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Förord 

Denna rapport utgör redovisning av en inventering av urskogsartad, fjällnära barrskog 
som under tiden juni 1981 till oktober 1982 utförts i naturvårdsverkets och skogssty-
relsens regi. l nventeringen är ett led i en landsomfattande urskogsinventering som på-
gått sedan 1979. Följande delrapporter har hittills publicerats: 

SNV PM 1507 Inventering av urskogsartade områden i Sverige. 
1. Allmän del. 

SNV PM 1508 

SNV PM 1509 

Inventering av urskogsartade områden i Sverige. 
2. Södra Sverige. 
Inventering av urskogsartade områden i Sverige. 
3. Norra Sverige, utom Norrbottens län och fjällregionen. 

Den föreliggande rapporten (SNV PM 1511) omfattar således fjällregionen. En rapport 
om urskogsområden i Norrbottens län utanför fjällregionen kommer att redovisas 
senare. 

Syftet med detta delprojekt inom urskogsinventeringen är att ge en samlad, länsöver-
gripande redovisning av värdefulla urskogar och urskogsartade barrskogsområden i 
zonen mellan domänverkets f d skogsodlingsgräns och den barrskogsbildande gränsen 
mot fjällen. Rapporten avses ligga till grund för bl a markanvändningsplanering och 
förslag om skydd av områden. Vid urval och värdering har enbart naturvärden beak-
tats. Inga andra bedömningar såsom hänsyn till regional planering, råvaruförsörjning, 
sysselsättning, markägarförhållanden eller möjligheter till reservatsbildning har gjorts. 

Arbetet har letts av en central arbetsgrupp med deltagare från både skogsbruket och 
naturvården. l gruppen har ingått Rolf Löfgren och Bo Wallin, projektansvariga vid 
naturvårdsverket respektive skogsstyrelsen, Gustaf Aul~n, lantbruksuniversitetet, Sven 
Bråkenhielm, naturvårdsverket, Lars Ericson, länsstyrelsen i Västerbottens län och 
Elis Heden, domänverket. 

Huvuddelen av det praktiska inventeringsarbetet, d v s fältarbete, preliminärt urval 
och värdering av urskogsobjekt samt beskrivning av dessa har gjorts av i första hand 
berörda länsstyrelser under medverkan av berörda skogsvårdsstyrelser. l länen har 
följande personer medverkat: 
Kopparbergs län: Rolf Lundquist, Björn Ströberg. 
Jämtlands län: Lennart Isaksson, Håkan Attergaard. 
Västerbottens län: Lars Ericson, Per-Erik Persson. 
Norrbottens län: Gösta Öhman, Lars Stenpil, Per Linder, Enar Nilsson. 

Centralt har följande personer utöver de ovan nämnda varit engagerade: Leif Kull-
man, Umeå universitet, har gjort en ekologisk översikt rörande den fjällnära barr-
skogen och Ulf Lov~n, naturvårdsverket har medverkat i materialbearbetning och fält-
arbete vad gäller främst Norrbottens län. 

Huvuddelen av kostnaderna för projektet har bestridits av naturvårdsverket genom an-
slaget Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet m m (H 11 ). Personalresurser 
har även ställts till förfogande av skogsvårdsorganisationen. En särskilt omfattande in-
sats har gjorts av skogsvårdsstyrelsen i Norrbottens län. 

statens naturvårdsverk skogsstyrelsen 
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1.1nledning 

1.1 Bakgrund 
Natur- och urskogarna längs den svenska fjäll kedjan hör till de sista av människan 
orörda eller nästan orörda barrskogsekosystemen. Till sin ytvidd saknar de motsva-
righet i Europa utanför Sovjetunionen. Endast inom Nordarnerika och Sovjetunionen 
finns större orörda barrskogsarealer. 

Den svenska fjällnära naturskogen sträcker sig i nästan obruten följd längs hela den 
100 millånga fjällkedjan. Den bildar tillsammans med myr, sjö, fjällbjörkskog och kal-
fjäll en enastående naturlig biotopmosaik. Förutsättningarna för en mångsidig komp-
lett fauna och naturligt fungerande ekosystem är därför mycket goda. 

Kunskapen om den fjällnära barrskogen är relativt begränsad. l den fjällnära zonen har 
intresset från naturvårds- och friluftslivssynpunkt länge varit fokuserat till den egent-
liga fjällterrängen. Den fjällnära barrskogen har dock i många naturvårdssammanhang, 
bl a i den fysiska riksplaneringen, framhållits som en synnerligen värdefull naturresurs. 

När den landsomfattande urskogsinventeringen startades 1979 undantogs den fjällnära 
zonen ur inventeringens första skede. Anledningen härtill var bl a att urskogarna ovan 
domänverkets dåvarande skogsodlingsgräns bedömdes ohotade samt att den fjällnära 
skogens belägenhet och storlek kräver speciell inventeringsmetodik. Domänverkets 
skogsodlingsgräns upphävdes dock som planeringsgräns för skogsbruket 1982. Redan 
1978 påbörjades indelningar för skogsbruk ovan gränsen. Med anledning härav på-
skyndades arbetet att inventera från naturvårdssynpunkt värdefulla urskogar inom 
området. Samtidigt framstod det som angeläget att erhålla bättre kunskap om den 
fjällnära skogens utbredning och växtekologiska särdrag. 

1.2 Syfte 
Syftet med inventeringen är att finna, avgränsa, beskriva och klassificera värdefulla 
urskogar och urskogsartade barrskogar i zonen mellan domänverkets f d skogsodlings-
gräns och den barrskogsbildande gränsen mot fjällen. Inventeringen är inte heltäckan-
de, d v s den omfattar inte all skog som kan betecknas som urskog eller urskogsartad. 
Utöver de redovisade områdena finns på många håll smala band med urskogsartad 
skog i den övre barrskogskanten mot fjällen. Vidare finns relativt stora områden för-
sumpad, gles och lågvuxen, björkblandad barrskog inom Norrbottens bergkullslätt, 
som inte medtagits i inventeringen trots att den kan betecknas som urskog. Anled-
ningen härtill är att dessa områden är för små resp av sådan ensartad impediment-
karaktär att de ej kunnat ges höga värden med utgångspunkt från inventeringens krite-
rier. 

Som ovan nämnts har det även funnits önskemål om att erhålla bättre allmänna kun-
skaper om bl a den fjällnära barrskogens utbredning och växtekologiska särdrag. Ett 
delsyfte med inventeringsprojektet har därför varit att något närmare undersöka dessa 
förhållanden. l den föreliggande rapporten ingår insamlade fakta som inledning (kap 
2-5) till den länsvisa redovisningen av urskogsområdena. 

Beträffande de allmänna utgångspunkterna för inventeringen hänvisas till SNV PM 
1507 Urskogar, inventering av urskogsartade områden i Sverige. 1. Allmän del. 
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Definitioner 

Slutligen bör några grundläggande begrepp som används i den följande redovisningen 
klargöras. 

Fjällnära barrskog: All barrskog ovan domänverkets f d skogsodlingsgräns. l den fjäll-
nära barrskogen ingår såväl produktiv skog som barrskogsbevuxna impediment (fjäll-
barrskog, myrskog och hällmarksskog). 

Fjällbarrskog: Riksskogstaxeringens m fl benämning på vissa barrskogsimpediment 
ovan skogsodlingsgränsen. Fjällbarrskogen utgörs av glesa, ofta björkblandade barrbe-
stånd med en produktionsförmåga som ligger under 1 m3 sk/ha- år. 

Fjällurskog: Urskogar eller urskogsartade områden i den fjällnära barrskogen. 

Skogsodlingsgräns: Domänverkets f d skogsodlingsgräns som extrapolerats över den 
privatägda marken. skogsodlingsgränsen har förändrats i viss utsträckning under åren. 
l kap 5 redovisas uppgifter med utgångspunkt från gränsens läge år 1973. l rapportens 
kartor redovisas dock den gränslinje som angavs i domänverkets karta över verkets 
markinnehav den 1 januari 1981. 

P~iälv~nomkåd~n, Nokkbott~n. 
lFo.to u Loven) 
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2. Den fjällnära barrskogen-
en växtekologisk översikt 

2.1 l n ledning 
Den fjällnära barrskogen är en speciell variant av den s k boreala skogszonen, som 
sträcker sig som ett bälte över de nordligare breddgraderna av norra halvklotet. Detta 
relativt kyliga, trädartsfattiga och myrrika skogsområde kallas i Eurasien ofta för tai-
gan. Vår svenska fjällnära barrskog - inklusive fjällbjörkskogen -är taigans västligas-
te del och utgör således en viktig länk i ett större globalt sammanhang. 

De fjällnära barrskogarna i Sverige upptar en zon längs fjällkedjan från Dalarna till 
nordligaste Lappland. Dessa skogar har många unika särdrag men det är inte alltid lätt 
att avgränsa dem mot lägre liggande barrskogar i öster. Växttäckets förändring mot 
väster och med stigande höjd över havet sker mestadels gradvis. Alla gränsdragningar 
blir därför mer eller mindre godtyckliga och beroende på vilka utgångspunkter man 
har. 

l det följande redovisas några av de viktigaste aspekterna vad gäller skogsvegetationens 
förändring åt väster och med stigande höjd över havet. Vidare beskrivs vissa ekolo-
giska och dynamiska förhållanden i fjällbarrskogarna samt de viktigaste skogstyperna. 
l n ledningsvis redovisas kortfattat barrskogens invandringshistoria. 

Faktamaterialet till den föreliggande redovisningen är framtaget genom litteraturstudie 
som på naturvårdsverkets uppdrag utförts av docent Leif Kullman, Umeå universitet. 
( Litteratu rlista, bi l 3). 

2.2 Den fjällnära barrskogens invandrings-
historia 

l n te långt efter isavsmältningen, för knappt 9 000 år sedan, invandrade tall, vårtbjörk, 
glasbjörk, gråal, klibbal och troligtvis även asp i norra Sverige. Samtliga spreds hastigt 
söder- eller österifrån över Norrland och kom till att börja med att växa avsevärt högre 
upp och längre västerut i fjällområdet än vad de gör idag. Något subalpint björkbälte 
av den typ vi har idag fanns inte vid denna tid. Istället bildade tallen skogsgräns mot 
kalfjället. l isolerade fickor med exceptionellt stor snöansamling växte dock lokala 
björkdungar ovanför tallgränsen. Sannolikt nådde också hasseln och klibbalen nivåer 
inte alltför långt från kalfjällsgränsen. Klimatet under såväl sommar som vinter var 
under den mest gynnsamma perioden (drygt 6 000 år sedan) klart varmare än idag. 
Uppenbarligen föll också mindre snö. 

Den fjällnära barrskogen var under den första skogstiden således förskjuten en aning 
västerut jämfört med nutid. Många av dagens isolerade lågfjäll var helt skogklädda 
medan vissa massiv som i nutiden har karaktär av obrutna fjällvidder stack upp som 
isolerade öar i barrskogslandet. Förutom de dominerande trädslagen tall och glas-
björk (kanske även vårtbjörk) fanns också inblandningar av t ex hassel, alm, lind och 
klibbal. l takt med ekosystemets ökade mognad och det skärpta konkurrenstrycket 
från de mest anpassningsbara arterna samt genom förändrat, hårdnande klimat har de 
senare arterna försvunnit från zonen. Enstaka bestånd av alm kan dock fortfarande 
återfinnas i sydvända sluttningar. 
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Under den s k subbareala tiden, motsvarande den yngre stenåldern samt bronsåldern, 
ca 5 000-2 500 år före vår tid, blev klimatet torrare. Troligtvis rådde stora tempera-
turmotsättningar mellan sommar och vinter. Klimattypen var kontinental. Medeltem-
peraturen var dock fortfarande högre än nutidens. Tallens trädgräns befann sig under 
den här epoken i ganska hastig sänkning. Delvis kan det ha berott på landhöjningen, 
men sannolikt har också mot slutet av perioden ökande snömängder och senare snö-
smältning spelat in. De översta tallskogarnas successiva försvinnande beredde vägen 
för fjällbjörkskogen. Kanske började fjällbjörken redan nu att vandra ut från sina 
tidigare isolerade fickor. Den bildade så småningom det mer eller mindre samman-
hängande björkbälte som idag är så karaktäristiskt för den skandinaviska fjäll kedjan. 

Vid mitten av bronsåldern, för ca 3 000 år sedan, inträffade det betydelsefulla i skogs-
landskapet att klimatet blev kyligare och fuktigare och att granen vandrade in från 
nordost och spred sig åt söder och väster. l det fjällnära området etablerade sig granen 
främst i nord- och östsluttningar där markfuktigheten är hög och stabil under försom-
maren. Endast här kunde granen effektivt konkurrera med tall och björk. Den effek-
tiva genetiska isoleringen i dessa fickor resulterade i allt bättre klimatanpassning, 
vilket var en förutsättning för granens senare avancemang. Troligen bidrog även det 
fortfarande relativt torra och skogsbrandsbefrämjande klimatet till att granen i detta 
skede inte kunde spridas från sina refugier. 

Den efterföljande s k subatlantiska tiden (2 500 - nutid), som inleddes av den s k 
fimbulvintern, karaktäriseras av en markant klimatförsämring. Klimatet fick en mer 
maritim prägel dvs det blev kyligare och fuktigare. l de allra mest fjällnära trakterna 
ökades björkbältets framväxt. På något lägre nivåer avancerade granen explosionsar-
tat och uppnådde efter en tid mer regional dominans i den fjällnära zonen. Detta 
torde ha skett för 2 000-3 000 år sedan. l vissa västliga trakter kanske ännu något 
senare. En faktor som i detta skede kan ha bidragit till tallens fortsatta kraftiga till-
bakagång är angrepp av snöskyttesvampen (Phacidium infestans). På grund av snö-
täckets ökade tjocklek och senare avsmältning fick denna tallparasit avsevärt för-
bättrade betingelser. Snöskyttet är främst knutet till höglägesskogarna där det har 
haft och fortfarande har en viss växtgeografisk betydelse. 

Under historisk tid har granskogsarealen på sina håll temporärt reducerats och tallen i 
motsvarande grad upplevt ett uppsving i samband med omfattande skogseldar i ny-
byggkolonisationens spår. Under det senaste århundradet har dock en direkt motsatt 
effekt uppnåtts genom den konsekventa och effektiva brandbekämpningen. 

Granen är för närvarande det dominerande trädslaget i den fjällnära barrskogen och 
behärskar helt en lång sträcka från södra Norrbotten över Västerbotten, Jämtland ned 
till Härjedalen. l Härjedalen, Dalarna samt inom mellersta och norra Norrbotten finns 
fortfarande stora talldominerade områden. Orsakerna till denna storskaliga fördelning 
belyses närmare i det följande. 
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2.3 Den fjällnära barrskogens östgräns 
Skogsträdens naturliga föryngring är, på grund av höjden över havet, redan starkt för-
svårad strax väster om lappmarksgränsen. Man skulle därför kunna hävda att den fjäll-
nära barrskogens östgräns ligger här, dvs ungefär vid skogsvårdslagens gräns för svår-
föryngrad skog. Utgår man däremot från floristiska, geomorfologiska eller skogsod-
lingsmässiga m m kriterier faller gränsen avsevärt längre västerut. 

Den bästa referenslinjen vid en diskussion om den fjällnära barrskogens östgräns torde 
vara domänverkets skogsodlingsgräns. skogsodlingsgränsen var en rent intern gräns-
linje som drogs upp på kronans mark under 1950-talets första år. Detta sammanhäng-
ande med domänverkets strävan att restaurera de tidigare genomhuggna restbestån-
den, de s k gröna lögnerna i Norrlands inland. Man ansåg dock att ovanför en viss 
höjdnivå (skogsodlingsgränsen) saknades biologiska metoder att till acceptabla kostna-
der åter få upp skog efter kalavverkning. Det framhölls att gränsen var av temporär 
natur och skulle komma att justeras allt efter föryngringsforskningens framsteg. 

l nom det privata skogsbruket har en skogsodlingsgräns motsvarande domänverkets 
inte tillämpats. En längs fjällkedjan heldragen gräns har dock upprättats genom extra-
polering över den privatägda marken. Denna gränslinje beaktas bl a vid riksskogstaxe-
ringens provtagningar (se kap 5). 

skogsodlingsgränsen är inte enbart en gränslinje med relevans i skogsbruket. Som 
framgår av det följande finns i flera avseenden en brytpunkt i skogsekosystemets 
struktur och funktion som grovt sammanfaller med denna gräns. 

2.3.1 Geomorfologiska aspekter 
Från Hornavan och söderut sammanfaller skogsodlingsgränsen ganska väl med en mar-
kerad och i fält klart framträdande geomorfologisk gräns, nämligen gränsen mellan 
fjällbergarterna i väster och urberget i öster. Denna framträder på många ställen som 
en mer eller mindre sammanhängande och mot öster brant stupande bergvägg, den s k 
glinten. Ibland är gränsen mindre tydlig genom att den maskeras av ett tjockt morän-
täcke. l anslutning till dessa överskjutningsbranter inträffar en drastisk ökning av 
terrängens medelhöjd över havet. Lägre liggande trakters s k bergkullslätt med spridda 
och väl åtskilda urbergshöjder, övergår här i det s k förfjällsområdet. Detta sträcker sig 
sedan västerut mot de egentliga högfjällen, där reliefen antar en mer alpin prägel. För-
fjällsområdets toppytor bildar plan varierande mellan 300 och 1 000 m ö h. Den rela-
tiva höjden varierar mellan 250 och 600 m, vilket är mer än inom mer östliga regioner. 
Berggrundsplanen smalnar västerut och bildar distinkta dalar som skiljer de olika för-
fjällsmassiven åt. Mycket karaktäristiska för förfjällsområdet är de långsträckta sjöar 
som utfyller dalbottnarna. Förfjällsområdet inrymmer dessutom en hel del isolerade 
lågfjäll, vilka ligger som öar i det vidsträckta barrskogshavet. Dessa lågfjäll är särskilt 
vanliga i Pite lappmark där de börjar uppträda strax väster om lappmarksgränsen. 

Från Hornavan och norrut är sambandet mellan landytans höjning och den fjällnära 
barrskogens östgräns mindre påtaglig. Landskapet utgörs här av s k bergkullslätt som 
åt norr och nordost alltmer antar tundrakaraktär. Här finns många fritt liggande höga 
berg som ur växtgeografisk, men inte geologisk eller geomorfologisk synvinkel är fjäll. 
Dessa isolerade "fjällöar" präglas vanligtvis av ett mer lokalmaritimt klimat än omgi-
vande trakter. Detta påverkar deras växtlighet som dessutom har vissa speciella egen-
heter av spridningsekologiskt intresse. 
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De~ fijä{{~ä~a ba~~~koge~~ g~ä~~ mot ö~te~ ~amma~fia{{e~ o6ta med e~ 
ab~ubt ~~g~~~g av {a~dyta~~ mede{höjd. T~akte~ av Sta{o~, V~te~
botte.~. 
(Foto: L Ku{{ma~) 

En viktig geologisk och geomorfologisk gränslinje löper genom den fjällnära barrsko-
gen i öst-västlig riktning längs vattendelaren mellan Vindelälven och Skellefteälven. 
De relativt svårvittrade graniterna söder om denna gräns ger en annan och mer bruten 
topografi jämfört med den som är resultatet av övre Norrlands mer lättvittrade berg-
arter. Dessa resulterar i påtagliga skillnader i vissa skogstypers frekvens och areal på 
ömse sidor av gränsen. 

2.3.2 K l i mataspekter 
De fjällnära barrskogarna befinner sig i ett brytningsområde mellan kontinentalt och 
maritimt klimat. Temperaturväxlingarna under vintern är häftigare och mer oregel-
bunda än i skogslandet i öster. Denna klimatiska instabilitet är skogsodlingens främsta 
problem inom fjällskogszonen. 

Under perioden september-mars råder i fjällnära områden med bruten topografi en 
s k temperaturinversion, vilket innebär att höjderna generellt har högre temperatur än 
dalgångarna. Exempel finns där 150 m nivåskillnad motsvarat en temperaturskillnad 
på 25-30 °C. Temperaturinversionen kan orsaka att årsmedeltemperaturen är relativt 
högre i höjdområdena. Dalgångarna har dock alltid varmare somrar. Dessa temperatur-
förhållanden har stor betydelse för trädslagsfördelningen, vilket senare kommer att 
belysas. 

Ser man till skogsträdens naturliga föryngring så utgör gränsen för s k svårföryngrad 
skog den verkliga "limes lapponicus", dvs den fjällnära barrskogens östgräns. Detta 
bygger ytterst på att sambandet mellan barrträdens frömognad och temperatur inte är 
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linjärt. Grobarheten beror framför allt på medeltemperaturen under juni-september. 
Om denna sjunker så sjunker också grobarheten. Inom temperaturintervallet 10.5-
11.0 °C sker dock en mycket drastisk sänkning av fröets grobarhet. Genom att på en 
karta binda samman alla platser vars medeltemperatur för juni-september ligger inom 
10.5-11.0 o C får man en i nord-sydlig riktning buktande linje strax väster om lapp-
marksgränsen. Denna biologiska lappmarksgräns skiljer ett västligt område med för-
hållandevis låg frekvens av goda fröår från ett östligt område med en klart högre frek-
vens av sådana år. Väster om gränsen mognar barrträdsfrö i större omfattning endast i 
anslutning till somrar som varit varmare än normalt. Öster om gränsen däremot kan 
tillräckligt med grobart frö produceras även efter onormalt svala somrar. Barrträden, 
och då främst tallen är med andra ord inte fullt anpassade till den temperaturregim 
som råder väster om denna gräns. Följden blir att trädslagsfördelningen samt fält- och 
bottenskikten blir starkt beroende av lokal klimatet. 

l anslutning till skogsodlingsgränsen sker som tidigare påpekats, på många håll, en 
abrupt ökning av landytans medelhöjd. Medeltemperaturen under vegetationsperioden 
sänks, nederbörden ökar och snösmältningen försenas jämfört med östligare trakter. 
Resultatet blir att förutsättningarna för naturlig föryngring än en gång försämras kraf-
tigt över en förhållandevis kort horisontell sträcka. 

skogsodlingsgränsens läge i höjdled är starkt avhängigt av latituden. Sålunda stiger 
gränsen från ca 350 m ö h i nordligaste Lappland till ca 700 m ö h i Härjedalen och 
Dalarna. Generellt ligger den 200-250 m lägre än björkens skogsgräns på respektive 
latitud. Gränsen för svårföryngrad skog ligger 300-450 m under björkens skogsgräns. 

T~mp~kattik~nv~k~~on v~nt~ktid g~k på v~~~a håii d~k~Qta ~66~Qt~k på 
v~g~tation~n. Omvänd tkäd~iag~zon~k~ng m~d bjÖkQ~Qog ~ daibottnak o~h 
QÖfdkä~i~gak~ gka~Qog, högk~ upp på dai~~dan äk ~x~mp~i på d~tta. 
G~~k~bä~Q~daf~n, V~t~kbott~n. 
!Foto: L Ek~~~on) 
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2.3.3 Floristiska aspekter 
De fjällnära barrskogarna utmärks floristiskt av att många växtarter med tyngdpunk-
ten i sin utbredning på kalfjället och i fjällbjörkskogen uppträder här. l granskogarna 
är de mest iögonfallande arterna de båda högörterna torta ( Lactuca alpina) och nor-
disk stormhatt (Aconitum septentrionale). Andra exempel på "fjällväxter" i dessa 
barrskogar är björnbrodd (Tofieldia pusilla), fjällbräken (Athyrium distentifolium), 
fjällskära (Saussurea alpina), fjällvedel (Astragalus alpinus), fjällven (Agrostis borealis), 
gullbräcka (Saxifraga aizoides), lappljung (Phyllodoce caerulea), lappspira (Pedicularis 
lapponica), lappvide (Salix lapponum), norsknoppa (Gnaphalium norvegicum), ripbär 
(Arctostaphylos alpina), ripvide (Salix glauca), svarthö (Bartsia alpina). Merparten av 
dessa arter hittar man längs vattendrag, på myrar, vid källdråg och i störda biotoper 
(brandfält, hyggen, väg- och stigkanter etc). Längs de större älvarna växer dock många 
av fjällväxterna så nära kusten att de saknar sammanhang med gränsen för den fjäll-
nära barrskogen. 

Den fjällnära skogen har, bortsett från torta och nordisk stormhatt, knappast några 
exklusiva kärlväxtarter. Granskogarna utmärks dock av att hönsbär (Cornus suecica) 
ofta uppträder mycket rikligt. Där de fjällnära barrskogarna ligger inom fjällberg-
arternas område är moränen ofta kalkförande. Detta yttrar sig som en påtaglig floris-
tisk anrikning i jämförelse med inlandets barrskogar. 

Vissa växtarter som är vanliga i kustregionen och inlandet saknas nästan helt i den 
fjällnära barrskogen. Till denna grupp hör bl a klotstarr (Carex globularis), skvattram 
( Ledum palustre), vårtbjörk ( Betula verrucosa var. lapponica). l de södra och meller-
sta delarna av den fjällnära barrskogen finns de västligaste utpostlokalerna för alm 
(Uimus glabra var. montana) i nära anslutning till östgränsen. 

Ven gamia fijätibakk~kogen äk ofita dkapekad med hängiavak. Städjan, 
Vaiakna. 
!Foto: R Lundqv~t) 



11 

Även när det gäller kryptogamfloran finns skillnader mellan ömse sidor av den fjäll-
nära barrskogens gräns. Som exempel kan nämnas att bland de epifytiska hänglavarna 
är de båda arterna Hypogymnia bitteri resp Hypogymnia austerodes inskränkta till 
barrskogsregionens översta delar. På samma sätt har uppenbarligen många levermossar, 
bl a vissa av fjällens snölegearter, t ex Cephalozia ambigua, sin östgräns i dessa skogar. 

2.3.4 Beståndsstrukturella aspekter 

l anslutning till skogsodlingsgränsen inträder ofta en iögonfallande strukturell omda-
ning av barrskogen. Trädskiktet av gran eller tall blir härifrån allt glesare med stigande 
höjd över havet. Tallhedarna är ofta mer luckställda (gruppföryngring) medan gran-
skogarna präglas av en mera jämnt tilltagande gleshet. Påfallande är också att trädens 
maximihöjder är avsevärt lägre jämfört med skogar längre österut. 

Dessa förhållanden gäller i huvudsak längs hela fjällkedjan från Norrbotten till Dalar-
na. På många håll finns dock lokala avvikelser eftersom skogsodlingsgränsen är en grov 
linje som även upprättats efter ekonomiska förutsättningar att driva skogsbruk- till-
gång till vägar, flottleder etc. Vidare kan goda närings- och lokalklimatiska förhållan-
den ge upphov till högväxta, välbestockade bestånd långt ovanför skogsodlingsgrän-
sen, ibland t o m i nära anslutning till kalfjället. 

l den fjällnära barrskogen är lövinslaget vanligtvis stort. Främst björk, men även rönn 
spelar stor roll. Björkinslaget blir alltmer påtagligt ju närmare barrskogsgränsen man 
kommer. Björken är här i motsats till lägre liggande trakter, ett beständigt element i 
vegetationssuccessionen. En annan påfallande företeelse är att andelen snöbrutna 
stammar och toppar ofta är hög. Dessa snöskador hänför sig ofta till speciella kata-
strofår, som kan slå hårt över stora områden. 

De fjällnära barrskogarna utmärks idag av en markant frånvaro av yngre bestånd 
(< 100 år). Orsaken är den aktiva och passiva brandeliminering som pågått under de 
senaste ca 100 åren. De äldsta av brand opåverkade, granbestånden har en ålder av ca 
400 år. Indirekta bevis (råhumuslagrets tjocklek) tyder dock på att smärre områden 
(öar och myrholmar) fått utvecklas utan brand under avsevärt längre tid. 

Skogsbränder har på många håll skapat skogar som är starkt olikåldriga och flerskik-
tade. Detta är mest uttalat i talldominerade områden. Orsaken är att en viss del av 
tallpopulationerna nästan alltid överlever en skogsbrand. Enstaka tallar kan på så sätt 
bli 700-800 år gamla. 

2.4 Den fjällnära barrskogens väst- och höjd-.. grans 
2.4.1 skogsgränsen 
Som tidigare påpekats upplöses vanligtvis barrskogen successivt mot väster och med 
stigande höjd över havet samtidigt som björkinblandningen ökar. Det hela kan anting-
en ha karaktären av en diffus uttunning av barrträdsbestånden eller ett allt mer 
mosaikartat uppträdande. Ett exakt fastläggande av barrskogsgränsen inrymmer såle-
des ett betydande subjektivt moment. Ur ekologisk synvinkel är det mest tilltalande 
att se barrskogsgränsen som en tämligen bred uttunningszon. Fenomenet som sådant 
är av en mycket komplex natur och ännu långt ifrån förstått i alla detaljer. 
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Ser man till vilken trädart som bildar barrskogsgränsen så är det i Norrbotten vanligt-
vis tallen. Särskilt i de större älvarnas dalgångar kan smala bälten av successivt allt gle-
sare och luckigare tallskog sträcka sig 2-5 mil längre västerut än granskogen. Orsaken 
till detta förhållande har sysselsatt många växtgeografer. Man har spekulerat i invand-
ringshistoria, markförhållanden eller skogsbrandhistoria som tänkbara förklaringar. 
Det mesta talar dock för att granens relativt långt tillbakastående position i nordvästra 
Skandinavien har samband med gränsen för osammanhängande permafrost (ständig 
tjäle) så som den redovisas av olika naturgeografiska forskare. 

Inom Västerbotten, Jämtland och merparten av Härjedalen är det mestadels granen 
som bildar barrskogsgränsen. Denna är här ofta förhållandevis distinkt. l gränsområ-
det mellan Härjedalen, Dalarna och Norge (R ogen-området) har tallen övertagit rollen 
som skogsgränsbildare. Resterande delar av Dalarna har en barrskogsgräns av gran eller 
barrblandskog. 

2.4.2 skogsgränsens höjdnivå 

Barrskogsgränsen sjunker successivt i syd-nordlig riktning längs fjällkedjan. Dess-
utom, på en och samma latitud, sänker sig gränsen än kraftigare mot väster. De östliga 
lågfjällen har således vanligtvis en betydligt högre barrskogsgräns än den som råder 
längst i väst. Inom mindre områden blir dock förhållandena mer oregelbundna. Mar-
kens godhetsgrad liksom lokalklimatets karaktär kan åstadkomma lokala omkastning-
ar i det generella mönstret. 

Ta.f.le.M Vr.ädgJtä.M b.<..e.da.o on :ta av e.n-t>:tak.a gamla Vr.äd utan n ÖJtyngJt.<.ng. 
Nä.Jt de.-t>-t>a döJt :ta-6 ytte.Jt.f..<.ga~te. e.tt -t>te.g .<. :ta.f..f.e.nsv.<.k.ande. filtån fijä.f..f.e.t. 
Ve.n pJtoee.-t>-t>e.n haJt pågått .<. öve.Jt 8000 åJt. To~tk..<.l-6töte.n, Hä.Jtje.da.f.e.n. 
(Foto: L Ku.f..f.man) 
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l allra nordligaste Norrbotten ligger barrskogsgränsen vid ca 350 m ö h. Resten av 
Norrbotten har intervallet 400-500 m ö h som riktvärde för barrskogsgränsen. l 
Västerbotten påträffas denna mellan 500 och 600 m ö h. På grund av ett markant 
maritimt klimatinflytande överskrids knappast detta intervall i Jämtland. Sina högsta 
värden, 800-900 m ö h, når barrskogsgränsen i Härjedalen och Dalarna. 

2.4.3 Trädgränsen 

Trädarternas ekologiska amplitud blir allt snävare ju' högre upp man kommer. Detta 
bottnar i att de flesta miljögradienter blir brantare och i tiden mer instabila med sti-
gande höjd över havet. Den fysiska miljö som träden skall etableras i, bildar alltså ett 
allt finmaskigare nätverk av väl åtskilda miljöfaktorskombinationer. Endast i ett fåtal 
av dessa kan barrträden etableras och utvecklas vidare. Tar vi som exempel tallen så 
blir denna med stigande höjd över havet bunden till allt mer snöfattiga och tidigt snö-
fria ståndorter. Den växer i den översta zonen mest i sydsluttningar där solstrålningen 
under vegetationsperioden möjliggör frömognad åtminstone vissa år. Denna typ av 
biotoper utsätts även för kraftig solstrålning under vårvintern. Strålningen kan då 
vara en negativ faktor för tallföryngringen. Den intensiva solstrålningen sänker frost-
härdigheten samtidigt som risken för mycket låga temperaturer fortfarande är stor. 
Dessa ståndorter besitter således såväl positiva som negativa egenskaper för tallen. 
Med stigande höjd över havet sker en förskjutning till förmån för de negativa. Det 
höjdläge där dessa tar överhanden motsvarar tallens trädgräns. 

I _ _u:toa:t:ta. läg~n 6öJc.yngJc.M Qfl.a.nen o6ta. vegeta;Uvt. Genom Jc.o:to.e.ående ma.Jc.k-
n~a. Qfl.ena.Jc. b~ldcw ~ k a.vla.gga.Jc.gJc.uppeJc. {kloneJc.) va.Jc.~ ~a.mtl~ga. ~ta.mma.Jc. 
~llhoJc. ett OQh ~amma ~nd~v~d. Akka.nålke, NoJc.Jc.botten. 
{Foto L Kullma.n) 
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Trädgränsen är en i förhållande till skogsgränsen mer okontroversiell och entydig 
gränslinje. Den definieras vanligen som en tänkt linje som binder samman de översta 
minst 2 m höga individerna av en viss trädart. Gränsen mellan skog och fjäll dras van-
ligen vid den högst växande trädartens trädgräns. 

Bortsett från nordligaste och västligaste Norrbotten så gäller generellt att granen som 
träd (dvs minst 2 m hög) stiger högre upp än tallen. Där tillförseln av frön från lägre 
regioner är god når enstaka trädformiga granar ofta nästan ända upp till björkens träd-
gräns. På grund av en eminent förmåga till vegetativ förökning och hög resistens mot 
olika typer av skador i rot och krona har granen en vegetativ härdighet och uthållighet 
som inte står björken långt efter. Tallen saknar björkens och granens förmåga till vege-
tativ förökning och dör snart om den i ungdomsstadiet skadas på ett eller annat sätt. 
Detta förklarar varför granen vid sin yttersta växtgräns ofta är buskartad medan de 
översta tallarna nästan alltid har tydlig trädform. 

2.4.4 Trädgränsens höjdnivå 

Tallens och granens trädgräns varierar i stort sett parallellt med respektive skogsgräns. 
Särskilt i flackare områden kan avståndet mellan träd- och skogsgränsen bli betydan-
de, inte ·sällan flera mil. Detta gäller speciellt i norra Norrbotten där barrskogsgränsen 
ofta ligger långt från den egentliga fjällkedjan. Området mellan träd- och skogsgrän-
sen, det s k prealpina bältet, intas till stor del av björkskog av subalpin karaktär. Glest 
spridda solitärer eller små grupper av barrträd växer här, ofta under avvikande lokal-
klimatiska betingelser: Tall i sydsluttningar och gran i nordsluttningar. Längre söderut 
i fjällkedjan, täcker denna övergångszon mellan barr- och fjällbjörkskog ett avsevärt 
smalare område. 

Sä.Jr.-6k.J..-U J.. NMJ[botte.n ä.Jr. ba![J[-6k.oge_n o6tM:t -6tMkt uttwtnad nä![a 6jäffe.n. 
I en de.f vä-6tfJ..ga dafgånga![ mö:t-6 do~k hög6jäff o~h väf-6-fute.n ba![J[-6k.og, 
KvJ..kkjokk, No![J[botten. 
(Foto R Lö6g![e_n) 
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De olika trädarternas skogs- och trädgränser, liksom de fjällnära trädpopulationerna i 
gemen är extremt känsliga för kortfristiga svängningar i väderlek och klimat. Det har 
exempelvis framgått att till följd av några temperaturmässigt gynnsamma perioder 
under 1920-, 1930- och 1940-talen har samtliga arters gränser stigit vertikalt med i 
genomsnitt 30-40 m. 

2.5 Den nutida trädslagsfördelningen 
Den storskaliga, regionala trädslagsfördelningen i den fjällnära zonen framgår översikt-
ligt i Fig 1. l allra nordligaste Norrbotten dominerar tallen kraftigt. l resterande delar 
av Norrbotten är förhållandena mer omväxlande. Ett genomgående drag är dock att 
de större älvdalarna med sina grusiga-sandiga avlagringar behärskas av tallen. De 
breda vattendelarna med mera finkorniga jordarter är vanligtvis granskogsklädda. 
Från gränsen mellan Norrbotten och Västerbotten och ända ner mot norra Härjedalen 
har granen en förkrossande övervikt i de fjällnära skogarna. Tallbestånd hittar man här 
mest i smala band i dalbottnarna samt i nära anslutning till myrmarker. På åtminstone 
en punkt, vid Vapstälven, har granen tvärtemot det generella mönstret invandrat väs-
terifrån. 

Inom Härjedalen är granen vanligtvis förhärskande inom de allra översta delarna av 
barrskogen, där terrängen plötsligt blir avsevärt brantare. Lägre liggande delar av den 
fjällnära barrskogen intas dock av vidsträckta tallhedar med små "körtlar" av gran här 
och var. 

l Dalarna, särskilt inom Österdalälvens vattenområde har tallen en mycket klar över-
vikt. Samtliga fjäll och fjällgrupper som här och var sticker upp ur skogshavet om-
kransas dock av mer eller mindre rena granskogsbälten. 

När det gäller att förklara detta storskaliga fördelningsmönster har man att ta hänsyn 
till såväl nutida som historiska ståndortsfaktorer. Åsikterna i frågan har dock varit 
mycket motstridiga mellan olika forskare och mycket återstår ännu att göra i detta 
ämne. Beträffande de nutida faktorerna kan dock följande sägas som tillägg till de mer 
historiskt betonade i kap 2.2 och 2.6. 

2.5.1 Faktorer som gynnar granen 

De markförhållanden som granens frön och groddplantor möter är avgörande för träd-
slagets etableringsförmåga. Granen får fotfäste endast om markfuktigheten är tämli-
gen hög och stabil under försommaren då fröna gror och groddplantorna söker kon-
takt med humusskiktet. Dessutom krävs ett tämligen djupt och isolerande snötäcke 
för att frön och unga plantor ej skall fördärvas av mildvädersperioder under vintern. 

Den bästa miljön för granen är således höjdsträckningarnas relativt finkorniga, vatten-
hållande moränlider. Här är dessutom nederbörden vanligtvis rikligare och snötäcket 
djupare. Grövre grusiga-sandiga moräner och grovkorniga isälvsavlagringar i dalgångar 
och flackland är däremot föga lämpade för granen. På sådana jordarter kan dock 
granen lokalt bilda välavgränsade mindre bestånd. Detta inträffar mest i N- och ö-
sluttningar där sent och långsamt smältande snöansamlingar regelbundet uppstår. 

Det har ofta hävdats att granen skulle vara särskilt krävande i näringshänseende. De 
vittomfattande tallhedarna i övre Dalarna och angränsande delar av Härjedalen skulle 
sålunda främst förklaras genom områdets svaga jordarter, vilka härrör från svårvittrade 
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Gkan~n hak ~n t~nd~n~ att ~ d~ öv~k~ta o~h v~tl~g~t~ d~fakna av d~n 
6jättnäka bakk~kog~n b~tda ~nktav~k ~ nokd- o~h nokdo~~tuttn~ngak. 
Häk t~gg~k ~nön läng~t o~h nÖk~Ommak6ukt~gh~t~n äk t~tlkä~kt~gt hög nök 
att gkan~n ~kall kunna ~tabt~k~. Tatt~n ut~~tu~ nkån d~n häk ~tåndok~
typ~n bt a däknÖk att k~~k~n nök ~nö~kytt~angk~pp äk ~tok. Okmku~t, 
Häkj~dal~n. 
(Foto: L Kuttman) 

sandstenar, porfyrer och sparagmiter. Det jämtländska kambrosilurområdets grando-
minans skulle å andra sidan vara ett utslag av en förhållandevis gynnsam näringsstatus. 
Granens allenarådande ställning i många höglägestrakter, där merparten av närings-
kapitalet kan vara bundet i råhumusen och otillgängligt för växterna, visar dock att 
arten har en enastående förmåga att växa även under mycket magra näringsbetingel-
ser. 

