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BESLUTSDEL 
U~waifter om reservatet 
Namn Naturreservatet AbbontjHmsberg 
Kommun Torsby 
Socken Nyskoga 
Lage Ca 15 km v8cter om Nyskoga kyrka, nara norska gränsen 
Kartblad Topo-kartal3C SO Ekon. karta13C I f  Gula kartan:13C:04 
Gräns Begansningslinje pil hslutskartan,bilaga 1. Jamför aven text sid 4. 
Fastigheter Mackaretjam 1:14 
Naturv3rdsf6rvaltat-e Lansstyrelsen 

Beskrivninq av omr&det 
Abborrtjarnsberg ar ett torpstatle p4 Finnskogen. 
Bosattningen utgar en del av den kolonisation på momnhbjderna som inleddes under mitten 
av 1600-talet. Den första fasen av kolonisationen innebar att cirka 100 "finn-hemmann pA 
k ~ r t  tid etablerades i gränsblrterna mr;!fan N o ~ e  och Sverige, dvs det område som vi idag 
k!!sr Finnskogen. Typiskt för detta speciella kulturlandskap ar att asdar ?z!! torpstallen 
ligger spridda sam 6ar i det stora skogshavet. 
P4 1700-talet *bo jades en "f6rt#ningm av finn-bebyggelsen. Etableringen AbbontjHms 
berg kan ses som exempel p4 denna fBrt$itningsprocess. Exakt nar bosattning har agde rum 
Br oklarl men den torde ha skett fore mitten av 1800-talet. Bosattningen gjordes allts4 under 
relativt sen del av fdrttitningsprocessen. Nsgra uppgiiier om brukarna vid Abbontjiimsberg 
redovisas i bifaga 4. 
Aven om begreppet "fört8tning" anvands ar bebyggetsen på Finnskogen till sin allmanna 
karaktär i hög grad gles. Från AbborrtjBmsberg ar det saledes cirka 4km till de narmaste 
finnbosgttningama ; Sibbila i sMer, Shviggen i Gsler, Vinniklca i nordost, Rosala i norr och 
Lauvhaugen i Norge i vaster. 
Aven begreppet Yorp" skall nagot kommenteras. Bland kännare av Finnbygd och finnkuitur 
kan "torp" ha speciell innebllrd eflersom behörig myndighet utfärdade en "torpsedel" for de 
bosallningar, som tilläts vid kolonisationens inledning p5 1600-talet. Aven större finngard kan 
darför i viss mening har kallas torp. Abborrtjamsberg ar en liten bosgttning. 

Ursprungligen fanns tv4 torp pil inagomarken har - södra respektive norra Abborrtjämcberg. 
Det södra torpet lades tidigt ner, skogen har nu v8xt in och byggnaderna rasat. Det norra 
torpet däremot har bevarals genom insatser från Sotär-Vamilands Finnkulturffirening samt 
genom medverkan fran Iänsstyrelsens sida under senare gr. 
fnagorna omfattar endast ca 7 hektar men sannoiikt utnyttjades dessutom betydande arealer 
för myrslatter. En! ett kontröki fran 1875 fAr saledes ki5paren av en torplägenhet i södra 
Abborrtjamsberg ...." bruka all myrslåtter vaster om Abborrtjtirnsberg till norska gransen". 

I det norra torpel star annu ett gammalt boningshus, en s-k. mksfuga, typisk för finngårdar 
och -torp i regionen. Rökstugan har nyligen renoverats genom Itinstyrelsen. Ytterligare 
nagra byggnader finns vilka renoverats i varierande omfattning under senare år. 
Genom Finnkufturföreningen har angsrnarken narmast byggnaderna havdats sedan 1970 - 
talet. Utökning av de Oppna kulturmarkerna -tidigare sker och ang - har i ett par omgdngar 
skett i form av AMS-arbeten. Sedan 1991 har ca 1,5 hektar havdats i forn av slatter genom 
ett "KOtA-avtar, I angsfloran &terfinns bl-a. fältgentiana (jämför botanisk provytekartering, 
bilaga 8) 

Torpets omgivningar präglas dels av en I5ngstrackt förkastningsbrant i fister- sydost dels av 
ett flackare myrlandskap i vacter. Kulturskogar med en ungefärlig Alder 25 ar dominerar 
landskapet i norr-nordv3st medan markerna soder om torpet nyligen kalavverkats. 
Närmast den gamla inagan och inom reservstcgränsen finns aildre skogsbestand med spar 
av tidigare markanvandning. 

Genom torpet gir  den sak. Finnskogsleden (totalt 25mil). Fran torpet gar dessutom en 
markerad vandringsled österut till Nyskoga kyrka (med fortsattning till Månas i Klariitvdaten 
och vidare in i Dalarna p4 den befintliga "Broviigen"). 
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Ärendets beredninq 
Som namnts i ftiregfiende avsnitt har - med lansstyrekens medverkan - en rad konkreta 
vard4tgarder vidtagits torpet under 1980- och 1990falen. Genom AMS-insatser i tv& 
omgingar har igenvaxning av tidigare Bker och angsmark motverkats. Som AMS-arbete 
gjordes pA 80-talet aven upprustning av ett par av uthusen. 
I Atgardsprogram för kulturmiljlier *Ditt Vhnland" 1990 Br Abborrljamsberg upptaget. Dar 
anges an de natur- och kulturhistotiska vardens bör s2kerstSllas genom farordnande en1 
naturvardslagen. Avtal om bevarandeagarder i odlingslandskapet (KOLA-avtal) finns fdn 
1991 for marker kring husen 1 norra delen av omridet. 
I Ianets inventering av Angs- och Hagmarker har objektet isatts endast vardeklass 2. 
Omradet ar dock medtaget som reservabobjekl i I~nsstyrelsens s.k. "Bevarandeprogram" 
1993 mot bakgrund av länsstyrelsens samlade bedömning. Finnbygden beskrivs i 
"Bevarandeprogrammet" som ett av 18nets 4 typer av odlingslandskap, dvs Vanerslatten, 
Dalgangama. Bergslagen resp. Finnbygden. Abborrtjamsbetg utgör ett av de framsta 
exemplen på basattning i Finnbygden. 
I Bverlaggningar med naturv8rdsverket om födelning av medel for säkersttiltandearbetet 
1993194 ftjtde iänsstyrelsen fram AbborrtjSmsberg soin angeläget objekt. 
Personal frCin Riksantikvarieambetet har medverkat i arbetet med att aterfinna grhns fbr den 
tidigare inagomarken. Pga av svAngheter att, p4 befintligt kartmaterial, identjfiera gamla 
inagogranser liksom Iamplig reservatsgriins gjordes arskild kartlaggning genom lantmäteriet 
1994, 

Farslag till kapeavtal - mellan staten genom Nafurvardsfonden samt markagsren - förelag 
april 1995. Fdgor kring ansvarsfördehing mellan Naturvilrdsverket och Riksantikvarie- 
amtpetet har darefler diskuterab. 

Botanisk inventering med provyteananlys genomfUrdes juli 1995, 

Tidigare gsvobrev till Solör-V&mtands Finnkulturförening har visat sig vars formellt ogiltig 
(jamfor sid 7). Föreningen och nuvarande ägare bekraflar gemensamt ghan  augusti 1905. 

Nara sarnrsd med Sojbr-Viimlands FinnkulturTörening sker under arendets g h g .  

LBncstyrelsen tillskrev 19951 2-01 Naturvirdsverket med begäran om besked betrsffande 
inköp. Underhand meddefar Naiurvardsverket att objektet inte prioriteras fran naturvårds- 
synpun kl. 

