektionen uppmättes 
även krondiametern som sedan projicerades mot marken för att 
undersöka vilken täckningsgrad träden har. Alla träd över 1 cm. 
i br.h.d inplacerades på dessa projektionsdiagram.

Av träden under 1,3 m. kapades även 20 för att åldersbestämmas. 
Detta antogs kunna ge en fingervisning om ålderssammansättning 
på de små träden.

4.3.2 Åldersfördelning

Jämfört med provrutorna har granarna inom provytan en betyd
ligt starkare dominans i de yngre åldersklasserna (fig 10). 
Toppen är dessutom förskjuten 10 år mot de yngre träden.

Den jämna spridningen av träd mot de äldsta åldersklasserna 
som kan ses inom provrutorna finns inte inom provytan. Däremot 
finns mycket gamla granar, den äldsta 263 år.

Figur 10 Åldersfördelning hos gran inom provytan. 
Varje åldersklass är tio år.

ilders-

4.3.3 Höjdstruktur

Här återspeglas ungefär samma tendens som inom åldersstrukturen. 
En stor dominans av de lägre träden (under 5 m höjd), samt ett 
fåtal spridda träd av större höjd, de största ungefär lika 
höga som de största inom provrutorna, (fig 11).
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Figur 11 Höjdstruktur for gran inom provytan. 
Varje höjdklass är 1 meter.
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4.3.4 Diameterfördelning

Diagrammet visar här att skillnaden mot provrutorna är mindre, 
även om de lägre dimensionsklasserna dominerar i lite högre 
grad inom provytan. Det är svårt att ange någon orsak till 
detta, (fig 12).

Sammanfattningsvis ger de tre figurerna 10, 11 och 12 ett in
tryck av att föryngringen är mycket god men att den absolut 
största delen av föryngringsträden försvinner på något sätt 
långt innan de nått full storlek. Många orsaker spelar säkert 
in vid denna process, men närings- och 1juskonkurrens är sanno
likt de viktigaste.

Figur 12 Diameterfördelning för gran 1nom provytan. 
Diametern är mätt vid brösthöjd och an
given i fallande 1 cm-klasser.

Diajseterlclass. (oo)
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4.3.5 Föryngring

Vid räkning av antalet träd under 1,3 m. höjd erhölls 65 st 
inom provytan, vilket motsvarar 2 070 st per hektar. En synner
ligen hög siffra, betydligt högre än den för provrutorna som 
i genomsnitt innehöll 1 288 st per hektar.

De 20 träd av dessa 65 som åldersbestämdes hade en medelålder 
av 22 år där det yngsta var 8 år och det äldsta 33. Inga 
speciellt anmärkningsvärda siffror med tanke på den långsamma 
tillväxten i ett slutet bestånd.

4.3.6 Horisontal- och vertikalprojektion av provytan

Hori sontal projektionen (fig 13) visar en tendens till ett över- 
ståndarskikt bestående av de största granarna och de två tallarna. 
Därunder är det nästan tomt tills föryngringsskiktet tar vid.

Figur 13 Morisontalprojektion av provytan sett 
mot söder frän 0-10 meter.
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• ^ yy/
If \ X / / NtA., X S ' 'h.

ii: m

Vertikal projektionen (fig 14) visar mycket tydligt vilken stark 
dominans de två tallarna har över resten av träden. Av projek
tionen framgår också att det förekommer luckor.
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Figur 14 Vfrtikalprojektion av trädens kronytor inom
provytan. Endast träd med en höjd över 1,3 meter 
och en brösthöjdsdiameter större än 1 cm ingår.

O" Gran

Tall
Torraka av gran 
Torraka av tall

4.3.7 Trädslagsblandning

Här uppträder en mycket klar skillnad mot den övriga skogen.
De två tallar som finns inom provytan svarar för nästan 3/4:e— 
delar av kubikmassan medan de 56 granarna endast svarar för 
1/4:e-del. Frågan är då vad som bäst visar trädslagsblandningen. 
Kubikmassan tyder på en ren tallskog medan antalet träd per 
art visar på en minst lika entydigt ren granskog, (fig 17).

4.3.8 Skogstyp

Största delen av provytan är av frisk blåbärsristyp medan delar 
av den västra sidan är mer av örtristyp. Detta beror antagligen 
på att det väster om ytan finns ett surhål som tidvis är fyllt 
med vatten, (tabell 3).