Att granen överväger i trädslagsblandningen på näringsrika marker är säkerligen myck-
et ett utslag av att dessa vanligtvis också är tämligen fuktiga. l konkurrenssituationer 
torde dock tallen här starkt missgynnas av granens större förmåga att utnyttja ett nä-
ringsöverskott. 

Som tidigare nämnts präglas de fjällnära barrskogarna i hög grad av snöbrott. Ofta är 
60-70% av träden påverkade på detta sätt. Granen är helt överlägsen tallen när det 
gäller att överleva sådana skador. Här har vi med andra ord en faktor som selektivt 
gynnat granen under de senaste ca 2 500 åren. 

2.5.2 Faktorer som gynnar tallen 

Tallen växte före granens invandring förmodligen på ett tämligen brett spektrum av 
marktyper. Idag är tallen konkurrensstark endast på dalgångarnas och flacklandens 
torraste glacifluviala jordar där trädslaget har större förmåga än granen att hushålla 
med vatten och näring. 

l vissa delar av landet, särskilt i kontinentalare områden av övre Norrland och Dalarna, 
betingas tallhedarna inte alltid av jordartens dåliga vattenhållande förmåga eller en 
ringa nederbördsmängd. Orsaken kan istället vara hård tjälning och relativt tidig snö-
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smältning. Merparten av snön försvinner hastigt (2-6 veckor före tjällossningen) 
genom ytavrinning eller avdunstning utan att komma vegetationen till godo. Denna 
torrhet kan endast tallen uthärda. Under sådana förhållanden kan dalgångarnas tall-
områden flyta samman tvärs över vattendelarna och tallen kan t o m bilda barrskogs-
gränsen. 

Det är ett välbekant faktum att skogsbränder generellt gynnar tallen och missgynnar 
granen. De senaste 100 årens aktiva och passiva brandbekämpning har dock orsakat 
att brandens roll som ekologisk faktor i stort sett eliminerats. 

Vad som ovan sagts om förutsättningarna för trädslagsfördelningen kompliceras av att 
det hela dessutom måste ses i ett tidsperspektiv. Det visar sig nämligen att på marker, 
som intar en mellanställning vad beträffar försommarfuktighet, tjälning etc, sker i all-
mänhet en långsam graninvandring. Med tiden byggs här upp allt mer vattenhållande 
botten- och humusskikt. Detta bäddar för granens successiva invandring. l princip 
finns alltså i den opåverkade skogen en grundläggande successionsinriktning som ten-
derar att överföra all skogsmark till granskog. Möjligtvis med undantag för de allra 
mest grovkorniga eller torra marktyperna i trakter med kontinentalt klimat. 

I no~~a Vai~na b~ida~ taiien ~biand både ~kog~- oeh tnädg~ä~ mot kai-
fijäiiet, Töfi~~ngdaien, Vai~na. 
(Foto: R Lundqv~t) 
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2.6 Den fjällnära barrskogens dynamik 
De fjällnära barrskogarnas successioner påverkas av och har alltid påverkats av starka 
yttre störningar. Dessa störningar har främst sin grund i det instabila och i förhållande 
till lägre skogsregioner, från år till år anmärkningsvärt växlande klimatet. Fjällskogar-
na har dessutom i mycket hög grad påverkats av störningar i form av skogsbränder. 

Praktiskt taget samtliga växt- och djurarter har invandrat från klimatiskt mindre 
extrema och mera stabila trakter långt i öster och söder. De ställs i den fjällnära mil-
jön inför mycket stora anpassningsproblem. De relativt få arter som lyckats väl med 
anpassningen är s k opportunister, som har förmåga att ta till vara kortare perioder 
med gynnsam temperatur eller fuktighet. Härigenom kan de relativt snabbt återkolo-
nisera efter de periodiska störningarna. Betrakter vi de vanligaste trädarterna i detta 
avseende, så är björken och granen de i särklass mest framgångsrika medan tallen 
lyckats sämre. Tallens långsiktiga tillbakagång efter sin största utbredning efter istiden 
samt fjällbjörkens och granens progressiva tendens de senaste 2 500 åren samman-
hänger ytterst med en ökad klimatisk instabilitet. 

De oregelbundet återkommande starka yttre störningarna i de fjällnära skogarnas eko-
system gör att de klassiska s k klimaxteorierna helt saknar relevans här. Det finns med 
andra ord inget förutsebart och självuppehållande slutstadium i vegetationsutveck-
lingen. Möjligtvis har ekosystemet som helhet en viss stabilitet, eller rättare sagt, det 
råder en dynamisk jämvikt mellan olika vegetationstyper och successionsstadier. Läget 
av denna jämvikt är dock säkerligen klimatberoende. 

Det är viktigt att komma ihåg att trädslagsfördelningen, vare sig idag eller någonsin 
tidigare, utgjort något statiskt tillstånd. På grund av klimatets förhållandevis stora väx-
lingar i höglägena har denna dynamik sannolikt alltid varit mer uttalad i de fjällnära 
skogarna än i inlandets och kusttrakternas skogar. 

2.6.1 Brandens roll 

Den givna utgångspunkten vid resonemang om dynamiken i den boreala barrskogen är 
bränderna, deras frekvens och omfattning. Mycket talar för att bränder varit en sty-
rande miljöfaktor i detta ekosystem under hela tiden efter isavsmältningen. Brand-
frekvensen har dock sannolikt varierat i anslutning till klimatets växlingar. För de se-
naste ca 1 000 åren (före ca 1850) anar vi att årligen har i genomsnitt knappt 1 %av 
skogsarealen brunnit. l vissa fall har bränderna sträckt sig ända upp på kalfjället. 

Brandfrekvensen har tenderat att öka under klimatiskt ogynnsamma perioder. Kanske 
mycket på grund av en ökad dödlighet och tilltagande ansamling av torrt virke i träd-
populationerna. Detta tycks ha inträffat under den s k lilla istiden ( 1550-1850). Sär-
skilt i de mest extrema höglägena uppstod då mer eller mindre permanenta kalmarks-
tillstånd (s k vardar), som först under 1900-talet har börjat återbeskogas. 

Jämfört med lägre liggande regioner av Norrland har sannolikt brandfrekvensen, area-
len bränd mark per tidsenhet, i de fjällnära skogarna inte varit fullt så hög. Det beror 
mest på ett svalare och fuktigare klimat, fler naturliga brandhinder (t ex myrar) samt 
svagare produktionsförmåga och långsammare ansamling av brännbart material. Man 
vet dock att särskilt i trakter med lokalkontinentalt klimat har bränder i stor omfatt-
ning inträffat vid och till och med ovanför barrträdens nuvarande skogs- och träd-
gränser. Undersökningar har också visat att under de senaste ca 1 000 åren har varje 
talldominerat område brunnit oftare än vart 100: e år. 
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Bkanden hak allLi.d vM--i.t en åtekfwm11ande omvälvande_ {)alztM .{ bakk~lzog~
e_fzo~y~temet. V.{d en bkand blottlägg~ maklzen o~h en ny t![ädgenekat..i_on 
lzan e_tablek~. I tall~lzoge_n öveklevek en del av de_ äldke ge_ne_![at.{onekna 
o~h bkandåken lzan date_![~ genom de_ delv.{~ övekväxta bkand~lzadokna, 
NMka Dalakna. 
(Foton: R Lundqv.{~t) 
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De senaste 100 årens aktiva och passiva brandbekämpning har fått till följd att tall-
bestånd med ett underskikt av gran börjar bli ett vanligt fenomen i de delar av de fjäll-
nära skogarna som fram till idag förblivit opåverkade av skogsskötsel. Brandens för-
svinnande som ekologisk faktor ger på sikt en mer homogen och fattig miljö. Detta 
missgynnar säkert många organismgrupper och det anses att ekosystemet kan komma 
att utsättas för fluktuationer av tidigare okänd omfattning. 

Genom skogsbrändernas försorg präglades det "ursprungliga" landskapet av en labil, 
pulserande jämvikt mellan björk, tall och gran. Detta tog sig uttryck i en bestånds-
mosaik av olika åldersstadier och trädslagsblandningar. En enastående miljödiversitet 
måste med andra ord ha karaktäriserat de fjällnära skogarna och gör så än idag trots 
de senaste hundra årens brandeliminering. Denna mångfald accentueras ytterligare av 
närheten till kalfjäll, fjällbjörkskogar och omfattande myrkomplex. 

B~and6ält 6~ån 7882. B~lden ~ tagen 22 å~ ~en~e. Sto~~jö ~o~Qen, 
Jämtland. 
(Foto: G Ande~~~on) 
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2.6.2 Tallskogens dynamik 

På de mest torra och tjälbundna markerna har den mer eller mindre fullständigt ut-
brända tallskogen regelmässigt ersatts med ny talldominans. De flesta bränder gick här 
fram som markbränder varvid endast underväxten (yngre än ca 70 år) förstördes. 
Även efter svårartade kronbränder fanns vanligtvis några levande tallar kvar (s k över-
ståndare). Eftersom skogsbrandrisken var störst under extremt torra och varma som-
rar så var förutsättningarna för att överståndarna skulle producera grobart frö strax 
efter branden stundom mycket goda. Detta resulterade vanligtvis i att nya tallplantor 
visade sig tämligen omgående efter branden. Deras vidare öden bestämdes av den rå-
dande klimattrenden för de kritiska vårvintermånaderna. 

l de unga oslutna tallbestånden utgjordes markvegetationen vanligtvis av lavar. l de 
fall trädskiktet fick utvecklas ostört mot allt högre slutenhet ersattes lavarna så små-
ningom av mossor. De ytliga markskikten fick successivt allt större förmåga att maga-
sinera fuktighet, samtidigt som det tätare trädskiktet reducerade snösmältningshastig-
heten på våren. Längre än till dessa friska och massrika tallskogar kom knappast 
någonsin successionerna under naturtillståndet. l de sällsynta fall då eld trots allt ute-
blev var nästa steg i utvecklingen att granen började tränga in som underväxt i tallbe-
stånden. l och med detta omöjliggjordes tallens föryngring p g a det reducerade ljus-
insläppet. På mycket lång sikt kunde granen på så sätt helt ta över marker som pri-
märt varit rena monokulturer av tall. Det har diskuterats om en sådan utveckling är 
möjlig även på de allra torraste markerna. Vissa forskare har hävdat att exempelvis 
vissa av de särpräglade, ofta ljungdominerade tallhedarna i övre Dalarna och Härje-
dalen, skulle vara praktiskt oemottagliga för graninvandring. Kanske har ljungen här 
en nyckelställning och motverkar genom någon form av kemisk antagonism granens 
etablering. Antydningar i denna riktning har förekommit. På vissa håll i dessa trakter, 
där renbetning praktiskt taget aldrig förekommit, har renlavsmattorna nått en mycket 
betydande tjocklek. Att detta försvårar föryngringen för såväl tall som gran (meka-
niskt och kemiskt) är tämligen väl klarlagt. Successionen anses här leda till rent träd-
lösa hedar om betning eller brand uteblir under längre tid. Sådana områden har ut-
pekats i nordvästra Dalarna. 

2.6.3 Granskogens dynamik 

Brandsuccessioner på mer utpräglad granmark inleddes vanligtvis med ett tämligen 
långvarigt björkstadium. Aterbeskogningshastigheten var, vid sidan av fröårens perio-
dicitet, starkt beroende av brännarnas storlek. Man törs nog generalisera och säga att 
granbrännarna vanligtvis blev större än tallbrännorna. Granens förhållandevis lågt an-
satta krona och de tätare bestånden gav elden bättre spridningsmöjligheter. De första 
granarna, någon enstaka tall och större eller mindre mängder asp, etablerades nästan 
samtidigt som pionjärbjörkarna. Granens långsamma ungdomsutveckling resulterade 
dock i att det kunde dröja 100-120 år innan den blev helt förhärskande. l de allra 
mest extrema höglägena och under ogynnsamma klimatperioder kunde det hela ta 
ännu längre tid. Under denna tid ersattes den gräs- och örtdominerade brandfältsflo-
ran successivt av ris och de vanliga skogsmossorna. Det av branden mer eller mindre 
förstörda humusskiktet började så smått att växa i tjocklek igen samtidigt som sur-
hetsgraden ökade. Det allt tjockare mass- och humustäcket binder merparten av 
kvävekapitalet och marken blir allt kallare och fuktigare allt eftersom succession 
framskrider. 

Man räknar med att 220-240 år efter branden når granskogen sin maximala volym. 
Beståndsföryngringen har fram till nu varit mycket blygsam. Därefter inträder först 
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ett stagnerande tillstånd och därefter en långsam tillbakagång av beståndets volym. 
När successionen uppnår 300-års åldern inträffar en beståndsupplösning. Man brukar 
säga att beståndet kraschar. Många av de sedan länge rötangripna och starkt lavbe-
hängda träden bryts eller dör. 

Mycket talar för att det inte var särskilt vanligt i naturtillståndet att successionen fick 
löpa så här långt, utan att dessförinnan brytas av skogseld och börja om på nytt igen 
efter samma mönster. Förutsättningarna för brand ökade successivt med tiden allt-
eftersom mer brännbart material ansamlades. Vi vet egentligen ingenting säkert om 
hur en granskog som undgått brand under 300-400 år kommer att utvecklas. Vissa 
skandinaviska forskare hävdar att vid trädbeståndets upplösning efter ca 300 år, är 
den s k primära successionen avslutad. l dess ställe inträder en ny s k sekundär succes-
sion, som utvecklats ungefär som den primära. l avsaknad av brand tänker man sig så-
lunda att den gamla skogen i en "evig" cykel alltid återvänder till ett ungdomssta-
dium. För varje varv i cykeln blir allt mer av näringskapitalet otillgängligt för växterna 
och produktionen går stadigt tillbaka. På lång sikt leder detta till allt mer glesnande 
skogar. Många forskare som arbetat i de nordamerikanska delarna av den boreala 
skogszonen har en annan uppfattning om successionsförloppet. l dessa modeller sker 
inget upprepat cykliskt återvändande till ett ungdomsstadium. Man tycker sig ha be-
lägg för att efter det primära beståndets upplösning blir trädskiktet bara alltmer 
glest, parkartat och buskrikt. 

V~ygt 300-å~~g g~an~Qog ~ ~x~~mt höjdfäg~. Su~~~~~~on~n ha~ hä~ Qomm~t 
ovanf~gt fångt utan avb~ott av ~Qog~~fd. B~~tånd~t håff~~ på att fä~~ 
upp o~h d~t 6o~~atta 6ö~fopp~t Qan ~nt~ m~d ~äQ~~h~t 6ö~u~äg~. 
N~ta g~n~~at~on bf~~ 6ö~modf~g~n gf~~a~~. Mö~~ö~jöf~d~n, V~t~~bott~n. 
(Foto: L E~~~~on) 
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2.6.4 Sumpskogens dynamik 

De försumpade skogarnas dynamik är mycket dåligt känd. Vissa forskare har hävdat 
att dessa är de mest stabila skogsekosystemen. Utan tvekan är brandfrekvensen lägre 
här än i torrare skogstyper. A andra sidan finns tecken som tyder på att tillfälliga 
hydrologiska förändringar kan spela ungefär samma roll som förnyare av trädskiktet 
som skogsbränder gör på fastmark. På det hela taget torde skogar av det här slaget 
vara mycket långsiktigt bestående. Detta under förutsättning att inga systematiska 
klimatförskjutningar äger rum. En liknande långsiktig stabilitet torde gälla för de mera 
fuktiga och örtrika skogstyperna. 

2.7 skogstyper och skogstypsfördelning 
Med skogstyp menar man vanligtvis en speciell skoglig ståndortstyp, som karaktäri-
seras av vissa speciella växtsamhällen. skogstyperna särskiljs i praktiken genom när-
varo av vissa indikatorarter i fält- och bottenskikten. 

l det följande beskrivs översiktligt de viktigaste skogstyperna i den fjällnära barrsko-
gen. Indelningen baseras på Arnborgs skogstypschema. Under den friska ristypen 
-som är den dominerande skogstypen -särskiljs vissa viktiga undertyper. 

2.7.1 Skarp ristyp 
(Synonymer: lavtyp-torr lavristyp, tallhed) 

Dessa skogar har karaktären av glesa och luckiga tallhedar. Fältskikt saknas praktiskt 
taget helt. Marken täcks i stället av täta lavmattor (Ciadonia- och Stereocaulon-arter). 
Skogstypen är ofta ett utslag av utpräglad marktorrhet. Den påträffas i första hand på 
väldränerade sandmarker eller blockrik morän. Genom en mycket hög skogsbrand-

Fökändk~ng ~ t~kkäng- o~h fiuk~gh~~6ökhåffand~n f~d~k g~n~t ~ff fiök-
ändk~ng av ~kog~typ~n. Skakp - fik~~k k~~typ. Kakmokå~~n, Vafakna. 
(Foto R Lundqv~~t) 
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frekvens eller oförsiktiga äldre genomhuggningar har en stor del av markens kväve-
kapital förskingrats. Härigenom ges inga växtförutsättningar för mossor, ris eller kärl-
växter. Även i frånvaro av brand är den här skogstypen mycket stabil. 

l vissa fall visar markprofilen att skogstypen för inte så länge sedan haft mer fuktig-
hetskrävande växtsamhällen. Den nutida extrema hedkaraktären har då uppkommit 
genom s k heddegeneration. 

Den skarpa ristypen förekommer främst norra Norrbotten men även i Härjedalen 
och Dalarna. 

2.7.2 Torr ristyp 
(Synonymer: torr -frisk lavristyp, lingontallskog) 

Den torra ristypen hittar man på marker som inte är fullt så torra som den föregå-
ende. Ett väl slutet fältskikt av kråkbär, lingon eller ljung är utmärkande. l botten-
skiktet finns såväl lavar som mossor. Enstaka örter, t ex skogsstjärna och ekorrbär kan 
förekomma glest strödda. Trädskiktet av tall är tätare än i den skarpa ristypen och 
björkblandningen är dessutom vanligtvis större. 

Ljungdominerade varianter av denna tallskogstyp är mycket utbredda i nordvästra 
Dalarnas och Härjedalens höglägen. l nordligare delar av den fjällnära barrskogen är 
däremot fältskiktet i den aktuella skogstypen behärskat av kråkbär eller lingon. 

Den här skogstypen är beroende av en förhållandevis hög skogsbrandfrekvens. Gra-
nens inträngande börjar ofta ganska omgående efter en brand. Under de första ca 200 
åren kämpar granen som ett trögväxande underski kt, som helt slås ut vid en eventuell 
brand. Utan brand övergår typen på sikt i frisk ristyp. 

Liksom den skarpa ristypen har denna typ sin största utbredning i Härjedalen-Dalar-
na resp norra hälften av Norrbotten. Påfallande sällsynta är dylika tallskogar i Väster-
bottens fjä Il nä ra barrs ko g a r. 

2.7.3 Frisk ristyp 
(Synonymer: frisk blåbärs-, kråkris-, ljungtyp, blåbärsgranskog) 

Den friska ristypen är den i särsklass mest utbredda skogstypen i den fjällnära barrsko-
gen. Den är särskilt dominant i södra Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Träd-
skiktet utgörs främst av gran men även av tall samt blandningar av gran och tall. Fält-
skiktet varierar en hel del och med det även skogarnas karaktär. Det är därför moti-
verat med en ytterligare indelning av typen. 

Frisk blåbärsristyp 

Den friska blåbärsristypen är en av de vanligaste skogstyperna och uppträder i unge-
fär lika stor frekvens i hela den fjällnära barrskogen. Förutsättningen för typen är 
måttlig-god tillgång på vatten och näring. Trädskiktet kan utgöras av såväl gran som 
tall med mer eller mindre stor inblandning av glasbjörk och övriga lövträd. l fältskik-
tet är ofta blåbär helt allenarådande. Ett flertal låga örtartade växter finns strödda i 
riset. De viktigaste är: ekorrbär, gullris, hönsbär, revlummer, skogskovall, skogsstjär-
na, vårfryle och ängskovalL Särskilt karaktäristisk för höglägenas blåbärsgranskogar är 
hönsbäret. 
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Bottenskiktet utgörs huvudsakligen av mer eller mindre svällande mattor av husmossa 
(Hylocomium splendens) och väggmossa (Pieurozium schreberi) samt olika kvast-
mossor (Dicranum spp.). Till detta kommer, särskilt i äldre stadier med många lågor, 
en rik levermossflora. En karaktäristisk representant för denna är lummermossa (Bar-
bilophozia lycopodioides). 

l kyliga klimatlägen har åldriga stadier av denna skogstyp en alldeles speciell utform-
ning. De vanliga skogsmossorna bygger här upp mycket tjocka mattor på risens be-
kostnad. Denna variant brukar kallas tjockmossatyp. Den naturliga föryngringen är 
här praktiskt taget obefintlig och skogsodling kräver radikala markberedningsmetoder. 

Skogstypens äldre granar är vanligtvis draperade med hänglavar. Den gulvita garnlaven 
(Aiectoria sarmentasal och den svartbruna manlaven (Bryoria fuscescens) är lätta att 
lägga märke till. 

Frisk kråkristyp 

En skogstyp som upptar betydande arealer, särskilt inom Norrbottens fjällnära barr-
skogar, är den friska kråkristypen. Förutsättningarna är en något magrare och/eller 
torrare jordmån än den där frisk blåbärsristyp härskar. 

Trädskiktet är mestadels glest och dominerat av tall eller gran. Kråkbär, ibland med 
inblandning av blåbär, lingon eller ljung överväger i fältskiktet. Ungefär samma örter 
som i den friska blåbärsristypen förekommer, men står här betydligt glesare. Botten-
skiktets skogsmossor ersätts fläckvis av lavar. 

Den här skogstypen är ofta resultatet av hög skogsbrandfrekvens eller äldre blädning-
ar. Utan brand tar granen helt överhanden och utvecklingen går sannolikt mot frisk 
blåbärsristyp. l landskapen söder om Norrbotten uppträder frisk kråkristyp endast på 
smärre arealer, ofta i krönområden på berg som i övrigt domineras av frisk blåbärsris-
typ. 

Frisk ljungtyp 

Den friska ljungtypen, där tallen är härskande trädslag, har tyngdpunkten i sin utbred-
ning i Dalarnas och Härjedalens höglägen. Fältskiktet präglas av tätvuxen ljung. Dess-
utom förekommer här lågvuxet ris av kråkbär, lingon och blåbär. Små fläckar med 
renlavsdominans är vanliga där ljungen blir glesare. 

Växtsamhällen av detta slag uppträder på marker med något skiftande fu ktighetsför-
hållanden. Ett kyligt klimat och mineraljord med ringa vittringspåverkan är viktiga 
förutsättningar för att skogstypen skall uppstå. Hög skogsbrandfrekvens är en annan 
viktig bakgrundsfaktor. Kanske är det här den skogstyp där granen har allra svårast 
att göra sig gällande. 

2.7.4 Frisk ekbräkenristyp 
(Synonym: blåbärsgranskog l 

På marker med mer över- eller genomsilande vatten än i den friska blåbärsristypen 
uppträder frisk ekbräkenristyp. Detta är rena granmarker av tämligen högproduktiv 
karaktär. l det frodvuxna blåbärsriset växer samma arter som i den friska blåbärsris-
typen. Härtill kommer ett fåtal särskiljande arter, bl a ekbräken, stenbär och harsyra. 
l bottenskiktet är kammossa (Prilium cristacastrensis) ofta rikligt förekommande. 



p• 

26 

Den friska ekbräkenristypen möter man inte så ofta som större sammanhängande 
arealer. Många gånger uppträder den i mosaik med den friska blåbärsristypen. Vanli-
gast är skogstypen i Västerbottens fjällnära barrskogar, där den intar 25-30 % av 
skogsmarken. Arealerna avtar härifrån successivt mot norr och söder. l övre Norrland 
liksom i Härjedalen är skogstypen direkt ovanlig. Av allt att döma är det här en tämli-
gen stabil skogstyp, vilket mycket sammanhänger med att mineralnäringen inte i så 
hög grad ackumuleras i ett inaktivt råhumustäcke. 

2.7.5 Frisk örtristyp - örttyp 
l anslutning till bäckar eller annars där växtvillkoren är mycket godartade (rörligt och 
ytligt markvatten, kalkrika jordarter etc) förekommer skogstyper som präglas av olika 
låg- och högörter. l de minst fuktiga varianterna är växttäcket mycket likt den friska 
ekbräkenristypens. Några örter tillkommer, bl a skogsnäva. Ju bättre vattenrörelsen 
och näringstillståndet är desto mer utglesas blåbärsriset. l floran tillkommer samtidigt 
högvuxna ormbunkar, örter och bredbladiga gräs. Vissa av dessa arter bildar täta och 
nästan manshöga bestånd. De mest utmärkande arterna är borsttistel, brunrör, hässle-
brodd, nordisk stormhatt, nordlig lundbräken, torta, tuvtåtel och älggräs. Trädskiktet 
är helt grandominerat och ofta rikt på luckor. Strödda glasbjörkar, gråalar, sälgar och 
rönnar ger dessa skogstyper en variationsrik karaktär. 

Som tidigare nämnts fungerar skogar av detta slag som s k brandrefugier och de har 
tidigare spelat stor roll för skogsflorans återkolonisering av omgivande marker efter 
skogsbrand. 

l Västerbottens och Jämtlands fjällnära barrskogar, där det geologiska underlaget är 
kambrosilur eller olika fjällrandbildningar, är dessa högproduktiva skogstyper särskilt 
utbredda. l norra Norrbotten samt i Härjedalen och Dalarna är däremot skogar av det 
här slaget inte särskilt vanliga. stabiliteten hos dessa växtsamhällen anses vara hög. 

2.7.6 Sumpskog 
(Synonymer: gransumpskog, kärrskog) 

kyliga trakter med flack topografi finns goda förutsättningar för uppkomst av s k 
sumpskogar. På grund av att markvattnet rör sig förhållandevis obetydligt i sidled 
reduceras tillförseln och upptagandet av viktiga växtnäringsämnen. Resultatet blir 
sumpskogar med klenvuxen gran eller tall och ofta en hel del glasbjörk. Näringsämne-
nas långsamma cirkulering i den fuktiga miljön resulterar i att ett mer eller mindre 
tjockt torvlager byggs upp av bottenskiktets vit- och björnmossor. 

Olika typer av sumpskogar innehåller varierande mängder av ris, hjortron och skogs-
fräken. Risen är då vanligen bundna till torrare tuvor. Fältskiktet är ofta påfallande 
heterogent beroende på mosaiken av torrare tuvor och fuktigare höljor. 

Dessa skogar bildar ofta diffusa övergångar till mera mosseaktiga och trädfattiga vege-
tationstyper. l vissa områden, särskilt i övre Dalarna övergår talldominerade sump-
skogar ofta i ljungbevuxna tallhedar. Den vanligaste typen av sumpskog är troligtvis 
det smala (10-20 m) trögväxande skogsband som omkransar de flesta myrmarker. 

På det hela taget är arealen av dessa växtsamhällen liten inom den fjällnära barrsko-
gen (ca 6 % av den totala arealen). l lägre delar av Norrbottens inland upptar dock 
dessa skogstyper betydande arealer (15-20 %). Generellt gäller att de nordliga sump-
skogarna ofta är grandominerade, medan de sydliga mera ofta har ett trädskikt av tall. 
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F~od~g höjdfäg~~g~a~Qog av ö~~~Q ö~t~~~typ. Syndaf~n, Vafa~na. 
( Fotm R Lundqv~~t) 
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3. Något om faunan i den fjällnära 
barrskogen 

l den fjällnära barrskogen återfinns såväl arter som i första hand är anpassade till kal-
fjället som sådana som är direkt barrskogsbundna. Dessutom finns här myrarnas och 
vattendragens djurvärld. Gemensamt för många arter är att de är beroende eller gyn-
nade av ostörda förhållanden inte bara i den egna miljön utan även i den omgivande. 
Kombinationen av oreglerade vattendrag och sjöar, opåverkade myrar, fjällhedar och 
barrskogar är fjällrandzonens grundläggande kvalitet i faunahänseende och en viktig 
förutsättning för många arters överlevnad. 

l det följande ges exempel på några av fjällregionens arter vilka i varierad utsträckning 
vistas i den fjällnära barrskogen och är mer eller mindre beroende av ostörda förhåll-
anden. Det bör framhållas att kunskaperna på detta område är begränsade och att en-
dast några förhållanden beträffande vissa djurarters eller djurgruppers biotopkrav kan 
redovisas. 

Beträffande de stora rovdjuren har konstaterats att björnen uppenbarligen har de 
bästa livsvi Il koren och de tätaste stammarna i den fjällnära barrskogen. Uppgifter från 
Norge visar att björnen drar sig undan från områden med omfattande avverkning. För 
järven har under senare tid påvisats ett starkt samband med den gamla barrskogen. 
Järven hämtar under vintern nästan all föda här sannolikt beroende på att snön är 
lösare i skogen än på fjället vilket gynnar järvens jaktsätt. Av övriga rovdjur är det 
känt att mården gynnas av förhållandena i den orörda skogen bl a på grund av tillgång-
en på boträd och varierad bytesfauna. Undersökningar har visat att mården är 2-3 
gånger talrikare i Muddus nationalpark än i de omgivande mer påverkade skogarna. 

Renen är en djurart som alltid varit förknippad med såväl fjäll- som skogslandet. 
Renen är numera visserligen domesticerad men uppträder fortfarande i mångt och 
mycket som den gjort sedan urminnes tider, bl a vad gäller flyttningar och födosök. 
Den fjällnära skogens betydelse för renen hänger främst samman med trädlavarna. 
Gammelskogen är i regel rikt draperad av lavar och dessa kan betas direkt från träden 
eller nedblåsta på snön. Framför allt under vårvintern när renarna är på väg till fjället 
är trädlavarna en nödvändig tillgång, eftersom marklavarna då inte är åtkomliga under 
den packade snön. 

Flera av de nordligaste förekomsterna av fladdermöss finns inom den aktuella zonen. 
Fladdermössen synes ha lämpliga livsvillkor främst i skogar med riklig tillgång på torr-
träd. 

Av fågelarterna är bl a havsörnen direkt beroende av gammelskogen för sin häckning. 
Havsörnens risbon kan väga upp mot ett ton och kan bara byggas i gamla träd med 
grova toppgrenar. Av de 32 par havsörn som finns i Norrlands inland häckar nästan 
samtliga i urskogar eller urskogsartade skogar. 

Av kungsörn finns ca 300 par i Norrlands skogsland och fjäll. Kungsörnen häckar både 
i klippstup och i träd. l skogslandet saknas ofta lämpliga klippstup och här är örnen 
helt hänvisad till gamla grovgreniga tallar vid boplatsvalet. En undersökning har visat 
att medelåldern på 121 boträd i Norrland uppgår till ca 330 år. Så gamla blir träden 
normalt bara i skog som lämnas orörd. 

Som påvisats i finska undersökningar kan man anta att vissa tättingar och hackspettar, 
som föredrar gammelskog i Norrland, kan behöva stora sammanhängande arealer av 



29 

Kung~Ökn och hav~Ökn behövek gamfa gkovgken~ga tk~d nök ~~na tunga k~~bon. 
Ung ~ung~Ökn. V~~ekbotten. 
(B~fden ~gen ~nom pkoje~~ ~ung~ökn, 6o~o Kaki-Ek~~ Fk~dz~n) 
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sådana skogar för att upprätthålla livskraftiga populationer. Exempel på sådana arter 
är lavskrika, tallbit, sidensvans, lappmes och tretåig hackspett. 

Som ovan nämnts har under senare år klarlagts ett starkt samband mellan järven och 
den fjällnära barrskogen. Forskning har visat på tidigare okända rörelsemönster som 
gör den fjällnära barrskogen till en mycket viktig livsmiljö för järvens del under vin-
tern. Mycket talar för att den skyddande skogsmiljön är viktig även för annan fauna 
som stannar kvar i fjällområdet under vintern, t ex populationer av lodjur, älg, räv, 
hare och smågnagare. Endast ett fåtal arter som fjällräv, fjällripa och jaktfalk tycks 
föredra kalfjället under vintern. 

Utöver ovannämnda arter påträffas ett stort antal fågelarter inom den fjällnära barr-
skogszonen, bl a åtskilliga rovfåglar, hackspettar, änder, vadare och tättingar. Inom 
Sjaunjaområdet, som sann o Ii kt är det artrikas te området i fjäll regionen, har ca 100 
arter (hälften våtmarksarter) konstaterats häcka. Den viktigaste orsaken till Sjaunjas 
artrikedom torde vara den extremt stora miljövariationen - skog, myr, sjö, fjäll -
över en sammanlagt mycket stor opåverkad areal. Dessa grundläggande kvaliteter 
återkommer i mindre skala på många håll inom den fjällnära barrskogen. 

Den fjällnära skogens lägre fauna är ofullständigt kartlagd förutom inom vissa områ-
den. Med stor sannolikhet finns här dock ett rikt och mångfasetterat lägre djurliv, sär-
skilt i granbestånd på rikare mark och i områden med en mosaik av sumpgranskog 
och myrar. Biotopvariationen och den goda tillgången på dött vedsubstrat i olika sta-
dier av nedbrytning ger goda förutsättningar för bl a många sällsynta vedlevande skal-
baggar, t ex Pytho ko/ewensis. Många andra lägre djur, bl a flera fjärilsarter som nor-
diskt jordfly och /appfjä//fly, har sin huvudsakliga utbredning i de fjällnära barrskogar-
na. 

Å~Q~tt~ga fiågei~tek gy~~~ av de~ goda ~iigå~ge~ på botkäd ~ de~ gamia 
uk~Qoge~. Päkfuggia. 
(Foto Kaki-Ek~k Fk~dze~) 
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Ve.n nJäLtnäfta bcvr.Jr...olwge.n b.Ltdak tiil.oammaM me.d myk, -OJ O, nJäiibakk..Ok.og 
o c. h k.ainJ ctii e. n e.na..o.tå.e.nde. no. . .t..uki.{g b.{otopmMa.{k.. F Ökut.J.>ä.ttn.{ngMna 6 Ök 
e.n k.ompie..tt 6auna. oc.h 6unge.,tcmde. e.k.My..ote.m äJt goda. RåvovMe., Vä..ote.kbo.tte.n. 
(Foto L Ek.{c...oon) 

De flesta av de djurarter som förekommer i den fjällnära barrskogen finns även utan-
för denna zon. Endast inom den fjällnära barrskogen finns dock så stora orörda area-
ler att naturligt täta stammar av högre djur kan utvecklas. Dessa stammar kan ses som 
potentiella tillgångar vilka i framtiden kan få betydelse för artbevarande. För popula-
tionsekologisk forskning som kan ge ny kunskap om arternas biotopkrav m m är det 
av grundläggande betydelse att ha tillgång till ekosystem med naturligt betingad fauna. 

De fjällnära natur- och urskogarnas betydelse för faunan kan sammanfattas enligt föl-
jande. Dessa skogar är: 

en naturlig integrerad del av hela fjällvärldens naturmiljö och en viktig förutsätt-
ning för dess artrikedom och för faunans stabilitet 
livsmiljö för åtskilliga av fjällregionens arter som kräver eller är gynnade av ostör-
da förhållanden 
viktiga för bevarande av skogsarter som är eller kan bli hotade av det moderna 
skogsbruket 

Dessutom erbjuder den fjällnära barrskogen genom sin storlek och låga grad av kultur-
påverkan en unik möjlighet för barrskogens fauna att utveckla stammar med naturlig 
täthet. Detta ger i sin tur möjlighet till ekologisk forskning om bl a naturliga föränd-
ringar i faunans sammansättning. 

l bilaga 2 redovisas en del mer generella flora- och faunaaspekter vad gäller skillnader 
mellan urskog och kulturskog. 
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4. Översikt över den fjällnära 
barrskogens utnyttjande 

Utnyttjandet av den fjällnära barrskogen kan grovt delas in i fyra faser av vilka två är 
historiska - nybebyggelse- och dimensionsavverkningsepokerna - och två pågående 
idag -det samiska nyttjandet samt storskogsbruket. l det följande belyses översikt-
ligt vilka konsekvenser de olika nyttjandeformerna haft i skogsekosystemen. 

4.1 Det samiska nyttjandet 
l Norrbottens och Västerbottens lappmarker är de fjällnära barrskogarna extensivt på-
verkade av samekulturen, som här har medeltida eller äldre anor. De tydligast synliga 
spåren av samernas renskötsel är stubbar efter hänglavsförande träd- s k lappstubbar-
vilka fällts för att göra trädlavarna åtkomliga för renarna. Fällning av lavträd har 
främst skett under vårvintern då marklavarna täckts av hård och packad snö. Lokalt 
kan sådana stubbar påträffas relativt rikligt men också saknas över stora områden. 
Förmodligen har trädfällningen tillämpats endast som nödåtgärd under svåra perioder. 
Under normala förhållanden har renarna kunnat livnära sig på den lav som blåser ner 
på snön eller kan betas direkt från träden. 

Förutom fällningen av lavbärande träd har avverkningar skett för vedbrand, främst 
torrträd, samt för andra husbehovsändamåL Totalt sett har dock samernas avverkning-
ar haft mycket liten inverkan på skogsekosystemet. Renarnas betning på lavhedarna 
har troligen haft större ekologisk betydelse. Skillnaden mellan betad och obetad lav-
hed är påfallande vad gäller fält- och bottenskiktens biomassa och sammansättning. 

R~~n~~ng och natukvåkd hak ~tak~a g~m~n~amma b~vakand~~ntk~~~~n ~ d~n 
nJa{{naka ~~og~n. Gamm~{~~og~n~ häng{avak äk ~n n~~ng~k~~. nödvänd~g 
nödoti{{gång v~d k~nakn~ n{yttn~ng ti{{ och nkån 6jä{{~t. Fkån natuk-
våkd~~ynpunkt ~p~{ak k~n~n nu ~om nÖkk ~n v~ktig ko{{ ~ d~n nJä{{näka 
~kog~n~ ~koiog~. R~n~k~{jn~ng v~d Ammakn~, V~t~kbott~n. 
(Foto R Löngk~n) 
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Renarnas bete och tramp har även blottat marken för frön, varvid bl a trädens föryng-
ring i viss utsträckning underlättats och trädskiktets struktur därmed påverkats. Nega-
tivt för trädens utveckling är däremot de tramp- och grävningsskador som- förutom 
den direkta skadan -kan utgöra inkörsport för svampar, t ex tall kräfta. 

l de södra fjälltrakterna, Jämtland, Härjedalen och Dalarna, har det samiska markut-
nyttjandet inte så gamla anor ( 1600-talet) som i Norr- och Västerbotten. Däremot ut-
vecklades här ett fäbodväsen, bl a s k ödesbölen, redan under medeltiden. Verksam-
heten kring fäbodarna - kreatursbetning, myrslåtter, husbehovsavverkningar - kom 
att beröra stora arealer i de allra översta barrskogarna. 

4.2 Nybebyggelse m m 
Fram till mitten av 1600-talet var lappmarkerna praktiskt taget helt utan fast bebygg-
else. Det samiska markutnyttjandet var allenarådande. Vid denna tidpunkt uppstod 
dock en önskan hos statsmakten att få till stånd en kolonisation av inre Norrland, 
främst för att få en bas för en begynnande bergshantering. Nybyggare uppmuntrades 
på olika sätt att slå sig ned i lappmarkerna. Efterhand uppstod dock konflikter med 
samerna och kronan drog på 1750-talet upp lappmarksgränsen som skulle vara ytter-
gränsen för jordbrukskolonisationen och gräns mellan lappmarkerna och kustlandet. 
l slutet av 1700-talet och början av 1800-talet tog kolonisationen förnyad fart och 
trängde långt ovanför lappmarksgränsen. 