Vid möte 1996-01-02, med deitagande aven f r i n  Finnkuliurfbreningen, lecknas overens 
kornmelse mellan markagaren och länsstyrelsen om medgivande till reservatsbiidning samt 
intringsersattning. Kostnadstackning sker med medel som Riksantikvatieambetet stallt till 
fansstyrelsens forfogande. 
Riksantikvarieiimbetet meddelar februari i996 att man inte har n8gon erinran mot 
reservafsflirstaget. 

Omddets betvdelse och behov av skydd och vArd samt anordninqar f6r friluftsfivet. 
Omrade4 ar kulfurhistoriskt intressant genom det unika byggnadsbeståndet, hethetsperspekb 
ivet och sasom framtaende exempel fdn en fas i utvecklingen av bosättningsmonster och 
kunurlandskap i regionen. Det ar botaniskt intressant genom forekomst av hiivdgynnade 
iingsvaxter och områdets potential for utveckling av denna flora. 
Inom reservatsomrildet finns även srnairre skogsbesthd. De bar delvis spar av skogsbete 
och smaskalig, skoglig markanvandning i en tidigare epok Skogsbeslanden har aven 
landska~sestelisk betydelse för avsir$imningen mot nutida trakthyggesbruk samt för 
upplevelsen av tirintorpet som en enhet med egen identitet. 

For att bevara odlingslandskapet kmvs Srlig vird.SpecielH floran kräver kontinuerlig havd. 
Da endasi delar av den forna inagomarken idag Lir öppen behtiver restaureringsaitgarder 
vidtagas. 
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Landskapets speciella karakt3r kraver vidare att ingrepp genom arbelsfaretag av olika 
slag förhindras. 
Finntorpetc Iage i skSirningcpunMen mellan tv3 vandringsleder samt omrädetc allmanna 
dragningskraft - trots avsides belggenhet - innebar behov av särskilda tillsyns- och 
skötselatgarder. 

Unsstyrelsen bedtimer vidare att helhets~ers~ektiiet och de samlade natur- och 
kulturvardena har vllsentlig betydelse far bevarandeinsatser i ornddet. 
Den finska invandringen och bosattningen pA 1500-, 1600- och 1700-talen ar ett 
betydelsef ulli inslag i den svenska historien och landskapsutvecklingen. Nordvastra 
Varmland ar det omtåde i landet dar den finska prägeln Iangst kommit att bestå i spdk, 
ortsnamn och fysiska l3mningar. Finnkulturens karalrtársbyggnad - ri3kstugan - Aterfinns i 
i3vriga delar av Morden enbart pA hembygdsgardar. De vSrmlandska finngardama med 
r5kctugor bevarade p4 autentisk plats tillsammans med gamla ekonomibyggnader o& ett 
m.e.m havdat odlingslandskap Ar damied unika i ett nordiskt och internationellt perspektiv. 
Det Hr mot den bakgrunden som larisstyreken genom kunskapsuppbyggnad och information, 
myi iriiyiieisuiUvr iing och IAngcikligf sakeFctallande, ekonomickf stöd till mal k- 0th 
byggnadsvhci och ulatriktade publika stgarder p& ett samlat &tt arbetar för att bevara o& 
vidmakth4lla det varmlandsfinska natur- och kulturarvet. 

Unsstyrelsen anser att  alb be vars de, tidstypiska finngardar i princip Br en företeelse av 
riksintresse som bör ges ett IAngsiktigt, juridisid h Allbart sakerstatlande. 

J3nsstvrelsens beslut 
Det beskrivna omradet, som avgransas p i  bifogad karta,bilaga I. bör av skal som ovan 
narnnts sh-skilt skyddas och drdas p4 grund av sin betydelse ffir kfinnedornen om 
landets natur och kuHuhictoBa. Lansstyrelsen förklarar darfar med stöd av 75 
naiurvardslagen omdidet som naturreservat. 

Grans bes  krivninq 
Utöver vad som frarngar av beslutckattan,bil i galler följande förfydligande; 
Sarskild gransbestämning har utflirts genom lantmateriet. Resetvafcgräns respektive gamla 
inagogransen har vid gränsbeslamningen marker& i temngen med (röd-)mdlade kappar. 

Ändam Alet med reservatet B i  att bevara och varda ett gammalt finntorp dar ett 4Iderdomligt 
odlingslandskap med havdgynnsd Rora octi ett genuint byggnadsbestand bildar en utpraglad 
enhet. SkogsbestAnd i anslutning till inagan ingar i helheten. 
Som ett framstaende exempel pA en fas i utvecklingen av bebyggelse och markanviindning 
p4 Finnskogen kan naturresenratet Abbordjamsberg i h6g grad bidraga till atl levandegöra 
skogsfinnarnas kolonisauon av hela regionen och 6ka flirstiiekn far utnyttjande av 
naturresurserna i ett historiskt perspektiv. 
Andamalet skall tryggas genom 
' Att Oppna delar av gamla odlingslandskapet havdas val. 

Att successiv restaurering av gamla inagomarken i OvRgt sker under I O-3rsperiod 
Föreskrifter som motverkar vasentliga fbtändringar av omraidets karaktar. 

" Underhall av byggnaderna med bevarande av ursprunglig siil. 
* Avta t med Solor-V3rmlands Finnkulfurfören ing m nytijanderätt och skötselansvar. 





sid 6 
Dnr 231-9046-04 

SK~TSELPLAN 
Skötselplanen omfattar dels denna text,dels bifogad karta.bilaga 2 

Mitsattnincren med natu w8rdsf6rvaRninwen ar att vidmaIithi%lla finntorpet 
Abborrtjarnsberg i genuin stil och gad havd. 
Mal~ttningen Br vidare att i samverkan med lokala och regionala akttirer genomfara 
informationsinsatser för att levandegöra det monster av bosattning och kultur samt 
utnyttjande av naturresurserna som präglar regionen. 

Riktlinier för disposition och skötsel av marken 

Inaqomarken 
Malsattning : P3 sikt skall tidigare Bngsmark,hker och betesf4lla skMas p4 sätt som 
motsvarar markanvandningen vid 18004alets senare del. Akerfäft och tingsmark inom hela 
den gamla inagomarken skatf rensas f r h  skogsvegetation inom en period ~ 10 &r. 
Skötse finrikning och Atgarder: 
Inagomarken skall I huvudsak hiilas öppen med endast ett glest tradskiki i anslutning till 
odlingsrtisen, stenig ocn bergbunden mark. Undantag utgör den del av markerna vaster om 
boningshuset vilken kan identif~ras som betesfil Ila. Under en inledande restaureringsfas 
skall tidigare Akerfatt skotas som ang med syfle att en haivdgynnad angsffora snabbare skall 
kunna spridas över omrädet. Undantagna skall aven kunna vara sarskitt utvalda detornAden 
vilka efter sirskild pianlaggning kan nyltjas för att levandegora annan forn  av tidigare 
markanvandning. exempelvis IOvIakt. 

Angsmarken skall skotas genom A r l i  slatter och kompletterande buskröjning. 
De delar av gamla inagomarken som idag ar m.e.m. i envaxla med skogsvegetation skall 
successivl Oppnas en1 sarskilt uppratlad Atgardsplan. f fgardsplanen skall föregas av 
dokumentation av sddana strukturer i mark och vegetation som kan illustrera tidigare 
markanvändning. Fördjupade studier av torpets historia och traktens traditionella 
skötselmetoder bbr f6regA planens upprättande och atg2rdernas genomförande. Samverkan 
i detta arbete bor exempelvis ske med Högskolan i Karlstad. 
Skogsvegetzlionens nuvarande omfattning och karaktar, p4 tidigare iniigomark, frarngar av 
bestdndsbeskrivning i bilaga 7. Dokumentation av ängsfloran redovisas i bilaga 8. 