4.3.9 Virkesinnehål1

De två stora tallarna ger här ett starkt utslag. Totalt inne
håller ytan 377 m^fpb/ha vilket är en mycket hög siffra. Som 
mest hade en av provrutorna 325 m^fpb/ha och medelvärdet för 
skogen i övrigt är 207 m3fpb/ha.

3 3Av de 377 m fpb/ha står tallarna för 277 m fpb/ha medan granarna 
endast svara för 100 m^fpb/ha.

Bonitering av provytan har ej utförts.
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4.3.10 Döda träd, lågor och stubbar 

Följande siffror erhölls:

Kategori Antal inom 
ytan

Antal per 
ha.

Döda träd 3 100

Lågor med synlig ved 24 800

utan synlig ved 32 1 067

Stubbar klass 1 0 0

klass 2 2 67

klass 3 3 100

Tabell 2.
Antalet döda träd, lågor och stubbar inom provytan, samt om 
räknat till antal av varje kategori per hektar.

Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan provytan och prov
rutorna är mängden lågor utan synlig ved. Här på provytan finns 
hela 1 067 per hektar medan skogen i övrigt i snitt har 245 
per hektar.

4.3.11 Sammanfattning av data rörande provytan

Av de data vi här har presenterat framgår att provytan inte 
kan representera beståndet som helhet. Ett flertal av under
sökningarna ger en mycket stor avvikelse mot medelvärdena för 
de 9 provrutorna.

Den största nyttan av provyteundersökningen är att samtliga träd 
inom ytan är uppmätta och att man därför i detalj i framtiden 
kan undersöka förändringar inom ytan. När vi återvände i okto
ber för att komplettera undersökningen hade det redan snöat 
någon decimeter, varför vi inte kunde lägga in de lågor som 
finns inom rutan på vertikalprojektionen. Den bör kompletteras 
med detta.
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BEVARANDEMOTIV

Vi anser att urskogen på Svartnäsudden framstår som ett av de 
mest självklara och angelägna områdena att bevara och skydda 
inom de västernorrländska skogarna.

Ett flertal faktorer bidrar till vårt ställningstagande. Att 
rangordna dem är svårt och egentligen onödigt. En viktig faktor, 
kanske den viktigaste är den långa skogliga kontinuiteten som 
Svartnäsudden haft. Enligt våra bedömningar kan det röra sig 
om så mycket som 280 år eller kanske ännu längre period utan 
skogsbrand vilket får betraktas som ovanligt om inte unikt för 
vårt län.

Den långa skogliga kontinuiteten har skapat förutsättningar för 
att urskogsbundna arter av djur och växter har kunnat leva opå
verkade och ostörda i flera hundra år. Vi har där funnit den 
sällsynta och urskogsbundna laven Usnea longissima, eller 
granens långskägg som den heter på svenska, vilket i sig är 
ett mycket starkt bevarandemotiv. Vidare har vi funnit en ticka 
på gran, Climatocystis borealis, som också är bunden till 
taiga-skogar av urskogstyp. Mer ingående undersökningar skulle 
med all säkerhet avslöja många ovanliga arter.

Ett annat bevarandemotiv är behovet av en genbank för våra in
hemska trädslag. Idag ersätts ofta den lokala trädfloran med 
främmande skogsodlingsmaterial som ofta har en inom sig lik
artad genetisk sammansättning, vilket medför risker. En negativ 
egenskap som på grund av sin relativa ovanlighet aldrig till
låts göra sig gällande i naturskogsbestånd kan i det likriktade 
skogsodlingsmaterial et plötsligt framträda med oöverskådliga 
konsekvenser. Att bevara överåriga urskogar och skogar med ur
sprungligt genmaterial anses av skogsgenetiker som ett av de 
billigaste sätten att bevara genmaterial för framtiden. De 
nuvarande fredade områdena är alltför små, få och jämnt för
delade inom landet.

Urskogar krävs också för att skapa biologiska referensområden 
där man kan bedöma effekterna av det moderna skogsbruket. Genom 
detta skapar man möjligheter för undervisning och forskning kring 
skogsvårdsproblem.