Samernas hävdvunna näringsutövning riskerade i detta skede att allvarligt försvåras. 
För att motverka detta uppdrogs år 1867 en ny gräns, den s k odlingsgränsen i lapp-
markerna. Avsikten var att de renskötande samernas verksamhet skulle skyddas och 
att olämplig jordbruksetablering skulle hejdas. Nybebyggelsekolonisationen kom så-
ledes att bromsas upp vid odlingsgränsen men många bosättningar var redan etablera-
de ovanför denna och de nya bestämmelserna kunde inte heller upprätthållas till fullo. 
Området ovan odlingsgränsen motsvaras i Jämtlands län av renbetesfjällen, som av-
sattes på 1840-talet av i princip samma skäl. 

Nybebyggelsen ovan odlingsgränsen medförde lokalt en viss påverkan på de fjällnära 
skogarna. l anslutning till bebyggelsen höggs skog för byggnader, stängsel och bränsle. 
Skogarna kom också att påverkas av kreatursbete. För att förbättra betet satte man 
ibland eld på skogen, särskilt i mer produktiva sluttningar. 

Den av statsmakten stimulerade kolonisationen hade som nämnts bl a till syfte att 
underlätta etablering av gruvor. Lokalt kom sådan bergshantering att kraftigt påverka 
skogsekosystemen. Stora mängder virke behövdes vid såväl brytningen som förädling-
en. Som exempel på sådan verksamhet kan nämnas Nasafjällets silvergruva från 1600-
talet -ca 12 mil nordväst Arjeplog -och järnmalmsbrytningen i Masugnsbyn huvud-
sakligen från 1700-talet- ca 3 mil sydost Vittangi. 

4.3 Dimensionsavverkningar 
En radikal förändring av de fjällnära skogarna startades i samband med trävaruindust-
rins uppblomstring under 1850- och 1860-talen. Bolagen började då köpa upp lång-
fristiga avverkningsrätter, först i södra Norrland men successivt allt längre norrut i 
takt med att flottleder anlades. Den dominerande huggningsformen var länge dimen-
sionsblädningen, främst i form av stamvis blädning. Intresset var fokuserat på tallen. 
Endast de allra grövsta träden avverkades. Minsta defekt på de fällda stammarna ledde 
till att de kasserades. Skogsbru ket i lappmarkerna och fjällens närhet var således ända 
fram mot sekelskiftet ett rent exploateringsskogsbruk varvid ett under århundraden 
ackumulerat naturkapital förskingrades utan tanke på återväxt. 
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l fjälltrakterna berördes i första hand skogarna i anslutning till de större vattendragen 
men efterhand som de lämpliga kvaliteterna tog slut sökte man sig allt längre upp i bi-
flödena. Särskilt i de södra fjälltrakterna som hade gynnsammare läge i förhållande till 
transportleder och kustbundna sågverk kom dimensionsavverkningarna att även 
beröra skogar i anslutning till kalfjällsgränsen. De fjällnära barrskogarna i Jämtlands 
och Kopparbergs län är därför rent· generellt mer kulturpåverkade och innehåller 
mindre av gammal skog än motsvarande områden i lappmarkerna. 

Dimensionsavverkningarna har på många håll haft direkta effekter på skogsekosyste-
met genom att skogarna glesats ut och ofta hela trädgenerationer tagits bort. Eftersom 
avverkningen oftast var inriktad på tall har också granen i vissa trakter kommit att do-
minera alltmer. Skogens utglesning har ibland lett till att beståndens utveckling län-
kats in på nya banor. Blädningsluckor i tallbestånd har tenderat till att bli självkonser-
verande genom ökad snöavlagring med tillhörande snöskytteangrepp. Där blädningen 
varit hård har ibland regressiva förlopp, s k heddegenering, initierats. Särskilt i de väst-
ligaste och högst belägna delarna av de fjällnära barrskogarna har huggningarna fått 
påtagliga följder. Här har sådana ingrepp samverkat med och accelererat vissa naturliga 
utvecklingstrender i växttäcket. l många dalgångar har en långsiktig nedgång av tallens 
och i vissa fall granens skogs- och trädgränser påskyndats på detta sätt. Tydliga exem-
pel på detta finner man i Laisälvens (Adolfström), Skellefteälvens (Sädvajaureområ-
det) och Umeälvens västligaste dalgångar. De barrträdbestånd som försvunnit på detta 
sätt har mestadels ersatts av "fjällbjörkskog" som visat sig kunnat förhindra återin-
vandring av barrskog, särskilt tall. Fjällbjörkskogen har härigenom kommit att inta 
större arealer än den annars skulle ha gjort. 

Under dimensionsavverkningens epok kom hushållningen med de fjällnära skogarna 
att diskuteras även från lagstiftningens synpunkt. Av betydelse har varit de olika be-

Skog ~om u~att4 fiök håkd d~me~~o~avvekkn~ng v~d bökjan av 7900-
taiet. Södka Jämtiand. 
!Foto R Löfigken) 
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slut som riksdagen fattat vad gäller avverkningsrätterna. Till år 1890 gällde att man 
kunde utnyttja en avverkningsrätt i 50 år. Då detta ledde till utarmning av skogen 
sänktes tiden till 20 år. Fortfarande var erfarenheterna negativa och år 1905 sänktes 
tiden för en avverkningsrätt till 5 år. En annan lagstiftning som haft betydelse för sko-
gen i de fjällnära områdena är lappmarkslagen från år 1915 och lagen om husbehovs-
ved på vissa hemman i lappmarken från år 1909. l dessa lagar stadgas att avverkning 
endast får ske efter utsyning av skogstjänsteman. Bland lagar som påverkat skogens ut-
veckling inom området bör också nämnas lagen av år 1920 om skogsvården på allmän-
ningar i Västerbottens och Norrbottens län. Samtliga lagar var resultat av en oro för 
att naturresursen skog överexploaterades- bl a debatterades risken för kalfjällets ned-
trängande. Man ansåg att garantier måste finnas för skogens fortbestånd även nära fjäl-
len. 

Trots vad som tidigare sagts kom betydande skogsarealer att förbli orörda även under 
dimensionsavverkningsepoken. Möjligheterna att avverka bestämdes nämligen av till-
gången på flottningsbara vattendrag. Där sådana saknades eller var svårutbyggda, t ex 
på vattendelande höjdområden och på sluttningar som är vända från större dalgångar, 
kan man än idag finna stora sammanhängande skogar som i stort sett är opåverkade 
av dimensionsavverkningar. 

4.4 Det moderna skogsbruket 
Fram till slutet av 1940-talet bedrevs skogsbruket i det aktuella området i form av 
blädnings- eller dimensionsavverkningar. Vid denna tid ändrades dock avverknings-
metoderna och trakthyggesbruket började i stället tillämpas. l den fjällnära skogen 
berördes till en början endast den privata marken och bolagsmarken. Slutavverk-
ningarna fick här relativt begränsad omfattning, eftersom lönsamheten att avverka 
restbestånden efter dimensionsavverkningarna var låg. På den statliga marken förekom 
inga skogsbruksåtgärder ovan domänverkets interna skogsodlingsgräns. 

Det moderna skogsbruket som efterhand har ökat i omfattning innebär att metoder 
införs som hittills inte tillämpats i stor skala inom fjällskogarna. slutavverkningar 
kommer att införas över stora ytor i vissa fall i nära anslutning till kalfjället. Inom 
granområden kommer radikal markbearbetning som hyggesplöjning oftast att tilläm-
pas. Främmande trädslag kommer att användas i stor utsträckning vid återplantering. 
Inom tallområden kommer man att ibland föryngra med fröträd eller utnyttja befint-
liga ski ktningar i bestånden. Tillfredsställande återväxt anses i de skiktade skogarna 
redan finnas genom underbestånden. 

De skogsmarksarealer som för närvarande är av intresse för moderntskogsbruk är rela-
tivt begränsade sett till den totala skogsarealen inom området. Skogsbru ksintresset be-
rör dock de mest produktiva bestånden och dessa ligger ofta som enklaver eller "kört-
lar" på ett stort antal platser, främst i sluttningar. Den produktivare skogen represen-
terar vissa karaktäristiska skogstyper och biotoper. Vidare är dessa produktivare mar-
ker också mer produktiva i allmän biologisk mening och viktiga. för ekosystemets 
mångfald och helhet. En radikal förändring kan förväntas för dessa marker dels genom 
introduktion av trakthyggesbruk och markberedning, dels genom att främmande träd-
slag införs. Vidare kommer ostörda fjällskogsområden som för närvarande inte är in-
tressanta för skogsbruket att indirekt beröras genom att nya vägar behövs till de pro-
duktiva enklaver som är avsides belägna. Genom det moderna skogsbruket kommer så-
ledes stora förändringar att ske i de fjällnära skogarnas ekologiska förhållanden och 
särskilt vad gäller de förhållanden som råder i natur- och urskogarna. 
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Ytterligare en effekt av ett intensivare skogsbruk i den fjällnära regionen är att brand-
bekämpningen kommer att ske med allt större effektivitet. Detta medför att brandor-
sakade generationsväxlingar, beståndstyper m m, som fram till slutet av 1800-talet 
spelade en viktig ekologisk roll i den fjällnära barrskogen, kommer att bli än mer säll-
synta. 

De senaste årens starkt ökade intresse för skogsbruk i den fjällnära zonen hänger i hög 
grad samman med det statliga ekonomiska stödet till skogsbilvägar och återväxtåtgär-
der inom den inre zonen av det skogliga stödområdet. Stödet har tillkommit av regio-
nalpolitiska skäl och bidrag lämnas under vissa vill kor med högst ett belopp som mot-
svarar 75% resp 90% av den godkända kostnaden för skogsbilvägar resp återväxtåt-
gärder. 

Beträffande skogliga lagar gäller numera för alla skogsägarkategorier 1979 års skogs-
vårdslag. Med stöd av denna lag har regeringen förordnat att den fjällnära skogen skall 
betecknas som svårföryngrad. l nom svårföryngrad skog krävs skogsvårdsstyrelsens till-
stånd till slutavverkning och fjällskogsblädning. Tillstånd till avverkning får endast ges 
om betingelserna är sådana att tillfredsställande återväxt kan etableras. 

T~akthygg~~b~uk h~ tillämpa~ ~ my~k~t b~g~än~ad omnattn~ng nö~~ 1940 
~ d~t nJäiinä~a om~åd~t. Fi~~a naktM~~ ~amv~~ka~ uii att hygg~~ytMna 
nu anta bi~~ ~to~a. D~~ ä~ iand~kap~t öpp~t o~h ~to~~kai~gt, d~~ ha~ 
~kog~n jämn, hög b~~tånd~åid~~ öv~~ ~to~a yta~ o~h d~i~ ~ ~nd~t ~tt 
nåtat ~to~a m~käga~~ ~nbian~ad~ v~ika ha~ ~n m~~k~t ~og m~kan~~~~~n~~
g~ad ~ ~~tt ~kog~b~uk. D~n iang~amma piantt~iivaxt~n ~ d~~~a ki~matiag~n 
gö~ o~k~å att kant ~ kant i~ggand~ hygg~n kan v~~ka va~a ~pptagna 
~amtid~gt ~o~ att d~t kan va~a många å~ m~iian avv~~kn~nga~na. 
Hygg~ v~t~~ Tjåmoti~, No~~bott~n. 
!Foto R Löng~~n) 
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Skogsod l i ngsg ränsen 

Domänverkets interna skogsodlingsgräns drogs upp i början av 1950-talet, då drygt 
600 000 hektar produktiv skogsmark närmast fjällkedjan undantogs från gängse skogs-
bruk. Den har i viss mån förändrats genom åren, särskilt i Norrbottens län. Under år 
1977 startades en allmän översyn av skogsodlingsgränsen, en översyn som resulterade i 
att gränsen upphörde att gälla som planeringsgräns för skogsbruket på statens mark. 
Fram till år 1981 indelades 81 000 ha för skogsbruk. l Norrbotten har 43 000 ha in-
delats varav huvuddelen utgörs av tallskog. l Västerbottens och Jämtlands län utgörs 
den indelade skogen, ca 38 000 ha, nästan helt av granskog. Här räknar man med att 
under de närmaste åren indela ytterligare ca 30 000 ha. l Kopparbergs län har översy-
nen av skogsodlingsgränsen endast lett till marginella förändringar av skogsmarkens 
disposition. 

skogsodlingsgränsen följde i stort den administrativa odlingsgränsen (se 4.2), men 
hade ett terränganpassat läge, vilket innebär ett mer vindlande förlopp ömsom öster 
ömsom väster om odlingsgränsen. 

Vad som skall ske med huvuddelen av den skogsmark som hittills inte aktualiserats för 
skogsbruk (bl a ca 550 000 ha inom domänverkets förvaltning) kommer till viss del att 
bestämmas efter det att föryngringsförsök genomförts. Bl a testas nya trädslag i 
besvärliga klimatlägen, t ex de nordamerikanska trädslagen contortatall (Pinus contor-
ta), klippgran (Abies lasiokarpa), svartgran (Picea marianal och vitgran (Picea alba) 
samt den sibiriska ädelgranen (Abies sibirica). 

D~n 6jä~~näta bakk~kog~~ o6ta my~k~t gam~a tkäd ät vätd~6u~~a akk~v 6ök 
6ok~kn~ng~n. Åk~k~ngakna ~nn~hå~~~k ~n6okma~on om b~.a k~~mat~~ väx~~ngak 
o~h ~kog~bkänd~kn~ p~k~od~~~t~t. Tkäd~n hak d~~~utom o6ta gam~a ~nhuggn~ngak 
o~h mäkk~n av ku~tukh~~tok~~kt ~ntk~~~~. Gamm~~ta~f ~ Sjaunja. 
(Foto C~a~~ Gkund~t~n) 
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5. ståndorts- och beståndsdata 
om den fjällnära barrskogen 
På utredningens uppdrag har institutionen för skogstaxering vid Sveriges lantbruksuni-
versitet låtit göra en bearbetning av data från riksskogstaxeringarna 1973-1981. Syf-
tet med bearbetningen är att erhålla uppgifter om den fjällnära barrskogens arealer, 
virkesförråd, huggningsklasser, skogstyper, ägoförhållanden etc, som en del av den all-
männa informationen om dessa skogar. Utredningen har ansett det angeläget att redo-
visa dessa uppgifter. De utgör normala skogsbruksdata och redovisas i detta samman-
hang utan försök till tolkning från skoglig eller naturvårdssynpunkt. 

Riksskogstaxeringen är en årligen återkommande gles stickprovsinventering över hela 
landet. Dess främsta syfte är att beskriva tillståndet, tillväxten och avverkningen i våra 
skogar. Observationer görs på cirkelprovytor på vilka en mängd mätningar och bedöm-
ningar företas. Bland annat insamlas uppgifter som beskriver ståndorts- och bestånds-
egenskaper, virkesförråd, tillväxt och avverkningar samt tillstånd i föryngringarna. På 
basis av uppgifterna från provytorna kan arealer och virkesförråd skattas före större 
geografiska områden (vanligen län). Dessa skattningar är behäftade med en viss osä-
kerhet eftersom stickprovsmetoder används. Taxeringens omfattning är så anpassad 
att resultaten - främst virkesförråden - baserade på 5 års material ska ge tillfreds-
ställande säkerhet på länsnivå. 

Databearbetningen för denna utredning har omfattat landarealen ovanför domänver-
kets f d skogsodlingsgräns (SO) såsom den var dragen i slutet av 1960-talet. Denna 
gräns har av institutionen för skogstaxering extrapolerats över skogsmark som tillhör 
andra ägargrupper. För detta område redovisas uppgifter beträffande landarealens för-
delning, vissa uppgifter om ägoslaget fjällbarrskog samt främst ståndorts- och bestånds-
uppgifter för den produktiva skogsmarken. Fjällbarrskogen bildar i regel en övergångs-
zon mellan fjäll (eller fjällbjörkskog) och skogsmark. Den kännetecknas av att barrträ-
den upphört att vara beståndsbildande, att inslaget av björk är starkt och att produk-
tionsförmågan är lägre än 1 m3 sk/ha-år, d v s icke produktiv skogsmark. För vissa 
skogliga data, bl a virkesförrådets trädslagsfördelning, har jämförelser gjorts med för-
hållandena nedanför SO i de berörda länen. Uppgifterna redovisas dels för området 
ovan SO som helhet, dels för de fyra aktuella länen - Norrbottens, Västerbottens, 
Jämtlands och Kopparbergs. Det bör starkt markeras att uppgifterna för Koppar-
bergs län, beroende på den begränsade arealen ovan SO, är behäftade med särskilt stor 
osäkerhet. l bilaga 5 redovisas materialets säkerhet och ges uppgifter om medelfel för 
vissa ståndorts- och beståndsuppgifter. 

Enligt domänverkets indelningshandlingar fanns 657 000 ha produktiv skogsmark 
ovanför skogsodlingsgränsen vid här aktuell tidpunkt. Riksskogstaxeringen uppger 
722 000 ha (jfr fig 5.6 och tabell 5.6 i bilaga 5). Skillnader i arealuppgifterna för-
klaras bl a av att grövre uppskattningsmetoder använts ovan SO och att gränserna 
mellan produktiv skogsmark, skogbevuxna impediment och fjällbarrskog ofta kan vara 
svåra att dra. (Observera ändock att 657 000 ha ligger inom 95 %-igt konfidensinter-
vall om man utgår från 722 000 ha -se exempel 2 under materialets säkerhet i bilaga 
5). 

skogsmarkens fördelning på huggningsklasser, äldersklasser etc illustreras med dia-
gram. Vid varje diagram ges kortfattade kommentarer. Vissa diagram är s k "fyr-
kantsdiagram" som är "areellt" proportionella mot det de söker illustrera. Under av-
snitt 5.1 är diagrammet försett med läsanvisning. l bilaga 5 redovisas de sifferuppgif-
ter som ligger bakom varje diagram. 
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Landarea len ovan skogsed l i ngsgränsen. 
Fördelning på län och ägoslag 

0/o 

80 

60 

40 

20 

D FJäll 4. 393. 000 ha 

II§] Fji:illbarr-
skog 528.000 ha 

~ Skogsmark 1.510000ha 

B Myr 885.000 ha 

~Berg 60. OOOha 

-Diverse 1.06B.000ha 

Summa B. 444. 000 ha 

Läsanvisning: Norrbottens andel 
av den totala landarealen ovan 
SO är 59 %, varav 14% är skogs-
mark och 6 % är fjällbarrskog 
( 1 mm motsvarar 1 %) . 

~--+---~--;----r---r---+--~--~--~~~0/o 
20 40 60 80 

~ .__l _____ ___.(=· < ....... ··~-"'-"~ ·::·:::: . .'::~·. 
Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

• Ca hälften av landarealen ovan SO intas av fjäll. 
• Ungefär 0,5 milj ha fjällbarrskog finns totalt ovan SO. Drygt hälften av den arealen återfinns i BD 

län. Proportionellt är andelen dock störst i Z och W län. 
• Av den totala produktiva skogsmarken ovan SO återfinns 25-30 % vardera i Z och AC län oc.h 

ca 45 % i B D län. 
• Myrarnas andel av landarealen ovan SO är tämligen likartad i länen och ligger i intervallet 6-12%. 
• De största naturskyddade arealerna återfinns i BD och AC län. Huvudparten av den arealen utgör 

kalt fjäll. Endast ca 65 000 ha utgör skyddad barrskog. 

Definitioner 

Fjäll: 

Fjällbarrskog: 

Skogsmark: 
Myr: 

Berg: 

Diverse: 

Landområden ovan barrskogsgränsen, mestadels kala men ibland bevuxna med björk 
av subalpin typ. 
Vanligtvis övergångszon mellan fjäll och skogsmark, ibland som "öar" på höjdlägen i 
den produktiva skogsmarken. Barrträden är inte ensamma beståndsbildande och de 
producerar mindre än 1 m3 sk/ha-år. 
Mark lämplig för skogsproduktion som producerar mer än 1 m3 sk/ha-år. 
Våt torvbunden mark vanligen trädlös eller glest trädbevuxen, då med en produktion 
mindre än 1 m3 sk/ha-år. 
Berg i dagen, stenbunden mark etc, kal eller glest trädbevuxen, då med en produktion 
mi n d re än 1 m3 sk/ha-år. 
Uppsamlingsgrupp för nationalparker, naturreservat och domänreservat. Inägor, vägar, 
kraftledningsgator och skjutfält ingår också. 
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5.2 skogsmarksarealen i W, Z, AC och BD län. 
Fördelning på län och ovan resp nedan 
skogsodlingsgränsen 

0/o 
C]Ovan SO 

k /l Nedan SO 

Summa 
80 

60 

40 

20 

~--4---~l---4----~l---4----~l---4----~l---4--~1°/0 
20 40 60 80 

1. 511.000 ha 

10.639. 000 ha 

12.150.000 ha 

~ l l r•· < • ·····················•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•••••••••••••••••••••••·• > ·•••• <•••••• u l 
Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

• Största andelen skogsmark ovan SO återfinns i Z och BD län, drygt 15% av resp läns skogsmarks-
areal. 

• Absolut sett återfinns den största arealen ovan SO i BD län, närmare 700 000 ha eller ca 45% av 
totala skogsmarksarealen ovan SO. 

• Arealen ovan SO i Z och AC län redovisas till ca 450 000 ha resp 350 000 ha. 
• Den produktiva skogsmarksarealen i W län ovan SO utgör ca 50 000 ha. 
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5.3 Virkesförrådet i W, Z, AC och BD län. 
Fördelning på län och ovan resp nedan 
skogsed l ingsgränsen 

~--+---~--;---~---r---+--~---;--~r-~ 0/o 
20 40 60 80 

Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

80 

60 

40 

20 

D Ovan SO 115 milj m3sk 

l> l Nedan SO 877 milj m3sk 

Summa 992 milj m3sk 

• Virkesförrådet ovan SO utgör för AC och BD län en lika stor eller något större andel av länets 
virkesförråd än motsvarande andel beträffande skogsmarksarealen (jfr fig 5.2). 

• Av det totala virkesförrådet ovan SO återfinns storleksordningen 1/3 (31-44 milj m3 sk) vardera i 
Z, AC resp BD län. 

• Största andelen av virkesförrådet ovan SO återfinns i BD län, 18% (44 milj m3 sk) av länets vir-
kesförråd. 

• l W län finns endast 2% (4 milj m3 sk) av länets virkesförråd ovan SO. 
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5.4 skogsmarksarealen ovan skogsodlingsgränsen. 
Fördelning på län och beståndstyp 

~--4---~---+--~--~~--+---4---~---+--~~0 
20 40 60 80 

Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

80 

60 

40 

20 

L:] Kalmark 40.000ha 

k l Tallskog 350.000ha 

~Granskog 762.000ha 

iii ~~b~bland- 128.000ha 

~Blandskog 171.000ha 

- Lövskog 59. OOOha 

Summa 1.510.000ha 

• Tallskogens andel är betydande i W och BD län och till viss del i Z län (södra länsdelen). 
• Granskogen är dominerande i AC och Z län samt betydande i BD län. 
• Andelen barrblandskog ovan SO är genomgående låg, med B D län som högst med drygt 1 O %. 
• Andelen bland- och lövskog utgör tillsammans för hela området ca 15 % av skogsmarksarealen 

med variationen 6% (W län) till 23% (Z län). 

Jämförelse med skogsmarksarealen nedan skogsodlingsgränsen 
• Tallskogens andel av skogsmarksarealen är betydligt större nedan SO; i BD län ökar den från 33 

till 57%, i AC från 4 till 44% och i Z från 18 till 34 %. 
• Granskogens andel är genomgående lägre nedan SO jämfört med ovan; i BD län är den 41 %ovan 

12 % nedan, i AC 68 %ovan 24% nedan och i Z 53 %ovan 39 % nedan. 
• Andelen barrblandskog är ca 15 %av arealen nedan SO i de fyra länen. Högre andel än ovan SO. 
• Bland- och lövskogsandelen tenderar till att vara lägre nedan SO än ovan. 

Definitioner 
Tallskog: 
Granskog: 
Barrblandskog: 
Blandskog: 
Lövskog: 

M in st 7/1 O av grundytan utgörs av ta Il. 
Minst 7/1 O av grundytan utgörs av gran. 
Minst 7/1 O av grundytan utgörs av barrträd. 
Mellan 3/1 O och 7/1 O av grundytan utgörs av lövträd. 
Minst 7/1 O utgörs av lövträd. 
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5.5 Virkesförrådet ovan skogsodlingsgränsen. 
Fördelning på län och beståndstyp 

~--+---~1~--+---11----~--+1--~----~1---+--~1°/0 
20 4o 60 80 

Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

80 

60 

40 

20 

l l Tallskog 21 milj m3sk 

rz2j Granskog 72milj m3sk 

R ~~~~bland- B milj m3sk 

EQ'Ql Blandskog 11 milj m3sk 

-Lövskog 

Summa 115 milj m3sk 

• Granskogens dominans ovan SO i Z och AC län är än mer påfallande om man ser till virkesförrå-
det än till arealen (jfr fig 5.4). 

• Även i W och BD län ökar granskogens inslag om man ser till virkesförrådet (jfr fig 5.4). 
• l barrblandskogar återfinns endast 7 %av totala virkesförrådet ovan SO. 

Jämförelse med virkesförrådet nedan skogsodlingsgränsen 

• Tallskogens andel av virkesförrådet nedan SO är 54 %, 37 %och 29 % i BD, AC resp Z län. (Jfr 
tallskogens betydligt lägre andel ovan SO; 32, 3 resp 11 %). 

• Granskogens andel av virkesförrådet nedan SO är 16 %, 34 %och 39 % i B D, AC resp Z län. (Jfr 
granskogens betydligt högre andel ovan SO; 48, 78 resp 69 %.) 

• Närmare 20% av det totala virkesförrådet nedan SO återfinns i barrblandskogar och 9% i bland-
och lövskogar. 

Definitioner 
Tallskog: 
Granskog: 
Barrblandskog: 
Blandskog: 
Lövskog: 

Minst 7/1 O av grundytan utgörs av tall. 
Minst 7/1 O av grundytan utgörs av gran. 
Minst 7/1 O av grundytan utgörs av barrträd. 
Mellan 3/1 O och 7/1 O av grundytan utgörs av lövträd. 
Minst 7/10 utgörs av lövträd. 
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5.6 skogsmarksarealen ovan skogsodlings-.. gransen. 
Fördelning på län och ägaregrupp 

BO 

60 

40 

20 

D Kronan 722.000 ha 

D ~d~~~ all- 160. OOOha 

r771 Aktie- 256. OOOha 
~bolag 

!::~::::~:~ Privata 373.000 ha 

Summa 1.511. 000 ha 

~--+---~---+---4--~~--+---4---~---+--~ 0/o 
20 40 60 80 

Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

• Kronan dominerar som markägarekategori på skogsmarken ovan SO i alla län med undantag för 
z. 

• Både relativt och absolut sett återfinns den största arealen allmänningskogar i Z län (17%-
76 000 ha), följt av AC län ( 12 % - 43 000 ha). En betydande del av övriga allmänna skogar i Z 
län utgörs av renbetesfjällens skogar under domänverkets förvaltning. 

• Betydande arealer aktiebolagsskogar ovan SO finns endast i Z län (48%- 21 O 000 ha). 
• Privatskogsandelen är störst i Z län (31 % - 137 000 ha) och AC län (34% - 115 000 ha). 

Definitioner 

Kronan: 
Övriga all-
männa: 

Aktiebolag: 
Privata: 

Staten tillhöriga skogar som står under domänverkets förvaltning. 
Skogar tillhörande allmänningar, stiftelser, kommuner m fl samt ecklesiastika sko-
gar. Renbetesfjällens skogar och staten tillhöriga skogar som förvaltas av annan än 
domänverket. 
Skogar tillhörande aktiebolag. 
Skogar tillhörande bondehemman, gods samt kronohemman och kronanybyggen i 
AC och BD län. 
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5.7 skogsmarksarealen ovan skogsodlings-.. gransen. 
Fördelning på län och huggningsklasser 

o;o 
c:::J(A+B) 225.000ha 

1: J((+ 01) 130.000ha 

r2"ZJ (02+ 03) 1.002.000ha 
80 

B:ii(D4) 138.000ha 

-(EJ 18.000ha 

60 Summa 1. 513.000ha 

40 

20 

Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

• Andelen kalmark (A) och plant- och ungskog (B) är högst i W och Z län (ca 20 %), men förekom-
mer även i BD (15 %) och AC län (9 %). 

• Andelen gallringsskog är genomgående låg, i tre av länen mindre än 10%. 
• Ca 2/3 av skogsmarksarealen ovan SO utgörs av slutavverkningsskog (D 2 + D 3). 
• storleksordningen 1 O% utgörs av skog som inte bör slutavverkas främst av klimatiska skäl (D 4). 
• Endast en försumbar areal (ca 1 %) utgörs av restskog (E). 

Jämförelse med huggningsklassfördelningen nedan skogsodlingsgränsen 

• Andelen A+ B nedan SO varierar mellan 26 och 38% i de fyra länen (jfr 9% till 20% ovan). 
• Andelen gallringsskog nedan SO utgör drygt 20% (jfr mindre än 1 O% ovan) . 
• slutavverkningsskogens andel av arealen nedan so är 40 a 50% i de fyra länen (jfr närmare 70% 

ovan). 
• Såväl "tras- och skräpskog" (E) som D 4-skog upptar vardera högst 1 %av arealen nedan SO. 

Definitioner, se nästa sida 
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Definitioner 

A Kalmark. Skogsmark som inte är skogbevuxen eller bevuxen med mycket gles skog (sluten-
het mindre än 0,3). 

B Plant- och ungskog. Träden till övervägande del klenare än 1 O cm i brösthöjd. 
C Yngre gallringsskog. Träden till övervägande del mellan 10 och 20 cm i brösthöjd. 
01 Äldre gallringsskog. Äldre skog som bör gallras minst en gång till. 
02 slutavverkningsmogen skog. Kan dock utan större nackdel gallras ytterligare en gång. 
03 Slutavverkningsskog. Nästa åtgärd är normalt slutavverkning. 
04 slutavverkningsmogen skog. Bör dock ej slutavverkas p g a klimatiska skäl (risk för att fjäll-

gränsen flyttas ned). Huggningsklassen används mycket restriktivt och aldrig när ägoslaget 
fjällbarrskog ligger mellan den produktiva skogsmarken och det egentliga fjället. 

E "Tras- och skräpskog". Skog som bör slutavverkas p g a att den utnyttjar markens produk-
tionsförmåga för dåligt. 

Fjäffba~~~kog ~ b~nämn~ng på ~n typ av ~mp~d~m~nt ~ d~n nJäffn~a ~kog~n. 
v~n b~fda~ vanf~gtv~~ öv~~gång~zon m~ffan nJäff o~h ~kog~m~k ~ff~~ nö~~
lwmm~~ ~om "öa~" på hö jdfäg~n ~ d~ n p~ o dukt~ va ~kog~ma~k~n. Ba~~uäd~n 
a~ ~nt~ ~n~amma b~~tånd~b~fdand~ o~h d~ p~odu~~~a~ m~nd~~ än 1 m3~k/ha-å~. 
Pä~fäfv~nom~åd~t, No~~bott~n lin~ 5.73) 
(Foto U Loven) 
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5.8 skogsmarksarealen och skogsodlingsgränsen. 
Fördelning på län och åldersklasser 

w C]0-2år 45.000ha 

l /J3-40år 136.000ha 

z 12".2]41-BOClr 114.000ha 
80 

[[]81 120" - ar 437. OOOha 

~121-160år 516. OOOha 

AC 
-161+år 262.000 ha 

Summa 1.510.000ha 
60 

40 

BD 
20 

~--+---T---~--~---r---+--~---4--~~~~0 
20 40 60 80 

L: ll:m::rw ·.· . . . . . "•, 
~· .._ -" ,.,., 

Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

• Ca 1/4 av skogsmarksarealen ovan SO i W och Z län är bevuxen med skog yngre än 80 år. 
• 60% och 50% av skogsmarksarealen ovan SO i BD resp AC län består av skog äldre än 120 år. 
• Närmare 20% av totalarealen ovan SO eller drygt 250 000 ha utgörs av bestånd äldre än 160 år. 

Anm: Ålderklassbestämningen ovan SO är ofta speciell. En stor del av bestånden innehåller flera ut-
vecklingsstadier och har en mycket heterogen struktur, egentligen ofta med flera åldersklas-
ser. Asättandet av en åldersklass innebär således ett genomsnittligt värde (i princip volym-
vägd medelålder) och ger en begränsad information om ett bestånds åldersstruktur. Som 
mått på ett bestånds "åldersspridning" eller äldsta åldrar kan uppgifterna inte användas. 

j 
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z 

AC 

BD 
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5.9 skogsmarksarealen ovan skogsodlings-.. gran sen. 
Fördelning på län och bonitet 

80 

D 0-1rn3sk/ha-år 71. OOOha 

1:::::::::::::1 1-2m3sk/ha-år 695.00Öha 

J2Zj2-3m3sk/ha-år 521.000ha 

11!13+ m3sk/ha-år 224.000ha 

Summa 

60 

40 

20 

Kä Ila: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

Den tydliga bonitetsgradienten från norr till söder (undantag W län) visar bl a att 
• 3/4 av skogsmarksarealen ovan SO i BD län har en bonitet lägre än 2 m3 sk/ha-år. 
• den största andel skogsmark ovan SO med förhållandevis hög bonitet återfinns i Z län, ca 1/3 av 

arealen har en bonitet över 3 m3 sk/ha-år. 
• även AC län har en betydande andel skogsmark ovan SO med bonitet över 3 m3 sk/ha-år - när-

mare 20%. 

Anm: Boniteringen är utförd enligt skogshögskolans nya boniteringssystem. Detta har bl a innebu-
rit att vid "översättningen" till m3 sk/ha-år viss areal kommit att hamna strax under 1 m3 sk/ 
ha-år (definitionsmässigt impediment). 

1.511.000ha 
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AC 
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5.10 skogsmarkarealen (ej skogsmark) ovan 
skogsodlingsgränsen. 
Fördelning på län och skogstyp 

BO 

60 

40 

20 

Kä Ila: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer 

D Örttyp 329.000ha 

f::::::::::::)Grästyp 104.000ha 

I7"7"A Bl6bärs-
L.LLJ ristyp 493.000ha 

~Övr. 
~ ristyp 259.000ha 

~Lavtyp 313.000ha 

Summa 1.498.000ha 

• Z och AC län berörs starkt av silurområdet och utmärker sig därför genom hög andel av de bör-
diga skogstyperna örttyp, grästyp och blåbärsristyp, medan lavtypen upptar stora arealer i W och 
BD län (även Z län, Härjedalen). 

• Den vanligaste skogstypen totalt ovan SO är blåbärsristypen, ca 1/3 av arealen. 
• Ört- och lavtypen har ungefär samma omfattning, vardera drygt 20% av arealen. 
• Övriga ristyper (kråkris, ljung, odon, skvattram etc) är vanligast i BD län, 25% av arealen. 

Anm: Skogstypen beskriver fält- och bottenskiktet. Bottenskiktet är typbestämmande för lavmark, 
medan fältskiktet bestämmer typtillhörighetför övriga marker. Genom artsammansättning och 
skilda arters (artgruppers) täckningsgrad kan man få en uppfattning om bl a näringstillgång-
en. Bestämningen utgår från ett examinationsschema och en ackumuleringsregel som går från 
mer krävande mot mindre krävande arter, d v s i ordr:inq örter, ormbunkar, gräs, bärris och 
lavar. 
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5.11 Virkesförrådet per hektar ovan och nedan 
skogsed l i ngsgränsen. 

w 60 

20 

100 

z 60 

20 

100 

AC 6o 

20 

100 

BD 60 

20 

Fördelning på län och huggningsklasser 
samt totalt 

A+B (+01 02+03 04 E TOTALT HKL 

~NEDAN SO 

lavAN so 

Källa: 
Riksskogstaxeringarna 
1973-1981. 

Kommentarer 

• Virkesförrådet per hektar är praktiskt taget inom varje huggningsklass högre nedan SO än ovan. 
För ordinarie gallrings- och slutavverkningsskog (C, D 1, D 2 och D 3) är skillnaden oftast 10 till 
30 m3 sk/ha. 

• Virkesförrådet (genomsnittliga) ovan SO varierar från ca 65m3 sk/ha i BD län till ca 90m3 sk/ha i 
AC län. 

• l AC och BD län är det genomsnittliga virkesförrådet per hektar högre ovan SO än nedan, bl a be-
roende på hög ungskogsandel nedan SO och rel få avverkningar ovan SO. 

Anm: Beträffande definition av huggningsklasser, se 5.8. 



51 

5.12 skogsmarksarealen ovan skogsodlingsgränsen. 
Fördelning på beståndstyp och huggningsklass 
för olika län 

AC 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ro/0 

20 40 60 80 

L Lövskog 59. ooo ha 
Bl Blandskog 171.000 ha 
Ba Barrblandskog 128.000ha 
G Granskog 762.000ha 
T Tallskog 350.000ha 
K Kalmark 

Summa 

L 
Bl 

40.000ha 

1.511.000ha 

z 

\ 

Bo r---...~r?l7<rr.:~~~~ 

G 

T 
K 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1°/0 

20 40 60 80 
Källa: -R öksskogstaxeringarna 1973-1981. 

T 
80 

60 

40 

20 

80 

60 

40 

20 

BD 
Bl F::;:;:;:;:;:.;t;~;;g;~~
Ba 

G 

T 
K 

h:r-7"~7'n'T-n~~'7'H 

l l l 1 1 1' r 1 r r% 
20 40 60 80 

80 

60 

40 

20 

l D Kalmark, plant- och 225 OOOh 
ungskog ( A+B J · a 

130. OOOha 

1777/1 Slutavverknings- 1 002 OOOha 
ICLLLl skog ( 02+03) · · 

Skog som ej bör 
- slutavverkas av 138.000ha 

biologiska skäl (04) 

-
"Skräp- och 
trasskog" (EJ 18.000ha 

Summa 1.511.000ha 

w 
L~~~~~~ B l Bo r---n.--J'?'?'rr-r.777:"1'7 

G 

T 

K 
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,o/o 

20 40 60 80 
Kommentarer, se nästa sida 

80 

60 

40 

20 
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Kommentarer 

Observera att "fyrkanterna" representerar olika arealer, t ex BD län 678 000 ha och W län 51 000 
ha. Säkerheten i fördelningarna är därför varierande och i synnerhet för W län mycket låg. 
• l alla län är genomgående plant- och ungskogsandelen i tallskog betydligt högre än i granskog. För 

tallskog varierar plant- och ungskogsandelen från drygt 20 % till knappt 40 %, medan den för 
granskog är klart under 1 O %. 

• På samma sätt är gallringsskog vanligare i tall- än granskog. Andelen i tallskog pendlar kring 15% 
(undantag AC län) medan den i granskog endast uppgår till enstaka procentenheter. 

• Följaktligen blir andel slutavverkningsmogen skog (D 2) och slutavverkningsskog (D 3) betydligt 
högre i granskogen än i tallskogen. För granskog är andelen ca 60% (undantag W län) och för tall-
skog ca 40%. 

• Skog som av främst klimatiska skäl ej bör slutavverkas (D 4) och tras- och restskog (E) är vanli-
gare i granskog, närmare 10% (undantag W län). l tallskog är andelen någon procentenhet (un-
dantag W län) 

• Barrbland- och blandskogen utgör endast 15 ä 20% av skogsmarksarealen ovan SO i resp län. De 
intar beträffande huggningsklassfördelning ett mellanting mellan de rena tall- resp granskogarna. 