' Inom det centrala omddet n&rtasf kring rökstugan (delomr 1, se karta i bilaga 2)  
genornfbrs markvarden i första hand ev Soltir-Viimlands Finnkuburförening. 

Avtal om slafler och markvård av oppna marker i övrigt (delomr&de nr 2)  träffas med 
lämplig ortsbo. Avtalet justeras effertiand som restaurerings&g3rder i delomride nr 3 
medger ängshavd p4 ylterligare marker. 

Delar av inigomarken har tidigare brukats som Jkemiark. Under överskadlig period skall 
dock aven den tidigare Jkermarken hävdas som ang i syfte att öka angsflorans möjligheter 
att spridas till de markomriiden som ursprungligen vant just ang. t ett senare skede - efter 
revidering av skfitselplanen - kan särskild hukning av Akemarken aktualiseras. 
* Vid sktltselns praktiska genomftirande kan maskinella hjälpmedel utnyttjas i de avsnitt 
dar detta kan ske utan risk för sphbildning eller andra markskador. Vasentliga delar av 
angslandskapet rndste dock skötas manuellt. Om motombjningss~g utnyttjas skall 
skarande tillbehor anvandas. Hö och röjningsavfall skall bortforas från inagomarken. 
Röjningsavfallet kan brannas p4 laimplig plats.  latt tern skall genomforas under period 
(normalt slutet av juli) d4 $ngsvaxfemas frfispridning kan gynnas men ej s4 sent att 
kvarliggande organiskt material ger g€idslingseffeld. 
* Gamla diken rensas manuellt eller med anpassad maskinell utrustning efler sarskild 
prövning av resenratsföwaHaren. 
* Gamla khagar identifieras och beaktas vid framtida skötselkgarder. 
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Skoqsveqetation 
Beskrivning : 
Endast bgränsad skogsvegetation kommer att finnas inom reservatet sedan restaurering av 
inagomarken genomftirts. De spridda partierna av skogsvegetation i reservatets periferi 
betecknas p i  karta i bil 2 som delomride nr 4. 
Detta utgl3rs av smarre skogsbesthd mellan €ivma skotselomrAden och resenratsgränsen. 
Skogliga data fratngdr av bilaga 7. Förenklat kan skogen i Wstersllgas best4 av ett aldre 
granbestand som vid normala brukningsförhallanden skulle anses awerkningsmoget 
Marken ar delvis fuktig med förekornsi av kallflöden. Skogen har Iange stiitt orörd. 
Skogen i aster och norr Br betydligt mer heterogen med spår av tidigare, srniskaliga ingrepp. 
Terrangen i aster ar starkt bruten. 
Mhlsaittning: Oliicaldrigt och heterogent skogsbesthd hAlles som övergang till omgivande, 
rationellt skotta skogsmarker. 
Skötselinriktning och atgarder : Smarte ingrepp av bladningskaraktar kan goras for att 
förse gården med husbehovsvirke och i syfie att behalla flerskiktade och insynsskyddande 
bestand. Begransade svedjebranningar kan tankas ske efter sarskild planlsggning och 
paiivning av resenratsfbrvaRaren. Sådan atgard - i demonstrationssyile - bKr emellertid aven 
kunna komma ifråga inom 18mptigt område i angrånsande skogslandskap efter särskild 
6verenskommelse och i samverkan med berlird markägare. 

FaunavBrd och iaM 
Reservatsförordnandel bear inte direla frhan om iaM. Reservatet kan inaii i nllmast 
berllrd organisation för samordnad jald. &ra fas6 anordningar far jakt i l e r  viltvard ( i 
modem form) skall dock ej uppföras inom reservatsomr4det. 

Bvmnader 
Byggnaderna har en1 gavobrev från 21 maj 1979 Overlamnsts till Solor-Vamilands 
Finnkullurförening ( bilaga 5). Eftersom byggnaderna var att betrakta som fasf egendom och 
gavobrevet inte följts upp med fastighetsbiklning tir avtalet emellertid formellt sett att 
betrakta som ogini@. Dispositionen till markomddet ar i avtalet att betrakta som en 
nyttjanderatt. 
Finnkulturftireningen och markagaren har gemensamt 1995-08-30 bekrgflat gavan och pil 
marken faststallt visst omrade som skulle disponeras en1 gavobrevet (se bilaga 6). 
Reservalsförordnandet innebar ingen ändring i avseende p3 gavobrevets intentioner. För 
byggnadernas skötsel ansvarar föreningen aven forts3ttningsvis. Dock skail allmänheten 
aga Btt att fritt vistas inom tomtornradet. Foreningen bör aven d Iangt mtijligt halla 
rOkstugan öppen i samdd med reservatsftiwaliaren . 

Anordninuar för friluftsliv 

Omddet ar eti popul8rt utflyktmail sommartid. FinngAden kan ngs till fots via 
vandringsleder - fdn tre vademeck. Narmaste skogsbilvag ligger ca 4Wm väster om twpet. 
Sarskild s ve rens kommet se om utnyttjande av skogsbitvhgen samt pplatcens disposition och 
sk€itsel traffas med berörda agare. 
För vandringsledernas skötsel galler drskilda avtal. 
Reservatsftirvaltaren skall medverka till stt resp vandringsled fram till narmaste bilvag h8lles 
i gott skick. 

Sanitara anordninqar 
Enkel tonioa finns vid torpet. Latrin komposteras $ platsen. 
Nagra ylieriigare anordningar görs tillsvidare inte. 
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Infornation 
tnformationsaMiviteter i alika former bör i ett I'dngre perspektiv utgöra en beiydande del av 
reservatsforvahingens verksamhet. Under namnaste period torde denna typ av verksamhet 
dock komma ati vara av relativt begransad omfattning. Migra av de ~eIkSamhetcf0mier som 
kan komma ifraga ber&rs i det fflljande : 

tnfomationstavla uppsattes vid parkeringsplatsen. Enkel informationstavla bor aven diskret 
placeras p4 Iamplig plats inom torpet. En tankbar plais ar södra delen av uthuset norr 
rilkstugan. Text skall vara oversatt till engelskantyska och finska. Afgarden vidtages snarast. 
Sarskild resenratsfolder förulsattes tillkomma inom ramen for det arbete som MiIj8enheten 
skall bedriva en1 verksamhetsplan. 
En "sjalvguidande" stig ("naturstig") iordningsst3lles med diskret vagvisning i lemngen 
samt informationen samlad i en folder som distribueras g olika sätt i regionen. Atgarden kan 
bli aktuell under närmaste Sarsperiod. 
Guidade turer torde I nigon man komma att arrangeras av lokala aldorer utan direkt 
medverkan av reservatsfbrvaitaren. Om emellertid sidan verksamhet kommer att bedrivas 
frekvent och organisera? i komrnersielh sjte skall verksamheten planeras4 camdd med 
reservatsförvaltaren. 
Demonstationer av 3ldre former av markanvändning kan p4 siM komma att b l  aktuella i 
omr4det. 

' Sarskild tillsynsman skall utses av natunrArdsfOruaitningen 
Instruktion för tillsynsmannen skall upprattas 
' Uppgiften avser fråmst ; 

att lillse efterlevnaden av ga Ilande bestamrneker 
att &arda srnarre brister, 
att redovisa stbffe 5tg8rdsbehov, 
att i möjligaste man bista allrnlnheten med information och 
att dokumentera och rapportera nytijandet samt fYir2indringar och vidtagna atgarder 
att medverka i underhilllef av vandringsleder i reservatets n8maste omgivning 

Tillsynen skall samordnas med tiwiga arbetsuppgifter i reservatet ( slatter ent avtal-ev. 
AMS-arbeten mm) 

Dokumentation 

* Spsr av markanvandning i tidigare inågomark och omgivande skogsmark analyseras och 
läggs b1.a till grund fur sårckilda Atgardsprogram i delomradena 3 och 4. 