Det rörliga friluftslivet har också nytta av urskogsområden.
Den känsla av otämjd, vild, ursprunglig natur som blir allt 
svårare att få uppleva idag, är det viktigt att fler människor 
får chansen att uppleva. Ur den synpunkten sett ligger Svart
näsudden relativt bra till genom närheten till Docksta som 
centralort i Höga Kusten och Naturrumet vid Skuleberget. Dit 
är det cirka 3,5 mil

Ett viktigt argument för bevarande är den i det närmaste full
komliga frånvaron av spår av mänskliga aktiviteter inom kärn
området. Orsaken bakom detta synes oförklarlig för oss. Trolsk 
och orört vild ligger urskogen vid Stordegersjön på samma sätt 
som mycket långt tillbaks i tiden. Låt skogen ligga kvar på 
samma sätt även framgent!
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FÖRSLAG TILL RESERVAT

6.1 TIDIGARE SKYDD OCH ATGARDSFÖRSLAG

Som framgått tidigare i vår inventeringsrapport är det vår 
förhoppning att urskogen på Svartnäsudden avsätts som natur
reservat enligt § 7 i naturvårdslagen.

Skogen ägs av NCB som köpte området av Forss bolag.

När Forss bolag ägde skogen var den avsatt som bolagsreservat.
Nu finns inget skydd, men ej heller några omedelbara avverk- 
ningsplaner. För att NCB inte skall åläggas att avverka eller 
"sköta" området enligt skogsvårdslagen är det av stor vikt att 
kontakter tas mellan länsstyrelsen och NCB snarast möjligt och 
att köpeförhandlingar inleds med det snaraste.

6.2 AVGRÄNSNINGSFÖRSLAG

Vi har föreslagit två olika avgränsningar av naturreservatet.
(se karta 3). Det mindre alternativet om ca.30 ha. är att be
trakta som en "nödlösning" medan det större avgränsningsför- 
slaget om ca. 50 ha är vårt huvudförslag.

Flera saker talar för det större alternativet. Framför allt 
kan en naturligare avgränsning med relativt stormfasta gränser 
åstadkommas. Vidare kommer det större området att bli betydligt 
mera mångformigt. Det kommer bl a att innehålla mera myrmark 
genom stubbhällmyran, en lång och flikig strandlinje mot 
Stordegersjön samt andra skogstyper och trädslagsblandningar än 
de i kärnområdet. Skogen längst i väster är t ex en ren tall
skog.

Detta avgränsningsförslag med hela den yttre delen av Svartnäs
udden innebär vidare att inte kvarvarande brukningsenhet splitt
ras upp och blir svår att bruka.

Det större alternativets gränser kan göras naturliga nästan 
överallt utom längs den sydöstra kanten. Där har gränsen dragits 
på ett avstånd av 100 m. från kärnområdet för att skapa en 
skyddszon mot avverkningar och stormar. Från myren längst i 
sydväst följer gränsen en ravinbotten upp mot Stubbhällmyran, 
där gränsen sedan dragits rakt öster ut till strax söder om 
Renudden. Sedan följer gränsen strandkanten runt udden till 
den södra kanten igen.

Alternativ 2, det mindre, följer urskogsbeståndets gräns på 
ett avstånd av 100 m. för att erhålla en skyddszon. På detta 
vis erhålls naturliga gränser endast längs strandkanten och 
delar av den västra gränsen. Dessutom bildar den resterande 
skogen en besvärlig brukningsenhet.
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6.3 STIGAR

Förslag till en stigslinga presenteras på karta 3.

Stigen går rakt igenom kärnområdet i den finaste delen av skogen 
och följer sedan strandkanten mot den befintliga eldstaden.

Det är inte nödvändigt att dra ut stigen på Renudden, men en 
väldigt fin utsikt över sjön kan erhållas där. Därför föreslår 
vi att stigen dras ända dit ut.

Terrängen inom området är bitvis mycket besvärlig. Stora svårig
heter skulle därför uppstå vid eventuella försök att göra 
stigarna handikapp- och äldrevänliga.

6.4 ELDSTÄDER

Vi presenterar två eldstadsförslag - en i det nordostligaste 
hörnet av Svartnäsudden och en längst ut på Renudden, (se karta 
3). Vid den förstnämnda platsen finns redan en välanvänd eld
stad som ligger mycket vackert. Platsen utgör också en lämplig 
ti 111 äggspunkt för båtar. Då sjön är fiskrik är det lämpligt 
att halstringsgaller ordnas.

6.5 PARKERING

Redan nu finns en lämplig plats för bilparkering i form av en 
gammal grustäkt på höger sida om vägen mot Svartnäset, ca 300 
m. från vägen mot Högsvedjan. Idag rymmer parkeringen 5-6 
bilar vilket torde räcka.