• Lövskogsarealens huggningsklassfördelning överensstämmer närmast med tallskogens, d v s en 
icke obetydlig andel ungskog och gallringsskog och en inte fullt så dominerande andel slutavverk-
ningsskog. 

Anm: Huggningsklasser (bl a D 4) definieras under tig 5.7 och beståndstyp under fig 5.4. 
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5.13 Fjällbarrskogens areal och virkesförråd 
totalt och per hektar för varje län. 
Fördelning inom län av fjällbarrskogens 
virkesförråd på ägare och trädslag 

AC 
3 milj rn3sk 47m3sk/ha 0/o 

p 
.. AB O a 

K 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1°/0 

20 40 60 80 

P Privata 3.0 milj m3sk 
AB Aktiebolag 1.5milj m3sk 
Öa Övriga allmänna 2.5 milj m3sk 
K Kronan 11.0milj ffi3sk 

Summa 18.0 milj m3sk 

z l 
5milj m3sk 36m3;;k/ha 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1°/0 

20 40 60 80 
Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

80 

60 

40 

20 

80 

60 

40 

20 

BD 
9milj. m3sk 31m~k/ha o/o 

.. p 
O a 

80 

60 
K 

40 

20 

D Tall 

D Gran 6.5 milj m3sk 
BD 

297 OOOha Björk 7.0 milj m3sk 

Övr löv +torra . . ~ 
och vindfällen 2·0 milJ m"'Sk 

18.0 miU m3sk 

o/o 

p 
80 

AB 60 
O a 

lJJ 
K 20 

~-r~+-~~~~ o~ 

20 40 60 80 
Kommentarer, se nästa sida 
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Kommentarer 

Observera att "fyrkanterna" representerar olika virkesförråd, t ex BD län 9 milj m3 sk och W län 
0,5 mi l j m3 sk. Säkerheten i fördelningarna är därför varierande och i synnerhet för W län mycket 
låg. 
• Mer än hälften av fjällbarrskogen finns i BD län och drygt 1/4 i Z län. 
• Hälften av virkesförrådet i fjällbarrskogen finns i BD län och närmare 30% i Z län. 
• Virkesförrådet per hektar (genomsnitt) är högst i AC län (47 m3 sk/ha) och lägst i W län (22 

m3 sk/ha). 
• l synnerhet i AC län är björkförrådet dominerande och i Z län granförrådet. 
• Tallen dominerar endast i W län och är försumbar i AC län. 
• Inslaget av övrigt löv och torra träd pendlar kring 15% av virkesförrådet. 

Tokktkäd o~h v~ndfiällen utgök ~a 70 % av v~kke~fiÖkkådet ~ fijällbakk-
~kogen. 
!Foto B Wall~n) 
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5.14 Fjällbarrskogen och den produktiva skogs-
marksarealen ovan skogsed l i ngsgränsen. 
Fördelning på län och höjd över havet 

M.ö.h. 

700+ 

1 OOOha 

150 

50 

600- 150 
700 

50 

500- 150 
600 

50 

400- 150 
500 

50 

-400 150 

3 

3 6 2 

316 

• / ~ 
Produktiv Fjällbarr-
skogsmark skog 
ovan SO 

1J l 77. 000 ha 
-117.000ha 

l H l 254.000ha 

- 127.000ha 

l Hl 465.000ha 

- 159.000ha 

l ? l 503.000ha 
- 98.000ha 

l ? l 211. 000 ha 
50 - 28.000 ha 

o o 
w z 

Källa: Riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

Kommentarer, se nästa sida 

AC BD Summa l HI 1. 510000ha 
- 528.000ha 
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Kommentarer 

• Fjällbarrskogen är främst koncentrerad till Z och BD län. 
e l BD län finns betydande arealer fjällbarrskog redan från 400 m ö h, medan den i övriga län 

egentligen först uppträder på nivåer över 600 ä 700 m ö h. 
• Ca 2/3 av den produktiva skogsmarksarealen ovan SO återfinns i höjdintervallet 400-600 m ö h. 
• Den dominerande arealen av den produktiva skogsmarken ovan SO återfinns i BD län på nivån 

400-500 m ö h, i AC på nivån 500-600 m ö h, i Z på nivån 500-700 m ö h och i W på nivån 
över 700 m ö h. 

5.15 Sammanfattning 

Tidigare avsnitt av detta kapitel kan sammanfattas i följande punkter: 

Enligt riksskogstaxeringen är den produktiva skogsmarksarealen ovan domänver-
kets f d skogsodlingsgräns - extrapolerad över andra ägaregrupper - ca 1,5 milj 
ha. 
Ägoslaget fjällbarrskog utgör mer än 0,5 milj ha. 
Fjällbarrskog återfinns främst i Z och BD län. Dess virkesförråd är lågt 20 a 50 
m3 sk/ha och björkinslaget ofta stort. 
Av den produktiva skogsmarksarealen ovan SO återfinns närmare hälften i BD län, 
25-30% vardera i Z och AC län. Arealen i W län är ytterst begränsad. 
Virkesförrådet ovan SO är mer än 100 milj m3 sk med ca 1/3 vardera i Z, AC och 
BD län. 
Tallskog dominerar i W och BD län samt granskog i Z och AC län. 
Kronan äger ca hälften av arealen ovan SO med starkast dominans i BD län. Bo-
lags- och privatskogar är vanligast i Z län. 
2/3 av skogen ovan SO utgörs av slutavverkningsskog, men icke obetydliga arealer 
röjnings- och gallringsskog finns, främst i Z län. 
Ca 20 % av skogsmarksarealen är bevuxen med skog med en genomsnittlig ålder 
över 160år. 
Den största andelen skog ovan SO på förhållandevis hög bonitet återfinns i Z län. 
Virkesförrådet (genomsnittliga) varierar från 65 till 90m 3 sk/ha mellan de olika 
länen. 
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P~fuggfa ~ fav~kogen, V~tekbo~en. 
(Foto K-E Fk~dzen) 
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6. Inventeringsmetodik 

Vid inventeringen av urskogar i fjällregionen har metodiken avvikit i vissa avseenden 
från den som tillämpats för urskogsinventeringen i övriga landet. Avvikelserna gäller 
såväl det praktiska fältarbetet som kriterierna för urval och värdering. l det följande 
redovisas kortfattat fjällurskogsinventeringens uppläggning samt vilka kriterier för ur-
val och värdering som använts. 

6.1 Uppläggning 
l nventeringen har letts av en central arbetsgrupp med deltagare från naturvårdsverket, 
skogsstyrelsen, domänverket, länsstyrelsen i Västerbottens län och lantbruksuniversi-
tetet. Följande moment har ingått: 

Projektplanering våren 1981 
Överläggningar med länsansvariga, metodikutprovning i Jämtland, juni 1981 
Fältarbete sommaren och hösten 1981 och 1982 
Rapportering W och Z län, årsskiftet 1981/82 
Rapportering AC och BD län, årsskiftet 1982/83 
Sammanställning, bearbetning, komplettering inom centrala arbetsgruppen, våren 
1983 
Samråd centrala arbetsgruppen - länsansvariga angående slutredovisningen, hös-
ten 1983 
slutredovisning, årsskiftet 1983/84 

Inom inventeringens ram har dessutom följande delundersökningar genomförts: 

Uppdrag lämnades till docent Leif Kull man, Umeå universitet, att redovisa en växt-
ekologisk översikt rörande den fjällnära barrskogen. 
Uppdrag lämnades till institutionen för skogstaxering vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet att sammanställa och redovisa den fjällnära barrskogens arealer, virkesförråd, 
huggningsklasser m m. 

samband med inventeringens genomförande i länen har representanter från arbets-
gruppen medverkat i fält och i överläggningar rörande metodik, urvals- och värderings-
kriterier m m. 

Fältarbetet har i första hand utförts av berörda länsstyrelser under medverkan av be-
rörda skogsvårdsstyrelser. l förarbetet till fältinventeringen har följande viktigare del-
moment ingått: 

Litteraturstudier, enkätförfrågningar 
Intervjuer med skogsförvaltare och personer med kunskaper om fjällområdet 
Genomgång av skogsbruksplaner, främst domänverkets 
Granskning av flottledskartor, aktuella skogsbilvägskartor, topografiska kartor, 
vegetationskartor, flygbilder m m 

Förarbetet ledde fram till att storområden kunde avgränsas inom vilka inga skogliga 
åtgärder var kända. Dessa storområden omfattade i många fall -särskilt inom Norr-
botten och Västerbotten -mycket stora, svåröverskådliga och svåråtkomliga arealer. 
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Ett nödvändigt inslag i fältarbetet blev därför avspaning och identifiering av urskogs-
områden från luften efter metodik och kriterier som utprovats för ändamålet. Inven-
tering från helikopter med stickprovsvisa landningar visade sig vara en överlägsen 
metod att snabbt skaffa överblick över storom råden, identifiera och avgränsa urskogar 
samt att erhålla översiktlig kunskap beträffande trädslagsfördelningar, beståndsstruk-
turer, beståndsåldrar, skogstyper, boniteter, speciella urskogskaraktärer, andra ingåen-
de naturtyper m m. Framförallt i Kopparbergs, Jämtlands och i viss mån Västerbot-
tens län medgav inventeringens tidsram även uppföljande undersökningar från marken 
i åtskilliga områden. 

Slutligt urval och värdering gjordes centralt på naturvårdsverket varvid bedömningarna 
från länen i huvudsak följts. Genom den centrala bearbetningen erhölls en värdefull 
samlad överblick av såväl skogsområdenas karaktärer som den tillämpade inventerings-
metodiken. Bl a visade det sig att skillnader mellan länen vad gäller landskapstyper, 
fjällbarrskogsområdenas utsträckning m m lett till svårigheter att tillämpa enhetlig me-
todik för främst områdesavgränsning. Följande är exempel på detta. 

l Västerbottens län, vars förfjällsområde präglas av tämligen distinkta utlöpande fjäll-
randplatåer, föll det sig från början naturligt att avgränsa större sammanhängande om-
råden vilka innehöll hela skalan av fjällskogstyper. l Norrbottens län -vars förfjälls-
område i huvudsak består av vidsträckta, flacka bergkullslätter med få storskaliga 
landskapselement - syntes det i ett första inventeringsskede lämpligt att avgränsa 
mindre, särskilt anslående urskogsobjekt. Detta ledde till ett urval skogs- och bestånds-
typer med stor övervikt för välbestockade, torrträdsrika tallbestånd. Inventerings-
resultatet i Norrbotten kom härigenom att avvika markant från resultaten i Väster-
botten och även från de övriga länens. Avvikelser förekom i ett första skede även 
mellan Kopparbergs län och de övriga länen vad gäller graden av kulturpåverkan i de 
preliminärt redovisade urskogsobjekten. Genom översyn av dessa frågor samt genom 
kompletterande inventeringar och ändrade avgränsningar har dock i stort sett enhet-
lighet kunnat uppnås i den föreliggande redovisningen. Skillnaden mellan Norrbot-
tensinventeringens första och andra skede framgår av nedanstående karta. 

l det slutliga urvalet har endast sådana områden medtagits som värderats till klass 1 
och klass 2 (högsta resp högt värde). Klass 3-om råden (måttligt värde) har således ut-
gått ur riksredovisningen. 

6.2 Kriterier för urval och värdering 
l bilaga 1 redovisas de kriterier som låg till grund för urskogsinventeringen utanför 
fjällregionen. Dessa kriterier gällde i huvudsak även för fjällurskogsinventeringen. 
Vissa skillnader fanns dock som en följd av olikheter mellan objektstyperna i de två 
inventeringarna. Fjällurskogarna omfattar normalt stora intakta skogslandskap medan 
urskogsobjekten utanför fjällregionen utgör relativt små områden med varierande grad 
av kulturpåverkan. l det följande kommenteras vissa aspekter som tillkommit i fjällur-
skogsinventeringen. De grundläggande reglerna för urval och värdering samt kriterier-
nas praktiska tillämpning framgår av bilaga 1. 

Grupp 1 Urvalskriterier/primära värderingskriterier 

a. Kulturpåverkan 
b. Storlek (förutsättning för bibehållande av värde) 
c. Avgränsning (förutsättning för bibehållande av värde) 
d. Successionsstadium -ålder 
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Grupp 2 Sekundära värderingskriterier 

a. Representativitet 
b. Mångformighet 
c. Hotad typ av urskog 
d. Närhet till fjäll 
e. Kontinuitet 

Grupp 3 Tertiära värderingskriterier 

a. Biotop för urskogsgynnade och i övrigt hotade och missgynnade arter, växt- och 
djursamhällen 

b. Dokumenterade undersöknings- och forskningsinsatser 
c. Dokumenterad betydelse för undervisning och rekreation 
d. Betydelse som skoglig genbank 

6.2.1 Urvalskriterier/primära värderingskriterier 
Kulturpåverkan 

Vid urval av områden har huvudregeln varit att spår av systematiska avverkningsåtgär-
der över större ytor inte får förekomma. Med systematiska åtgärder avses såväl sentida 
gallringar eller slutavverkningar som tidigare dimensionsavverkningar, den senare 
typen i de fall större delen av en hel trädgeneration är borthuggen. Begränsade dimen-
sions- eller plockhuggningar har däremot accepterats inom delar av större områden lik-
som i kulturpåverkade enklaver runt bosättningar. Även hårdare äldre huggningar har 
ibland accepterats i ytterkanter eller zoner där helheten och terränganpassade ytter-
gränser har särskilt stort värde. 

Med de regler som gällt för tillåten kulturpåverkan är samtliga utvalda områden natur-
skogar, d v s har uppkommit genom naturlig föryngring. Så gott som samtliga områ-
den har större eller mindre delar som saknar spår av avverkningar och som kan beteck-
nas som verkliga urskogar. 

Storlek 

För urvalet har inga definitiva storleksgränser gällt men områden mindre än 100 ha 
har i regel ej tagits med. Vid värdering har - utom i Kopparbergs län - områden 
mindre än 1 000 ha normalt förts till klass 3 och således uteslutits ur redovisningen. 

storlekskriteriet har en starkt övergripande betydelse vid värdering av enskilda områ-
den. l det storskaliga fjällnära landskapet krävs normalt stora arealer för uppnående av 
bra avgränsningar, mångformighet m m. Endast stora områden förmår vidare rymma 
mer fullständiga skogsekosystem i de långa övergångszonerna mellan skogs- och fjäll-
landskap. 

Avgränsning 

Vid urval har kravet på bra terränganpassad detaljavgränsning ställts högre på små än 
på stora områden. Stora områden omfattar ofta storskaliga landskapselement inom 
vilka detaljer i ytterkanter inte är viktiga. 

Vid värdering har betydande vikt fästs vid om områdena utgör naturgeografiskt välav-
gränsade enheter, t ex hela fjälldalgångar, nederbördsområden, fjällrandplatåer, för-
fjäll etc. 
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Succesionsstadium -ålder 

Jfr bilaga 1. 

6.2.2 sekundära värderingskriterier 
Representativitet 

Representativitetskriteriet har en dubbel funktion i fjällurskogsinventeringen. Värdet 
enligt detta kriterium påverkas av såväl de förekommande skogstypernas som terräng-
formernas representativitet i den fjällnära regionen. Som exempel på det senare kan 
nämnas att barrskogsklädda dalgångar inom fjällområdet är en mycket typisk företeel-
se. Dalgångar med orörd skog har därför tillmätts värde från representativitetssyn-
punkt oavsett om de förekommande skogstyperna är typiska i hela den naturgeogra-
fiska regionen. 

Mångformighet 

Mångformigheten i fjällskogarna är främst betingad av topografiska, geologiska, kli-
matiska och brandhistoriska variationer som leder till mångformighet både i skogsty-
per och beståndsstrukturer. 

Mångformighetskriteriet har Ii ksom storlekskriteriet en övergripande funktion vid vär-
dering av fjällurskogsobjekten. Mångformigheten påverkar förutsättningarna för natur-
liga, terränganpassade yttergränser, till total orördhet, till att hotade skogstyper in-
ryms, till lång beståndskontinuitet samt till artrikedom och överlevnadsmöjligheter 
för flora och fauna. 

Hotad typ av urskog 

Jfr bilaga 1. 

Som exempel på hotade typer kan nämnas lågt belägna ofta grovstammiga tallskogar, 
vilka sedan mycket lång tid varit attraktiva för avverkning samt produktivare gransko-
gar, vilka under senare tid blivit intressanta för skogsbruket. Dessa typer är viktiga 
som representanter för vanliga ståndortsförhållanden i främst dalgångar och sluttning-
ar. Även med hänsyn till flora- och faunavärden är dessa hotade, produktivare typer 
av stor betydelse eftersom hög skoglig produktion som regel är förknippad med hög 
annan biologisk produktion. 

Närhet till fjäll 

Barrurskogar som utan avbrott av större påverkade områden övergår i fjällandskap har 
getts högre värde enligt detta kriterium än sådana som är belägna på långt avstånd från 
de egentliga fjällen. 

Kontinuitet 

All fjällbarrskog har obruten kontinuitet som skogsmark och som regellång bestånds-
kontinuitet varför detta kriterium endast i mycket få fall beaktats. 
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6.2.3 Tertiära värderingskriterier 
Biotop för urskogsgynnade och i övrigt hotade och missgynnade arter, växt- och djur-
samhällen 

Detta kriterium har normalt inte tillämpats under fältinventeringen. Däremot har tidi-
gare insamlad kunskap kunnat användas, främst naturvårdsverkets kartläggning av 
värdefulla faunaområden i fjällregionen (SNV PM 1295). l de fall konstaterade höga 
faunavärden har klart samband med förekomsten av urskog har detta tillfört urskogs-
området ett starkt värde. 

Övriga tertiära värderingskriterier 

Jfr bilaga 1. 

Inom många 1\jcLt.tuJt/.)k.oga.Jr.. t\-LnM goda t\ÖJtu.Uätin-LngaJt t\ÖJt be.Jt-Lk.ande. natuJt-
uppte.ve.,f_/.)e.Jt o~h 1\Jt-L.tut\.U.t-Lv. Någon möj.t-Lghe.t att gJtade.Jta 1\Jt-L.tut\.U.t-Lv/.)-
väJtde.t ho/.) e.Mk.-L.tda uJt/.)k.og/.)obje.k.t haJt do~k. e.j t\unn-L.U -L -Lnve.nte.Jt-Lnge.n {/.)e_ 
äve.n B-L.t 1 av/.)n-Ltt 3 2 5). Ru.t.tda.te.n, Jämt.tand. 
{Foto R Löt\gJte.n) 
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7. Resultat 

l det följande ges en sammanfattning av inventeringens resultat, bl a sammanställning 
av vissa uppgifter i tabell- och diagramform. 

Det måste uttryckligen framhållas att de redovisade arealuppgifterna i många fall 
grundas på grova uppskattningar. Särskilt gäller detta barrskogsarealen som i allmän-
het beräknats med utgångspunkt från topografiska kartans markeringar för barrskog. 
Någon möjlighet att skilja mellan produktiv skogsmark, fjällbarrskog och andra impe-
diment med barrskog annat än genom grova överslagsberäkningar har inte funnits. 

De i inventeringen avgränsade områdena - 64 st - omfattar totalt ca 670 000 ha. 
Drygt hälften av arealen bedöms vara barrskog och resten är myr, fjällhed, björkskog 
och vatten. Av barrskogen, ca 370 000 ha, torde mindre än hälften eller ca 150 000 
ha vara produktiv skogsmark. Den produktiva arealen inom urskogsobjekten utgör ca 
1/10 av den totala produktiva skogsmarksarealen ovan domänverkets f d skogsodlings-
gräns, extrapolerad över andra ägargruppers skogsmark. 

7.1 Urskogarnas fördelning, storlek och an-
del av arealen ovan skogsod Ii ngsgränsen 
(SO-gränsen) 

Urskogsobjekten är tämligen jämnt fördelade mellan länen i relation till länens totala 
skogsmarksareal ovan 50-gränsen. Undantag gäller dock för Jämtlands län som har be-
tydligt mindre urskogsandel i den fjällnära barrskogen än de övriga länen. 

Tabell 1. 1. Urskogsområden. Antal, tota/areal, barrskogsareal och andel av totala barr-
skogsarealen ovan sO-gränsen. 

Urskogsområden Barrskog 
Areal ovan SO-gränsentr 
Totalt, Barr- Barr- Areal, (Inom urskogs-

Län Antal ha skog, ha~ skog,% ha områden,%)~ 

w g 28 150 17 280 61 76 000 (23) 
z 13 56 100 24 300 43 584 000 (4) 
AC 17 194 100 100 700 52 404 000 (25) 
BD 26 391 800 232 700 59 975 000 (24) 

Totalt 64~ 670 150 374 980 56 2 039 000 ( 18) 
-

tr Produktiv skogsmark och fjällbarrskog enligt riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

~ Produktiv skogsmark och barrskogsbevuxna impediment (fjällbarrskog, myrskog och hällmarksskog). 

~ Barrskogsarealen inom urskogsområden kan inte direkt jämföras med totala barrskogsarealen ovan 50-grän· 
sen på grund av att fler markslag räknas som barrskog inom urskogsområdena (jfr tr och ~).Om man an-
tar att myr- och hällmarksområdena ovan 50-gränsen är bevuxna med glesa barrskogar, som producerar 
mindre än 1 m 3 sk/ha-år, till ca 30% skulle den totala barrskogsarealen ovan 50-gränsen ökas med 300 000 
ha. Man får då en totalareal om ca 2,3 milj ha som direkt kan jämföras med urskogarnas barrskogsarea l, d v s 
ca 16% av den totala barrskogen ligger inom urskogsområdena. 

~ Ett område delas av länsgränsen mellan Norrbottens och Västerbottens län. 
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Den produktiva skogsmarkens andel inom områdena har uppskattats med hjälp av bl a 
insamlade fältdata och uppgifter från markägare. 

Tabell 1.2. Urskogsområden. Produktiv skogsmarksareal och andel av totala produk-
tiva skogsmarksarealen ovan so-gränsen. 

Urskogsområden Produktiv skogsmark 
Produktiv skogsmark ovan SO-gränsen~ 

Andel av barr- Andel inom urskogs-
Län Areal, ha skogsareal, % Areal, ha områden,% 

w 5 000 29 51 000 10 
z 15 000 62 442 000 3 
AC 50 000 50 340 000 14 
BD 77 000 33 678 000 11 

Totalt 147 000 39 1 510 000 10 

~Produktiv skogsmark enligt riksskogstaxeringarna 1973-1981. 

7.2 Urskogarnas storlek 
Det fjällnära landskapet utmärks av en starkt mosaikartad blandning av o Ii ka natur-
typer främst barrskog, myr, vatten, fjällbjörkskog och fjällhed. Inom de avgränsade 
urskogsområdena uppgår barrskogsarealen till mellan 30 och 90 % av totalarealen 
inom resp område, med ett medeltal på drygt 50%. Den största barrskogsarealen finns 
inom Sjaunja (31 000 ha), Pärlälven (29 000 ha), Muddus (29 000 ha) och Pessinki 
(24 000 ha) i Norrbottens län samt inom Juktådalen-Matsorliden (22 000 ha) i Väs-
terbottens län. Andra stora områden är Kaitum (20 000 ha), Tjeggelvas ( 15 000 ha) 
och Harrejaure (13 000 ha) i Norrbottens län och Blaiken (14 000 ha), Marsfjället-
styggrubba ( 15 000 ha) och Kirjesålandet ( 11 000 ha) i Västerbottens län. l Jämt-
lands län är Gråberget (7 000 ha) särklassigt störst och i Kopparbergs län Drevdagen 
(6 000 ha) samt Nipfjället (4 500 ha). 

Antal 

31 st-48% 
30 

25 

20 

15 st-24% 
15 

10 9 st-14% 

5 4 st-6% 4 st-6% 

1 st-2% 

-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-40 1000 Ha 

Fig 1.1. Fördelning av urskogsområden på storleksklasser. Areal produktiv skogsmark 
och barrskogsbevuxna impediment (myrskog, hällmarksskog och fjäl/barrskog). 
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7.3 Skyddade områden 
Med skyddade områden avses nationalpark, naturreservat och domänreservat. Flera 
stora fjällreservat saknar bestämmelser om skydd av skog och redovisas ej som skyd-
dade områden i detts sammanhang. Skyddade skogsområden finns inom 21 av de 64 
avgränsade urskogarna. Den skyddade barrskogsarealen uppgår till drygt 60 000 ha 
eller 16% av den totala barrskogsarealen inom de avgränsade urskogsområdena. 

Särklassigt störst är Muddus nationalpark och Vindelfjällens naturreservat med till-
sammans ca 40 000 ha eller 2/3 av den skyddade skogen. Inom Rogens naturreservat 
är 2 000 ha skog skyddad och inom Alajärvi naturreservat 4 000 ha (Påkketanom-
rådet). l övrigt finns ca 7 000 ha skyddad skog inom 11 domänreservat och ca 6 000 
ha inom Töfsingsdalens, Sånfjällets och Stora Sjöfallets (Vietas) nationalparker. 

AC 

D Oskyddat 

~ Skyddat 

Fig 7.2. Urskogsområdenas länsvisa fördelning på skyddade resp oskyddade områden. 
Areal barrskog (produktiv skogsmark och barrskogsbevuxna impediment). 

Urskogsområden 
Tota l barrskogsareal varav skyddad areal 

Län ha % ha % 

w 17 280 5 2 618 15 
z 24 300 6 3 750 15 
AC 100 700 27 16 856 17 
BD 232 700 62 37 600 16 

Summa 374 980 100 60 824 16 
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7.4 Fördelning på värdeklasser 
Av de 64 områdena i inventeringen har 31 st förts till värdeklass 1 och 33 till värde-
klass 2. Ytterligare ett antal områden som finns med i länsinventeringarna-ca 50 st-
har förts till värdeklass 3. Klass 3-om rådena redovisas ej i denna rapport. 

Klass 1-områdena omfattar ca 320 000 ha barrskog eller 85% av barrskogsarealen in-
om redovisade områden. Klass 2-områdena omfattar 54 000 ha barrskog. Områden 
som förts till värdeklass 1 är således i genomsnitt mycket större än områden i värde-
klass 2. 

CJ Värdeklass 1 

~ Värdeklass 2 

AC 

BD 

Fig 1.3 Urskogsområdenas länsvisa fördelning på värdek/asser. Areal barrskog (pro-
duktiv skogsmark och barrskogsbevuxna impediment). 

Urskogsområden 
Värdeklass 1 Värdeklass 2 

Län Antal Areal, ha Antal Areal, ha 

w 5 16 000 4 1 280 
z 4 13 800 9 10 500 
AC 7 82 000 9 18 700 
BD 15 209 000 11 23 700 

Summa 31 320 800 33 54 180 
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7.5 Fördelning på markägarekategorier 
Staten äger genom domänverket och naturvårdsverket mer än 90 % av barrskogarna 
inom urskogsområdena ovan 50-gränsen. 

Fig 7.4. Urskogsområdenas fördelning på markägarekategorier. Areal barrskog (pro-
duktiv skogsmark och barrskogsbevuxna impediment). 

Urskogsområden 
Ägarkategori ha % 

Domänverket 1 317 000 85 
Naturvårdsverket 32 000 8 
Övriga 25 000 7 

Summa 374 000 100 

1 l Domänverkets arealuppgift har inräknats ca 20 000 ha renbetesland 
Z-län under Domänverkets förvaltning. 
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7.6 Fördelning på boniteter 
Vid inventeringen har urskogarnas boniteter (markens grad av bördighet) bedömts. 
Detta har skett mycket översiktligt i tre klasser. Som framgår av nedanstående är 
bonitetsförhållandena sällan enhetliga utom inom vissa stora områden med enhetligt 
låg bonitet. l områden med låg-medel, låg-hög eller medel-hög ligger huvudparten 
av arealen inom resp intervalls lägre del. 

Bonitetsintervall 

Låg bonitet Låg till hög bonitet L 
L-M 
M 

Låg till medelbonitet 
Medelbonitet 

L-H 
M-H 
H 

= Medel till hög bonitet 
Hög bonitet 

Boniteten har bedömts mycket översiktligt med länets bonitetsförhållanden (inom 
fjällregionen) som utgångspunkt. l stort sett motsvarar de tre bonitetsklasserna föl-
jande. 

Låg bonitet = Tillväxten är lägre än 2 m3 sk/ha och år. 
Medelbonitet = Tillväxten är 2-3m3 sk/ha och år. 
Hög bonitet = Tillväxten är högre än 3m 3 sk/ha och år. 

.. . .. 

.. 

. . 
. . 

.. 

20 40 60 80 

80 

60 

40 

20 

Bonitet 
CJLåg 
[EJ Låg- medel 

E7ZJ Medel 

B Låg-hög 

~Medel-hög 

Fig 7.5. Urskogsområdenas länsvisa fördelning på boniteter. Areal barrskog (produk-
tiv skogsmark och barrskogsbevuxna impediment). 
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7. 7 Sammanfattning av urskogsarealer i rela-
tion till skogsbruksintressen och total 
produktiv skogsmarksareal ovan so-.. gransen 

Av nedanstående figurer framgår skogsbrukets intressen idag inom de avgränsade ur-
skogsområdena. 40% av barrskogen utgörs av produktiv skog, ca 150 000 ha. Av denna 
areal är med nuvarande föryngringsmetoder ca 25% intressant för skogsbruk. 20% av 
arealen är skyddad inom naturreservat, nationalparker och domänreservat. Den pro-
duktiva skogsmarksarealen inom områdena utgör 10 % av den totala produktiva 
skogsmarksarealen ovan 50-gränsen. 

o/o 
c:::J Barrskogsbevuxna 

. impediment 
varav 

~ Skyddat 

(?ZJ Produktiv 

80 skogsmark 
varav 

E2QI Intressant för 
skogsbruk 

~ Skyddat 

60 Summa 

40 

20 

o o o o 
o o o o o 

o o o o 

~--+---~---r---+--~~--~--~--~---r--~ o/o 
20 40 60 80 

Fig 7.6. Urskogsområden ovan $O-gränsen. Andelen produktiv skogsmark resp barr-
skogsbevuxna impediment (myrskog, hällmarksskog och fjäl/barrskog). Skyddad areal 
och areal intressant för skogsbruk. 

220000ha 

( 30000ha} 

150000ha 

(40000hal 

( 30000hal 

370000ha 
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E2J Produktiv 1500 OOOha 
skogsmarksareal 

varav 
I<Vl Inom urskogs- 150 OOOha 
~ områden 

varav 
JX;"XX Intressant 
~ för skogs-

bruk 
~ Intressant för 
~ skogsbruk i övrigt 

40000ha 

2 ha 

Fig 7.7. Produktiv skogsmarksareal ovan SO-gränsen. Totalt och inom urskogsområ-
den. Areal intressant för skogsbruk. 
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8. Redovisning av fjällurskogar 

Den länsvisa redovisningen av inventerade urskogar inleds med en allmän översikt över 
vissa förhållanden i länet, tabeller över arealer m m samt en länskarta. För varje om-
råde redovisas sedan i tabellform följande uppgifter: 

geografisk belägenhet (naturgeografisk region, kommun, topografiskt kartblad, 
koordinater och lägesbeskrivning) 
markägarrkategori (domänverket, bolag, privata etc) 
skydd (nationalpark, n a tu r reservat, domän reservat) 
areal ( barrskogsareal inkl barrskogsimpediment~ samt totalareall 
höjd över havet (intervall inom vilket barrskog växer samt högsta höjden) 
bonitet (låg, medel eller hög; markens produktionsförmåga med länet eller regio-
nen som referensområde. l fjällregionen motsvarar bonitetsangivelserna i grova 
drag följande: 
låg = < 2 m3 sk/ha och år, medel = 2-3 m3 sk/ha och år, hög = > 3 m3 sk/ha och 
år) 
värdeklass (klass 1 eller 2; klass 1 utgör de mest värdefulla urskogsområdena. Kri-
terier för urval och värderinq redovisas i kao 6) 

~ Med barrskogsimpediment avses markslaget fjällbarrskog samt myr- och hällmarker med gles barrskog. Markens 
produktionsförmåga är lägre än 1 m3sk/ha och år. 

Förutom tabellsammanställningen finns för varje område en mycket kortfattad be-
skrivning i ord och ett utsnitt ur den topografiska kartan som visar områdets läge och 
ungefärliga gränser. 

l detta sammanhang måste inventeringens översiktliga karaktär särskilt framhållas. De 
uppgifter som samlats in är ungefärliga och i vissa avseenden- t ex då det gällerskogs-
arealer-nästan enbart beräknade med utgångspunkt från topografiska kartor. 
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REGISTER 

Alfabetiskt register över fjällurskogar i Kopparbergs, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. Områden med två namn finns upptagna under båda namnen. 

Län Sid Län Sid 

A N 
Arvesjåkkå BD 159 Nalovardo-Storgidna AC, BD 143 

Nimtek BD 146 
B Nipfjället w 85 
Blaiken AC 127 Njakafjällsområdet AC 125 
Blaikfjället AC 123 Nuortap BD 151 
B lassa BD 160 Närtabäcksdalen AC 131 
Burvattnet-Luletjarve z 104 
Bårgå AC 147 o 
Böltjärnsåsen w 91 Oxfjället AC 119 

D p 
Daimdalen z 111 Palja BO 152 
Dellikälven BD 147 Pessinki BD 183 
Drevdagen w 80 Påkketan BD 179 
Dyllen w 87 Pälkåive BD 153 

Pärlälven BD 161 
G 
G iertsbäcksda len AC 136 R 
Gitsfjället AC 120 Rautasakara BD 177 
Gråberget z 109 Rekdalen z 103 

R ogen z 97 
H R ulldalen z 101 
Harreja u re BD 171 Råvovare AC 137 
Henvålen z 100 
Hornavan BD 156 s 
Hällsjövålen w 89 Sandnäset-Stråda len z 105 
Härbergsdalen z 111 Sjaunja BD 168 

Skardsåsfjället w 79 
J stabburträsk AC 135 
Jougdaberg z 113 Storgidna-Nalovardo BD,AC 143 
Juktådalen-Matsorliden AC 133 Strådalen-Sandnäset z 105 
Järvsjöliden AC 130 Styggrubba-Marsfjället AC 125 

Städjan w 82 
K Stöken AC 122 
Kaitum BD 175 Sånfjället z 99 
Karteva re BD 1p4 
Kirjesålandet AC 128 T 

Tjadnesvare AC 145 
L Tjeggelvas BD 157 
Lina BD 167 T järnafjäll z 108 
Lisjmek BD 155 Tötsingdalen w 88 
Luletjarve-Burvattnet z 104 
Lågsjön z 107 v 
Långsjön BD 150 Vapstälven AC 132 

Varå i ve AC 136 
M Vedungsfjället w 83 
Marsfjället-Styggrubba AC 125 Vietas BD 173 
Matsorliden-Juktådalen AC 133 Vitta ng i BD 179 
Muddus BD 165 
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KOPPARBERGs 
LÄN 

w 



Kopparbergs län 
Allmän översikt 

75 

Fjällmassiven i Kopparbergs län utgörs av mjukt rundade lågfjäll som i regelligger isolerade från 
varandra omgivna och ofta sammanbundna av barrskogsklädda höjdområden eller högslätter. 
Långfjället i länets nordligaste del ingår dock i ett större sammanhängande fjällområde som 
sträcker sig in i Norge. Dessa sydliga fjälltrakter ligger centralt i Skandinavien och har ett för sven-
ska förhållanden utpräglat kontinentalt klimat. 

Den fjällnära barrskogen i Kopparbergs län upptar ibland en förhållandevis smal bård på fjäll-
massivens nedre sluttningar. Detta är fallet i länets södra fjällområden, t ex längs Fulufjällets 
långa östvända sida. Längre norrut och även omedelbart åt nordväst från Fulufjället täcker dock 
den fjällnära barrskogen stora arealer av högplatåerna mellan lågfjällen. Barrskogen uppträder här 
som regel i starkt mosaikartad blandning med myr, fjällhed och småsjöar. 

Merparten av den fjällnära barrskogen i länet utgörs av tallskog. Särskilt de flacka högplatåerna är 
starkt talldominerade. l brantare sluttningar och i inskurna dalgångar finns ibland rena och ofta 
högproduktiva granskogar. Tallskogarna är däremot i regel glesa och lågvuxna men grovstammiga 
på grund av trädens höga ålder. Inslaget av torrträd är i vissa delar påfallande stort. Skogarna präg-
las också genomgående av stark brandpåverkan. Inte sällan påträffas träd med brandmärken som 
vittnar om att de varit med om 3-4 bränder. 

F jä..ttomJc.ådet .{_ KoppaJc.beJc.g-6 fä.n flMak.tM.{.-6eJc.M av mjuflt Jc.undade fåg6jä.ff. 
Ven nJä.ffnä.Jc.a baJc.Jc.-6flogen utgöJc.-6 6Jc.Cim-6t av taff-6flog på fåg6jä.ffen-6 -6futt-
n.{.ngaJc. o~h meffanf.{.ggande höjdomJc.åden. 
(Te~fln.{.ng Afle AJc.on-6-6on) 
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Fjällbjörkskogsbältet är svagt utbildat i Kopparbergs län. Björken bildar- i motsats till vad som 
gäller i de nordligare länen -endast undantagsvis större bestånd och tallen eller granen ersätter 
också björken som skogs- och trädgränsbildare på många håll. 

Inom de höglänta områden det här är frågan om -ca 700 m ö h och högre - har skogsbruk i 
nämnvärd omfattning inte förekommit i sen tid. På en del håll är skogen dock påverkad av dimen-
sionsavverkningar från tiden om kring sekelskiftet. Vidare har ett visst uttag av torrtallar för bränsle 
skett under lång tid. Inom de avgränsade urskogsområdena är påverkan av detta slag i regel av 
ringa omfattning. De flesta av dessa områden inrymmer också större eller mindre partier som så 
gott som helt saknar spår från avverkningar. 

De större fjällnära urskogsområden som idag finns i Kopparbergs län utgörs av glesa talldomine-
rade skogar inom högplatåerna. Det största och tillika mest skogrika av dessa är Drevdagenområ-
det nordväst om Fulufjället. Av övriga platåområden utmärker sig Vedungsfjället genom en 
mycket markant mosa i k av myrar och barrskogar och N ipfjället genom delvis extremt glesa, näs-
tan parkartade skogar. Inom Dyllen finns relativt stor björkinblandning i den glesa tallskogen och 
ett större, sammanhängande område med granskog. Särdeles vacker urskog finns bl a i västra 
Drevdagen, inom myrområdet öster om Stovallsåsen i Nipfjället samt på Frönberget inom Dyl len. 
Av speciellt intresse är ett sentida brandfält i norra Vedungsfjället. 

Av övriga områden kan särskilt nämnas Skardsåsfjället med dess starkt brandpräglade skogar samt 
Töfsingdalen med dess magra blockmarker och frodiga skogsstråk längs Töfsingån. 

Näka Ra~fijä~~et antak ta~~Rogen ofita en pakRaktad RakaRtak med g~e~t 
~tködda tkäd. Hä~~jövå~en. 
(Foto R Lundqv~~t) 
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FÖRTECKNING ÖVER FJÄLLURSKOGAR l KOPPARBERGs LÄN 

Natur- Areal, ha Skydd 
Kart- geogr Värde- Bon i- Barr- Barr-
nr Namn reg · klass t et Totalt skogu Ägare Form skogu 

1 Skardsåsf jället 35 2 L-M 800 770 DV Dr 220 
2 Drevdagen 33 1 L 10 000 6 000 DV, priv 
3 Vedungsfjället 35 1 L-M 5 500 2 300 DV Dr 838 
4 Städjan 35 2 L-M 200 200 DV Dr 200 
5 Nipfjället 35 1 L-M 6 300 4 500 DV, bol, priv (Nr)w-
6 Dyllen 33 1 L-M 3 500 2 000 DV (Nr)w-
7 Hällsjövålen 35 2 L 200 160 DV (Nr)w-
8 Tötsingdalen 35 1 L, H 1 500 1 200 SNV, DV N p 1 360 
9 Böltjärnsåsen 33 2 L 150 150 DV 

u Produktiv skogsmark och barrskogsbevuxna impediment (fjällbarrskog, myrskog och hällmarksskog). 
uu l ng år i naturreservat utan bestämmelser om skogsbruket. 