'Angsnorans utvedding fotjs genom Aferkornmande revision av ett antal provytor. 

NaturvdrdsfUwaltaren skall fortltipande dokumentera utforda atgarder i foljande avseende 
-typ av atgard - tidpunid - kostnader och arbetsatgbng - finansiering oeh ev. intalder - effekter av Atgarden 

* System for matning sv mllngden besilkare skall Lnvecklas. 
Behov av särskilda atgarder for att motverka slitage skall fortlbpande bedfirnas. 
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Bedi5mt hqardsbehov och kostnader; 
(utredningen undantagen fdn fastst3llelse en1 05 NVF) 

Typ av &gard dagsve* arbiskostnad Invesieringsbe hov 
behov, 1 .Mokr 7.000 kr 
per Budgetilr per Budgetar 
1-514 r 6-1 OI4r l -51h 6-1 Ofdr 

Dokumentation 5 5 Revision bot provytor 
30 Kulturhistoria 

Slatter och 5Wv 75dv 20 30 25 Slitterbalk. Samutnyttjas aven för 
R&j ning andra objekt i trakten. 

GardesgBrd 50dv 25dv 20 Successiv utbyggnad 

Tillsyn och 
renh~llning.unóe~illI 

Information 3O(Ar x) Tavlor mm 
30(h  y) Folder-naturstig 
SO(& z) Sarskilda arrangemang 

Information genom guidade turer filtutsättes i normalfallet ske genom sjalvfinansierade 
arrangemang eller genom frivilliga insatser av bkala intresseorgani~ationer. 

Dokumentation av ornrildets natur- och kulturförhallanden sker dels inom 
ramen för löpande tillsyn dels genom döm inventeringsinsalser eller forskningsprojekt. 
Aktualiseras den senare typen av dokumentation f Ö W t f e r  detta särskild planering och 
finansiering. 

Om prioritering maste g6ras av disponibla medel skall den arliga stattern utfaras i första 
hand. 

Finansierina och kostnadsfördelninq 

Finnkulturföreningen *RenhAilning och slatter i omridets centrala del 
"Tillsyn och Iopande underhall av byggnaderna 

Staten *Ariig slatter av ängsmark. 
"Restaurering inagomark. Gardesgärdar 
"Revidering bot. provytor. 
"Allman tillsyn 
"Infomiafion 
"Renovering byggnader. 

Intalder fdn awerkningar i reservatets skogsbest4nd bedfirns bli begransade och utfalla 
successivt i mindre poster. Del av virket kan ev. komma till anvandning for underhall av 
gardesgärdar, spänger utefler vandringsled mm. Ev överskott av gagnvirkedfiraljningar Mr 
i ftirsta hand utnyttjas for restaureringdtg3rder, fördjupad dokumentatjon samt 
infornaiionsamangemang. 
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Reviderinri av skötseliilanen 
En tiversyn av skotsetplanen M r  ske efler ca 5 Ar. Sarskik Mlr danrid upprn~rbarnmas 
angsflomns utveckling samt Atg3rdsprograrn far ev. AtersiAende restaureringsarbete i 
inagomarken. Vidare bor 6venragas program för informationsverksamhet. 

BESLUTANDE 
Beslut i detta arende har fattats av landshovding Eliason. I beslutet deltog 
naturvhlsdirektor Lars Furuholm, bit radande Iansanukvarie Goran Wettergren, foretradare 
for rattsenheten samt byradirektör Per Ahgren, foredragande. 

.... !...............-.*-T 
Ingemar Eliasson 

Bilagor: 
1. Beslutskarta 
2. Skötselplanekarla 
3, Utdrag från karta Over Laga skifte &r 1861 samt 

utdrag från ekon karta från t 880-talet 
4. Nagot om brukarna vid Abborrtjdmsberg 
5. Ggvobrev Simaj, 1979 
6. Bekrättelse av gavan 1 995-0830 
7. Skoglig bedndsbeskrivning 1995 
8. Botanisk provytekartering 1995 
9. Regisieruppgifter 

10. Oversiktskarta skala 1:50.000 
I i. HUR MAN OVERKLAGAR 

Kopia till 
P.O. Dunger 
Solbr-Vannlands Finnkulturförening c/o Einar Larsson 
Statens naturv4rdsverk 
Riksantikvarie€imbetet 
Boverket 
Komm unstyrelsen i Torsby kommun 
Byggnadsnamnden i Tors by kommun 
Vagverket Värmland 
Skogsvfirdssfyrelsen l Värnlands Ian 
FBM 
LM 
LE 
PLAN 
KME 
GW 
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Akburrtjarnsberg, Skala 1:4000 

Nedan: Utdrag ur eksnornisk karta 1883-1895 för omradet v id  
~bborrtjärncberg. Skala 1:4000 
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Niigot om brukarna vid Abbomtjiirnsberget. 

Abborrtjarnsberg - Ah~edamminmäki 

Brukarna på Abborrtjarnsbcrg 

Dc försia uppgifrer om boende p5 Abbomjämrkrg finns frin början av l SOO-[det. h t  var 

Olof Krisioffersson född 180.8 gifi med Anna Persdotter född 1807. Hans far ägde Sargkden j 
SFdra l'iggen. Olof Kriziofferssori brukade fiirs! Sörgirden och fick d ir  t v i  barn, del sista 

föddes 1839. Fem W senare, 18-44 far han och bms hustru yrreriigare efi hm vijLer iroligtvis 
föddes pd Abborrfjhsberg. Han fl jrtiade antzgligen Ii11 Abborrtjämsherg mellan 1 S39 och 

1514. Flera av Olof Kristofferssons syskon flyttzr till anka torp p5 l f8  hemmanet Sbdra \lie- 
gen. Det troliga 3r att alla dessa torp kom till i miiien p i  1800-idel. De finns inte om2mnda 

t j digare. 

Nästa uppgift om brukare på Abborrtjämsberg finns i husförhörslängden över Nom Ny ir 
1666-70. D5 uppges rorhjon i Viggen Sven Olsson f i d  1791 fr5n Södra Finnskoga, back- 

stugehjon hustru Karin Mattesdotter född 1 808 frin Ny, änka 913 1867 och sonen hlattes 
Svensson född 2512 f 852 i Ny, bo i Abborrijarnsberg. 



Vid Laga skifte 1857-59 tilldelas SörgArden i Södra Viggen, och därmed södra Abborrtjhs- 
berg, Anders Henriksson född 3 8 12. Hans dotter, Karin Andersdotter född 1848 gift med Erik 
Andersson fodd 3 835 från S kallbacken, övertar fistigheten. Ett av deras barn heter Henrik 
Eriksson fodd 1873 (far till Vilhelm Henriksson som bidragit med många uppgifter om Ab- 
borrtjhsberg). Det gir inte så bra fór dem och 1875 fiyttar de till Wsfdl. Samma i r  säijer de 
en t orplagenhet i södra Abborrtjämsberg till Olof Svensson &r 3 S0 kronor. 3 kontraktet upp- 

ges att Olof Svensson far bruka all myrslitter väster om Abborrtjiimberg och till norska @n- 
sen. Köparen erhåller aven lövskog och mulbete samt ett att använda farsk skog till gardsgård. 

