Skogsbrand

I reservatet är det inte tillåtet att:

Den 5:e juni 2008 startade en skogsbrand på
den yttersta delen av Balesudden. Branden,
som troligen startade på grund av en dåligt
släckt campingeld, började på den plats man tidigare har haft en vårdkase. På grund av att det
var så torrt, samt den stundtals kraftiga vinden,
fick branden ett intensivt förlopp i den branta
terrängen.

•

Branden har påverkat skogen dels genom höga
flammor som dödat stora delar av trädkronorna
och dels genom rotskador som orsakats av
glödbrand. Under de närmaste åren kommer
många träd kommer att falla omkull och nya
plantor kommer att etablera sig, men inom
delar av Balesudden kommer det att finnas
områden som förblir kala under lång tid.
Tänk på att träd som dödats i branden kan
utgöra en fara när de ramlar omkull!

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada

Balesudden

levande eller döda träd och buskar
•

medföra ej kopplad hund

•

framföra motordrivet fordon

•

medvetet störa djurlivet

•

elda annat än på iordningställda eldplatser

•

anordna orienteringskontroller eller

- sjömärket vid Bäckfjärden

snitslade spår

Så här hittar du till Balesudden!
Welcome to Balesudden!
The sharply profiled Balesudden is a magnificent maritime beacon at the approach to Bäckfjärden. In times gone by the hill served as a
high point for a warning beacon. Behind the
cliff there are deep woods, a bewitching little
mere with crystal-clear water, high hills from
which there are good views and protected coves
providing easy mooring for boats.
The Balesudden nature reserve offers the opportunity of making many exciting discoveries
to those who wish to make closer acquaintance
with the High Coast.
For more information see the county’s website
www.y.lst.se.

Branden på Balesudden i juni 2008.

Naturreservat i Västernorrlands län

Naturreservatet ligger en dryg mil söder om
Örnsköldsviks centrum fågelvägen. Du kan
nå reservatet antingen från Köpmanholmen
via väg fram till Hålviken, eller norrifrån via
Utbysundet och Bäck till Sandlågan. Från
båda platserna leder Höga kusten-leden in i
reservatet. Har du tillgång till båt så är till exempel Sör-Balesviken, men också Bodviken
och Nor-Balesviken, bra angöringsplatser. En
övernattningsstuga finns vid Bodviken.
Mer information om länets naturreservat hittar du på länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se
eller på Naturum Höga Kusten i Docksta.
Produktion: Länsstyrelsen i Västernorrland, 2009
Foton: Tomas Rydkvist, Frans Olofsson, länsstyrelsen.

Välkommen till Balesudden!
Den skarpt markerade Balesudden är ett magnifikt sjömärke vid inloppet till Bäckfjärden.
Förr i tiden fungerade berget som ett vårdkasberg där eldar kunde tändas för att varna folk
i bygden för krig och andra faror. Innanför
bergen finns djupa skogar, trolska tjärnar och
skyddade vikar med bra angörningspunkter
för båtar. Balesuddens naturreservat erbjuder
många spännande upptäckter för den som vill
komma Höga Kusten närmare in på livet.
Havsörn (Haliaeetus albicilla) kan ibland ses
inom området.

Reservat och Natura 2000-område
Reservatet bildades 1985 och är på 923 hektar. Ändamålet är att bevara ett kustanknutet
skogs- och hällmarkslandskap i orört skick där
växtlighet och djurliv får utvecklas fritt och där
Balestjärnen, Täckstjärnen och vattendragen
skall bevaras i sina naturliga tillstånd. Området är också antaget som Natura 2000-område
enligt EU:s habitatdirektiv.

Fågelliv
I reservatet förekommer skogsfågel som tjäder
(Tetrao urogallus) och orre (Tetrao tetrix)
samt flera hackspettsarter bland annat gråspett
(Picus canus). Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes), svarthätta (Sylvia atricapilla) och
rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) är andra
fåglar som påträffas här liksom havsörn (Haliaeetus albicilla) som ses här då och då.

Rik flora

Skogen består mestadels av hällmarkstallskog
med granskog i dalgångarna. Grova aspar
(Populus tremula) finns och klibbal (Alnus
glutinosa) förekommer efter stränderna samt
vid Balestjärn. Floran är rik med bland annat
trolldruva (Actaea spicata), blåsippa (Hepatica
nobilis), tibast (Daphne mezereum), kungsljus
(Verbascum thapsus), fjällnejlika (Lychnis alpina) och nattviol (Platanthera bifolia).

Balestjärnen
Den lilla trolska Balestjärn som nås via stig
från Sör-Balesviken är intressant med sitt
klara vatten och sina konserverade trädskelett
som syns på botten efter stränderna. Sjön är
näringsfattig och har ett högt pH-värde som
eventuellt kan bero på en skalgrusbank på botten av tjärnen som “kalkar” upp sjön.
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