Naturgeografiska regioner 

33 Förfjällsregionen 
35 Södra fjällregionen 

NATURGEOGRAF/sKA "REGIONER 
l FJÄLLOMRÅDET 

31 JÖ..mtlcx.ncis kambro5i.Lwområ.cie 
32. Norra Norrlands barrskogar 

oc,h bergi<u.Lls~citter 
33 Törfjå.Llsreg\one.n 
3~ Ba.rr -fjäLLbjÖrkskogsornrå.cie NDovre, 
35 .SÖdra. fjå,LLreg•onc-n 
36 Norra. högfjä.LLsregLonen 
~9 rLnnma.rk; och La.ppla.nd.!> 

kontinentala. .:.koga.r !i' Norra. ba.rr&kogsla.ppLa.nd 

• U.rskog~områ.d.en 
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KOPPARBERGs LÄN 
Barrskogsbildande gräns 

- skogsodlingsgräns (Dv 1981) 

- - Gräns för svårföryngrad skog 

övervägande granskogar 

- övervägande tallskogar 

~ Större fjällhedsenklaver 

e Urskogsområden 
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SKARDSÄSFJÄLLET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Malung 
15 c so 
6805/1344 
30 km NV Sälen 
Domänverket 
Domänreservat 220 ha 
19 § NVL (äldre lydelse) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Kopparbergs län 

35 Södra fjällregionen 
800 ha 
770 ha 
550-800 (800) 
Låg-medel 
2 

Skardsåsfjället ingår i en mindre grupp av lågfjäll mellan Fulufjället och Transtrandsfjällen. Det av-
gränsade urskogsområdet omfattar delar av lågfjällens sluttningar och mellanliggande dalbottnar. 

Skogen utgörs till större delen av gles tallskog av torr till frisk ristyp. Granskog förekommer i dal-
bottnarna, av främst frisk ristyp men även örttyper. Tallskogen är överlag starkt brandpräglad. Spår 
från minst fyra bränder finns i delar av området, den senaste från 1860-talet. Vissa sluttningar 
-särskilt Skardsåsfjällets sydsluttning -är så hårt brända att rester från tidigare skogsgeneratio-
ner helt saknas i den nu ca 100-åriga tallsuccessionen. Den äldsta tallgenerationen inom området 
är ca 300 år. 

Inom området finns ett ca 1 000 m långt och 25-100 m brett stormfällt område efter en tromb 
1973. Allt virke efter tromben, ca 1 000 m3 sk, ligger orört. 

Skogen närmast fjället saknar nämnvärda spår från avverkningar, medan lägre belägna partier har 
påverkats måttligt av torrvedsuttag och dimensionsavverkningar. 

Bedömning Området är med hänsyn till det sydliga läget ringa påverkat, har relativt varierade 
skogstyper och är karaktäristiskt för sydliga fjällskogar bl a genom den starka 
brandprägeln. Trombfällningen är ett unikt inslag. Värdet är högt (klass 2). 

0~1'.~~ 
Sk.ata. 1:50 000 
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DREVDAGEN 

Kommun 
Topoblad 

Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvdalen 
15 C NV, NO 
16 C SV, SO 
6850/1315 
20 km SV ldre 
Domänverket, privata 
Delvis 19 § NVL (äldre 
lydelse) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Kopparbergs län 

33 Förfjällsregionen 
10 000 ha 
6 000 ha 
710-850 (850) 
Låg 
1 

Drevdagen är ett vidsträckt, väglöst platåområde på nord- och östsidan av gränsfjäll mot Norge. 
stormorfologin är utpräglat flack med mer markerade höjder endast i söder där terrängen höjer 
sig mot fjällheden. Området utgörs av en mosaik av bergryggar, moränåsar och kullar, tjärnar, 
bäckar, myr och skog. Inom det avgränsade området finns fyra fäbodar, i övrigt saknas bebygg-
else. 

Vkevdagen ~nnehållek en mo~~k av ~kogklädda kullak, ~jöak OQh mljkak. 
(Foto R Lundqv~~t) 
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Skogen inom området utgörs i huvudsak av brandpåverkad gammal tallskog med spridda inslag av 
yngre tallgenerationer uppkomna efter sentida bränder. Den äldsta tallgenerationen överstiger 
500 år. Lokalt i fuktigare svackor finns granskog och i den sydligaste delen, vid Drevsjön, större 
sammanhängande barrblandskogar med stort björkinslag. Tallskogen inom området är i regel 
gles, kortväxt, grovstammig med förtätningar främst i svackor och sluttningar. Inslaget av torr-
skog är ställvis mycket stort, upp mot 40% av virkesvolymen. Dominerande skogstyp inom områ-
det är torr ristyp följd av skarp och frisk ristyp. 

Större delen av Drevdagenområdet är i någon mån påverkat av äldre dimensions- och torrveds-
huggningar. Endast lokalt har dock avverkningarna haft sådan omfattning att de påtagligt påver-
kat skogsvegetationen. Inom stora områden -främst i väster- finns också omfattande till synes 
helt orörda skogar. Totalt torde dessa delar uppgå till ca 2 000 ha. 

Bedömning Stort, mångformigt, skogrikt område i huvudsak orört och med god representa-
tion av vanliga sydliga fjällskogstyper. Området har även dokumenterat högt 
värde för urskogsgynnad fauna. Högsta värde (klass 1 ). 



STÄDJAN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvdalen 
16 c so 
6871/1345 
10 km NO ldre 
Domänverket 
Domänreservat (natur-
reservat) 19 § NVL 
(äldre lydelse) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Kopparbergs län 

35 Södra fjällregionen 
200 ha 
200 ha 
720-850 (850) 
Låg-medel 
2 

Området ligger på Städjans västsluttning. Det utgörs i de övre delarna av ganska branta sluttningar 
som i de nedre, västligaste partierna övergår i en flack platå. Två bäckdalgångar och några myrar 
är markerade terränginslag. 

Skogen domineras av tall utom i bäckdalarna och våtare partier som håller granskog. På platån har 
upprepade bränder gett hedkaraktär åt området med starkt utglesat trädskikt och ljungdominans i 
fältski ktet. Granskogen i bäck d rågen är frodig, högväxt och har inslag av högörter och hägg. 
Skogstypen inom hela området varierar från torr ristyp till frisk örttyp. De äldsta generationerna 
är 300-350 år inom granbestånden och 400-500 år inom tallskogen. 

Området är trots närheten till flera fäbodar så gott som opåverkat av huggningar. Kreatursbete 
har dock förekommit sedan länge och pågår i viss utsträckning fortfarande. 

Bedömning Området upptar begränsad areal men har varierade skogstyper bl a högörtgran-
skog och är obetydligt påverkat av huggningar. Värdet är högt (klass 2). 

Foto .f>_{_d 10 
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Kopparbergs län 

VEDUNGSFJÄLLET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvdalen 
16 D SV 
6865/1365 
25 km NO ldre 
Domänverket 
Domänreservat 838 ha 

N a tu rgeogr re g 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

35 Södra fjällregionen 
5 500 ha 
2 300 ha 
625-800 (800) 
Låg-medel 
1 

Vedungsfjället ligger i nordöstra Dalarna på gränsen mot Härjedalen. Det utgör ett lågfjällsområde 
med mjukt rundade toppar på 1 000 m nivån. At öster, söder och sydväst övergår kalfjället i 
mycket flackt sluttande myrdominerade höjdområden med inströdda, barrskogsbeväxta fast-
marksöar. Det avgränsade området omfattar myr- och barrskogsmosaiken söder och sydväst om 
fjället. Vidare ingår ett barrskogsdominerat platå- och sluttningsområde väster om Vedungsfjället. 

Mindre än hälften av arealen är skogbevuxen. Gles tallskog dominerar på fastmarksytorna i myr-
marken. Granbestånd förekommer här i smala ridåer längs bäckar och på mindre myrholmar som 
inte så ofta nåtts av skogseldar. Tallskogen är som regel flerskiktad och brandpräglad, spår av 
minst fem bränder finns på vissa fastmarkshol mar. l nom platå- och sluttningsområdet i nordväst 
finns även betydande inslag av högväxt sluten barrblandskog. Här finns även en 30 ha stor vit-
nande torrskog efter en brand 1959. Dominerande skogstyp inom området torde vara torr ristyp. 
Variationen är dock stor från skarp till våt ristyp. 

Spår av dimensions- och torrvedshuggningar påträffas lokalt inom området. Stora delar är dock 
orörda och har genom flerskiktning, höga trädåldrar (ca 400 år för både gran och tall) och ställvis 
stort torrträdinslag en anslående urskogskaraktär. 

Bedömning Området omfattar stor areal, innehåller ett flertal representativa skogstyper, har 
intressant brandhistorik med bl a ett sentida brandfält och är i huvudsak orört. 
Högsta värde (klass 1 ). 
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Tokknukok 6ök~komm~k kikiigt i V~dung6jäii~~ ~kog~-mykmo~aik. 
(Foto R Lundqvi~t) 



NIPFJÄLLET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvdalen 
16 C NO 
6885/1345 
20 km NO ldre 
Domänverket, bolag, privata 
(Naturreservat) 
19 § NVL (äldre lydelse) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Kopparbergs län 

35 Södra fjällregionen 
6 300 ha 
4 500 ha 
723-830 (897) 
Låg-medel 
1 

Området utgör ett vidsträckt högland som från en inskjuten dalgång i norra Nipfjället sträcker sig 
ca 15 km norrut. l området ingår Nipfjällets norra sluttningar, ett moränbacklandskap av Rogen-
typ, småsjöar och myrar, avrundade höjder med fjällhed på topparna samt centralt ett större myr-
komplex. 

Ca två tredjedelar av arealen är skogbeväxt. Skogen består i huvudsak av gles, kortväxt men grov 
tallskog med ofta stort inslag av torrträd. På vissa höjder ger tallheden ett "savannartat" intryck 
genom extrem gleshet och de utbredda tillplattade trädkronorna. Tätare och mer virkesrika bestånd 
finns i sluttningar, på myrholmar och i den småkuperade moränterrängen. Tallskogen är i regel 
brandpräglad men har även enkl~ver som undgått brand under lång tid. De äldsta generationerna 
uppgår till ca 450-500 år. Granskog förekommer inom ett fåtal begränsade områden- det största 
om ca 200 ha -:- och står där vanligtvis i sena, 250-300-åriga, successioner. De för de södra fjäll-

Aldek~~pk~dningen äk hög ~ N~pfijälte~ gt~a ~kogak. Tkäde~ åfdkak vak~ekak 
mellan ~a: 70-500 åk. Fökloppet nkån planta ~tf fiökmultning kan ~tkä~ka 
~~g övek 1000 åk. 
(Foto R Löfigken) 
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trakterna typiska ljungdominerade skogstyperna har stor utbredning inom området. Vanligast är 
torr ristyp följd av skarp och frisk ristyp. 

Påverkan från äldre huggningar märks endast lokalt. Stora delar synes helt opåverkade och har 
vacker urskogskaraktär. Området ligger till större delen inom Städjan-Nipfjällets naturreservat 
som dock ej innehåller bestämmelser om skydd av skog. 

Bedömning Området innehåller varierade naturtyper och stor areal orörd skog. Ett flertal 
för den södra fjällregionen karaktäristiska skogstyper finns representerade. 
Högsta värde (klass 1). 



DYLLEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvdalen 
16 C NV 
6885/1315 
30 km NV ldre 
Domänverket 
(Naturreservat) 
19 § NVL (äldre lydelse) 
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N a tu rgeogr reg 
Totalareal 
Barrs ko gsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Kopparbergs län 

33 Förfjällsregionen 
3 500 ha 
2 000 ha 
600-850 (850) 
Låg-medel 
1 

Dyllen utgör ett långsträckt höjdområde inom Långfjällets sydvästligaste del. Det är avdelat från 
det centrala Långfjällsmassivet genom den djupt inskurna Gröveldalen. Höjdområdet är i huvud-
sak flackt. Det är endast starkare kuperat i sydost, där det faller i branter från 850-600 m ö h. 
De ingående naturtyperna utgörs av många mindre och ett stort myrkomplex, småsjöar, fjällhed 
samt barrskog. 

Barrskog täcker knappt två tredjedelar av områdets yta. Skogen i den västra delen utgörs av gles, 
starkt björkblandad tallskog. Ett markant inslag är här några större kala hedar med långsam in-
vandring av skog, s k varder. l den mellersta delen överväger gran och i öster, på Frönbergets bran-
ter, välsluten, högåldrig tallskog med stort torrträdsinslag. Den äldsta generationen inom området 
är över 500 år. Den yngsta av betydelse härrör från gynnsamma föryngringsår under 1930-talet. 
Dominerande skogstyper är torr-frisk ristyp. 

Området är delvis påverkat av äldre plockhuggningar men i huvudsak orört inom flera större 
ytor. I::et ingår nästan helt i Långfjällets naturreservat som dock ej innehåller bestämmelser om 
skydd av skog. 

Bedömning Området är relativt stort, föga påverkat och innehåller skogar av varierande 
karaktär, bl a ovanligt välsluten tallskog samt sentida föryngringar på kala hedar. 
Högsta värde (klass 1 ). 

7:250 000 
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Kopparbergs län 

TÖFSINGDALEN 

Kommun 
Topoblad 

Koordinat 
Läge 
Markägare 

Skydd 

Älvdalen 
16 C NO, NV 
17 C SV, SO 
6899/1326 
40 km N ldre 
Naturvårdsverket, domän-
verket 
Nationalpark 1 360 ha 
(Naturreservat 140 ha samt 
19 § NVL, äldre lydelse) 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

35 Södra fjällregionen 
1 500 ha 
1 200 ha 
660-800 (890) 
Låg, hög 
1 

Tötsingdalen ligger i nordligaste Dalarna mellan Långfjället och Slagufjället. Förutom en central 
syd-nordlig dalgång upp till sjön Tötsingen ingår en kalfjällstopp i öster samt sluttningar ned mot 
Storåns dalgång i väster. Till nationalparkens mest framträdande naturinslag hör ett extremt kargt 
blocklandskap som löper i ett brett öst-västligt stråk genom området samt en synnerligen frodig 
dalgång längs Töfsingån. 

Skogen inom området utgörs i huvudsak av gles och lågväxt tallskog. Inom blocklandskapet är 
den mycket gles med enstaka eller grupper av träd, främst björk. Mer välslutna, högväxta bestånd 
finns på Havdens västvända sluttningar och i en ungefär kilometerbred zon längs Storån och 
dess sjösystem. Längs Töfsingån möter en högväxt grov örtgranskog med inblandning av bl a 
björk, gråal och hägg. Den grova granskogen torde sammanlagt uppgå till ca 75 ha. På översilade 
sluttningar inom parken finns även större lövbestånd med björk och asp. Skogstyperna inom om-
rådet varierar från skarp ristyp till frisk örttyp. 

Spår av avverkningar finns i begränsad omfattning i de delar av området som ligger utanför natio-
nalparken. l övrigt är området orört. 

Bedömning Relativt stort område med extrema växtbetingelser, orörda skogar och starkt 
varierade skogstyper. Högsta värde (klass 1 ). Fo.to -6-i..d 77 



HÄLLSJÖVÄLEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvdalen 
16 C NO 
6894/1329 
30 km NNV ldre 
Domänverket 
(N a tu r reservat) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Kopparbergs län 

35 Södra fjällregionen 
200 ha 
160 ha 
790-820 (820) 
Låg 
2 

Grund dalgång högt upp på Långfjällets östsida. Dalens centrala del upptas av myrmark medan 
sidorna är skogbeväxta. Skogen utgörs av gles men ställvis högväxt, tallurskog i sent successions-
stadium. Den äldsta generationen är nära 500 år. l tallskogen finns även mindre stråk av gran och 
björk. Skogstypen varierar från torr-frisk ristyp. Området ingår i Långfjällets naturreservat som 
dock ej innehåller bestämmelser om skydd av skog. 

Bedömning Området är litet men välavgränsat och innehåller orörd skog i sent successions-
stadium. Värdet är högt (klass 2). 

Sb..a.ta. 1:50 000 
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I~om Häf~jövåf~~ ni~~ k~fativt högväxta b~~tå~d äv~~ i ~~fut~i~g tiff 
k~ffijäff~t. 
(Foto R Lu~dqvi~t) 



BÖL T JÄRNSÄSEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Älvdalen 
17 c so 
6903/1339 
40 km N ldre 
Domänverket 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Kopparbergs län 

33 Förfjällsregionen 
150 ha 
150 ha 
750-820 (820) 
Låg 
2 

Låg fastmarkshöjd på starkt myrdominerad, vidsträckt högplatå i nordligaste Dalarna. På hela 
platån växer gles men grov tallskog av torr-skarp ristyp. Området är i stort sett orört av hugg-
ningar och innehåller högåldriga successioner samt stort inslag av torrträd. 

Bedömning Litet men välavgränsat område med orörd skog och sena successioner. Värdet är 
högt (klass 2). 

Sk.a..ta.. 1:50 000 
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JÄMTLANDS 
LÄN 

z 



Jämtlands län 
Allmän översikt 

93 

Den fjällnära barrskogszonen i Jämtlands län har relativt varierande landskaps- och terrängförhål-
landen. Här finns såväl norra högfjällsregionens fjäll med skarp relief och inskurna dalgångar, som 
södra fjällregionens mer avrundade fjäll och högplatåer. Även klimatet är mer varierat än i de öv-
riga länen genom det starka maritima inflytandet genom fjällpassen i centrala Jämtland. 

l nom Härjedalen i södra delen av länet är det fjällnära barrskogslandskapet Ii kartat det i Koppar-
bergs län. Skogen utgörs här i regel av glesa tallskogar på höjdområden med enstaka lågfjäll. På 
vissa håll finns dock även större, grandominerade områden. Längre norrut i höjd med Storsjön 
blir skogarna allt mer grandominerade, något som sedan fortsätter genom norra Jämtland och 
Västerbotten ända upp till södra Norrbotten. Granskogarna täcker såväl fjällsidornas långa slutt-
ningsområden som högplatåer och djupt inskurna dalgångar. Lokalt förekommer även tallskogar 
och tallinblandning i granskogen. 

I Jämttand utgök~ den 6Jällnäka bakk~kogen i huvu~ak av gka~kog. Gkan-
klädda i~kukna 6Jälldalak äk vanliga, ~äk~kilt i den nokka lä~delen. 
!TeQkning Åke Ako~~on) 
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l centrala Jämtland påverkas den fjällnära barrskogen i hög grad av det maritima klimatinflytan-
det. Detta märks bl a i en avsevärt sänkt barrskogsgräns mot fjället jämfört med områden med 
mer kontinentalt klimat. l en del västliga dalgångar inom fjällpassen mot Norge når barrskogen 
inte högre än 550 m ö h. 

Den fjällnära barrskogen i Jämtland är betydligt mer kulturpåverkad än i Västerbotten och Norr-
botten. Här finns även relativt sett mindre arealer orörd skog än i Kopparbergs län. Orsakerna till 
detta förhållande är flera. Dels har de fjällnära trakterna i Jämtland sedan länge haft relativt stor 
befolkning, dels hade dessa trakter tidigare ett gynnsammare läge i förhållande till transportleder 
och kustbundna sågverk. Dimensionsavverkningarna i Jämtland inleddes därför tidigare och blev 
mer genomgripande än i den nordligare länen. Även ägoförhållandena har troligtvis haft betydel-
se. Jämtlands fjällnära skogar ägs till största delen av bolag och privata. Dessa har av allt att döma 
haft betydligt större aktivitet såväl under dimensionshuggningsepoken som under senare tid än 
domänverket som förvaltar större delen av de fjällnära skogarna i de övriga länen. De återstående 
orörda områdena i Jämtland är således relativt få och begränsade till arealen. Flera av de avgrän-
sade urskogarna har karaktär av restskogar vilka av olika tillfälligheter kommit att undgå avverk-
ning. 

Av Jämtlands urskogar kan bl a framhållas Gråberget vid Hotagenfjällen. Inom detta område finns 
stora orörda skogar och framför allt en avsevärd areal sällsynt ståtliga granskogar. Ett representa-
tivt område för de västliga maritimt påverkade skogarna är Sandnäset-Strådalen. Daimdalen i 
norra Jämtland är en intakt grandominerad dalgång och Rulldalen vid Anarisfjällen är en orörd 
och skogligt mångformig del av dalgångarna runt Vålådalen. 

Gka~kog ~~om Gkabekgetomkådet. 
[Foto L I~ak~~o~) 
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FÖRTECKNING ÖVER FJÄLLURSKOGAR l JÄMTLANDs LÄN 

Natur- Areal, ha Skydd 
Kart- geogr Värde- Bon i- Barr- Barr-
nr Namn reg klass t et Totalt skog* Ägare Form skog* 

1 R ogen 35 2 L 3 000 2 000 DV~ Nr 2 000 
2 Sånfjället 35 2 L-H 1 600 1 600 SNV N p 1 600 
3 Henvålen 35 2 L 9 000 2 000 DV, priv 
4 R ulldalen 35 1 L-M 3 500 2 000 DV, DV~ 
5 Rekdalen 35 2 M-H 600 300 DV~ 

6 Sandnäset-Strådalen 34 1 L-H 4 500 1 800 DV~ 

7 Lågsjön 34 2 L-M 3 200 800 DV~ 

8 Luletjarve-Burvattnet 35 2 L 2 000 1 000 DV~ Nr 150 
9 Tjärnafjäll 35 2 L-M 2 500 1 000 Bol, DV~ 

10 Gråberget 35 1 L-H 17 000 7 000 DV~ 

11 Jougdaberg 36 2 L-M 2 500 1 500 DV~ 

12 Härbergsdalen 36 2 L-M 700 300 DV~ 

13 Daimdalen 36 1 L-M 6 000 3 000 DV~ 

1:r Produktiv skogsmark och barrskogsbevuxna impediment (fjällbarrskog, myrskog och hällmarksskog). 
~ Renbetesland under domänverkets förvaltning. 

Naturgeografiska regioner 

34 Barr- fjällbjörkskogsområde N Dovre 
35 Södra fjällregionen 
36 Norra högfjällsregionen 
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RO GEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Härjedalen 
17CSV,SO 
6909/1330 
40 km S Funäsdalen 
Renbetesland (DV förvalt) 
N a tu r reservat 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

35 S fjällregionen 
3 000 ha 
2 000 ha 
760-800 (900) 
Låg 
2 

Rogen utgör ett relativt flackt platåartat landskap med enstaka, mjukt formade lågfjäll. Terrängen 
mellan lågfjällen intas av extremt småkuperad, blockrik moränmark med mosaiker av åsar och 
småsjöar samt flera större sjöar. Området är typlokal för en speciell moräntyp, Rogenmorän. 

Det magra underlaget har gett upphov till en mycket fattig, ensartad vegetation bestående av gles 
lågvuxen tallskog av främst torr och skarp lavristyp. Gran förekommer sällsynt i fuktigare partier 
och är något vanligare i de västligare delarna. Björk förekommer främst i höjdlägen där den på ca 
800 m höjd bildar trädgräns tillsammans med tall. 

Skata 1:700 000 
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Trots skogens magra och glesa karaktär har avverkningar förekommit i stora delar av området. 
Den sista kända avverkningen härrör från 1940-talet och berörde områdets västra delar kring sjön 
Rogen. Andra delar är dock föga påverkade. Ett större sammanhängande sådant område har·av~ 
gränsats i sydost. Skogen är här allmänt något mindre gles än normalt, olikåldrig och med spår 
från flera bränder. Torrakor är vanliga och ofta beväxta med den förRogen karakteristiska varg-
laven ( Letharia vulpina). 

Bedömning Områdets främsta naturvärden torde vara knutna till geologin och landskapsbil-
den. Även skogen har dock stora värden genom sin orördhet och särprägel i öv-
rigt. Värdet från urskogssynpunkt är högt (klass 2). 

Rog~~ bloe~k~~a mokän äk b~växt m~d magka tal~~ogak. 
(Foto L I~a~~~on) 



SANFJÄLLET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Härjedalen 
17 D, SO 
6912/1386 
10 km SV Hedeviken 
Naturvårdsverket 
Nationalpark 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

35 S fjällregionen 
1 600 ha 
1 600 ha 
440-800 (800) 
Låg-hög 
2 

Sånfjället är ett särpräglat, formskönt fjällområde som ensamt reser sig ur det flacka skogslandet 
i centrala Härjedalen. En del av fjällets nordostsida avsattes 1909 som nationalpark. Det avgrän-
sade urskogsområdet omfattar den barrskogsklädda delen av parken, vilken sträcker sig mellan 
440 och800m höjd. 

Granskog dominerar vid fjällets fot samt i den norra delen av sluttningen. Särskilt i de nedre de-
larna är skogen välsluten och högväxt. På sluttningen finns varierande beståndstyper med i höjd-
led tilltagande gleshet. Den dominerande skogstypen är frisk ristyp, men även örtristyp och ört-
typ förekommer. Det östra hörnet av parken domineras av gles tallskog. Spår från fyra bränder 
kan här urskiljas, den senaste drabbade området vid slutet av 1700-talet. 

Skogen inom nationalparken är påverkad av en dimensionshuggning vid sekelskiftet. Påverkan 
varierar dock och beståndsbilden ger idag genom förekomst av torrakor och lågor, olikåldrighet 
och höga trädåldrar-mer än 300 år -ett orört intryck. 

Bedömning Området är variationsrikt och innehåller många för regionen vanliga skogstyper, 
både höga och låga boniteter, från skogsland till kalfjäll. Värdet är högt (klass 2). 



HENVÅLEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Härjedalen, Berg 
18 D SV, SO 
6957/1378 
40 km NV Vemdalen 
Domänverket, privat 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

35 S fjällregionen 
9 000 ha 
2 000 ha 
750-900 (1 080) 
Låg 
2 

Henvålenområdet ingår i en fjällrandplatå som sträcker sig ca 50 km åt sydost från Helags-
fjällen. Platån domineras av vidsträckta, svagt sluttande blandmyrar mellan enstaka skogklädda 
höjder och lågfjäll, av vilka några når upp över 1 000 m höjd. 

Det avgränsade området utgör en kuperad del av platån. Endast 20 % av arealen är barrskogs-
klädd. Barrskogen, huvudsakligen granskog av frisk ristyp, är bunden till fjällens och bergens 
sluttningar. l vissa skyddade sluttningar når den ända upp till 900 m höjd. Skogen är olikåldrig 
med en äldsta generation om ca 300 år. Spår av bränder saknas. 

Bortsett från lokal påverkan runt två gamla bosättningar är området opåverkat av huggningar. En 
dimensionsstämpling utfördes 1916, men avverkningen verkställdes aldrig. Omgivande skogsmar-
ker är dimensionsavverkade. 

Bedömning 

Sk.aia 1:100 000 

Området innehåller relativt stor sammanlagd areal opåverkad höjdlägesgranskog i 
en mosaik av skog, fjäll och myr. Värdet är högt (klass 2). 



RULLDALEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Åre 
19 D SV, SO 
7007/1375 
20 km S Undersåker 
Domänv, renbetes! (DV förv) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

35 S fjällregionen 
3 500 ha 
2 000 ha 
640-750 (1 000) 
Låg-medel 
1 

Rulldalen ligger mellan Anarisfjällen och Hottägsfjället i Vålådalens östliga förlängning. l det av-
gränsade området ingår - förutom huvuddalen längs Rullån- även mindre sidedalar åt norr och 
söder samt ett bergsområde i nordost. 

Området har varierade terrängförhållanden med dalsidor i olika exponeringar, mindre bergs-
massiv, myrar samt ett plant deltaområde vid Rullåns mynning. Inom deltaområdet dominerar 
mycket grov kortväxt tallskog. Tallskog av högstammig typ förekommer i de nord-västliga slutt-
ningarna. Även inom bergsområdet i nordost finns tallskog medan R ulldalens centrala delar domi-
neras av gran. l granskogen finns såväl glesa som täta bestånd. Frisk ristyp är vanligast men även 
frisk örtristyp-örttyp förekommer. 
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Spår av avverkningar - förmodligen torrvedsuttag - finns i de västligaste delarna. Dessa innebär 
dock endast marginell påverkan och i övrigt är området opåverkat av huggningar. Hög ålderssprid-
ning med högsta trädåldrar upp emot 400 år, varierad beståndsstruktur, metergrova tallar, lågor 
och torrakor ger stora delar av området en anslående karaktär. 

Bedömning Området är i huvudsak orört, är relativt stort, välavgränsat samt ovanligt mång-
formigt vad gäller terräng- och skogstyper. Det har även speciellt värde som orörd 
del av Rekdalen-Vålådalen-Rulldalens omfattande naturskogar (Se Rekdalen). 
Högsta värde (klass 1 ). 

Rulldal~n ~änn~t~~~~ av vat~~kand~ b~~tånd~typ~k o~h tkäd~lag~btandn~ngak. 
(Foto L I~a~~~on) Foto ~~d 63 



REKDALEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Are 
19 D SV 
7010/1351 
20 km SV Undersåker 
Renbetesland ( DV förvalt) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrs k o gsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

35 S fjällregionen 
600 ha 
300 ha 
600-700 (700) 
Medel-hög 
2 

Skogrik dalgång som sträcker sig från Vålådalen åt nordväst mellan Ottfjället och Kyrkstens-
fjället ned mot Ottsjön. Det avgränsade området omfattar en mindre, övre del av dalgången. 

Terrängen i området är bruten med branter och bäckraviner. Vegetationen består i huvudsak av 
frodig granskog av frisk örttyp. Virkesförrådet är för fjällskogsförhållande~ ställvis ovanligt hög 
med upp emot 200 m3 sk/ha. Skogen är i övrigt olikåldrig med högsta trädåldrar omkring 300 år 
och innehåller rikligt med lågor i olika nedbrytningsstadier. Runt en bosättning inom området är 
den påverkad av husbehovsuttag. 

l ett större sammanhang utgör dalgångskomplexet Rekdalen-Vålådalen-Rulldalen ett särpräglat 
och från många utgångspunkter värdefullt fjällomslutet naturskogsområde, dock med något för 
hög grad av kulturpåverkan för att i sin helhet inrymmas i denna inventering. 

Bedömning Området har speciellt värde genom de högproduktiva förhållandena och som 
orörd del av Rekdalens-Vålådalens-Rulldalens omfattande naturskogar. Värdet 
är högt (klass 2). 
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Jämtlands län 

LULETJARVE-BURVATTNET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Are 
20 D NO, 21 D SO 
7104/1379 
50 km N Järpen 
Renbetesland (D V förval t) 
Naturreservat 150 ha 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

35 S fjällregionen 
2 000 ha 
1 000 ha 
550-650 (700) 
Låg 
2 

Burvattnet och Mjölkvattnet är två långsträckta sjöar i en fjälldalgång mellan Sösjöfjällen och Old-
fjällen. Sjöarna omges av ett smalt barrskogsbälte. Bitvis når fjällbjörkskog ner till sjönivåerna. 
Myrmarker av backkärrtyp upptar stor areal, särskilt i områdets södra, terassartade sluttningar. 

Södra delen av området- som ingår i Luletjarve naturreservat- innehåller i huvudsak glesa gran-
och tallskogar. Vid Burvattnet finns sammanhängande granskogar mestadels av frisk ristyp i de 
brantare väst- och sydsluttningarna. l bäckdalar och raviner påträffas frodigare örttyper. 

Både Mjölkvattnet och Burvattnet reglerades 1943 varvid skogen inom överdämningsområdet av-
verkades. Några andra avverkningsåtgärder har inte vidtagits. Stor åldersspridning, höga träd-
åldrar (tall 550, gran 300), samt rikligt med lågor och torrakor präglar skogen. Spår av bränder 
finns ej. 

l samband med regleringen undersöktes områdets skogar och myrar av Arnborg och Sjörs (Sve-
riges natur årsbok 1943). 

Bedömning Området har varierade, orörda skogar i mycket sena successioner. Det ingår dess-
utom i ett större område med dokumenterade värden för urskoqsqynnad fauna. 
Värdet är högt (klass 2). Fo:to Jr.a.ppOJtte.M om..6ta.g 



SANDNÄSET-STRADALEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Are 
20 C NO 
7079/1335 
50 km NV Are 
Renbetesland ( DV förval t) 
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Naturgeogr reg 

Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

34 Barr-fjällbjörkskogsom-
råde N Dovre 
4 500 ha 
1 800 ha 
425-550 (650) 
Låg-hög 
1 

Området ligger intill riksgränsen i en bred dalgång som åt norr går upp mellan Skäckerfjällen och 
ett fjällområde med samma namn på norska sidan. Det utgörs i söder av kuperad skogsterräng 
(Sandnäset) och i norr av strådalens mjuka, relativt skogfattiga dalgång. 

Den starkt småkuperade södra hälften av området innehåller skogrika raviner, dalsänkor, berg-
ryggar samt myrar och tjärnar. Granskog, ofta björkblandad dominerar helt. Den kalkrika berg-
grunden ger ofta frodiga och välslutna bestånd, särskilt i sluttningar. Tall växer sporadiskt på och 
kring myrar samt på de övre delarna av bergryggarna. sluttningarna mot strådalsälven i den norra 
delen av området innehåller en mosaik av myr och barrskogsklädda fastmarksholmar. Skogen 
varierar här starkt från örtrika grovväxta granbestånd till glesa magra tallskogar. 

Skcd.a 1: 100 000 
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Skogen är olikåldrig och luckig och har rik förekomst av lågor, torra och toppskadade träd. Be-
gränsade huggningar gjordes 1930 vid Strådalsälven. l Sandnäsområdet har dimensions- och trakt-
huggning förekommit i liten utsträckning. 

l dessa västliga, starkt maritimt påverkade trakter, når trädgränsen sällan över 650 m ö h och då 
endast i form av svagt utbildad fjällbjörk. Sammanhängande barrskog påträffas som högst kring 
550 m inom området. 

Bedömning Området är relativt stort och skogrikt och har stor variation i terrängformer, bio-
toper och skogstyper. Det är direkt anknutet till fjäll och har speciellt intresse 
som representant för västliga maritimt påverkade skogsområden. Högsta värde 
(klass 1). 

Stkådaf~n. I bakgkund~n Skä~k~k6jäff~n. 
(Foto L I~ak~~on) 



LAGSJÖN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Are 
20 D NV 
7091/1355 
50 km N Are 
Renbetesland (DV förvalt) 
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Naturgeogr reg 

Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

34 Barr-fjällbjörkskogsom-
råde N Dovre 
3 200 ha 
800 ha 
420-500 (600) 
Låg-medel 
2 

Området ligger inom Skäckerfjällens östra sluttningar mot sjön Torrön. Det utgörs av en små-
kuperad platå vars centrala del upptas av Lågsjön. Platån består i övrigt av en mosaik av myrar av 
backkärrtyp och skogklädda fastmarker. 

Sjö- och myrarealen är stor inom området. Endast 25 % av ytan är skogbeväxt. Gles, kortväxt 
men mycket rotgrov tallskog är vanlig inom höjdpartier medan mer växtliga bland- och gransko-
gar dominerar i sluttningar och sänkor. Björk förekommer i varierande inblandning. Skogstyperna 
varierar från skarp lavristyp till fuktig ristyp. Den brutna terrängen gör att såväl skogstyper som 
trädslag uppträder mosaikartat. 

Skogen har särskilt inom tallbestånden en anslående prägel genom rik förekomst av grova, silver-
färgade torrträd, lågor och topptorkade gamla träd. En del mycket gamla brandspår förekommer 
inom området. Endast sporadisk fällning av torrträd, troligen kring sekelskiftet, har förekommit. 

Bedömning Området är variationsrikt vad gäller skogstyper och trädslagsblandning. Det 
ligger i en naturgeografisk region inom vilken endast ytterligare ett urskogsom-
råde avgränsats (Sandnäset-Strådalen). Värdet är högt (klass 2). 



T JÄRNAFJÄLL 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Krokom 
20 E, NO 
7091/1446 
40 km V Strömsund 
Bolag, renbetes! (DV förv) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

35 S fjällregionen 
2 500 ha 
1 000 ha 
600-725 (918) 
Låg-medel 
2 

Tjärnafjäll utgör det sydligaste lågfjället i Hotagsfjällen. Det bildar tillsammans med två angrän-
sande bergsmassiv en milslång förkastningsbrant som sträcker sig i öst-västlig riktning. Branten 
utgör avslutning åt söder av fjällområdet och höjer sig över låglandet med 200-300 m. 

Inom området finns kalfjäll, myr, fjällbjörkskog och granskog. Granskogen täcker drygt en tredje-
del av marken. Den växer främst i sluttningar och kan där vara relativt välsluten. Vanligast är 
dock glesa granskogar med gruppställda, lågväxta, rotgrova träd och varierande björkinblandning. 
Den friska ristypen dominerar bland områdets skogstyper. l sluttningar finns vanligen ett rikligt 
örtinslag och även frodiga högörtgranskogar (Hundklumpens nordostsida). 

Skogen är olikåldrig med högsta trädåldrar om ca 400 år. Lågor och torrakor är mycket vanliga. 
Huggningar har inte förekommit. Omgivande skogar är starkt påverkade av huggningar och det av-
gränsade urskogsområdet har karaktär av restskog. 

Bedömning Orört variationsrikt område med flera natur- och skogstyper, bl a högörtgran-
skog. Högt värde (klass 2). 

Ska-ta 1: 100 000 



GRÅBERGET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Krokom 
21 E, F 
7115/1453 
50 km NV Strömsund 
Renbetesland (DV förvalt) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

35 S fjällregionen 
17 000 ha 
7 000 ha 
500-700 (880) 
Låg-hög 
1 

Gråberget ligger på gränsen mellan fjäll- och förfjällterräng inom Hotagenfjällens östligaste del. 
Det gränsar i väster och söder mot kalfjäll eller fjällbjörksdominerade områden, åt öster och norr 
mot barrskogsområden. Området innehåller en mjukt kuperad, variationsrik terräng med bl a flera 
lågfjäll, barrskogsklädda bergsmassiv, dödismoränlandskap, vidsträckta myrområden samt sjöar 
och vattendrag. 

Barrskogen täcker ungefär en tredjedel av arealen. De största sammanhängande barrskogarna finns 
i öster vid Gråberget samt i områdets nordostligaste del. l övrigt präglas lågfjällens och bergsmassi-
vens nedre sluttningar generellt c.v barrskogsbeväxta zoner av varierande bredd. Granen är det 
dominerande trädslaget men även tall förekommer, främst inom område med dödismorän. 

Gkåbekgetomkådet hak ~tok mångnokm~ghet ~ tekkäng- och natuktypek. B~{den 
v~~ak ett av~n~tt med ~måkupekad ~kog~-mykmo~a~k. I bakgkunden Hotagennjä{{en. 
(Foto L I~ak~~on) 
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Ett utmärkande drag för Gråbergområdets barrskogar är den relativt stora andelen grovstammig 
och högväxt granskog. Denna täcker sammanlagt mer än 1 000 ha på bergs- och fjällsluttningar i 
områdets östra del. Trädlängder upp mot 30 m och brösthöjdsdiametrar om 50-80 cm är inte 
ovanliga. Brandspår förekommer ej och beståndsstrukturen präglas av lång kontinuitet. De äldsta 
träden är drygt 350 år. Frisk ris-ekbräkenristyp dominerar. Även örttyp är vanlig. Utöver denna 
för höjdläget ovanligt ståtliga granskog förekommer även vidsträckta områden med fjällgransko-
gar av mer normalt glest och lågväxt slag. Tallskogarna inom moränmarkerna är lågvuxna men 
stamgrova och i motsats till granskogen brandpräglade. Vanliga tallskogstyper är torr ristyp-lav-
ristyp. 