Till byggnader far torparen bara använda torr skog under de första 22 åren, darefier får han 
aven ta farsk skog till husbehov. Torparen skall aven arbeta en vecka p i  sommaren och en 
vecka på ~lntern åt hemmansägaren. Eller så far han betala de två veckorna med sju kronor. 
Fastigheten på vilken torplägenheten låg Övergick 1 878 tilI nomannen Syver Mattiasen och 
k;sicz hustru. 
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1 890 köper OIof Danielsson faidd l 828 (ViIhelms morfar) från Bergtorp, gift med Kerstin 
Pilsdotter fodd 1 83 6 (Vilhelms mormor), södra Abborrtjarnsberg. Två av deras barn ar Henrik 
Olsson född 1 8 65 (Vilhelms morbror) och Kerstin Olsdott er född 1879 ( V i l k h s  mor). 
Kerstin gifter sig med Henrik Eriksson född 1 873 frh Grasfall (hams foraldrar sålde torplagen- 
heten södra Abbortjärnsberg till Olof Svensson). Deras första barn Hilma (Viihelms syster) 
föds 1905 i södra Abborrtjarnsberg. N ä r  Slma sLwlle fodas gick hennes far till Lovhaugen på 

norska sidan for att hämta Nitaho-Jussis mor h a  Langbraten som var jordernor. Vid backen 
mellan Lövhaugen och Abborrtjarnsberg stannade hon plötsligt och sade: - Nu behöver jag inte 

gå langre for nu blev flickan rodd. h a  följde med ända och precis som hon sagt var flickan 
redan fodd. 1906 flyttar Henrik Eriksson och Kerstin till Vi in i f ia  i Norra Viggen och dar föds 

sonen VilheIm 1908. 

:- 
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Henrik Olsson gifter sig med Matilda Hindritisdotter fodd 1865. Hon bodde med sina föräldrar, 

Hindrik Larsson (Lassin-Heikki) fodd 1830 fran Södra Finnskoga och Karin (Kajsa) Mickels- 
dotter född 1823, i norm Abborrtjämsberg dit de kom 1872. 

Kerstin Pilsdotter och Olof Danielsson ar de sjsta som bodde i södra Abborrtjarnsberg. N& 
Olof d6r 1 906 flyttar Kerstin till conen Henrik Olsson och Matilda i norra Abborrtjhsberg. 

De ar barnlösa. Henrik Olsson brukar nu båda stallena i Abborrtjhmsberg. H i h a  Henriksdotter 
arbetar som piga hos sin morbror i Abborrtjämsberg 1925-27 for en lon av 20 kronor per mi- 

nad på \intern och 25 kronor per månad på sommaren nar det tunga utearbetet pigick. De ha- 
de fiera pigor under årens lopp bl a Ester Henfiksdotter som var dar efter Hilma. Hon var 
syster till Vilhelm och Hilma. 



Vilhelm bodde hos sina foraldrar i Viinikka och arbetade som skogsarbetare it Edsvalla bolag. 
Han var ofta p i  besok i Abbortjämsberg och har &ga minnen G n  trakten. 1924 bodde han i 
en jordkoja vid Backsjan då han högg i skogen. 1926 bodde han i en koja vid södra Abborr- 
tjärnsberg också då var han på huggning. 

Södra Abborrtjämsberg ägdes av brukarna från 1875. 1890 köpte de sista bnikama torpet och 
efler Henrik Olssons död 1 937, köper Ole Syversen, son till den förre ägaren av fastigheten, 
tillbaks marken för 900 kronor. 

Norra Abborrtjamsberg ägdes av de som ägde Nordgarden i Södra Viggen. Efter flertalet arvs- 

skiften säljs fastigheten 1904 till Bröderna Giebelhansen i Fredrikstad i Norge. De har fler 
skogsaffärer i trakten och 1904 säljer de bl a fistigheten diir norra Abbomjämsberg ligger tiH 

Agnhammars bruk i Cmliis. 1 !?X sker bulagsskifte och Roitneros bruk blir agare till 
fastigheten. 

Fofisatt a studier av la9fartsprotokoll och födelseboken for Norra My skulle kunna ge en kla- 
rare bild av ägare och brukare vid Abborrtjamsberg. Med det undedag som redovisats har kan 

man sannolikt saga att Abborfljärnsberg kom till någon gång kring år 1 840 som torp. 

Byggnader på Abbordjamsberg 
En k arta över byggnadernas placering i södra och norra Abborrtj bsberg bifogas. Den är 

upptechad fiitt efier en karta ritad av Vilhelm Henriksson. Avståndet mellan byggaderna har 
ej kunnat återges men deras placering i förhållande till varandra ar tecknat efter Vilhelms min- 
nesbild fr in  1920- och 1930-talet. En del bygnader korn till under denna period och andra 
försvann. 

I södra Abborrtjamsberg plockades många av husen ned 1945-46 och såldes till en stock- 
holmare soin köpi sig ett sommrstille i Viinikka. Logen blev flera nii~dre hus i Viinikka. Även 

bastun, boden och en lada märkt med årtalet 1909 flyttades till Viinikka. Ladan och ladugården 
som det finns rester av idag, kan ha uppfórts av huggare som bodde i timmerkojan öster om 

stigen mot Röjdåfors. Rökstugan plockade Henrik Olsson ned och byggde flera mindre hu s av 

virket. Farstun och k o m  fick st& h a r .  Vid den stora stenen vaxte ahleja.  

Rökstugan i norra Abborrtjiirnsberg ska enligt uppgift frin Viudands museum ha uppförts 

1885 av Henrik Olsson. Den befintliga röhugnen är uppförd efter Henrik Olssons död 1937. 

Den ursprungliga rökugnen plockade Henrik OIsson ned och lade i ett hål i golvet under mat- 

tan i rökstugan. En trapp ledde ner till en jordkaltare under rökstugan enligt Hilma Henriksson. 
En fristående järnspis stod i en vrå och ett plåtrh ledde röken ut genom yttertaket. Stenarna i 
den nya rökugnen kommer till viss del fran bastu-ugnen i sodra Abborrtjarnsberg. 



Brukaren innan Henrik Olsson var hans svMar Henrik Larsson som kom till Abbomjamsberg 
1 872. Då var girden delvis fbrfallen. "Före hans tid finns den nuvarande visthusboden och 
vedboden, medan övriga hus i huvudsak byggts upp av honom" sar skrivet om Abborrtjärns 
berg i Va;rmlands museums arkiv. Vilket år detta ar skrivet hm, ej angivet och det är s& att 

saga hur tillförlitliga dessa uppgifter är. Solar-Varmlands finnkulturförening, som iiger norra 

Abborrtjarnsberg, borde ha uppgifter om byggnaderna. Axel Nisson, tidigare ordförande i 
Solor-Vadands finnkulturförenining, ska Iven ha gjort en omfattande fotografering av bygg- 

naderna under 1950-talet. 
I logen fanns ett tröshrn dar Henri k Olsson hade en tröskm&n. På en nordviigg står 

"Esd w" skrivet. Henrik Olsson skrev detta en ging med sin finska stavning. Ester (Vilhelm 
syst er) ska aven själv ha skrivit sitt namn p i  avträdet. I rökstugan fanns en mullbänk efter 
västra väggen, längst åt söder, 

Nuvarande vag från parkeringen Gi nurra Abborrtjiirnsberg fanns ej tidigare utan har upp- 
kommit i ett senare skede. 

Iniigomarken och livet på Abbowtjärnsberg 
I huvudsak tycks inagomarken inte ha f6rhdrats fik det att karta finns att tillgå &aga skifte 
år l 857-59). Då anges endast att Abborrtjiimsbergstorpet finns och hur stor inagomarken är. 