Bussar kan knappast ta sig fram på de vägar som nu finns varför 
ingen bussparkering har planerats.
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FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN

7.1 SKOGEN

Egentligen bör ingenting åtgärdas i skogen. Det enda som kan 
bli aktuellt är att släcka eventuella skogsbränder då det är 
skogens klimaxstadium som är av intresse. Rasar träd över 
stigen bör dessa flyttas till sidan av stigen.

7.2 STIGAR

En ordentlig, välmarkerad stig måste röjas. Detta blir ett rela 
ti vt omfattande arbete då inga stigarfinns som kan utnyttjas. 
Sammanlagt måste ca. 3 km stig röjas.

7.3 ELDPLATSER

Eldstäder måste iordningsställas på båda platserna. Om även 
vindskydd skall byggas är tveksamt. Det räcker sannolikt med 
stockbänkar. Ved måste särskilt fraktas till eldstäderna för 
att undvika åverkan inom naturreservatet.

7.4 PARKERINGSPLATS

Som tidigare nämnts finns det en grustäkt längs vägen mot Svart 
näset som är lämplig som parkering. Redan idag används den av 
jägare och bärplockare. Idag ryms 5-6 bilar vilket torde 
vara tillräckligt.

Länsstyrelsen bör kunna få nyttjanderätt mot att iordnings- 
ställa vägen mot torpet. Detta torp ägs idag av pappersindustri 
arbetareförbundet i Köpmanholmen, och utnyttjas som semester
hem. Vid parkeringsplatsen är det lämpligt att en informations
tavla placeras.

7.5 SANITÄRA ANORDNINGAR

Vi föreslår att det inte utplaceras något torrdass av läns
styrelsen, utan i stället bör man kunna komma överens med 
torpägarna (se ovan) att få utnyttja det torrdass som finns 
där. Då bör också länsstyrelsen åta sig skötseln av detta.
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BILAGA 4

iyj'i («)

öiameter (om)

Gr.'mena höjd som funktion av diametern inom provrutoma 1-9. 

Diagrammet används vid vlrkesvolymoheräkningar enligt Kila lund. 

( se ref.| )



BILAGA 5

'fnbftU 3,

Primärdata fr&n provrute- och provyteinventeringen.

Provrute-
numraer.

Ytstruktur. Lutning. Skogstyp.
(enl. Kbeling)

Jordart. Jordmån. Ilusrus- 
tjocklek. 
(om.)

Kolföre
komst.

Föryngring
(plantor/ha)

Virkesinnehåll 

( näfpb/ha.)

i Storblock. Svag Pri sk 
örtristyp.

Grov mo Podsol 10 - 1464 194

2 Storblock. Svag Pri sk ekbrii- 
kenristyp.

Grov mo Podsol 7 ♦ 1400 234

5 Storblock. Plan Frisk blå
bärsris typ

Fin mo Podsol 7 - 907 ro -P
*. v*

4 Blockrik Plan Frisk ekbrä- 
kenristvp

Mjölig 
rnor.;in

Podsol 7 - 1751 137

5 Blockrik Svag Frisk
örtristyp

KJälig
morfin

Podsol 6 + 859 104

6 Storblock. Stark Frisk ekbrä- 
konristyp

Gnndig-
moig
moriin

Podsol G - 1114 521

7 Storblock. Stark Frisk bld- 
bärcristyp

Fin bo Podsol 5 - 1623 200

e Blockrik Svag Frink okbrä- 
kenristyp

Fin oo Podsol 6 - 1146 102

9 Storblock. Svag Frisk bld- 
bäraristyp

Fin mo Podsol 7 - 1241 325

Provytan Blockrik Plan Frisk blå
bärsris typ

Grov mo Podsol 5 - 2070 377

Provcute-
numrnor.

Bonitet
Jonson
Grnn I Tall

Ståndort
Gran I Tcll

Lågor
(per hektar)
Synl. vedlKj synl. ved.

Döda träd
(per hektar)

Stubbar 
(per hektar)

’ I 2 I 3...
1 VI IV 20,8 18,3 637 127 206 95 - 32

2 VI - 20,0 18,3 509 254 159 - - 127

3 VI - 19,5 17,9 573 382 222 - 32 159

4 IV - 19,5 17,9 573 350 63 32 95 95

5 VI - 20,8 10,3 382 382 159 32 95 190

6 VI - 19,5 17,9 1050 190 796 159 - 190

7 V V 19,5 17,9 955 190 222 159 - 159

0 IV - 20,0 13,3 573 222 414 95 - -

9 VI - 20,8 ie,3 1400 95 190 95 - 95

Provytan - - - - 000 1067 100 - 67 100
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