Kring sekelskiftet fram till 1930-talet pågick omfattande avverkningar i angränsande områden. 
Gråbergets skogar har dock lämnats orörda. Olikåldrighet, varierad beståndsstruktur, rik före-
komst av torrträd och lågor ger såväl gran- som tallskogarna en anslående karaktär. 

Bedömning Stort, mångformigt, orört område med en rik uppsättning olika skogstyper bl a 
högproduktiv granskog. Det är dessutom nära anknutet till större fjällområden 
och har dokumenterat höga värden för urskogsgynnad fauna. Högsta värde (klass 
1 ). 

Sb..a.ia 1 : 2 5O O O O 
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Jämtlands län 

HÄRBERGSDALEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Strömsund 
22 E 
7181/1441 
30 km NO Gäddede 
Renbetesland (DV förvalt) 

Naturgeogr reg 36 N högfjällsregionen 
Totalareal 700 ha 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

300 ha 
420-600 (600) 
Låg-medel 
2 

Dalgång i Mellanskogsfjällen mellan fjällen Uredakke och Ertseke. Det avgränsade området om-
fattar dalens övre del där den bildar en relativt mjuk sänka mellan ett antal 1 000 m toppar. 

Dalgångens botten och nedre sidor domineras av myrmarker. Merparten av skogen finns på de 
sydvända sluttningarna. Den utgörs av gles och lågväxt, högåldrig granskog med i regel stor björk-
inblandning. l vissa översilade sluttningar är skogen mer sluten och högväxt med brösthöjdsdia-
metrar kring 40-50 cm och 15-17 m höjd. Skogstypen i dessa begränsade frodigare partier ut-
görs av örtristyp-örttyp medan frisk ristyp dominerar i övrigt. 

Området är orört av huggningar. Det gränsar mot dimensionsavverkad skog i öster och i övrigt 
mot kalfjäll. 

Bedömning 

DAIMDALEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Liten, orörd del av större dalgång. Skogen är representativ för regionen och be-
finner sig i sent successionsstadium. Värdet är högt (klass 2). 

Strömsund 
22 E, F 
7186/1449 
40 km NO Gäddede 
Renbetesland (DV förvalt) 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

36 N högfjällsregionen 
6 000 ha 
3 000 ha 
550-680 (706) 
Låg-medel 
1 

Daimdalen är en av flera långsträckta öst-västliga dalgångar i de norra Jämtlandsfjällen. Den ut-
gör en välavgränsad enhet med öppning åt öster genom ett pass mot Saxåns större dalgång. Den 
östra delen är grund och bred och innehåller bergsmassiv, sjöar, småkuperade moränmarker och 
myrar medan den västra delen är hopträngd, sjöutfylld och med relativt brant sluttande fjäll-
sidor. 

Dalgången är beväxt med gran och björk i växlande blandningar. Björk dominerar i väster, gran i 
öster. Skogen är i allmänhet lågvuxen, olikåldrig, (100-300 år) gles och luckig med åt öster till-
tagande täthet och höjd. Merparten av skogen står i sydsluttningarna. Dominerande skogstyp är 
frisk ristyp som ibland övergår i frisk örtristyp-örttyp. 

Avverkningar för husbehov har förekommit i anslutning till två i dag övergivna bosättningar. På-
verkan är dock lokal och marginell. Dalgången i övrigt är orörd. 

Bedömning Stor, välavgränsad, dalgång med orörd skog och oreglerat vattensystem. Varie-
rad terräng. Som fjälldalgång är området sällsynt intakt. Högsta värde (klass 1 ). 
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JOUGDABERG 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Strömsund 
22 E 
7162/1440 
20 km NO Gäddede 
Renbetesland (DV förvalt) 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Jämtlands län 

36 N högfjällsregionen 
2 500 ha 
1 500 ha 
500-650 (650) 
Låg-medel 
2 

Området ligger längst in i Lappdalens långsträckta dalgång i Klumpevattenfjällen. Dalgången, som 
här är bred och grund, har en små kuperad, blockrik terräng med myrmarker, småsjöar och skog-
klädda sluttningar. 

Skogen är gles, särskilt i nordsluttningar, och utgörs uteslutande av gran och björk i varierande 
blandningar. l branta sydlägen med översilande vatten förekommer relativt välslutna bestånd. 
Skogstypen är här av frisk örttyp, ofta högörttyp medan den normalt är av frisk ristyp. 

Skogen är utan brandspår och i sent successionsstadium. Lågor och torrakor förekommer i varie-
rande mängder beroende av beståndens slutenhet. Husbehovshuggningar har i begränsad utsträck-
ning utförts i anslutning till kronohemmanet Jougdaberg i den östligaste delen. l övrigt är skogen 
orörd. Lappdalen i övrigt - nedströms Jougdaberg - dimensionsavverkades däremot i början av 
1930-talet. 

Bedömning Representativ övre del av dalgång i sydligaste delen av högfjällsregionen. Skogen 
är orörd och i sent successionsstadium. Värdet är högt (klass 2). 

Slzata 1:Z50 000 
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VÄSTERBOTTENS 
LÄN 

AC 



Västerbottens län 
Allmän översikt 

115 

Förfjällsr1:1gionen i Västerbottens län karaktäriseras i hög grad av högplatåområden, vilka från 
fjällkedjan i väster långsamt sänker sig ned i skogslandet i öster. Platåerna avslutas ofta med en 
markerad brant, den s k glinten. Dessa fjällrandplatåer bildar storskaliga landskapselement åtskil-
da från varandra av markerade och ofta sjöutfyllda dalgångar. Terrängen på platåernas övre delar 
är i regel relativt flack men kan vara kuperad av bergsmassiv och förfjälL Speciellt inom de flacka-
re delarna är en mosaikartad blandning av myrar, småsjöar och barrskog karaktäristiskt. 

Fjällrandplatåernas barrskogar - och Västerbottens fjällnära barrskogar överhuvud taget - är 
starkt grandominerade. Tall kan förekomma inblandad i granskogen men är sällan beståndsbildan-
de. Granskogarna är som regel glesa och lågvuxna i flacka områden och inom de högre delarna av 
fjällrandplatåerna. Närmast barrskogsgränsen blir björkinblandningen ofta hög. Normalt finns ett 
distinkt bälte av fjällbjörkskog mellan den övre granskogen och fjället. Där de flacka platåytorna 
bryts av kuperad terräng samt i de sluttande övergångarna till låglandet blir granskogen genast 
mer tät och högvuxen. 

Vet fijättnäka tand~kapet ~ V~tekbotten kakak~~ek~ av v~d~tkä~kta fijäii-
kandpiatåek ~om ofita ~tkä~kek ~~g 6ieka m~i 6kån 6Jäitkedjan ~n ~ ~kog~
iandet. 
{Te~k~ng Ake Ako~~on) 

' j 
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Fjällrandplatåerna har ofta varit svåråtkomliga för avverkning och flottning. Dessutom har deras 
grandominerade skogar inte varit attraktiva för exploatering på samma sätt som tallskogsområ-
dena i Norrbotten eller de mer lättillgängliga skogarna i Jämtland. Stora sammanhängande ur-
skogsområden har av dessa anledningar bevarats orörda. Av de i urskogsinventeringen avgränsade 
platåområdena kan särskilt framhållas Marsfjället-Styggrubba med dess högåldriga (300-400 år) 
"klimax"-granskogar. Vidare Juktådalen-Matsorliden med dess rika uppsättning av olika fjäll-
skogstyper samt Kirjesålandet med dess omfattande produktiva granskogar av olika successioner 
och skogstyper. Dessa områden innehåller varierande skogar i obruten zonering från lågland till 
högfjäll. 

Av övriga områden med specifika särdrag bör särskilt framhållas de båda fjälldalgångarna Vaps-
älven och Giertsbäcksdalen. Vapsälven är det enda området med barrskog på fjällkedjans västsida 
i Lappland. Giertsbäcksdalen är en helt intakt dalgång med speciell klimatberoende trädslagszo-
nering. Blaikfjällets omfattande sumpskogar samt Gitsfjällets ända upp mot kalfjället högväxta 
granskogar är ytterligare exempel på urskogsområden i Västerbotten med få eller inga motsvarig-
heter i resten av landet. Inom länet finns också det enda fjällnära urskogsområdet av landskaps-
typen vågig bergkullterräng- Oxfjället. 
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FÖRTECKNING ÖVER FJÄLLURSKOGAR l VÄSTERBOTTENS LÄN 

Natur- Areal, ha Skydd 
Kart- ge og r Värde- Bon i- Barr- Barr-
nr Namn reg klass t et Totalt skog,:, Ägare Form skog,:, 

1 Oxfjället 33 2 L-H 1 800 1 000 DV Dr 136 
2 Gitsfjället 33 1 M-H 7 000 4 000 DV 
3 Blaikfjället 33 1 L-M 40 000 11 000 DV, bol, priv Dr 20 
4 Njakafjällsområdet 33 2 L 2 600 2 000 All m 
5 Marsfjället-Styggrubba 33 1 L-M 33 000 15 000 DV 
6 Stöken 36 2 L-M 1 600 400 DV 
7 Vapstälven 36 2 M 200 200 DV 
8 Blaiken 33 1 L-M 26 000 14 000 DV, priv 
g N ärtabäcksdalen 33 2 L-M 5 000 3 000 DV 

10 Kirjesålandet 33 1 M-H 16 000 11 500 DV,allm Dr 300 
11 Järvsjöliden 33 2 M-H 5 700 3 500 All m 
12 stabburträsk 33 2 M 2 200 1 600 All m 
13 Juktådalen-Matsorliden 33 1 L-M 34 000 22 000 DV Nr 15 000 
14 Varåive 33 2 L-M 4 000 2 500 DV 
15 Rå vovare 33 2 L 7 000 4 500 DV, priv Nr 1 200 
16 G iertsbäcksdalen 33 L-M 8 000 5 000 DV Nr 200 
17 Nalovardo-Storgidna~ 

.,::, Produktiv skogsmark och barrskogsbevuxna impediment (fjällbarrskog, myrskog och hällmarksskog). 
M Området ligger på gränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län. Se Norrbottens län. 

Naturgeografiska regioner 

33 Förfjällsregionen 
36 Norra högfjällsregionen 

R~g~on~nd~~n~ng ~~ ~~d 77 
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VÄSTERBOTTENS LÄN 
Barrskogsbildande gräns 

skogsodlingsgräns (Dv 1981) 

- - Gräns för svårföryngrad skog 

:::::::::::::::::::::::::::::: Övervägande granskogar 

övervägande tallskogar 

:w- Större fjällhedsenklaver 

e Urskogsområden 

Länsväg (t.o.m. väg_ 499)+-----+---!t,~~---1~----t---'"-:::~,..rt---=~~==~;;;f;;;;;;;;~~4~;[\~IT~flt{1 -Järnväg 
6(G) Topografiska kartans indelning 
J(dJ Ekonomiska kartans i~delning 



OXFJÄLLET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Dorotea 
22 F 
7173/1481 
7 km SV Risbäck 
Domänverket 
Domänreservat 136 ha 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

33 Förfjällsregion 
1 800 ha 
1 000 ha 
450-630 (740) 
Låg-hög 
2 

Mindre bergsmassiv som utgör del av ett bergkullandskap i sydvästligaste Lappland. Massivet har 
branta yttersluttningar och en platåartad övre del där ett antal bergryggar och kullar ger en små-
skaligt kuperad terräng. l sänkorna mellan bergen finns ett flertal småsjöar och mindre myrar. En 
begränsad areal på de högsta topparna utgörs av fjällhed. 

Området domineras av granskogar vilka beroende på höjdläge och exponering varierar åtskilligt 
till slutenhet, höjd och björkinblandning. l en del sluttningar på produktiv mark förekommer full-
slutna, högväxta bestånd. Dominerande skogstyp är frisk ristyp som ibland övergår i frisk ekbrä-
ken-örtristyp. l områdets utkanter finns grovvuxen tall inblandad i granskogen. 

Området omfattar Oxfjällets platå samt massivets yttre östra sluttningar. Inom denna del är sko-
gen föga påverkad av huggningsingrepp. 

Bedömning Området är relativt litet men väl avgränsat, skogligt varierat samt föga påverkat. 
Det är representativt för förfjällsregionens bergkullterräng. Värdet är högt (klass 
2). 

Ska.fa. 1:100 000 



GITSFJÄLLET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Dorotea 
22 F 
7188/1484 
10 km N Risbäck 
Domänverket 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

33 Förfjällsregionen 
7 000 ha 
4 000 ha 
500-700 (807) 
Medel-hög 
1 

Området omfattar Gitsfjällets södra sluttningar och ett höjdområde åt väster mot N Borgafjällen. 
sluttningarna är topografiskt varierade med bl a en större myrutfylld platå centralt i området 
samt flera mindre berg vars toppar når upp över trädgränsen. Längst i öster ingår Gitsåns djupt 
nedskurna ravin. 

Fastmarken inom området domineras av granskogar som i synnerhet under Gitsfjället bildar stora 
sammanhängande bestånd. Boniteten är genomgående högre än inom det närliggande Blaikfjälls-
området. Vid så hög höjd som ca 700 m ö h och nära kalfjället finns välslutna bestånd med ibland 
upp mot 30 m höga träd. Även i Gitsåravinen finns högproduktiva bestånd. På platåer i sluttning-
en och i de västra delarna mot N Borgafjällen är skogen i allmänhet mer gles och lågväxt. Bland 
skogstyperna dominerar frisk ristyp och i övrigt märks ekbräken-örtristyp. 

G~~ujätte~ övke bakk~~og~~tädd~ ~tuttn~ngak ~n~ ~v högväxt gk~~~og. 
{Foto L Ek~c.~on) 
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Stora delar av området har mycket få spår av avverkningar. Beståndsåldrarna är i regel höga, kring 
300 år. På flera platser bl a vid Gitsån finns yngre brandgenererade successioner från början av 
1800-talet. 

Bedömning Området är stort, skogrikt, skogligt varierat med bl a betydande arealer ovanligt 
växtlig höjdlägesskog samt är i huvudsak orört. Det har dessutom dokumentera-
de höga värden för urskogsgynnad fauna. Högsta värde (klass 1 ). 

skala 1:250 000 



STÖKEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Viihelmina 
23 F 
7215/1473 
10 km NV Saxnäs 
Domänverket 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

36 N Högfjällsregionen 
1 600 ha 
400 ha 
550-650 (921) 
Låg-medel 
2 

Stökenfjället är en sydlig utlöpare från Marsfjällmassivet. Det ligger som ett av få urskogsobjekt 
inom högfjällsregionen. 

Området har en dominerande alpin karaktär och endast begränsade delar - främst de sydöstra 
sluttningarna -är barrskogsklädda. De nedre delarna av sluttningarna har dock välsluten och hög-
växt granskog som föga berörts av avverkningsåtgärder. Frisk ristyp dominerar men även frisk ek-
bräken-örtristyp förekommer. 

Bedömning Området innehåller urskogsartad växtlig granskog i ett ovanligt västligt, högfjälls-
anknutet läge. Detta ger trots begränsad barrskogsareal ett högt värde (klass 2). 

skala 1:700 000 
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Västerbottens län 

BLAI KFJÄLLET 

Kommun Do rotea/Vi l hel m i n a Naturgeogr reg 33 Förfjällsregionen 
Topoblad 21 G, 22 F, G Totalareal 40 000 ha 
Koordinat 7166/1512 Barrskogsareal 11 000 ha 
Läge 30 km V Viihelmina Höjd (m ö h) 500-625 (725) 
Markägare Domänverket, bolag, privata Bonitet Låg-medel 
Skydd Domänreservat 20 ha Värdeklass 1 

Blaikfjället är en långsmal ca 60 km lång lågfjällsrygg som sträcker genom hela förfjällsregionen 
från Gitsfjället i NV ned mot Dorotea i SO. Det bildar vattendelare mellan Malgomajs och Lång-
seleåns dalgångar och höjer sig över dessa med i medeltal ca 300 m. Landskapet på fjällryggens 
övre del präglas av mjukt välvda, myrtäckta platåer samt enstaka bergryggar och kullar. Ca 25 000 
ha av det avgränsade området utgörs av myrmark. Fjällhed saknas så gott som helt. Mellan myrar-
na och i de yttre sluttningarna finns större sammanhängande barrskogsområden. 

Gran är områdets helt dominerande trädslag. Fullslutna, högväxta bestånd finns i mycket begrän-
sad omfattning främst i sluttningar och raviner. l övrigt består skogen av lågväxta, glesa ofta 
björkblandade bestånd samt omfattande sumpgranskogar. Bestånden är genomgående äldre än 
200 år. Inslag av 400-åriga granbestånd finns. Skogstyperna varierar från friska till våta ristyper. 

Området omfattar i princip den myrutfyllda platån omgärdad av en granskogskrans. Kulturpåver-
kan i form av smärre hyggen och blädningar finns inom området. l stort sett är dock skogarna 
ringa påverkade och innehåller stora sammanlagda arealer gammal granurskog. 

Bedömning Naturmiljön domineras av de terrängtäckande myrmarkerna. Skogarna upptar 
dock mycket stor sammanlagd areal med bl a en av fjällkedjans största samman-
hängande förekomster av sumpskog. Detta tillsammans med områdets orörda 
karaktär motiverar högsta värde (klass 1 ). 

En ~tok del av Bfa~k6jäffe~ ~~ogak utgÖk~ av gkan~ump~kog. 
(Foto Lak~ Ek~~~on) 
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Västerbottens län 

MARSFJÄLLET -STYGGRUBBA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Viihelmina 
23 F, G 
7220/1505 
15 km S Dikanäs 
Domänverket 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

33 Förfjällsregionen 
33 000 ha 
15 000 ha 
450-650 (750) 
Låg-medel 
1 

Området sträcker sig från Marsfjällen i väster ca 30 km österut mot Vojmsjön. Det utgörs av ett 
relativt flackt högland med svagt välvda platåvidder i väster och mjukt formade bergryggar och 
dalgångar i öster. 

Områdets högre liggande västra hälft innehåller en småskalig mosaik av myrmarker och björk-
klädda moränbackar. Barrskog finns här i utkanterna mot norr och söder. l den östra hälften 
dominerar vidsträckta barrskogar som längst i öster avslutas i det s k styggrubbaområdet - ett 
blockrikt och svårtillgängligt område. 

Tallskog finns inom vissa delar t ex vid Krutsjön och Styggrubba. Gran är dock det helt domine-
rande trädslaget. Granskogarnas slutenhet och höjd ökar generellt mot öster. Generellt finns ock-
så relativt välslutna och högvuxna bestånd inom sluttningar medan flacka partier är glesare. Frisk 
ristyp dominerar utom i de västra delarna som upptas av främst fuktiga till våta ristyper. 

Området är i huvudsak mycket litet påverkat av huggningsingrepp. Stora delar saknar helt spår av 
avverkningar. Kännetecknande är också den stora andelen högåldriga bestånd. 300-400-åriga av 
brand opåverkade granskogar har stor utbredning i den centrala delen av området. l tallskogen 
finns 500-åriga överståndare, särskilt inom Styggrubba, där även en hel del yngre successioner 
som föryngrats efter brand på 1800-talet förekommer. 

Bedömning 
l 

Området innehåller mycket stor areal orörd, varierad skog i en lång zon från låg-
land till högfjäll. Det har vidare speciellt värde genom den ovanligt stora andelen 
högåldriga bestånd. Högsta värde (klass 1 ). 

NJAKAFJÄLLSOMRADET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Viihelmina 
23 F 
7210/1493 
15 km o saxnäs 
Allmänning 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

33 Förfjällsregionen 
2 600 ha 
2 000 ha 
450-625 {700) 
Låg 
2 

Njakafjällsområdet är en del av ett högland mellan Marsåns och Kultsjöns dalgångar. Dess centrala 
del utgörs av fjällrandplatåer kring 600 och 700 m ö h med ett antal uppstickande lågfjäll. Det av-
gränsade området ligger inom höglandets norra del på något lägre nivå. 

Glesa granskogar av frisk ristyp med ett ställvis stort björkinslag dominerar beståndsbilden. 
Lokalt uppträder mer växtliga skogsbestånd. Utöver gran och björk finns en hel del tall i området, 
särskilt mot Marsån i norr. 

Barrskogen är till följd av brandpåverkan olikåldrig, mellan 100 och 400 år. Lågor och torrträd 
förekommer ofta rikligt. Vissa huggningsingrepp har gjorts som dock endast i ringa utsträckning 
påverkar urskogskaraktären. Omgivningarna har blädats hårt i olika omgångar. 

Bedömning Området innehåller lågproduktiva opåverkade granskogar typiska för förfjäll-
terrängens platåområden. Värdet är högt {klass 2). 

' l 

j 
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Mak~fijäiiet-Styggkubbapiatån en b~t v~tek om vägen Ek~k~bekg-V~tan~jö, 
Tekkängen utgök~ häk av en ~kog~-mykmo~a~k ~om åt v~tek övekgåk ~ myk-
bjökk~kog o~h åt ö~tek ~ mek ~iuten bakk~kog. I bakgkunden Mak~fijäiien. 
(Foto L Ek~~~on) Foto ~~d 22 



BLAIKEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Storuman, Sarsele 
24 G, H, 23 H 
7250/1555 
25 km N Storuman 
Domänverket, privata 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

33 Förfjällsregionen 
26 000 ha 
14 000 ha 
480-700 (792) 
Låg-medel 
1 

Blaiken utgör ett långsträckt, lågt förfjällsmassiv i östligt, från fjällkedjan isolerat läge. Landska-
pet karaktäriseras av vidsträckta mjukt välvda högplatåer med enstaka uppstickande bergryggar 
och mindre massiv, av vilka några når upp över trädgränsen. Berg i dagen förekommer nästan bara 
kring de högsta höjderna och inom brantområden. l övrigt upptas området av morän- och myr-
marker. Moränen är på många håll rik- och storblockig. Myrarna- som upptar 40% av arealen-
är till största delen av terrängtäckande typ. Backkärr förekommer talrikt. 

Platåvidderna är beväxta av blandskogar av gran och björk. l liderna växer renare granskogar av 
höjdlägestyp och i områdets utkanter stråk och enklaver av tallskog. Dessa skogar är överlag mag-
ra och lågväxta. l sluttningar och inom ett större område vid Blaikens avslutning åt väster (Rönn-
berget) förekommer även större välslutna och virkesrika skogsområden. Frisk ristyp dominerar 
helt. 

Platåviddernas lågproduktiva skogar är genomgående gamla och rika på torrträd och lågor. Skogen 
i liderna är väsentligt yngre ofta till följd av skogsbränder. l synnerhet tallskogarna i de norra 
sluttningarna är starkt brandpräglade. Området är i varierande grad påverkat av avverkningar. Som 
helhet är påverkan ringa, särskilt på kronomarken. 

Bedömning Området innehåller stora sammanhängande arealer orörd skog av relativt varie-
rande typer- från extremt fattiga till medelproduktiva. Högsta värde (klass 1 ). 



Kl RJESÄLANDET 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Storuman 
24 G 
7267/1523 
NV Gardsjönäs 
Domänverket, allmänning 
Domänreservat, 300 ha 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

33 F örfjä llsreg ionen 
16 000 ha 
11 500 ha 
450-650 (762) 
Medel-hög 
1 

Kirjesålandet ligger i omedelbar anslutning till Väretsfjällets sydostliga utlöpare och Vindelfjällens 
naturreservat. Det består av mot söder i avsatser fallande platåer vii ka upptas av långsträckta berg-
ryggar och kullar, myr- och sjöutfyllda sänkor samt moränmarker. Områdets mest framträdande 
landskapselement är det vida sjöbäckenet runt sjöarna Magasjön och Stenträsket. Förutom detta 
centrala nederbördsområde finns även ett västligt med avrinning mot Kirjesån och ett östligt mot 
Gardsjön. 

Områdets viktigaste naturtyp är den grandominerande barrskogen, vilken täcker 3/4 av arealen. 
Granskogen är beståndsbildande upp mot 600 m ö h, men tränger i form av mindre grupper och 
kloner upp mot 700 m. Tall förekommer främst på moränryggar längs Kirjesån. Kirjesålandet ut-
märks av genomgående goda boniteter. Frisk ristyp är den vanligaste skogstypen följd av våta-
fuktiga ristyper. Lokalt på sluttningar förekommer rika örttyper. Området uppvisar i övrigt en 
provkarta på granskogar av olika typer och åldersstadier från 1 00-åriga brännor till mer än 300-
åriga gammelgranbestånd. 

K~kj~~åtand~~ Övk~ d~f mot Väk~~fijäff~t. 
(Foto L Ek~c.~on) 
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Områdets äldsta och grövsta granskogar finner man främst på bergryggar och högt liggande slutt-
ningar_ l dessa sena successioner är mängden torrträd och lågor ofta mycket hög. l lägre liggande 
delar dominerar yngre bestånd vilka uppkommit efter relativt sentida bränder. Inom tallskogs-
delen finns en äldsta generation som överstiger 600 år. 

Inom detta stora område förekommer mycket få spår av mänsklig påverkan på skogen vilket är 
märkligt med tanke på de produktiva förhållandena. En viktig orsak härtill är sannolikt att de an-
slutande vattendragen i endast ringa omfattning iordningställts för flottning. 

Bedömning Kirjesålandets produktiva, ståtliga granurskogar saknar motsvarighet i landet vad 
gäller omfattning och variation (skogstyper, beståndsåldrar). Området är dess-
utom terrängmässigt väl avgränsat, innehåller flera intakta nederbördsområden 
och har obruten fjäll kontakt. Högsta värde (klass 1). 

K~kje~åi~ndet utgök i~nde~ ~tök~ta ~amm~nhäng~nde pkoduk~v~ gk~nuk~kog~
omkåde. I omkådet n~n~ ett bkett ~pektkum gk~~kog~typek ~ oi~k~ åidek~
~tad~ek. På b~iden ~y~ de två ~tök~ta ~jö~n~, M~g~jön o~h Stentk~ket. 
(Foto L Ek~~~on) 



JÄRVSJÖLIDEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Storuman 
24G 
7271/1507 
5 km NO Forsmark 
Allmänning 

130 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

33 Förfjällsregionen 
5 700 ha 
3 500 ha 
500-640 (728) 
Medel-hög 
2 

Järvsjöliden är en del av en högplatå omedelbart öster om Ryfjällmassivet. Inom det avgränsade 
området finns ett större och flera mindre platåberg samt en centralt belägen större sjö, vilken med 
sitt bäcken dominerar terrängformerna. Myrmark av betydande sammanlagd areal finns inom om-
rådet. 

Fastmarken upptas till större delen av olikåldriga grandominerade skogar vilka i sluttningarna ofta 
är välslutna och grova. l vissa delar är skogen av högproduktiv örttyp men ordinära ristyper domi-
nerar. Granen når lokalt upp mot 700 m höjd inom området. Björk förekommer främst i ett dis-
tinkt bälte runt Järvsjön samt i höjdlägen. På vissa platser expanderar granen tydligt i den ovan-
förliggande björkskogen genom fröföryngring. 

Det mänskliga inflytandet kan främst spåras i anslutning till äldre bosättningar och fritidsbostäder 
runt sjön. Huvuddelen·av skogen är föga påverkad av huggningar. 

Bedömning Varierat område i anslutning till högfjäll med grov- och högvuxna, föga påverka-
de bestånd motiverar högt värde (klass 2). 

Sk.cd.a. 1 :2 50 000 



NÄRTABÄCKSDALEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Sarsele 
24 G 
7269/1541 
5 km NO Abborrberg 
Domänverket 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

33 Förfjällsregionen 
5 000 ha 
3 000 ha 
500-650 (670) 
Låg-medel 
2 

Närtabäcksdalen ligger vid änden av en långt åt öster utskjutande fjällrandplatå vilken har sin 
bas i Väretsfjället. Dalgången är vid platåns avslutning i öster ravinartat nedskuren medan huvud-
delen längre in på platån är grund och bred. Topografin är här småbruten med en mängd låga berg 
och moränkullar, åtskilda av till stor del försumpad mark. 

Skogarna består i väster av lågväxta blandskogar av gran och björk vilka mot öster övergår i allt 
renare och mer högväxta granskogar. Särskilt på syd- och västvända dalsidor finns grovstammiga 
bestånd. Bland skogstyperna dominerar frisk ristyp men även fuktig och våt ristyp är vanlig. 

skogsbestånden är genomgående rika på torrträd, lågor, har delvis höga beståndsåldrar och är i 
mycket liten utsträckning påverkade av huggningar. 

Bedömning Området har begränsad areal men är terrängmässigt väl avgränsat och innehåller 
relativt varierade opåverkade barrskogar. Värdet är högt (klass 2). 

Sk.a..ta 7:700 000 



VAPSTÄLVEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Viihelmina 
24 E 
7260/1441 
45 km SV Tärnaby 
Domänverket 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

36 Högfjällsregionen 
200 ha 
200 ha 
400-600 (600) 
Medel 
2 

Skalmodalen är den enda dalgången med fjällbarrskog på fjällkedjans västsida i Lappland. Den i 
dalgångens botten rinnande Vapstälven är tillika fjällkedjans största vattendrag med avrinning 
mot Atlanten. l sitt västligaste lopp på den svenska sidan rinner älven i en djupt inskuren trågdal, 
där dalbotten ligger drygt 400 m ö h och omgivande fjällstopphöjder runt 1 000 m ö h. 

Det avgränsade området omfattar ett sammanhängande barrskogsområde på Vapstälvens södra 
sida som från väster sträcker sig ca 5 km in på svensk mark. l den branta och delvis storblackiga 
sluttningen växer granskog upp mot 550 m ö h. Uppåt avlöses granskogen av en ofta påfallande 
välsluten och högväxt björkskog. Tall förekommer endast på hällmark och på ås- och morän-
ryggar i anslutning till Vapstälven. Örtrika skogstyper med stort inslag av högörter är vanliga. 

Granbestånden ovan dalbottnen är grov-och högvuxna men glesnar snabbt uppåt sluttningarna. 
Trädens ålder ligger normalt under 200 år. Stubbar efter träd som awerkats för husbehovsvirke 
och brännved förekommer med koncentration till dalbottnen. Älvens norra sida -vilken ej ingår 
i området -är väsentligt mer påverkad av huggningsingrepp än den södra. 

Bedömning Det enda fjällbarrskogsområdet på fjällkedjans västsida i Lappland. Det unika 
läget är av speciellt intresse och motiverar trots begränsad storlek och relativt 
hög kulturpåverkan ett högt värde (klass 2). 



JUKTÄDALEN-MATSORLIDEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Sarsele 
24 G, H, 25 G 
7286/1540 
40 km NV Sarsele 
Domänverket 
Ca 15 000 ha barrskog ingår 
i Vindelfjällens naturreservat 

133 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

33 Förfjällsregionen 
34 000 ha 
22 000 ha 
400-650 (700) 
Låg-medel 
1 

Området består stormorfologiskt av en östlig del med vidsträckta fjällrandplatåer runt Guvert-
fjället och en västlig del med Juktåns markerade, långsträckta dalgång. Detta väldiga område inne-
håller ett mångfasetterat högplatå-, bergs- och dalgångslandskap med ett av fjällkedjans största 
sammanhängande intakta barrskogsområden. Förutom skog innehåller området avsevärda arealer 
myr och sjö. 

Granen - som är områdets dominerande trädslag - är inom högplatåerna gles och lågvuxen. 
Liderna däremot kännetecknas ofta av välslutna och högväxta bestånd. Tall växer inom flera delar 
och är beståndsbildande bl a vid Juktån. Tallen har här sin enda större förekomst som bestånds-
bildande trädslag inom Västerbottens fjällurskogar. Områdets viktigaste skogstyp är den friska ris-
typen. l granskogarna domineras fältskiktet av blåbär, i tallskogarna av kråkbär. Lokalt i liderna 
förekommer även granskogar med högörtsamhällen. 
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Höjdlägenas granskogar är genomgående äldre än 200 år och normalt rika på torrträd och lågor. 
Tallskogarna har en starkt skiktad struktur med 100- till drygt 500-åriga generationer uppkomna 
efter ett flertal bränder. På många håll i de talldominerade delarna pågår i avsaknad av sentida 
bränder en märkbar strukturförändring som på sikt kommer att innebära övergång till grandomi-
nans. 

Dimensionsavverkningar har förekommit längs Juktån. Endast närmast vattendraget kan dock 
stubbar ses i större mängd. Huvuddelen av områdets skogar är orörda. Samtliga sjöar och vatten-
drag är oreglerade för vattenkraft. 

Bedömning Mycket stort, mångformigt område med rik uppsättning orörda fjällbarrskogs-
typer längs en lång kontaktzon mellan fjäll och skogsland. Såväl tall- som gran-
skogar i olika blandningar och åldersstadier. Intakta vattensystem. Högsta värde 
(klass 1 ). 

luktådalen v~d ~vek~tjuktan 
(Foto L Ek~C.-Mn) 
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Västerbottens län 

STABBURTRÄSK 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Sarsele 
24 H 
7280/1557 
20 km NV Sarsele 
Allmänning 

N a tu rgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

33 Förfjällsregionen 
2 200 ha 
1 600 ha 
450-530 (530) 
Medel 
2 

Området är beläget på en lågplatå nedanför fjällkedjan mellan Vindelälvens och Juktåns vatten-
system. Landskapet har i de stora linjerna en utpräglat flack relief men är i detaljerna småbrutet 
med en mosaik av blockrika moränkullar, vatten och myr. 

Grandominerade barrskogar upptar drygt hälften av arealen. Tall ingår i beståndsbilden i varieran-
de omfattning främst i blockrika delar. Skogstypen är genomgående av frisk ristyp. Den äldsta 
grangenerationen är uppkommen efter en brand i slutet av 1600-talet och således om kring 250 år, 
medan den äldsta tallgenerationen är omkring 500 år. Brandpåverkan är tydlig i form av stor före-
komst av kolade stubbar, torrträd och lågor. 

På grund av långt avstånd till flottled har området så gott som helt undgått avverkningar. l sen tid 
har dock stora avverkningar genomförts i omgivningarna, och vägar byggts även inne i området. 

Bedömning Relativt litet, orört och isolerat område i ett vidsträckt skogslandskap, som do-
mineras av hyggen. Det har dock starkt ursprunglig, orörd karaktär samt intres-
sant brandhistorik. Fjällnära låglandsområden i skogligt orört tillstånd är dess-
utom ovanliga varför värdet sammanlagt är högt (klass 2). 
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Västerbottens län 

GIERTSBÄCKSDALEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Sarsele 
25 G, H 
7310/1555 
30 km O Ammarnäs 
Domänverket 
Vindelfjällens N R, 200 ha 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

33 Förfjällsregionen 
8 000 ha 
5 000 ha 
465-650 (71 O) 
Låg-medel 
1 

Giertsbäcksdalen är en grund kittelformad dalgång som från öster sträcker sig in i Björkfjällets 
sydostliga utlöpare. l dalgångens botten finns ett välutbildat moränbacklandskap av Rogentyp. 
Dalgångens sidor sluttar långsamt utom i den innersta delen, vilken har ravinkaraktär. 

Giertbäcksdalen har en intressant "omvänd" trädslagszonering där granskogen förekommer på 
dalsidorna i ett distinkt bälte mellan 500-600 m ö h medan moränbacklandskapet i dalgångens 
botten är beväxt av nästan ren björkskog. Zoneringen beror troligen på att dalgången har ett läge 
och form som leder till att kalluft ansamlas i botten vilket försvårar etableringen av barrträd. Ut-
över björk växer en del grova tallar på moränryggarnas krön. Tallinslaget ökar upp mot sidorna 
och i övergången mot granskogen. Granskogen är på den nordvända dalsidan mycket gles och låg-
vuxen. På sydsluttningen finns växtligare bestånd särskilt i den inre hopträngda delen av dalgång-
en. Frisk ristyp är områdets helt dominerande skogstyp. 

Giertsbäcksdalen är orörd av såväl vägar som vattenregleringar, bosättningar och skogsbruk. Sko-
gen är åldersstigen med ofta riklig förekomst av lågor och torrträd. 

Bedömning 

VARÄIVE 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Som helt intakt fjälldal har Giertsbäcksdalen få motsvarigheter i inventeringen. 
Området har dessutom en varierad skoglig karaktär, intressant trädslagszonering, 
god naturlig avgränsning och obruten kontakt med fjäll. Högsta värde (klass 1 ). 

Sarsele 
24 H, 25 H 
7330/1560 
40 km NV Sarsele 
Domänverket 

Foto --6~d 9 

Naturgeogr reg 33 Förfjällsregionen 
Totalareal 4 000 ha 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

2 500 ha 
440-670 (710) 
Låg-medel 
2 

Varåive är Björkfjällmassivets östligaste kalfjälltopp. Söder om Varoive avslutas massivet med ett 
platåområde som i avsatser faller ned mot Vindelälvens dalgång. Det avgränsade området om-
fattar platåerna fram till en brant mot Vindelälven samt ett lägre liggande område i öster. 

Gles granskog dominerar områdets övre platåer medan de östra lägre delarna är beväxta med tall. 
Skogen har i de lägre delarna flera gånger härjats av bränder, den senaste kring mitten av 1800-
talet. På flera håll är björkinblandningen stor, vilket kan ses som en kvardröjande effekt av elden. 

Det talldominerade området har utsatts för påtaglig påverkan i form av dimensionsavverkningar. 
En del äldre tallar finns dock kvar. Inom granskogen är kulturpåverkan av betydligt mindre om-
fattning. 

Bedömning Relativt välavgränsat samt topografiskt och skogligt tämligen varierat område. 
Trots påtagliga huggningsingrepp i främst de yttre östra delarna får värdet be-
tecknas som högt (klass 2). 



RA VOVARE 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Sarsele 
25 G, H 
7380/1544 
30 km SO Ammarnäs 
Domänverket, privata 
Naturreservat 1 200 ha 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Västerbottens län 

33 Förfjällsregionen 
7 000 ha 
4 500 ha 
450-650 (760) 
Låg 
2 

Råvovareområdet utgörs av en högplatå mellan Vindelälven och Björkfjället. På platån finns flera 
sjöar, mindre lågfjäll samt myr- och moränbacklandskap. 

Området domineras av granskog av frisk ristyp. Ett större talldominerat område finns även. Berg-
grunden är näringsfattig, vilket gör att bestånden överlag är glesa och lågvuxna. Välbestockade be-
stånd finns endast på vissa sydsluttningar. 

Det mänskliga inflytandet i skogsekosystemet är främst knutet till de enklaver av enskild mark 
som finns inom området. Kronomarken är föga påverkad och särskilt delar av tallskogen har 
genom rikedom på torrträd och lågor en anslående karaktär. 

Bedömning Området innehåller avsevärda arealer opåverkad skog i högfjällsnära läge. skogs-
typerna är i regel lågproduktiva men med viss variation genom skiftande terräng-
förhållanden och tallskogsinslaget. Värdet är högt (klass 2). Foto J.:J.id 37 
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Norrbottens förfjällterräng utgörs till stor del av vidsträckta flacka bergkullslätter med enstaka 
eller grupper av berg och lågfjäll. Denna terrängtyp dominerar från Hornavan i söder till finska 
gränsen i nordost. Söder om Hornavan består landskapet liksom i Västerbotten av från fjällen ut-
skjutande högplatåer. 

Bergkullslätten är särdeles flack i de östra delarna av det fjällnära barrskogsområdet. Myrmarker 
upptar här en mycket stor del av arealen. Längre västerut avbryts slätten av utstickande lågfjälls-
ryggar eller större isolerade förfjällsområden. På flera större avsnitt når slätten ända in mot hög-
fjällsterrängen. l nordost övergår inte slätten i högfjällandskap utan antar en mer lågfjällsartad 
prägel av tundra. 

Betydande delar av den fjällnära barrskogen på bergkullslätten utgörs av glesa, lågvuxna, björk-
blandade granskogar. Även på de fritt liggande bergen är granskog vanligast men här finns också 
ofta tallskogar och blandskogar särskilt i norr. l de långsträckta dalgångar som tränger in i fjällen 
samt i den mer kuperade fjällnära terrängen dominerar i regel tallen. Den växer ofta 2-5 mil 
längre in i fjälldalarna än granen. 