De figurer som är ritade på inagomarken borde forestalla åker, men de redovisas ej som det i 
handlingarna som finns till kartan. De har ungefar samma fonn och ligger p5 samma staile som 

åkermarkeringama gör på den nyutgivna hembygdskartan från 1 890-talet. Däremot finns det 

fler åhar idag an vad som ar angiver på de iidigare kartorna. Efter Henrik Olssons död 1937 

slogs södra Abbomjärnbergs inagomark i några år av en syster tiI1 Henrik Olsson. Hon hette 

Karin och var gift med Olov Halvarsson. Norra Abborrtjarnsbergs inägomark slogs i nigra &r 
av Henrik Olssons dotter Alma och hennes man. Henrik Olsson hade ett barn innan han gifte 

sig nied Matilda. Barnets mor hette Anna Eriksdotter och var syster till Henrik Eriksson 
(Vilheims far). Alma bodde under sin uppväxt hos sin far och Matilda. 

Väster om norra Abborrtjämsberg fanns digt Vilhelm en hage dar Hennk Olsson hade hiisten, 

tjuren och kalvarna gående. Henrik använde hasten mycket, och han ville fi tag på den snabbt, 
vilket var enMare om den gick i en hage istallet för i skogen. Hagens gräns At öster gick i 
bergsbranten väster om norra Abborrtjamsberg och upp till stigen mot Uvhaugen i norr. Den 

var förhållandevis smal och den västra grimsen kan eventuellt ses på flygfoto taget år 1 942. 

Man hade även tre kor, getter, ffii och höns. Vissa h hade man aven gris. l kokhuset giorde 
man "sOrpl' å1 korna. "Sörp" var vitmossa (renlav eller fonsterlav) som man kokade till- 
sammans med vatten och agn el1 er mjöl. Wlma berättar att hiatilda gjorde smör, saltost och 
getost som de sålde till affaren i Röjdåfon och till skoprbet are. Smöret såldes ej forrän hela 
byttan, som rymde l 7  kilo smör, var full. På åkrarna odlades potatis och kom. Vadmal gjorde 



man till husbehov. Köttet torkade och saltade man. Kilma fick gå till Rdjdåfors och handla, 
men tunga varor körde Henrik med hästen på vintem. Henrik hade jobbat på Röjdens såg innan 
han gifte sig med Matilda. Av Nitaho-lussi kbpte man ett äppeItrad som fortfarande lever. Han 
kom ofia på besök i gårdma och en gAng sålde hm appelträdsplantor. Han måiade även ett 

stort skåp som Henrik och Matilda hade stående i rökstugan. Vinbarsbusliar hade man också 
på Abborrtjämsberg. 

1. Myrslåtter 

BesXrii7zziig 

Mitt på den plana myren, 1, finns spår h r a r  efter myrslått er i form av rester efter av en k- 
hässja. En väderbiten pinne med snett kapad topp står kvar. 
Diskr~ssioi~ 

Myrsiåttern var helt avgörande för hur &ga djur en gård shwIle klara av att Eda under vin- 

tern. Området norr om Abbortjhsberg är Rkt på myrar. Enligt köpekontrahet för Gdra 
Abborrtjämsberg erhöii köparen ratt till den myrsiåtter som l5g väster om Abbortj-sberg och 
till norska gransen. Vilhdm Henriksson berattar att Henrik Olsson hade stor tillgång av 

myrslåtter men han utnyttjade ej allt, utan de fick komma fran Södra Viggen och slå for an se- 
dan köra hem höet p i  vintern. Myrarna öster om torpet slogs av boende i Södra Viggen. I 
Abborrtjarnsberg hade man forhallandevis korta transporter av myrhöet. Ofta drog man hem 
höet på kälke. Hilma Henriksson berättar ocksa hur hon gick på skidor och hämtade hö- 

Henrik Olsson hade ej många Iador vid dhtermyrarna, oftast gjorde han hässjor. 

2. Vintemag 

Besbii~i iiltg 

I den smala myren, 2, som forlsätter norrut på en mera öppen myr växer inga trad och man kan 
se hur en vag gin h m  dar. Allen p i  flygfoto taget ir U- 942 syns vägen nomit fih Abbom- 
tjämsberg över myrarna. 
Diskussion 

Vilhelm Henriksson berättar hur de gick p5 de Iånga myrarvägama hem till Vinikka. Vägarna 
användes vintertid for att köra hem hö och virke. Även timmerkörare som bodde i södra 
Abborrtjärnsberg, och senare i norra Abborrtjarnsberg, använde sakert dessa dgar. ViIhelm 

beattar ocki hur de bodde 30 man i en timmerkoja \rid södra Abbontjämsberg då han högg i 
dessa trakter 1926 och var anstä l ld  av Edsvalla ~ r u k  AB. 



3. Kol i marken 
Beskrim ing 

Den branta sluttningen Öster och sydost om Abborrtjhsberg best& till stor del idag av ett ny- 

upptaget och markberett hygge. I mhga  av markberednings fl ackarna finns kol inbiandat i 
iiversta skiktet av mineraljorden. 

Diskussion 

Kolet kan ha uppkommit antingen genom en skogsbrand der svsdjehnd. Det är omliJligt att 

avgöra vilken typ av brand som gått fram h&, sådana skillnader kan vara s v h  att urskilja. En 
svedjebränning ger ofta ett finkornigt j h t  kolskikt som är uppblandat i Översta delen av 

mineraljorden. Om ett par kvadratmeter av vegetationstacket och förnaskiktet avlägsnas kan 
ibland skillnader ses. En skogsbrand lärnnar spår ovanpå mineraljorden, ofta med förekomst 

av större kvist ar och grenar som ej h n n i t  sönder helt (Bladh). Vid en svedjebränning har en 
omöring skett i sambmd med sådden. Det förckom aven svedjebränningar för att forbdttra 

betet k bos kapen man nade pil skogen. Dessa sveder borde lämna samma spår som en skogs- 

brand. Man bör ocksa tänka på att ett brandfalt påverkas genom vindfdlen och erosion viket 
kan göra att samma struktur som vid bearbetningen av ett svedjefal uppkommer. 

Viistsluttningen vid Abbortjämsberget har varit mycket lämplig för svedjebruk, det möjligt 

alt svedjebränning ägt rum i omradet. Det är dock osäkert vem som svedjat eftersom man 

kunde gi mycket Iångt for att finna bra svedjemark, en mil var inte ovanligt. Det kan ha varit 

svedjefinnar som bodde i Röjdoset, MuIltjäm eller Viggen. Narmaste bosättning är 

Lovhaugen som ligger på norska sidan gränsen. Kanske var det finnar darifrån som tog sig 

svedjemark på svenska sidan innan riksgränsen b l e ~  ordentligt markerad pi 1708-falet. 