Stora delar av Norrbottens skogar har påverkats av dimensionsavverkningar omkring sekelskiftet. 
Särskilt dalgångarnas tallskogar exploaterades hårt vid denna tid. Orörda skogar vid de större vat-
tendragen och deras biflöden är därför sällsynta. På de myrrika slätterna, bortom vattendelande 
höjdryggar och inom vattensystem där flottningen kom igång sent finns dock fortfarande kvar 
stora sammanhängande områden som föga påverkats av avverkningar. Vidare finns orörda glesa 
tall-björkskogar på gränsen mot tundran i norr. 

De flesta av de avgränsade urskogsobjekten i Norrbotten ligger på bergkullslätten. Områdena rep-
resenterar slättens olika terrängtyper från de flackaste och mest myrdominerade till de mest 
kuperade med stort inslag av lågfjäll. Mångformighet i terräng- och skogstyper har eftersträvats i 
urvalet av urskogsområden. Slättområden med mycket ensartad, lågproduktiv skog har i regel be-
dömts mindre värdefulla med utgångspunkt från inventeringens kriterier och ej tagits med i redo-
visningen som enskilda objekt trots att de i regel kan betecknas som urskogar. Däremot ingår en 
hel del sådan skog som delar i större objekt. Så gott som samtliga avgränsade områden innehåller 
både tall- och granskogar. Den absoluta merparten av skogen är mager och impedimentartad men 
ofta storslagen genom inslag av grov gammal tall. 

Av de avgränsade urskogsobjekten representerar Muddus, Nuortap samt delar av Sjaunja och Kai-
tum den flackaste och mest myrrika typen av bergkullslätt. Barrskogen uppträder här i starkt mo-
saikartad blandning med myr och sjö. De tre nordligaste områdena Påkketan, Vittangi och Pessin-
ki har särdraget att de ligger på gränsen till tundran och innehåller extremt glesa björkblandade 
barrskogar av främst tall. Till de mer storkuperade bergkullslättsområdena hör Rautasakara, 
Harrejaure och Pärlälven. Pärlälvenområdet skiljer sig från övriga områden genom särskilt storska-
lig topografi och genom att det innehåller terrängtäckande, milsvida barrskogar i anslutning till 
fjällområden av alpin karaktär. 

Som ovan nämnts är fjälldalar med orörd barrskog mycket sällsynta i Norrbotten. Fjälldalar ingår 
dock i Pärlälven och Sjaunja. Vidare utgörs Dellikälven, Tjeggelvas och Arvesjåkkå av denna 
landskapstyp. Tjeggelvas är en särdeles bred dalgång vid Piteälvens utflöde ur fjällen. Dellikälven 
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har speciell karaktär genom att området till stor del utgörs av frodig örtgranskog. Granskogar av 
denna rika typ förekommer knappast alls i de övriga Norrbottensområdena med undantag för be-
gränsade delar av Pärlälvenområdet. 

Hornavan och Nalovardo-Storgidna representerar fjällrandplatåerna i den södra länsdelen. Skog-
ligt skiljer sig områdena åt främst genom att Hornavan är talldominerat och Nalovardo-Storgidna 
ensartat grandominerat. , 

Vet 6jällnäta land~kapet ~ No~~botten utgö~~ ~ll ~to~ del av v~d~~a~kta 
be~gkul~latte~ ~om ~ den v~~a lä~delen-~öde~ om To~ne~~k - öve~g~ 
~ hög6jälland~kap. Skogen utgö~~ av ~åväl g~an - ~om tall~kog elle~ bland-
~kog. Bjö~k~nblandn~ngen ät o6ta hög. 
!Te~kn~ng Ake A~o~~on) 
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FÖRTECKNING ÖVER FJÄLLURSKOGAR l NORRBOTTENs LÄN 

Natur- Areal, ha Sk~dd 
Kart- ge og r Värde- Bon i- Barr- Barr-
nr Namn reg klass t et Totalt skogi:r Ägare Form skogi:r 

1 Tjadnesvare 32 2 L-M 4 000 3 000 DV Dr 3 000 
2 Nalovardo-Storgidna~ 33 L-M 9 300 6 000 DV 
3 Dellikälven 33 1 M-H 4 300 4 100 DV 
4 Nimtek 33 2 M 4 200 3 200 DV Dr 100 
5 Bårgå 33 2 L 2 000 1 300 DV 
6 Palja 32 2 L-M 4 100 2 600 DV 
7 Pälkåive 32 2 L 1 200 800 DV 
8 Nuortap 32 1 L-M 5 900 3 500 DV 
9 Långsjön 33 2 L 2 000 1 400 DV 

10 B lassa 36 2 L 100 100 DV 
11 Hornavan 33 1 L 11 000 6 000 DV 
12 Tjeggelvas 33 1 L 23 000 15 000 DV, priv Dr 800 
13 Arvesjåkkå 33 1 L 4 900 2 300 DV 
14 Pärlälven 52 1 L-H 43 000 29 000 DV Dr 500 
15 Lisjmek 32 2 L-M 1 700 1 000 DV 
16 Harrejaure 52 1 L-M 21 000 13 000 DV Dr 800 
17 Karteva re 32 2 L-M 3 000 2 600 DV 
18 Muddus 32 1 L-M 57 000 29 000 SNV, DV N p 25 000 
19 Sjaunja 52 1 L-M 68 000 31 000 DV 
20 Vietas 36 2 L 3 700 3 400 SNV N p 3 400 
21 Lina 52 2 L 5 800 4 300 DV 
22 Kaitum 52 1 L 33 000 20 000 DV 
23 Rautasakara 52 1 M 3 600 3 100 DV, samf 
24 Påkketan 52 1 L 19 000 12 000 DV Nr 4 000 
25 Vitta ng i 52 L 15 000 11 000 DV, samf 
26 Pessinki 52 L 42 000 24 000 DV 

i:? Produktiv skogsmark och barrskogsbevuxna impediment (fjällbarrskog, myrskog och hällmarks~kog). 
~ Området ligger på gränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län. 

Naturgeografiska regioner 

32 Norra Norrlands barrskogar och bergkullslätter 
33 F örfjä llsreg i on en 
36 Norra högfjällsregionen 
52 Norra barrskogSlappland 
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---- Barrskogsbildande gräns 

- skogsodlingsgräns (Dv 1981) 

-- Gräns för svårföryngrad skog 

övervägande granskogar - övervägande tallskogar - övervägande barrblandskogar 

~ 

• 
Större fjällhedsenklaver 

Riksgräns 
Länsgräns 
Kommungräns 
Församlingsgräns 

O Kommuncentrum 

Riksväg 
Länsväg (t.o.m. väg 499) 

--=-=- Järnväg 
9 (J) Topografiska kartans indelning 

2cc1 Ekonomiska kartans indelning • 
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Norrbottens län 
Västerbottens län 

NALOVARDO-STORGIDNA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Sorsele, Arjeplog 
24 H, 25 H 
7290/1580 
20 km N Sorsele 
Domänverket 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

33 Förfjällsregionen 
9 300 ha 
6 000 ha 
450-650 (760) 
Låg-medel 
1 

Nalovardo-Storgidna ligger på gränsen mellan Norr- och Västerbotten och utgör den östligaste 
delen av en stor fjällrandplatå mellan La isälvens och Vindelälvens dalgångar. Topografin är varie-
rande med ett flertal berg samt lågfjället Nalovardo, som utpost mot låglandet i öster. l områdets 
flackare centrala delar finns ett stort våtmarkskomplex. 

Skogen i området är starkt grandominerad, och består i huvudsak av glesa och lågväxta skogar av 
frisk ristyp. På lägre höjder i områdets utkanter - särskilt på Nalovardos och Storgidnas syd-
sluttningar - finns dock växtligare bestånd. Beståndsåldrar om 250-350 år dominerar. På Nalo-
vardos sydsluttningar finns även en ca 1 00-årig succession uppkommen efter brand vid mitten av 
1800-talet. 

Områdets utkanter är i viss mån påverkade av dimensionsavverkningar medan de centrala delarna i 
princip är orörda. Inslaget av torrakor, högstubbar är ställvis mycket stort. Flera friluftsanlägg-
ningar såsom slalombackar och vandringsleder har iordningställts i den sydligaste delen. 

Bedömning Området är stort och väl avgränsat genom en yttre krans av berg. Det är topogra-
fiskt varierat, har mycket låg grad av kulturpåverkan och en stor andel högåld-
riga bestånd. Det har även etablerat värde för friluftslivet. Högsta värde (klass 1 ). 

Fkån Naiovakdo~ topp mot nokdv~t o~h V~ndeiäive~ dalgång. 
(Foto R Lö6gken) 
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Sflccta 1:100 000 
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Norrbottens län 

TJADNESVARE 

Kommun 
Topobi ad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arvidsjaur 
251 
7305/1630 
30 km NV Arvidsjaur 
Domänverket 
Domänreservat 

Naturgeogr reg 

Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

32 Norra Norrlands barrskogs-
områden och bergkullslätter 
4 000 ha 
3 000 ha 
400-640 (660) 
Låg-medel 
2 

Området ligger på bergkullslätten i södra Norrbotten. Det utgörs av en rad berg- av vilka tre når 
upp strax över trädgränsen- samt ett omland bestående av relativt flack myrrik terräng. 

Hela området är starkt grandominerat. Skogen är relativt gles och av fjällskogskaraktär trots av-
ståndet till de egentliga fjällen. Bestånden är överlag av hög ålder, ca 250 år, och har stort inslag 
av torrträd och lågor. Frisk ristyp överväger. Nämnvärda avverkningar har inte förekommit. Om-
givande skogsmarker domineras av hyggen. 

Bedömning östligt, fjällskogsartat utpostområde med obetydlig kulturpåverkan och sena 
successioner. Värdet är högt (klass 2). 



NIMTEK 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arjeplog 
251 
7322/1620 
25 km ö Arjeplog 
Domänverket 
Domänreservat 1 00 ha 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

33 Förfjällsregionen 
4 200 ha 
3 200 ha 
400-675 (675) 
Medel 
2 

Området utgör ett avsnitt av den kuperade bergkullslätten öster om Hornavan. Dess centrala del 
består av ett flackt daltråg med en mosaik av sjö, våtmark och skog på underlag av rygg- och kull-
formad morän. Dess norra och södra delar utgörs av bergterräng. 

Barrskogen - som täcker två tredjedelar av arealen - utgörs av blandskogar av tall och gran utom 
i höjdlägena vilka enbart håller granskog. Frisk ristyp dominerar och skogen är åtminstone i de 
lägre delarna relativt välsluten. Två dominerande generationer om 260 resp 300-400 år kan ur-
skiljas. 

Skogen är tydligt brandpåverkad. Den har anslående urskogsartad karaktär med rik förekomst av 
torrträd, högstubbar, lågor och endast ett fåtal spår av äldre huggningar. 

Bedömning Området är representativt för den relativt kuperade bergkullslätten i södra Norr-
botten. Det har varierad topografi och vegetation och innehåller stora urskogsbe-
stånd i sent successionsstadium. Värdet är högt (klass 2). 
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Norrbottens län 

DELLIKÄLVEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arjeplog 
25 H 
7320/1560 
35 km SSV Arjeplog 
Domänverket 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrs k o gsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bon i t et 
Värdeklass 

33 Förfjällsregionen 
4 300 ha 
4 100 ha 
420-650 (650) 
Medel-hög 
1 

Området omfattar en mindre fjälldalgång och ett milslångt sluttningsområde mot sjön Laisan. Det 
har i huvudsak naturlig avgränsning mot vatten, fjällbjörkskog och kalfjäll. 

Så gott som hela området är barrskogsbevuxet. Skogen är i allmänhet välsluten och högväxt. Gran 
överväger helt utom i norra delen där även tall förekommer. Frisk ristyp dominerar men bety-
dande delar är av frisk-fuktig ekbräken- och örtristyp. Vid bäckar och översilade marker finns 
även frodig örttyp. Bestånden är i regel mellan 100-200 år gamla. 

Inom området finns spår från äldre blädningar inom ett par mindre partier. l övrigt är det opåver-
kat av huggningar. skogshistoriken är svårtolkad. Vissa tecken tyder på att de nuvarande bestån-
den kan vara den första barrskogsgenerationen inom området. 

Bedömning 

BÄRGA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Som sammanhängande produktivt område med bl a betydande andel skog av 
örtris-örttyp saknar området motsvarighet bland de fjällnära urskogsobjekten i 
Norrbottens län. Det är dessutom väl avgränsat och innefattar en intakt mindre 
fjälldalgång. Trots en något begränsad areal ger detta högsta värde (klass 1 ). 

Arjeplog 
251,26 l 
7352/1610 
25 km N NO Arjeplog 
Domänverket 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

33 Förfjällsregionen 
2 000 ha 
1 300 ha 
480-650 (680) 
Låg 
2 

Bårgåområdet är en flack dal mellan ett antal lågfjäll i förfjällsterrängen. De centrala, lägre delar-
na består av en mosaikartad blandning av tjärnar, myrar och skog, medan området i övrigt i huvud-
sak utgörs av flackt sluttande dalsidor. 

Drygt hälften av arealen är barrskogsbevuxen. Skogen är blandad med talldominans i norr och 
grandominans i söder. &!stånden är i regel glesa och lågväxta men grovstammiga med talldiamet-
rar upp mot 80 cm. Beståndsåldrarna ligger i regel mellan 200-400 år. Dominerande skogstyp är 
torr-frisk ristyp. 

l södra delen finns enstaka yxhuggna stubbar medan området i övrigt är orört. 

Bedömning Området har begränsad areal men är relativt välavgränsat, mångformigt vad gäller 
terräng-skogstyper samt har stor andel orörd skog i sent succesionsstadium. Vär-
det är högt (klass 2). 
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Gkov~tamm~ga gamia taiiak äk vani~ga ~nom Båkgå. 
(Foto G uhman) 



LÄNGSJÖN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arjeplog 
261 
7364/1612 
35 km NNO Arjeplog 
Domänverket 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

33 Förfjällsregionen 
2 000 ha 
1 400 ha 
500-670 (780) 
Låg 
2 

Mindre område i starkt kuperad bergsterräng vid Piteälven. Det utgörs av skogsklädda höjd-
ryggar och dalsänkor samt några våtmarker och sjöar. 

Drygt två tredjedelar av totalarealen är barrskogsbevuxen. Höjdområdena är helt grandomine-
rade medan sänkorna intas av barrblandskog med en dominerande beståndsålder om ca 250 år. 
Bestånden är relativt välslutna längst ned i sänkorna men håller låga virkesförråd i övrigt. Frisk ris-
typ är den vanligaste skogstypen. 

l anslutning till de större sjöarna har viss plockhuggning förekommit. Virket har använts som ved 
och för byggnader i ett gammalt men välbevarat lappläger vid Långsjön. 

Bedömning Området är litet men terrängmässigt välavgränsat, naturskönt och huvudsak 
opåverkat. Värdet är högt (klass 2). 



NUORTAP 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
261 
7367/1640 
47 km SV Jokkmokk 
Domänverket 

151 

Naturgeogr reg 

Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

32 Norra Norrlands barrskogs-
områden och bergkullslätter 
5 900 ha 
3 500 ha 
510-615 (615) 
Låg-medel 
1 

Området ligger inom en särdeles flack och myrrik del av Norrbottens bergkullslätt. Det innehåller 
några låga berg, flera sjöar av varierande storlek samt betydande myrarealer. De omgivande mar-
kerna utgörs av glesa barrskogar och våtmarkskomplex. 

Drygt hälften av arealen är barrskogsbeväxt. Gles, luckig men relativt högväxt tallskog med någon 
graninblandning dominerar utom i nordväst där gran överväger. Inom granområdet utgörs skogs-
typen av frisk ristyp medan torr ristyp dominerar i övrigt. Skogen är normalt i sen successionsfas 
- kring 350 år. Skiktade bestånd med hög åldersspridning är dock vanliga. 

Nämnvärda huggningar synes inte ha förekommit. Inslaget av högåldriga träd, torrakor och gamla 
brandspår är ställvis högt. 

Bedömning Området är representativt för den flackare bergkullslätten, är relativt stort, har 
god naturlig avgränsning i de omgivande våtmarkerna, samt innehåller sena 
skogssuccessioner med obetydlig kulturpåverkan. Högsta värde (klass 1 ). 



PALJA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
25J NV, 26J SV 
7351/1658 
55 km SSV Jokkmokk 
Domänverket 

152 

Naturgeogr reg 

Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

32 Norra Norrlands barrskogs-
områden och bergkullslätter 
4 100 ha 
2 600 ha 
425-630 (695) 
Låg-medel 
2 

Området ligger i en relativt flack del av den Norrbottniska bergkullslätten. Det omfattar lågfjället 
Paljas nordsluttning, en bred, genomgående bäckdal samt flackland med myrmarker och småsjöar. 

Drygt hälften av området är barrskogsbeväxt. Skogen är överlag talldominerad, gles, lågväxt och 
luckig men ofta grovvuxen med vanlig brösthöjdsdiameter på tall om 50-80 cm. Beståndsåldrar-
na varierar med tyngdpunkt kring 350 år. Brandspår samt högstubbar, torrakor förekommer rik-
ligt. Spår från äldre plockhuggning förekommer sparsamt. 

Bedömning Området är relativt stort, har god naturlig avgränsning mot våtmarker och vatten-
delare och innehåller sena skogssuccessioner med låg grad av kulturpåverkan. 
Värdet är högt (klass 2). 



PÄLKÄIVE 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
26 J sv 
7362/1662 
37 km SSV Jokkmokk 
Domänverket 

153 

N a tu rgeogr re g 

Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

32 Norra Norrlands barrskogs-
omr~den och bergkullslätter 
1 200 ha 
800 ha 
460-630 (660) 
Låg 
2 

Litet område på bergkullsJätten söder om Jokkmokk. Det omfattar lågfjället Pälkåive och den 
omgivande terrängen som utgörs av ett starkt kuperat dödislandskap med en mängd småsjöar och 
tjärnar. 

Skogen är en gles och luckig barrblandskog av torr-frisk ristyp. Tallen är ofta grovvuxen med 
brösthöjdsdiametrar om 50-100 cm. Åldersspridningen är stor. Den äldsta generationen är om-
kring 300 år. Området är obetydligt påverkat tlV huggningar. 

Bedömning Området har liten areal men god naturlig avgränsning, representerar en speciell 
terrängtyp samt har mycket låg grad av kulturpåverkan. Värdet är högt (klass 2). 
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Pälkå~ve l~gge~ ~nom en utp~äglat 6laQk del av be~gkul~lätten. 
I detalje~na utgö~ om~ådet ett ~måkupe~at död~~land~kap med tallklädda 
kulla~ OQh ~jö6yllda ~änka~. 
(Foto G OhmanJ 



LISJMEK 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
27 l 
7404/1644 
22 km VNV Jokkmokk 
Domänverket 

155 

Norrbottens län 

Naturgeogr reg 32 Norra Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter 

Totalareal 1 700 ha 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

1 000 ha 
380-480 (480) 
Låg-medel 
2 

Mindre område inom bergkullslätten mellan Lilla Luleälvs och Pärlälvens övre dalgångar. Terräng-
en är flack med en mosaik av småsjöar, myrar och skogklädda moränkullar. Centralt i området, på 
låga höjdryggar, finns större sammanhängande barrskogar. 

Talldominerad blandskog överväger utom i söder där gran är dominerande. Skogstypen utgörs 
överlag av frisk ristyp. Bestånden är ofta högväxta och välslutna särskilt i de centrala delarna. Be-
ståndsåldrar om ca 300 år är vanliga men såväl äldre som yngre generationer förekommer. 

Inslaget av torrakor, högstubbar och lågor är ställvis stort. Avverkningsstubbar från för länge 
sedan utförda yxfällningar förekommer i liten omfattning. Som helhet är kulturpåverkan obe-
tydlig. 

Bedömning Områdets opåverkade, delvis välbestockade och sena skogssuccessioner motiverar 
trots begränsad areal ett högt värde (klass 2). 

Sk.al.a 1: 100 000 



HORNAV AN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arjeplog 
25 H, 26 H 
7355/1582 
25 km NNV Arjeplog 
Domänverket 

156 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

33 Förfjällsregionen 
11 000 ha 
6 000 ha 
520-650 (805) 
Låg 
1 

Området upptar de övre delarna av en fjällrandplatå mellan Hornavan och Labbas. Platåns stor-
morfologi är relativt flack utom i öster där lågfjäll och bergryggar ger en bruten relief. l de 
flackare delarna finns på flera håll småkuperad moränterräng med mosaikartad växling mellan 
sjö, myr och skog. 

Tallskog upptar huvuddelen av skogsarealen men betydande delar särskilt i söder har blandskog av 
gran och tall. Även rena granskogar förekommer t ex på lågfjället Nuortabuodas sydsluttning. Här 
är skogen relativt välsluten medan den i övrigt i regel är gles och lågväxt. Skogstypenär i huvud-
sak torr-frisk ristyp. 

Gle~ talluk~kog på Hoknavanplatån. 
!Foto G uhman) 
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Området är obetydligt påverkat av huggningar. Skogens åldersspridning är stor men äldre genera-
tioner (250 och 200-450 år för gran resp tall) överväger. Inslaget av grov kortvuxen tall, lågor 
och torrakor är ställvis högt. 

Bedömning 

TJEGGELVAS 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Området har stor areal, omfattar en naturligt avgränsad platå, är mångformigt 
både vad gäller skogstyper och naturtyper i övrigt och innehåller sena successio-
ner av såväl gran- som tallskog. Högsta värde (klass 1 ). 

Arjeplog 
26 H 
7385/1585 
60 km NNV Arjeplog 
Domänverket och privat 
Domänreservat 800 ha 

Naturgeogr reg 33 Förfjällsregionen 
Totalareal 23 000 ha 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

15 000 ha 
435-650 (700) 
Låg 
1 

Området omfattar en vidsträckt, flack och sjörik del av Piteälvens dalgång vid älvens utflöde ur 
fjällk~djan. l området ingår två större och ett hundratal mindre sjöar, ett stort antal smärre myrar 
samt några markerade lågfjäll. Det omges av mäktiga högfjällsmassiv utom i söder där sjöar och 
vattendelare bildar gräns. 

Ca två tredjedelar av området är barrskogsbevuxet. Tallskog - ofta med viss björk- och granin-
blandning - dominerar. Inom det stora sjöområdet öster om Tjeggelvas härskar tallen fullstän-
digt. Granskog förekommer lokalt, t ex vid forsarna inom Apmo domänreservat. Här är skogs-
typen delvis av frisk till våt örttyp medan den normalt utgörs av torr-frisk ristyp, ibland ekbrä-
kenristyp. 

Skogen är genomgående gles och luckig med lågt virkesförråd. Åldersspridningen är stor med viss 
övervikt för 250-åriga bestånd. Yngre successioner uppkomna efter bränder under 1800-talet 
förekommer, t ex nordost om Tjeggelvas. 

Vissa sydliga delar är måttligt påverkade av dimensionshuggningar. l övrigt är området så gott som 
opåverkat. Flottningsepokens sena inträde i övre Piteälven samt den delvis mycket svårdrivna 
terrängen har bidragit härtill. 

Bedömning Områdets storlek, mångformighet, naturliga avgränsning samt den i sin helhet 
intakta skogs- och älvmiljön ger högsta värde (klass 1 ). 
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ARVESJÄKKÄ 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arjeplog 
261 
7377/1618 
50 km NO Arjeplog 
Domänverket 

159 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

33 Förfjällsregionen 
4 900 ha 
2 300 ha 
450-650 (790) 
Låg 
1 

Området utgörs av en flack dalgång i lågfjällsområde vid Piteälven. Dalgången är relativt fuktig 
och myrlänt, särskilt i botten längs Arvesjåkkå och i de inre delarna. Marken i övrigt är ofta ytste-
nig och innehåller en del mindre klapperfält. 

Mindre än hälften av området är barrskogsbevuxet. Gles, luckig granskog med inslag av grov tall 
på torrare partier utgör den normala beståndsbilden. l dalgångens övre del ökar inslaget av björk 
markant. Frisk ristyp är den vanliga skogstypen. 

Skogen synes vara opåverkad av såväl brand som avverkning och bestånden är genomgående i sent 
successionsstadium. Söder om avgränsningen har huggningar och flottning förekommit. 

Bedömning Området utgör en intakt fjälldal med många naturtyper och skog i sent succes-
sionsstadium. Orörda dalar av detta slag är ovanliga inom hela fjällregionen. Hög-
sta värde (klass 1). 



BLASSA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Arjeplog 
26 F, 26 G 
7361/1519 
75 km VNV Arjeplog 
Domänverket 

160 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

36 N högfjällsregionen 
100 ha 
100 ha 
520-600 (600) 
Låg 
2 

Litet barrskogsområde med isolerat, extremt västligt läge i högfjällsregionen. Det ligger på en fjäll-
sluttning ned mot övre Laisälvens dalgång, omgivet av fjällbjörkskog och myrmarker. 

Skogen utgörs av gles, luckig, kortväxt tallskog med stor björkinblandning. Tallarnas åldervarierar 
starkt. Såväl plantor som 400-åriga träd förekommer. En betydande andel träd är runt 180 år 
gamla. Brandspår saknas. Dominerande skogstyp är frisk ristyp. Närmaste tallförekomst finns 5 
km österut i form av enstaka träd. 

Förutom enstaka stubbar från vedtäkt saknas spår av avverkningar i området. 

Bedömning Områdets extrema isolerade läge är av speciellt intresse och ger trots liten areal 
ett högt värde (klass 2). 

Sl'la.la. 1:100 000 



PÄRLÄLVEN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
26 l, 27 H, 27 l 
7415/1605 
75 km VNV Jokkmokk 
Domänverket 
Domänreservat 500 ha 

161 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsa rea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

52 Norra Barrskogslappland 
43 000 ha 
29 000 ha 
414-650 (950) 
Låg-hög 
1 

Området sträcker sig längs Pärlälvens sjöutfyllda dalgång från ett östligt lågfjällsområde ca 45 km 
västerut in mot högfjällmassiven vid Kvikkjokk. Det utgörs stormorfologiskt av lågfjäll, bergs-
landskap, hög- och lågslätter, fjälldalgångar samt en stor del av Pärlälvens oreglerade vattensystem. 
Det innehåller en rad av fjällregionens vanliga natur- och terrängtyper -sjöar, vattendrag, fors-
miljöer, deltaland, fjällbjörkskog m m samt vidsträckta barrskogar. Vid områdets östliga avgräns-
ning ingår det kända sydväxtberget Farforita. Området omsluts av kalfjäll eller fjällbjörkdomine-
rade områden utom i norr där det gränsar mot vatten och "vanlig" skogsmark. 

Ungefär två tredjedelar av detta stora område är täckt av barrskog. Skogen är i de lägre delarna 
milsvid, terrängtäckande med såväl stor- som småskalig variation vad gäller trädslag, skogstyper, 
successioner, bestockning, luckighet, brandpåverkan etc. Ett genomgående drag är att tallen ofta 
dominerar i de lägre delarna, medan granen står ensam eller med björkinblandning i höjdlägena. 
Även på lägre nivåer förekommer dock omfattande granområden. Skogstypen är som regel torr-
frisk ristyp men lokalt i lider och längs bäckar kan rika örttyper förekomma. Den sistnämnda ty-
pen är vanligare i de västra delarna något som är avhängigt områdets öst-västliga näringsgradient. 
Sammantaget uppvisar området en provkarta på fjällregionens bestånds- och skogstyper, möjligen 
med undantag för de allra torraste. 

Päktätv~nomkåd~t v~d P~ukauk~~ v~tka d~t. 
(Foto R Lö6gk~n) 
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Merparten av områdets skogar är obetydligt påverkade av huggningar. Anslående, grovvuxna tall-
urskogar finns t ex mellan bergen söder om Sasnek, vid Voskonjaure, vid höjd 577, 50 om Jervas 
och på många andra håll. Av granområden kan särskilt framhållas den frodiga skogen i sluttningen 
söder om Saggat. Det står dock klart att strandnära partier vid Karatj är påverkade av avverkning-
ar från åtminstone två tidsepoker. Äldre stubbar från yxfällda träd påträffas här fläckvis i relativt 
riklig mängd. En del tallbestånd i områdets centrum har även genomgallrats eller blädats under 
1940-50-talen. Området som helhet är dock obrutet av vägar, hydrologiskt intakt och har totalt 
sett mycket låg grad av kulturpåverkan i skogsekosystemet. 

Bedömning 

Foton ~~d 3 o~h 46 

Områdets storlek och mångformighet vad gäller natur-, terräng- och skogstyper, 
dess intakta hydrologi och obrutna, i stort sett orördaskogsmiljö samt den nära 
anknytningen till orörda högfjällsområden gör det till ett av de mest värdefulla i 
inventeringen. Det har också ett dokumenterat högt värde från faunasynpunkt, 
bl a vad gäller urskogsgynnade hotade djurarter. Högsta värde (klass 1 ). 

f 
[?! 
" l/ 
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Gkov tokktatt ~ gka~ucc~~~~on. Päktätv~n. 
{Foto B Watt~n) 



L 

KARTEVAR E 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
27 J NV 
7431/1661 
13 km V Porjus 
Domänverket 

164 

Naturgeogr reg 

Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

32 Norra Norrlands barrskogar 
och bergkullslättar 
3 000 ha 
2 600 ha 
310-575 (575) 
Låg-medel 
2 

Området ligger inom den vida bergkullslätten väster om Porjus. Det utgörs av ett ganska lågt slätt-
berg med både branta och flacka sluttningar samt en kanjonliknande bäckdaL En hel del myr-
mark finns insprängd i skogsmarken. 

Området domineras av barrblandskog eller ren granskog av torr-frisk ristyp. Skogen är på många 
håll grovvuxen med brösthöjdsdiametrar på äldre tall om ca 70-90 cm. Åldersspridningen är rela-
tivt stor, upp till ca 250 år. Området är påtagligt brandpåverkat och har stort inslag av torrskog. 
Avverkningsspår saknas inom stora delar. 

Bedömning Området är skogrikt, terrängmässigt väl avgränsat och i huvudsak orört. Värdet 
är högt (klass 2). 

Skata 1:700 000 



MUDDUS 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 

Skydd 

Gällivare-Jokkmokk 
27 J, NO, SO 27 K NV, SV 
7440/1690 
25 km SV Gällivare 
Naturvårdsverket, domän-
verket 
Nationalpark 50 000 ha 
(25 000 ha skog) 
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Naturgeogr reg 

Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

32 Norra Norrlands barrskogar 
och bergkullslätter 
57 000 ha 
29 000 ha 
380-600 (677) 
Låg-medel 
1 

Muddusområdet omfattar en del av den milsvida, mycket flacka och myrrika bergkullslätten 
söder och väster om Gällivare. Dess centrala delar upptas av sjörika myrvidder. Barrskog finns här 
endast på små utskjutande fastmarksryggar. Större barrskogsområden finns i en krans runt om 
våtmarkskomplexet på låga, mjukt rundade bergryggar. l området ingår förutom Muddus natio-
nalpark ett angränsande skogsområde norr om vägen Gällivare-Porjus. 

l grova drag kan tre större skogsområden av delvis olika karaktär särskiljas. Området väster om 
myrvidderna är ensartat grandominerat med viss björkinblandning. Detta gäller såväl inom som 
norr om nationalparken med undantag för ett talldominerat berg mellan Norrstubba och Mellan-
stubba. Granskogen är i regel kortvuxen och rotgrov - upp mot 70-80 cm diameter. Sena 
successioner med beståndsåldrar om ca 300 år synes dominera. En stor andel av granarna är topp-
torra. Frisk ristyp överväger. 

Inom området öster om myrvidderna är bergryggarna helt talldominerade utom Jåknovare som 
utgör en granenklav. Bestånden är i regel högåldriga med grova dimensioner och stort inslag av 
torrträd särskilt på bergstopparna. skogstyperna varierar från skarp-frisk ristyp. 

Områdets södra del är ensartat talldominerat och avviker från övriga tallområden genom att det 
består av yngre successioner. Denna del är relativt hårt genomhuggen och starkt brandpräglad. 
Senaste branden, som omfattade 900 ha, inträffade 1933. 

Inom Muddus talldominerade delar finns bränder belagda från åren 1490, 1603, 1667, 1763, 
1868 och 1933. Enstaka ännu levande träd har konstaterats bära brandljud från fem bränder. 
l nom de västliga granskogarna finns däremot mycket fåtaliga spår av bränder. Den högsta åldern 
på levande tall har uppmätts till 720 år. Normalt ligger dock de äldre generationerna runt 300 år. 
Spår av avverkning finns relativt rikligt i södra Muddus. Det är tveksamt om denna del uppfyller 
inventeringens kriterier. l övrigt synes området vara orört. 

Bedömning Områdets storlek, mosaiken av skog och myr, mångformigheten i skogstyper och 
successioner samt den utpräglade urskogskaraktären över huvuddelen av barr-
skogen ger högsta värde (klass 1). 
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LINA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Gällivare 
28 J NO, SO, 28 K, NV, SV 
7476/1698 
25 km NNV Gällivare 
Domänverket 

167 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

52 Norra barrskogSlappland 
5 800 ha 
4 300 ha 
350-550 (600) 
Låg 
2 

Området ligger nordväst om Gällivare mellan Lina älv och en isolerad grupp av lågfjäll. Naturgeo-
grafiskt hör lågfjällsområdet till bergkullslätten dock med större nivåskillnader än normalt. Ur-
skogsområdet upptar ·främst lågfjällens sydsluttningar där några nedskurna bäckdalgångar utgör 
ett markant inslag. Vidare ingår i den nordöstra delen en myr- och skogsmosaik på underlag av s k 
veikimorän. Området gränsar mot glesa gran-björkskogar i norr och mot starkt kulturpåverkad 
skog i söder. 

Ca 75 % av arealen är barrskogsbevuxen. Mot barrskogsgränsen i norr växer granskog, i sluttning-
arna främst tallskog och i den östra, myrrika delen barrblandskog. Skogen är i huvudsak gles och 
luckig. l branta sluttningar påträffas mer virkesrika bestånd. Beståndsåldern är normalt 200-350 
år och skogstypen varierar från torr-frisk ristyp. Inslaget av torrskog är ställvis stort. Plockhugg-
ning har förekommit inom begränsade delar. 

Bedömning Området är relativt stort och mångformigt och i huvudsak orört. Värdet är högt 
(klass 2). 



SJAUNJA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Gällivare 
281, 28J NV, SV 
7475/1657 
50 km VNV Gällivare 
Domänverket 
Fågelskyddsområde 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

52 Norra barrskogslappland 
68 000 ha 
31 000 ha 
400-650 (770) 
Låg-medel 
1 

Området sträcker sig från bergkullslätten norr om Stora Lulevattnet åt nordväst till sjön Satihau-
res vida dalgång vid randen av högfjällsområdet. Inom detta 6 mil långa obrutna naturlandskap 
finns ett flertal lågfjäll och bergsområden, fjälldalgångar, terrängtäckande myrområden, mosaiker 
av myr och låga fastmarksområden samt ett stort antal sjöar av varierande storlek. Området har 
naturlig avgränsning mot lågfjäll, myr eller hedbjörkskog. Mot skogsmarken i sydost löper gränsen 
i huvudsak längs vattendelande höjdryggar. 

Knappt hälften av totalarealen är barrskogsbevuxen. Skogen förekommer främst på berg- och fjäll-
sluttningar samt på moränholmar i myrmarkerna. Endast i den sydöstra delen finns större sam-
manhängande skogsområden. Det största, som omfattar ca 7 000 ha skog, ligger nordost och öster 
om sjön Ljamjaure (509 m ö h). 

Lågväxt gka~kog äk vanlig ~nom Sjaunja4 mykkompiex. 
(Foto Ciae.o G,'1.uncL6ten) Foto ,o~d 37 
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Blandad tall-gka~kog av ~ huvud~ak gle~, öppen kakaktäk 6~n~ ~nom ett 
~tokt omkåde ö~tek om Ljamjauke, Sjaunja. 
(Foto G {Jhman) 
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Barrblandskogar överväger inom den sydöstra delen av området. Bestånden är här relativt välslut-
na och virkesrika. l anslutning till det centrala myrkomplexet Kuorasjape dominerar gles och 
luckig granskog medan gles men ofta grovstammig, gruppvis fördelad tallskog är vanligast i norr. 
Frisk ristyp överväger men betydande delar utgör torr-skarp ristyp resp sumpskog. Ålderssprid-
ningen är stor i bestånden. Normalt dominerar äldre generationer, vars ålder för tallens del ligger 
mellan 300-400 år ibland upp till 500 år. 

l samband med regleringen av Satihaure avverkades en del skog över den övre dämningsgränsen. 
Spår av äldre huggningar kan även påträffas längs den sydöstra gränsen. l övrigt är om rådet orört. 

Bedömning Sjaunjaområdet är sedan länge känt som ett av landets mest värdefulla våtmarks-, 
faunaområden. Det innehåller också mycket stor urskogsareaL Områdets storlek, 
variation av natur- och skogstyper, orördhet samt dokumenterade höga värde för 
urskogsgynnad hotad fauna ger högsta värde (klass 1). 



HARREJAURE 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Jokkmokk 
27 l 
7435/1627 
60 km NV Jokkmokk 
Domänverket 
Domänreservat 800 ha 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

52 Norra barrskogSlappland 
21 000 ha 
13 000 ha 
384-650 (855) 
Låg-medel 
1 

Området ligger i förfjällsterrängen en dryg mil SO om Sareks nationalpark och strax söder om den 
stora fjällplatån Ultevistuottar. Det utgörs av en västlig, mot fjällkedjan inskjuten bergkullslätt 
med utpräglat flack stormorfologi. Slätten avbryts dock i de centrala delarna av ett antal marke-
rade berg och lågfjäll. Bland övriga terrängformer framträder två större sjöområden i SO och NV 
samt ett stort sammanhängande myrområde vid basen av sluttningen upp mot Ultevisplatån. 

Skogsmarken domineras av barrblandskog utom i myrområden och de övre sluttningarna där gra-
nen står ensam i glesa, lågväxta bestånd. Inom sjöområdet i anslutning till Harrejaure samt på låg-
fjällens sydsluttningar är skogen relativt välsluten, grov och hög. Det nordvästra sjöområdet har 
blackigare morän och skogen är mer lågväxt och luckig. Åldersspridningen är stor i bestånden. De 
äldsta bestånden är mellan 400 och 500 år. Torr-frisk ristyp dominerar. 

Hak~~jau~~~ no~~a ~tkand åt vä4t~~. 
!Foto U Loven) 
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Områdets södra del är genomkorsat av en väg och en kraftledning. Begränsade äldre dimensions-
avverkningar har även utförts här. l övrigt är området i ringa utsträckning påverkat av huggningar 
och har anslående urskogsprägel genom stort inslag av högåldriga grova träd, torrskog och gamla 
lågor. 

Bedömning Området är stort, mångformigt, har nära högfjällsanknytning samt hyser om-
fattande urskogar. Det har också dokumenterat stort värde för urskogsgynnad 
hotad fauna. Högsta värde (klass 1 ). 



VIETAS 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Gällivare 
281 
7490/1610 
100 km VNV Gällivare 
Naturvårdsverket 
Nationalpark 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

36 Norra högfjällsregionen 
3 700 ha 
3 400 ha 
375-450 (628) 
Låg 
2 

Området ligger vid Stora Lulevattnets västände på fjället Juobmotjåkkås sydsluttning och i den 
torrlagda Vietasälvens U-dal. Det gränsar mot sjöar (regleringsmagasin) och kalfjäll. Terrängen är 
myr- och sjöfattig och ofta blackig. 