4. Äldre skogsbruk 
Beskriiv~ing 

Närmsla skogsparti med äldre skog ligger sydväst om norra torpet. 4l ett iildre grandomi- 
nerat bestand, 1,2 ha stort, vilket gränsar mot den idag igenvuxna inagomarken. I bestindet 

finns gamla yxhuggna stubbar ungefar 0,5 m höga. En högstubbe, ca 2,5 m hög, med många 

grunda yxhugg s& mitt i beståndet. Större, nu döda, enbuskar visar pi tidigare skogsbete. 
Mot inagomarken finns rester kvar efter den gamla gärdsgården. 
Viister om 41, mellan vägen och den Kl1 a myren, finns en 4 8  ha stor frötradstailning av tall, 

42. Awerkning av gran och björk skedde i september 1994. Här firns gamla stubbar som av- 

verkats med yxa De flesta bar utsatts för brand, troligtvis efter att de awerkats. Grunda yx- 

hugg finns i mhga av dem Även ett vindfälle som sågaw upp i 6-7 bitar, ungefar 0,7 m långa, 
ligger kvar. 
Diskussio~t 

Granbeståndet, 41, är den enda äldre skog som finns kvar nmt Abborrtjämsberg och fyller på 
sa vis en viktig funktion. Den kan ge en bild av hur skogen runt torpen sAg ut när det fort- 
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farande bodde manniskor bär. De yxhuggna stubbarna kan ha uppkommit genom awerkning 
for timmerförsäljning eller för husbehovmirke. Enligt köpekontraktet for södra Abborrtjm- 
berg fick köparen ta husbehovsvirke. Vissa av stubbarna har märken efter yxhugg gjorda se- 
nare. Hilrna Henriksson berättar att Hen& Olsson brände tjära i en jamgryta på b a g h m  
sydväst om norra Abborrtjanisberg. Kanske Henrik provhögg i stubbarna i närheten av torpen 

för att se om de var lämpliga att använda till tjaabrhng. 

Bestandet längre väster ut, 42, har som niimnts tidigare ett större inslag av tall. Kolet på stub- 
barna kan ha uppkommit vid en hyggesbränning. VilheIm Hennksson beratiar hur han var med 
vid hyggesbränningar längre norrut vid myrarna i närheten av Tvengsbergskojan. 

Ej besökta platser som Vilhelm Henriksson berattar om, observera att de finska namnen är 

stavade efter V d h e h s  uttal. 

5. Tvengsbergskojan 

En gammal huggarkoja med stall. Vilhelm berättar hur han som liten tiilsammans med sin mor 
gick forbi kojan. Mellan stailet och kojan var jorden si bra att man på viren, då man lamade 

kojan, pIanterade morötter och potatis. På hösten, när man återviinde, hade man grönsaker. 
ViIheIm bodde själv aldrig i kojan men han högg i -heten 1953. Kojan och stallet syns tydligt 
på flygfoto taset år 1966. 

Söder om kojan gick en vag, över myrarna mot Abbon-tjarnsberg. En myr heter BokIiinithu vil- 

ket betyder bockslåtten, liten slått. Här farins tidigare en lada men den eldades upp som ved i 
Tvengsbergskojan. Även en myr vid namn Gossiaiso vilket betydde myrmyen passerades av 

vintenfagen. När man kom ned till stigen mot Lövhaugen fanns en lada dar man forvarade 
mycket hö. Därifrån var det endast 300-400 meter h a r  till Abborrtjarnsberg. Andra finska 
namn på myrar norr om Abbomjämsberg ar Bidkeso (långmyren), Usugivinso 
(storstensmyren), Gzivoso (kallmyren) och Gojradamb (hundtjamen). Vissa av dessa y r a r  

finns namngivna med de svenska namnen på nutida kartor. \'ilhelm har finska namn p i  många 

platser i skogsområdena i dessa trdqer, men det iir svårt att exakt visa p i  en karta var de tig- 

ger. 

6. Backsjökojan 

Vid Backsjons norra strand fanns en jordkoja där Kalle Berglund bodde. Det var ett hål ner i 
marken likt en källare och dar nere fanns en dörr som ledde in i kojan. Som säli skap hade han 
taijt sig en t rakaring som var ca 40 cm hög. Denna hade han satt på kläder. Han hade aven ett 

fiskhus i "kanalen" som Abborrtjarnsbacken kallas. En gång nar Kalle Berglund var till fisk- 
huset var det nigon som gick in i kojan och stal hans pengar och brande upp kajan f"r honom. 

Han byggde en ny jordkoja efter detta. Även i Gorrblicken, norr om Backsjön, dar stigen mot 
Lövhaupen korsar backen, fanx ett fiskhus. Vem som agde detta vet inte Vilhelm. 



Henrik Olsson fiskade mycket. Han hade byggt sig en flotte i Abborrtjärn och lade ofta ut nät. 

P8 den tiden fanns dar mycket abborre och laxöring, sedan gick gaiddan upp fran Backsjfin och 
då blev det sämre. En stig gick ned mot Abbontjärn från det sydvästra hfirnet av inägomarken 
som tidigare hörde till södra Abborrtjiimberg. Stigen fortsatte mot fiälltorpet och Rajden. 
Den enda j akt Henrik Olsson bedrev var snarfangst av fagel. 
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Millom AB, Box 326, 651 05 Karlstaa 1, 
nedan kallat bolaget, överlämnar som $va till 

Soïör-VErmlznds Finnkulturförening, 
nedan kallad f öreningen, 

samt l iga  byggnader tillhörande torpet "AbborrtjErnsbergetn 
belageL p& fastigheten Viggen 1:16 i ifyskoga sockn. 
Föreningen 3g@r aven ratt a l t  s o m  tomtomrbde, sii lange 
den vidmakthAller gården, disponera det markomrade par- 
terna överenskommer. Omradet skall utrnarkas på platsen 
genom uppsättande av lZrr.pli3a markerincpnarken, Vidare 
äger föreningen ratt att r ~ j a  och underhålla ggngstig 
från skogsbilviigen fram till torpet. 

Föreningen åtager s i g  a l l a  aligganden, som fxamtica under- 
hall, forsäkring~r, röjningar mm., v i lka  kan uppkomma i 
canband med att gzrden ar benämnd "minnesg&rdU. 

Föreningen Sger i n t e  ratt a l t  avyttra garden utan bolacets 
höranäe, ej heller ratt att träffa anära uppqör~lser r6ranäe 
omrsdet, som kcn  stor^ eller hindra bolaget att utny t t ja  
f a s t i g h e t e n  pE bZsta s S t t .  

Eolcget forbificer sig ztt i cfirliaaste nEn i c k e  oenom 
tr~nsport~r av skogsprodukter  över torntomr' aäet f crs törc  
den hZv2vunna cjkrdspl~nen. Skulle tr~nsporter av en eller 
annan anledninb ej g& att unevika, s k ä l l  bolaset  repzrera 
och gterstalla ska2oraa. 

Torsby den 21 nzj  1975 

Bevittnas : 

/" #' 
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K a r t a  utvisande i gsvobrev av 21 m a j  1979 angivet 
tomtområde på fastigheten Viggen 1:16, numer efter 
sammanläggning, AaackareQdrn I:14. 

området fastställt 1995-08-30 av 
JmZ StuBbenid,K;o~gsviJzger och Einar Lamson, Tomby / 

#H- 

bägge fran Solor-Värmlands Finnkulturförening, samt / 
Per Olof Dunger, numera agare. H* O 18 

0, 

INRE FIGUR 
AREAL = 6.99 HA 

: 1 
Teckenförklaring: i / 

' I 

-iA -' Hömen a, utgöres av kvistade .*" ,/ -3granar 
- 106 .*' i' . 

i Hörnet b, utgöres av levande 

i bj Örk 

i övriga hörn markeras av 
m .  .- ,l ragbgsstolpar av b g  

-----__._____..__..----..----.--.- eller lättmetall 

0 70 50 100m 
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Skoglig bestandsbeskrivning 1995 
h% RES &6k MEBL FbWD 
tik #R CLR5 
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Botanisk provytekartering 1995 

Kort dokumentation i samband med inventering av Abbomtjärnsberg sommaren 1995 

Medning: På uppdrag av Iiimstyrelsen i VBsmland utfördes det en viktinventering i form av 
artlarea andys. Denna metodiks huvudsyfte iir att kunna göra en uppföljning av hävd och av 
dess inverkan på floran. Förutom att Artlarea analys genomfördes så kompletterades materialet 
med att inom den första kvadratmet m uppskatta ttickfwigsgraden for de olika tirterna. 
De olika provrutorna som lades ~t &erades med ett galvat j m ö r  som försinktes i marken. 
Metodiken för Artlarea andys beckrivs närmare i boken "Ha havden iyckats?" från S N V .  

Abbortjanisbergs 8ngar har i olika delar varit utsatt för mycket varierande havd under senare 
tid. Det h a s  en hel del tecken p i  hävd p5 de h a r  som h s  kvar, dock i 0% hög grad. 
k a r m  i sydväst som en gång har tIIlh6rt den sodra garden, är de som ej slagits under senare 
tid. Dessa har en klart uppluckrad grässvål och iir slaiggade av omknngiiggande skog. Det har 
på sina stallen kommit upp skott av träd. Runt akrarna så finns diken för vattenavrhning. 

PC ikern vaster om boningshuset är marken ej så uppluckrad. Här finner man en rik flora med 
flera örter som firns i &avdade marker. Av artrikedomen att tyda verkar denna mark vara 
val hävdad under senare tid. 

&er norr om gården är en mosaik. Den hyser ett antal odlingsrösen, men bär också tydliga 
tecken fran trad i form av stubbar. Ortsidan har en stor variation, dnga arter &T typiska för 
skogen men det finns ocksa flertalet havdmdiEratorer. Mycket pekar p i  att ängen är p i  Atertig 
in mellan de rikliga odlingsrösem. Oster om denna åker finns en smalare teg som iigger högre 
upp. Denna är glest gräsbevuxen och slanten mellan tegarna innehåller flera indikatorer så som 
klotpyroIa, faitgmtiania m-fl. 

Allmänt intryck av Abbortjärnsberg kr att området vårdas väl. Den slatter som utfors skde 
knappast bli bättre om skogen runt åkrarna togs ned. Urgiesning skulle skapa mycket 
merarbete for de som sköter området. På sina stallen kan det dock v m  befogat att glesa ur 
niitmast åkerlapparna p.g a. skuggning. 





ArtlArea-Analys AbborrtjZmsberg Juli 1995 
Analys med hjalp av im2. De dadiska linorna spanns upp i sura 1-5 och 7 
Avlasning I doma 1 ~,4,8,16,25,49,t 00,200,4DD dm2 

Datum Q50717 

Koordinater 

inventerare Katin Linäsirbm, Henric Emsfsson 

RUTA I RUTA 2 RUTA 3 
Yta Art Ricknings Yta Art Tackninos Yta M Tacknings 

grad *rad Qmd 
.............m........... N..I..".........~.I."...*.....ir...ii"....i...i.l......uii....i..."itYI*r,....,ii......*i.....i.ii,... 

I dm2 Arenpris 7% 
TuvlAtel l 5  
Angskovall 3 
Bl4 klocka 3 

2 Skogsstjtjama *I 
4 
8 - 
16 Vadtyle 1 

Röllleka s1 
Karwiol 2 

25 - 
49 Rönn s1 
100 Gran f 
200 Björk 1 
400 Angsfryte 

Bergssyra 
1 OO%mosca 

1 Varbrodd 1% 
TuvtA te1 9 
KAnviol 3 

2 Blodrot 3 
Rölleka. i 
Visippa >l 
Skogsstjany *l 

4 - 
9 Daggkapa 2 

euiinis 7 
hgsviot l 
hg=ym >t 

16 - 
25 Van1 smörblom >l 
49 Timotej > 1 

Majsrn6rblom >l 
100 Angsfryle >I 

Kr~ipplryle > l 
Skogskoval s1 
~ngsfiovstl >l 
MidsornmarMom> l 

200 StormSra 
Kärrfistel 
BIA klocka 
Kr; kklöver 
Bjljörk 
Skogsnoppa 

400 Ormrot 
Bfe kslam 
Vikföver 
m&l 

100% mosca 

1 Gran >l 
813bar 4 
Skogskovall 2 
KnistAtel 1 
Tuviatel 5 
Piilersla rr 2 

2 - 
4 Ljung 25 

Skogcstjlima >l 
9 Bjbrk 3 O 

Rtinn >I 
Blodroi 5 
Knippfryle >l 
Viippa >l 

16 - 
25 Harsyra >l 

Aren pris >I 
49 VSrfryle >l 

Angsrkzflra >i 
Midsonmerb!orn>l 
Skogsfibblor >l  

100 Gdlns >l  
S kogsvio! >l 
Angs fryle I 
f.tj~lkan >i 
Hagfibbla >I 

200 Fjallfirnoiej 
Angsviof 
Gr~ssljlrnblomrna 
Piprbr 
Grklarr 
VArbrodd 
Angssyra 
KIirrlistel 

400 Stenbar 
D B Q ~ ~ P ~  
F Arsvinge l 

mossisckning 50% 



AtlfAr ea -z-na lys Abbarrtjarnsberg juli4995 

RLITA 4 
Yta Art 

- 
Vdsippa - 
Angsfryte 
S koassfjiima 
Ekorrbar 
Blekslam 
Tuviiltel 

CkSSkzn 
Angsviol 
S kogsfibbts 
Kffmriol 
Harsyra 
Lingon 
Blodrot 

Tacknings 
grad 
30% 
>i 
2 

RUTA 5 
Yta Art Tacknlngs 

*rad 
' 1 Harsyra 7 % 
P Gullris 2 

Vitsippa H 
€korrbar l 

4 Angskovall >I 
Skopfibbla 2 

9 Klotpyrola 2 
16 Piprör 7 

Lingon *l 
Blibar 3 
Ronn p1 

25 KnisLAld >l 
49 Skogsstjama 1 

100 Ombår 1 
Midsommarblom 1 
VAifryie >l 
Stenbär 1 

200 Ekbräken 1 
40D Gtan(5Ocm Mg) 

mossa 60%tSckning 

sid 2(2) 
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Namn 
Kommun 
L6ge 
Kartblad 

Grgns 
Fastigheter 
Ägare 
Förvaltare 
Area 
Raturivpor 

Naturreservatet Abborrtjsrnsberg 
fors by 
Ca 15 km v5stsr Myskoge kyrka, nara norska sransen 
Topografisks 13CSO 
Ekonomiska 13C l i 
Gula kartan 13C:M 
Enligt karta,biIsga 1 6smt text sid 4 i t8nsltyre [senS b s s h  
MackaretjGrri 1:ld 
Gunnel och Per-Olov Dunoer 
Lsnss tyrelsen 
1 4 hektsf 
Myr 1 hektar 
Oppen inagomark 2 
M,e.m. igenvifl idgomark 5 
Barrs kw 8 

Landskapstyp Skogslsndskep 
Naturpeograifisk region 30a Norrlands v8giga bergkulttsrr8ng med 

mellanboreala skogsomr8den 
Skyddsrnotiv Kulturhistoriskt, Botaniskt, Landskapsestetiskl 
Föreskrifter Indircpensabla, totab : A1 -k8 

Indispkme bia, psrtislla:Ag 
-"- prod.skb88merk k8-A9 
Tifltr2desiörbiid - 
Befintlip;. anlapgningar Vandrincsled, Stvza lippen f B t  sf!manheten, Torrtoa, 
Pl~nerade antä~pning~rlnfarmsiions~~~~Ior 
Skbtselplan Fa 5:s tklld i sarnb~.nd mcd l2nss:yr~ls~ns reserrclsties!ut 
Dckumentstion Kuliurhistarisk utredning, bil A i rcs~rvatsbeslat~t 

0bt6nisk prov).iekrteriria, bil 8 i recervstsbr-;lutet 
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Översiktskarta 
utdrag ur topo kart 13C SV/SO 
skala 1150 000 
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