Urskogsområdet vid Vietas utgör en västlig utpostlokal för barrskog i övre Lappland. Det består 
helt av tallskog av torr-frisk ristyp. Skogen är för det extrema västliga läget relativt sluten och 
grovväxt. Den dominerande åldersklassen är ca 200 år men flera yngre och äldre generationer 
förekommer - den äldsta omkring 500 år. Skogen är ställvis mycket rik på torrträd och lågor. 

Taf~kog v~d V~e~. 
(Fo:to G {}hman.) 
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Området är delvis påverkat av vägar, kraftledningar, anläggningsarbeten m m som utförts i sam-
band med vattenkraftutbyggnader. Vidare påverkades skogen i Vietasälvens dalgång av en flod-
våg då Satisjauredammen brast år 1963. Spår av huggningsingrepp finns dock endast inom ett 
fåtal begränsade partier. 

Bedömning Områdets extrema, västliga läge är av speciellt intresse. Skogen har stor ålders-
spridning med bl a mycket sena successioner, är i stora delar orörd och har 
etablerat värde som turistisk sevärdhet. Detta innebär, trots exploateringen, ett 
högt värde (klass 2). 



KAITUM 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Gällivare 
28 K NV, 29 J, 29 K SV 
7505/1705 
30 km SO Kiruna 
Domänverket 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsarea l 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

52 Norra barrskogSlappland 
33 000 ha 
20 000 ha 
370-600 (667) 
Låg 
1 

Området upptar merparten av bergkullslätten mellan Kaitumälven och Kalixälven från älvmötet i 
öster till de vidsträckta våtmarkskomplexen runt Vuotnajaure. stormorfologiskt präglas det dels 
av flera bergs- och lågfjällsområden, dels av flacka morän- och grovsedimentområden. De sist-
nämnda områdena har ofta stort inslag av sjöar och myrar av varierande storlek. Området gränsar 
mot älv och myr förutom i söder och en inskjuten del i norr där gränsen löper längs skogsmark. 

Knappt två tredjedelar av totalarealen är barrskogsbevuxen. En stor del härav utgörs av glesa eller 
mycket glesa skogar. Mer välslutna och virkesrika bestånd finns lokalt inom Tjålajåkkas till-
rinningsområde samt fläckvis längs älvstränder och på fjällsluttningar. Skogen utgörs till övervä-
gande del av granskog av frisk-fuktig, stundom våt ristyp med spridda inslag av tall på torrare 

Kaitumomkåd~t ~nn~håll~k my~Q~t gl~~a o~h oöta bjÖkQb{andad~ ~Qogak. 
(Foto G uhman) 
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partier. Tallskog av torr-frisk ristyp förekommer främst i områdets norra och nordvästra delar på 
sluttningar och höjdpartier i terrängen. l tallskogen finns ofta inslag av grova vidkroniga träd med 
brösthöjdsdiametrar om ca 75 cm och åldrar upp till 450 år. Yngre generationer dominerar dock i 
bestånden. l den nordvästra delen är björkinblandningen emellanåt hög. 

Området är mycket lite kulturpåverkat, endast i de älvnära avsnitten finns spår av plockhuggning. 

Bedömning 

skata 

Området är stort, mångformigt vad gäller terrängformer, naturtyper och skogs-
typer, har i huvudsak naturlig avgränsning och är ytterst lite påverkat. Högsta 
värde (klass 1 ). 
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Norrbottens län 

RAUTASAKARA 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Kiruna 
29 K, NV, NO 
7337/1723 
35 km O Kiruna 
Samfällt, domänverket 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

52 Norra barrskogsJappland 
3 600 ha 
3 100 ha 
375-520 (637) 
Medel 
1 

Området utgör ett starkt kuperat avsnitt av den annars ganska flacka och myrrika bergkullsJätten 
norr om Svappavaara. Det omfattar två skilda lågfjäll-bergsmassiv av vilka Rautasakara är mest 
markerat. l området finns även flera myrar och småsjöar. 

Området är skogrikt och innehåller en relativt stor andel välslutna bestånd. Endast en mindre del 
av arealen utgörs av myrmark, fjällhed och vatten. Norra Rautasakara och sattavara är granbe-
växta medan övriga delar i huvudsak utgörs av talldominerad barrblandskog. Frisk ristyp övervä-
ger. Åldersspridningen i bestånden är stor med en äldsta generation omkring 500 år. 

Inslaget av torrskog i bestånden är genomgående stort, ställvis mycket stort. Brandspår från flera 
bränder finns i levande och döda träd. Bortsett från mycket fåtaliga gamla avverkningsstubbar 
saknas spår av huggningar. 

Bedömning Området har relativt begränsad areal men är terrängmässigt välavgränsat, skog-
rikt, topografiskt varierat, innehåller högåldrig skog och har anslående urskogs-
karaktär. Högsta värde (klass 1 ). 
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Ande{en tokk~kog äk hög ~nom Rau~akaka. 
(Foto G uhman) 



PAKKETAN 

Kommun 
Topoblad 
Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Kiruna 
29 K NV, 30 J, 30 K SV 
7560/1693 
30 km ONO Kiruna 
Domänverket 
Naturreservat ca 5 000 ra 
varav ca 4 000 ha barrskog 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

52 Norra barrskogSlappland 
19 000 ha 
12 000 ha 
340-550 ( 600) 
Låg 
1 

Området ligger i förfjällterrängen SO om Torneträsk. Det gränsar i norr och öster mot barrskogs-
lösa tundraområden, åt väster mot lågfjällryggar och åt söder mot skögsmarker. Inom områ-
det finns lågfjäll och berg, långsträckta dalgångar samt en mängd större och mindre sjöar. 

Knappt två tredjedelar av området är barrskogsbevuxet. Tallen dominerar fullständigt utom lokalt 
vid Sevujärvisjöarna där gran är beståndsbildande. Huvuddelen av tallskogen är mycket gles, ofta 
björkblandad. Mer välslutna och virkesrika bestånd finns dock i den södra delen där berggrunden 
på vissa håll är kalkförande. Här kan skogstypen utgöras av frisk-fuktig örtristyp medan frisk ris-
typ dominerar i övrigt. 

Stora delar av områdets skogar är tydligt brandpåverkade. l sydväst dominerar relativt unga 
successioner uppkomna efter omfattande bränder. l sydost är skogen ofta flerskiktad med stor ål-
dersspridning och med ställvis rik inblandning av grovstammiga träd upp mot 100 cm i bröst-
höjdsdiameter. Denna beståndstyp påträffas från sänkan runt Påkketanjaure till områdets gräns i 
sydost. Nämnvärda huggningar har inte förekommit och särskilt den sydöstra delen med flerskik-
tad skog har anslående urskogskaraktär. 

Bedömning 

VITTANGI 

Kommun 
Topoblad 

Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Området omfattar stor areal, är mångformigt vad gäller naturtyper, skogstyper 
och successioner samt har mycket låg grad av kulturpåverkan. Det har dessutom 
dokumenterat högt värde för urskogsgynnad hotad fauna. Högsta värde (klass 1 ). 

Kiruna 
29 J NV, 29 K NO, 30 J SV, 
30 KSO 
7548/1727 
45 km ONO Kiruna 
Domänverket, samfällt 

Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

52 Norra barrskogSlappland 
15 000 ha 
11 000 ha 
325-550 (650) 
Låg 
1 

Området utgörs i huvudsak av bergkullslätt med tre större, åtskilda bergsmassiv. Mellanliggande 
marker består av flacka myrvidder med inslag av kulliga moränlandskap och småsjöar. Området 
har en öst-västlig utsträckning om ca 3 mil längs den barrskogsbildande gränsen i norra Lappland. 
Det ansluter i väster mot På kketanområdet, vilket fortsätter längs barrskogsgränsen ytterligare ca 
3 mil mot nordväst. 
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Knappt tre fjärdedelar av området är barrskogsbevuxet. Granskog, ofta björkblandad, dominerar 
åt norr och på de västra lågfjällens sluttningar. l övrigt överväger tallskog och barrblandskog. En 
stor del av bestånden håller låg-mycket låg slutenhet och låga virkesförråd. l barrblandskogen 
och tallskogen förekommer dock ofta ett inslag av mycket gamla, grova tallar som trots impedi-
mentkaraktären i övrigt ger en viss storskogsprägel åt området. Frisk ristyp dominerar men även 
torr resp fuktig ristyp är vanliga. Området är obetydligt påverkat av huggningar. 

Bedömning Området omfattar stor areal, är relativt mångformigt vad gäller naturtyper och 
skogstyper samt har mycket låg grad av kulturpåverkan. Det har vidare doku-
menterat högt värde för urskogsgynnad hotad fauna. Högsta värde (klass 1 ). 

Huvuddelen av Påkketanom~åde~ u~~kog~ äk gle~a oeh bjö~kblandade. 
Relativt välbe~toekad ~kog 6~n~ doek på file~a håll ~ om~åde~ ~öd~a 
häl n t. 
{'Foto U Lavin) 
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Ko~tväxta, g~ova taiia~ ~ vani~ga v~d g~än~~n fiö~ ba~~~äd~n~ utb~~d
n~ng ~ no~~. D~ g~~ ~n v~~~ ~to~~kog~p~äg~i åt ~ öv~~gt ~ta~kt ~mp~d~
m~nta~tad~ ~koga~, V~ttangL 
(Foto U Lavin) 



PESSINKI 

Kommun 
Topoblad 

Koordinat 
Läge 
Markägare 
Skydd 

Pajala, Kiruna 
29 L NO, 29M NV, 30 L SV, 
SO, 30M SV 
7550/1785 
75 km VNV Pajala 
Domänverket 
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Naturgeogr reg 
Totalareal 
Barrskogsareal 
Höjd (m ö h) 
Bonitet 
Värdeklass 

Norrbottens län 

52 Norra barrskogSlappland 
42 000 ha 
24 000 ha 
270-500 (522) 
Låg 
1 

Pessinki ligger i nordöstligaste Norrbotten ca sju mil öster om den egentliga fjällkedjan. Det ut-
görs av en flack bergkullslätt med enstaka, isolerade lågfjäll. Flacklandet bryts på flera håll av 
djupt nedskurna Kursudalar-en typ av kanjons -av vilka två är särskilt stora. Inom området 
finns omfattande myrmarker samt rikligt med moränbildningar i form av drumliner och småku-
perade, kulliga backlandskap. Klimatet i området är utpräglat lokal kontinentalt. 

Området gränsar mot fjällbjörkskog i norr och i övrigt mot barrskog och myrmarker. Drygt hälf-
ten av området är bevuxet med barrskog. Tall dominerar helt i norra hälften, gran i södra. Tallen 
bildar också skogs- och trädgräns på några av lågfjällen. Relativt virkesrika och välslutna bestånd 
förekommer främst i de södra och sydöstra delarna medan skogen i övrigt som regel är mycket 
gles. Lokalt, särskilt i mellersta och norra delarna, kan björkinslaget vara stort. Skogstypen 
varierar i huvudsak mellan torr och frisk ristyp. 

Områdets beståndshistorik är svåröverskådlig. Brandens roll för skogsföryngringen är dock på-
taglig. Spår av minst fyra bränder kan urskiljas. En relativt sentida brand har gett upphov till en 
dominerande generation, vars ålder är knappt 200 år. Betydligt äldre beståndsåldrar påträffas på 
många håll. Spår av huggningar är ytterst sällsynta och förekommer endast i områdets ytterkan-
ter. 

Bedömning Området omfattar mycket stor areal, har ett unikt östligt läge i det nordsvenska 
kontinentala klimatområdet, har dokumenterat höga faunavärden och är orört. 
Högsta värde (klass 1). 
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Bilagor 

1 UTDRAG UR SNV PM 1507 URSKOGAR. INVENTERING AV URSKOGS-
ARTADE SKOGAR l SVERIGE. DEL 1 ALLMÄN DEL (SID 31-40). 

2 UTDRAG UR SNV PM 1507 URSKOGAR. INVENTERING AV URSKOGS-
ARTADE SKOGAR l SVERIGE. DEL 1 ALLMÄN DEL (SID 20-22). 

3 LITTERATUR 

4 INVENTERING AV HÄNGLAVBÄRANDE SKOG 

5 STÅNDORTS- OCH BESTÅNDSDATA OM DEN FJÄLLNÄRA BARRSKOGEN 
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UTDRAG UR SNV PM 1507 URSKOGAR. INVENTERING AV URSKOGS-
ARTADE SKOGAR l SVERIGE. DEL 1 ALLMÄN DEL (SID 31-40). 

3.2 Kriterier för urval och värdering 
De i inventeringen tillämpade kriterierna har indelats i tre grupper efter den 
funktion och vikt de haft. Grupp 1 innehåller de grundläggande och utslagsgi-
vande kriterierna för urval av urskogsobjekt. De är samtidigt de kriterier som 
tillmätts störst vikt vid värdering och klassning av objekten. Dessa kallas därför 
både urvalskriterier och primära värderingskriterier. Värderingskriterierna i 
grupp 2 och 3 kommer i andra respektive tredje hand. l nom grupperna är krite-
rierna placerade i ungefärlig ordning efter den rang de haft i inventeringsarbetet. 

Kriterierna får främst betraktas som riktlinjer som syftar till att ge möjlighet 
att utifrån ett bestämt synsätt såväl välja ut som värdera och jämföra områden. 

3.2.1 Kriteriegrupper och inbördes rangordning 

Grupp 1 Urvalskriterier/primära värderingskriterier 

a. Kulturpåverkan 
b. Storlek (förutsättning för bibehållande av värde) 
c. Avgränsning (förutsättning för bibehållande av värde) 
d. Successionsstadium -ålder 

Grupp 2 Sekundära värderingskriterier 

a. Representativitet 
b. Mångformighet 
c. Hotad typ av urskog 
d. Kontinuitet 

• skogsmarkskontinuitet (naturlig växling mellan skogsbestånd och kal 
skogsmark) 

• beståndskontinuitet (permanent sluten skog) 

Grupp 3 Tertiära värderingskriterier 

a. Biotop för urskogsgynnade och i övrigt hotade och missgynnade arter, växt-
och djursamhällen 

b. Dokumenterade undersöknings- och forskningsinsatser 
c. Dokumenterad betydelse för undervisning och rekreation 
d. Betydelse som skoglig genbank 

Det bör påpekas att viktiga naturvårdskriterier - t ex 3a - vid denna invente-
ring förts till grupp 3 beroende på att tidsbrist, inventerarnas kunskaper eller 
årstiden inte medgivit tillfredsställande möjligheter till bedömning eller obser-
vation. 

Bilaga 1 
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3.2.2 Kriteriernas tillämpning 
Urvalskriterier 

Redan under förarbetet till inventeringen stod det klart att totalt orörda områ-
den - verkliga urskogar - bare:~ finns i mycket begränsad utsträckning längs 
fjällkedjan. Projektets huvudsyfte har därför varit att eftersöka, avgränsa och 
beskriva de idag minst kulturpåverkade skogarna - de urskogsartade skogarna. 
Det har då varit nödvändigt att ange riktlinjer för vilken grad av kulturpåverkan 
som kan accepteras. För själva urvalet av områden har kraven härvid varit högre 
i Norrland än i Sydsverige. Även vid värdering av områden har det blivit en klar 
skillnad i synsättet i t ex Norrlands inland jämfört med i södra Sverige. 

Förutom kravet på "relativ orördhet" har ett grundläggande urvalskrav varit att 
områdena skall ha godtagbara förutsättningar att bibehålla och/eller utveckla 
urskogsvärdet. Särskilt viktigt i detta sammanhang är områdets storlek och av-
gränsning. Beståndens ålder har också tillmätts betydelse vid urvalet. Invente-
ringen omfattar således inga unga successionsstadier utom såsom delar av större 
objekt. 

Av praktiska skäl har faktorer som varit relativt lätta att observera i fält använts 
vid urvalet av objekt. Vilka data som insamlades framgår av objektsblanketten 
(bilaga 3) med anvisningar. 

Värderingskriterier 

Inte förrän ett område godtagbart uppfyllt kraven för urval till inventeringen 
enligt de fyra grundläggande kriterierna har en värdering kunnat göras med stöd 
av de övriga kriterierna. 

l det praktiska inventeringsarbetet har en fyrgradig skala använts för att gradera 
vilket värde som varje kriterium kan åsättas inom varje objekt. Denna gradering 
har sedan varit underlag för totalvärdering - klassning av objekten - på läns-
och riksnivå. Klassningen har gjorts enligt en tregradig skala där värde 1 är det 
högsta. Endast områden som placerats i klass 1 och 2 redovisas i riksrapporten. 
För länsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsens del har länet utgjort referensram vid 
såväl värdering som klassning. Som tidigare påpekats har en viss skillnad i krav 
på urskogsartat tillstånd mellan sydliga och nordliga län härvid inte kunnat und-
vikas. Ett regionalt synsätt måste också inom vissa gränser tillämpas om en 
spridning över landet av klass 1-objekt skall kunna erhållas. Översyn av klass-
ningen utifrån riksperspektivet och med hänsyn till den naturgeografiska indel-
ningen har gjorts av den centrala arbetsgruppen, varvid några områden omvärde-
rats. 

Ett enskilt kriterium kan, om dess värde är stort i ett objekt, uppväga andra kri-
terier med lågt värde och då helt dominera över dessa. Så kan t ex inom vissa 
gränser ett mindre, enhetligt område med verkligt urskogstillstånd värderas 
högre än ett större område med högre grad av kulturpåverkan. Vidare kan t ex 
ett område med hög bonitet och viss kulturpåverkan placeras före ett område 
med låg bonitet och liten påverkan, i synnerhet om det förra behovs för att 
komplettera skalan av skogstyper i den naturgeografiska regionen. 
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Att observera är att flera kriterier är starkt övergripande - i första hand de i 
grupp 1. Detta medför att höga värden på ett av dessa ibland automatiskt med-
för höga värden även ur andra aspekter. 

3.2.3 Beskrivning av urvalskriterier/primära värderings-
kriterier 

K u Itu rpåverkan 

Huvudregel vid värdering: Ju mindre kulturpåverkan, desto högre värde. 

l praktiken har man bara kunnat ta hänsyn till sådan kulturpåverkan vars spår 
syns i fält eller är kända på annat sätt. Osynlig eller indirekt påverkan, t ex för-
surning eller jakt, har inte beaktats. De faktorer som iakttagits i fält tyder an-
tingen på frånvaro av kulturpåverkan eller på synlig direkt kulturpåverkan. 
Skillnaden mellan urskog och urskogsartad skog illustreras av två teckningar 
(Figur9och 10). 

Fig 9. Urskog. Trädbeståndet är /uckigt, både barr- och lövträd förekommer i 
olika åldrar och grovlekar. Marken är täckt av lågor i alla stadier av nedbrytning. 
Kulturspår saknas. Jämför med figur 10. (Teckning: Martin Ho/mer) 
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Fig 10. Urskogsartad skog. Trädbeståndet är relativt ungt och tätt och består 
helt av gran. Döda och döende enar vittnar om en tidigare mer öppen betes-
skog. Här och var finns avverkningsstubbar och sågade stammar. Riktigt gamla, 
övervuxna lågor saknas. (Teckning: Martin Ho/mer). 

Frånvaro av ingrepp kan visa sig i förekomst av gamla, döende och döda träd, 
liggande stammar (lågor) i olika stadier av nedbrytning, brutna stubbar, olik-
åldrighet, trädslagsblandning och n a tu rl,iga beståndsluckor. 

Vissa växt- eller djurarter kan genom sin närvaro indikera en under lång tid 
orörd skogsmiljö. För användning av sådana indikatorarter krävs emellertid att 
expertis på olika grupper av växter eller djur anlitas- något som inte har kun-
nat rymmas i denna inventering. 

Tecken på kulturingrepp kan vara låg frekvens av gamla, döende och döda 
träd etc -se ovan. Påverkan kan också påvisas genom förekomst av sågade eller 
huggna stubbar, i vissa fall likåldrighet hos skogen eller inslag av lärk eller andra 
främmande trädslag, kolbottnar, gamla basvägar, odlingsrösen, gärdesgårdar 
mm. 

En viss kulturpåverkan på skogen kan tillåtas om övrigaurvalskriterier uppfylls. 
Som exempel kan nämnas extensivt skogsbete, svag röjning eller gallring, be-
gränsat borttagande av torrträd och levande träd för brännved, begränsad plock-
eller dimensionshuggning. Givetvis kan inte alla dessa former av påverkan god-
tas inom ett och samma område om påverkan skett i sen tid. 

Kalavverkning, blädning eller gallring, intensivt bete och svedjning m m innebär 
en stark ku lturpåverkan. Under förutsättning att denna påverkan ägt rum så 
långt tillbaka i tiden att spåren i det närmaste utplånats, kan skogen ändå 
accepteras som urskogsartad. 
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Kraftig markbearbetning för slåtter och åkerbruk samt omfattande dikning eller 
sjösänkning ansågs vara alltför kraftig kulturpåverkan för urval i inventeringen. 

Vid bedömning av kulturpåverkan är inte bara tiden utan också arealen av bety-
delse. Små, starkt kulturpåverkade partier behöver inte diskvalificera ett stort, 
i övrigt orört område. 

Storlek 

Huvudregel vid värdering: Ju större areal, desto högre värde. 

l inventeringen har följande riktlinjer för ett områdes storlek gällt. 

Söder om Dalälven: Minst 1 O ha 
Norrlands kustland: Minst 25 ha 
Norrlands inland: Minst 100 ha 

storlekskraven har dock inte varit ovillkorliga utan är främst satta för att und-
vika sökande efter områden av några hektars storlek. Det fanns tidigare och har 
även nu kommit fram ytterligare områden som underskrider de aktuella grän-
serna. Ett fint urskogstillstånd och framför allt en god avgränsning kan moti-
vera att de ändå tas med. Exempel på sådana områden kan vara skogsholmar i 
sjöar eller myrar, lövkärr m m. Flera små urskogsartade områden i närheten av 
varandra som var och en inte skulle uppfylla kraven på urval kan tillsammans 
klassas som en enhet, trots att mellanliggande mark är kulturpåverkad. 

Avgränsning 

Huvudregel vid värdering: Ju bättre avgränsning, desto högre värde. 

Urskogsområdens avgränsning är av stor betydelse för deras förutsättningar att 
utvecklas och/eller bibehållas som naturliga enheter. Särskilt för mindre om-
råden är det nödvändigt att gränserna är naturliga, d v s består av övergångar till 
andra markslag, t ex myr och sjö. Även topografiska förhållanden som branter 
och raviner kan ge en bra avgränsning. Genom att områdena är naturligt avgrän-
sade har de bättre förutsättningar att fungera självständigt och riskerna för kul-
turbetingad påverkan från omgivningen blir lägre. Naturliga gränser innebär 
också i regel att stormfasta bryn utvecklas och att risken för mer omfattande 
stormfällning minskas. Exempel på områden med dålig avgränsning är långsmala 
skiften med granurskog omgivr:a av kulturskog. Sådana områden har i regel inte 
tagits med i urvalet. 

Successionsstadium - ålder 

Huvudregel vid värdering: Ju senare successionsstadium och ju högre ålder, 
desto högre värde. 

Detta kriterium har använts i urvalsprocessen främst för att markera att inven-
teringen inte omfattar tidiga igenväxningsstadier. Inte heller omfattas tidiga 
successioner efter brand där en äldre skogsgeneration saknas. 

Till en del sammanfaller detta kriterium med skogsmarkskontinuitet och be-
ståndskontinuitet. Det har emellertid en egen sektor - aktuellt successions-
stadium i förhållande till "klimax" -som är väsentlig att bedöma i urskogssam-
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manhang. Till ledning för bedömning enligt detta kriterium angavs vissa värden. 
Utgångspunkten var lägsta tillåtna slutavverkningsålder enligt skogsvårdslagen 
+ca 25%. 

Riktvärden för överårighet i bestånd kan därmed vara: 

• Söder om norrlandsgränsen: Hög bonitet 100 år, medelbonitet 120 år, låg 
bon i te t 140 år. 

• Norr om norrlandsgränsen: Hög bonitet 11 O år, medelbonitet 140 år, låg 
bonitet 170 år. 

Ovanstående värden gäller i huvudsak för barrträd medan flera arter lövträd, 
t ex al, björk och asp är överåriga vid lägre åldrar. 

3.2.4 Beskrivning av sekundära värderingskriterier 

Representativitet 

Huvudregel: Ju mer utbredd en skogstyp är eller har varit i den naturgeogra-
fiska zonen/regionen, desto högre värde för de urskogsområden där den före-
kommer. 

Nordens naturtvper kan geografiskt sammanföras till naturgeografiska regioner. 
Regionerna har i Nordiska ministerrådets regi avgränsats med avseende på viss 
karakteristik som vegetation, landskapsbild, geologi, hydrologi, klimat m m 
(NU B 1977:34). Med hjälp av denna indelning finns förutsättningar att värdera 
och skydda natur utifrån "naturliga" gränser och inte utifrån de administrativa 
länsgränserna. Som framgår av kartan (fig 11) har Norden uppdelats i 60 regio-
ner, varav 29 finns representerade i Sverige. 



~ Nemoral zon 

Osoreonemoral zon 

QBoreal zon sydligt 
W boreal 

D Boreal zon mellan-
boreal 

•Boreal zon nordligt 
B boreal 

§Alpin zon 

1. VästJylland 
2. Centraljyllands SJölandskap 
3. Västra Limfjordsområdet 
4. Himmerland- Djursland- Nordsjäl-

land 
5. Vendsyssels marina landskap 
6 Sydöstra Danmark- sydvästra Skåne 
7 Centrala Skåne och Bornholm 
8 Nordöstra Skånes skogslandskap 
9 Blekinges sprickdalsterräng 

10 Södra Hallands kustland 
11. Sydsvenska höglandets västsida 
12 Sydöstra Smålands slättområden 
13 sydsvenska höglandet 
14. Oland och Gotland 
15. Kustområden i Västsverige och Syd-

norge 
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16 Särlandets ekskogsregion 
17 Särlandets tall-björkskogsregion 
18 Kustskogsområden utanför Oslofjorden 
19 !?ydöstnorska blandskogsregionen 
20 Ostlandets centrala barrskogsregion 
21 Kuperat skogslandskap av Dalslandstyp 
22. Götalands centrala slättbygder 
23 Tiveden- Tylöskogen- Kolmården 
24 Svealands sprickdalsterräng 
25 Östersjöns kuster och skärgårdar 
26 skogslandskapet söder om '"Limes' 
27 skogslandskapet norr om ''Limes·· 
28 Sydligt boreala kuperade områden 
29 Kustslätter och dalar vid Bottenviken 
30 Mellanbareala skogsområden 
31 Jämtlands kambrosilurområde 
32 Skogsområden i n Sverige/n Finland 

100 200 300Km 

33 Förfjällsregionen 
34 Barr-fjällbjörkskogsområde n Dovre 
35 Södra tjällregionen 
36 Norra högtjällsregionen 
37 Västlandets löv- och tallskogsregion 
38 Den väst-norska ljunghedsregionen 
39 Möre och Trändelags kustskogsregion 
40 Möre och Trändelags kustregion 
41 Tröndelags låglandsregion 
42 Nordlands kustalpina region 
43 Nordlands björk-tallskogsregion 
44 Troms björk-tallskogsregion 
45 Nord-Troms kustregion 
46 yäst-Finnmarks kustregion 
47 Ost-Finnmarks kustregion 
48 Finnmarks björk-tallskogsregion 
49 Kontinentala skogar 1 Finnmark och 

Lappland 
50 BJörk- och tallskogar i Sör-Varanger 
51 Enare träsk och inre Pasvik 
52 Norra barrskogs-Lappland 
53 Norra Österbottens skogar och myrar 
54 Den sydliga Vaara-regionen 
55. Suomenselka myrregion 
56. Södra Österbottens inland 
57 Södra Ostarbottens kustland 
58 Insjö- Finland 
59 Den sydl1ga lerslätten 
60 sydvästkustens ekskogsregion 

Fig 11. Naturgeografiska regioner i Norden. (Nordisk utredningsserie B 1917: 
34, Nordiska Ministerrådet) 
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Representativitet kan uttryckas på två sätt, baserad på antingen aktuell skogs-
typsfördelning eller "förkulturell" skogstypsfördelning. Den förra beaktas bäst 
med hjälp av riksskogstaxeringens data om skogstyper, den senare med de slut-
satser som kan dras om landskapets utseende före omfattande uppodling, dik-
ning och sjösänkning. Båda skall om möjligt ligga till grund för värdering enligt 
detta kriterium. Den centrala arbetsgruppen har haft bättre möjlighet än läns-
ansvariga att beakta representativiteten. Vissa urskogsobjekt har därför med 
hänsyn till denna överförts till annan värdeklass. 

Mångformighet 

Huvudregel: Ju större mångformighet, desto högre värde. 

Med mångformighet avses förekomst inom ett och samma område av flera olika 
naturtyper, skogs-/vegetationstyper, terrängformer inklusive topografi och geo-
logiska bildningar, naturligt betingade successionsstadier, beståndsåldrar etc. 
Ett område kan dock vara mångformigt i alltför liten skala, d v s de ingående 
enheterna kan vara alltför små för att hysa någorlunda fullständiga ekosystem 
-området blir alltför söndersplittrat. 

Hotad typ av urskog 

Huvudregel: Ju större avverkningstryck och ju mindre areal av en skogstyp i ur-
skogstillstånd inom regionen, desto högre värde. 

Detta gäller främst sådana skogstyper som sedan lång tid varit och fortfarande 
är attraktiva att omföra till odlingsmark eller nyttja för intensivt skogsbruk, 
d v s skog på mark med hög näringstillgång och produktionsförmåga. 

skogsmarkskontinuitet 

Kontinuitet med naturlig växling mellan skogsbestånd och kal skogsmark. 

Huvudregel: Ju längre tid marken varit skogsmark, desto högre värde. 

Orsaken till "naturligt" kalmarksstadium är som regel stormfällning eller skogs-
brand. Växling främst p g a brand, torde före människans aktiva ingripande ha 
varit tämligen regelbunden i de flesta barrskogstyper över hela landet. Värdet 
enligt detta kriterium påverkas inte av företagen gallring eller dimensionsavverk-
ning, men spår av slutavverkning inne~är en alltför stark påverkan. 

Beståndskontinuitet 

Kontinuitet utan kalmarksstadium. 

Huvudregel: Ju längre ett skogsområde existerat med mer eller mindre slutna 
bestånd, desto högre värde. 

Detta kriterium tar hänsyn till hur lång tid slutna bestånd funnits i området utan 
avbrott för kalmarksstadium. Kulturpåverkan inom rimliga gränser, t ex mått-
ligt bete, svag dimensionsavverkning eller plockhuggning påverkar inte denna 
bedömning. 
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3.2.5 Beskrivning av tertiära värderingskriterier 

Dessa kriterier har i inventeringen beaktats minst då det endast i ett fåtal fall 
funnits klara belägg för att områden har sådana kända värden. Då flertalet ur-
skogsområden inte varit utnyttjade i genbanks- eller forskningssammanhang 
eller för rekreation eller är undersökta beträffande hotade arter är detta också 
en naturlig konsekvens. Beträffande rekreationsaspekten torde flertalet områ-
den ha höga potentiella värden, något som dock inte ansetts vara möjligt att 
gradera tillfredsställande. Detta innebär dock inte att alla de tertiära värderings-
kriterierna är av mindre intresse när det gäller att bedöma urskogsvärdet. För 
att få en tillräckligt god grund för en fullgod värdering av dessa kriterier krävs 
emellertid arbetsinsatser som inte ryms inom ramen för denna inventering. 
Generellt kan sägas att i de flesta objekt krävs detaljundersökningar avseende 
flora-, fauna- och genbanksvärden samt kartläggning av forsknings-, undersök-
nings- och rekreationsanvändning för att de tertiära värderingskriterierna rätt 
skall kunna beaktas. 

Urskogsgynnade arter, växt- och djursamhällen 

Huvudregel: Ju fler urskogsgynnade raser, arter och organismsamhällen som är 
utrotningshotade eller missgynnade av kulturpåverkan och som förekommer i 
ett område, desto högre värde. 

Med samhälle avses en viss karakteristisk kombination av växter och/eller djur i 
viss miljö, där arterna är mer eller mindre invävda i ett gemensamt mönster av 
ömsesidig påverkan - t ex i en näringskedja eller näringsväv. En förutsättning 
för att artens/samhällets förekomst skall tillmätas värde i detta sammanhang är 
att dess beroende av orörd skog är fastställt eller åtminstone mycket sannolikt. 

Forskning 

Här avses forskning rörande såväl enskilda arter och artgrupper som hela eko-
systemet. 

Huvudregel: Ju mer ett område är eller har varit föremål för forskning och 
undersökning, desto högre värde. 

Särskilt värdefulla är studier som bedrivits under längre tid och sådana som kan 
fortsättas i framtiden. Det är också bra om försöksanordningar, förläggning, 
laboratorier m m finns inom nära avstånd. Ju mindre inverkan på ekosystemet 
som undersökningarna har haft desto bättre. Här beaktas inte i framtiden tänk-
bara eller planerade forskningsinsatser, om inte planerna är mycket konkreta. 
Detta sagt mot bakgrund av att praktiskt taget alla områden teoretiskt sett 
skulle kunna vara intressanta för någon typ av forskning. 

Undervisning och naturupplevelse 

Huvudregel: Ju större betydelse ett område har för undervisning och naturupp-
levelse, desto högre värde. 

Undervisningsgrupper kan vara av många slag, från lågstadieklasser till grupper 
av forskarstuderande. Vissa områden tenderar att bli återkommande studie-
objekt på grund av att de innehåller pedagogiskt lättillgängliga företeelser, 
kanske av flera olika slag. Härigenom samlas också i regel en hel del värdefull 
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kunskap om området. Sådana områden har också ofta stora rekreativa värden 
och besöks flitigt av både grupper och enskilda. 

Skoglig genbank 

Huvudregel: Ju mer skogsgenetiskt värdefulla bestånd i ett område, desto högre 
värde. 

Två typer av genbank kan urskiljas. Den ena syftar till att bevara träd, varifrån 
frön, pollen, ympar m m kan tas utan krav på orördhet i omgivningen. Den 
andra, som är av störst intresse i detta sammanhang, syftar till att bevara orts-
egna bestånd under naturliga förhållanden, med den naturliga selektionen ver-
kande på arvsmassan och med ett så litet inflytande som möjligt från främ-
mande pollen. Den senare typen kräver stora områden -förmodligen tusentals 
hektar. 

För båda genbankstyperna gäller att genetisk expertis erfordras för säker värde-
ring. Som en följd härav har endast få urskogsobjekt i denna inventering kunnat 
värderas utifrån genbanksaspekten. 
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UTDRAG UR SNV PM 1507 URSKOGAR. INVENTERING AV URSKOGS-
ARTADE SKOGAR l SVERIGE. DEL 1 ALLMÄN DEL (SID 20-22). 

2.2 Floran 
Urskogen har som regel en artrikare flora än kulturskogen på motsvarande mark. 
Detta beror främst på större variation i träd- och buskskiktet, t ex genom större 
åldersskillnader, fler luckor i bestånden samt förekomst av döda träd, högstubb-
ar, lågor och rotvältor. Det döda virket koloniseras successivt av nya vedsvam-
par efterhand som nedbrytningen fortskrider. Genom allt detta skapas en rike-
dom på livsmiljöer för de växter som inte finns i kulturskogen. 

Till miljövariationen kommer den långa tid, varunder ekosystemets organismer 
utvecklats och anpassats till varandra och till omgivningen utan större ingrepp 
från människan. Särskilt stor artrikedom uppvisar i urskogen vedsvampar, lavar 
och mossor. Flera av dem har mycket begränsad spridningsförmåga och har 
bara kunnat kolonisera beståndet tack vare en lång, obruten period av jämförel-
sevis stabila förhållanden. De tål ofta inte den exponering som brand, storm-
fällning eller kalavverkning orsakar. Flera är mer eller mindre bundna till ett 
speciellt underlag, t ex en viss lövträdsart eller en låga i visst nedbrytningssta· 
dium. För att dessa arter med sina speciella ståndortskrav skall kunna fortleva 
krävs kanske antingen stora, sammanhängande urskogsområden, som inte i sin 
helhet utsätts för brand, eller flera små, närliggande områden mellan vilka arter-
na kan sprida sig. För många växter är inslag av äldre lövträd, t ex sälg, asp och 
björk även i kulturskog av stor betydelse. Detta gäller både för kärlväxter och 
kryptogamer. 

Både exponeringskänsliga arter och många andra missgynnas av bränder, sär-
skilt om dessa kommer tätt. Vissa arter, t ex svedjenävan (Geranium bohemi· 
cum) är däremot beroende av brand för att dess frön ska kunna gro. Det finns 
också flera arter, varav en del vanliga, som gynnas av brand på grund av den 
aktivering av humustäcket som ofta blir följden. 

2.3 Faunan 
Urskogsekosystemet ger, jämfört med kulturskogsekosystemet, andra förutsätt· 
ningar för såväl högre (däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur) som lägre fauna (in-
sekter, spindeldjur, sniglar, snäckor m m). Faunans sammansättning, art- och 
individrikedom varierar beroende på läget i landet. De artrikaste områdena är 
de sydsvenska löv- och blandskogarna, medan de nordliga barrskogarna är avse-
värt artfattigare. 

Viktiga faktorer för faunans sammansättning är områdets storlek, mångformig-
het i t ex topografin, det geografiska läget samt den miljövariation som uppstår 
när bestånden får utvecklas fritt. Inte minst viktig är art- och åldersvariation i 
träd- och buskskikt. l en vidsträckt urskog finns förutsättningar för naturliga, 
obrutna näringskedjor att utvecklas. För flera djurarter uppstår rikligt med 
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gynnsamma biotoper först efter det att skogen blivit slutavverkningsmogen eller 
skogligt sett överårig. Kulturskog med omloppstider på 70-140 år ger inte 
överlevnadsmöjligheter för arter anpassade till större, biologiskt mogna bestånd 
och med svag spridningsförmåga. Flera djurarter är beroende av ett visst träd-
slag, antingen för näringssök, placering av bo eller för skydd. För vissa djur och 
växter är tillgången på gamla och döda träd, i synnerhet lövträd, av mycket stor 
betydelse, även i kulturskogen. 

l urskogsekosystemet utgör trädbestånden och deras variation en viktig del av 
djurens överlevnadsförutsättningar. Artrikedomen i ett skogslandskap ökar om 
det i detta ingår naturlig skiftning mellan skog och öppnare partier som myr, 
sjö och vattendrag. Särskilt stor betydelse har högproduktiva områden, t ex 
längs sjöar och vattendrag. 

Från faunasynpunkt kännetecknas urskogsekosystemet sammanfattningsvis av 
följande: 

• Den stora miljövariationen, orsakad av främst trädslagsblandningen och 
åldersfördelningen i busk- och trädskiktet skapar många livsmiljöer. Detta ger 
i sin tur stor artrikedom. 

• Den ostörda miljön möjliggör utveckling av naturliga näringskedjor och regle-
ringsmekanismer i vilka rovdjur, bytesdjur och parasiter är inblandade. 

• Förekomsten av gamla, döende och döda träd, särskilt lövträd, är gynnsam 
eller nödvändig för många djurarter. 
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2.4 Skillnader mellan urskog och kulturskog 
Sammanfattningsvis nämns här några grundläggande skillnader mellan urskogen 
och kulturskogen. 

Urskog 

• föryngring främst efter brand 
och stormfällning 

• vid föryngring efter storm och 
brand finns mycket av den gam-
la skogen kvar; fläckvis föryng-
ring förekommer 

• pionjärträd som björk och asp 
får utvecklas, åldras och dö i 
beståndet 

• samtliga träd utvecklas ur orts-
eget frö 

• bred genetisk variation hos upp-
växande bestånd 

• sena successionsstadier före-
kommer allmänt 

• rikligt med gamla, döende och 
döda träd 

• rikligt med ved i olika stadier av 
nedbrytning 

• all biomassa kvar i skogen 

• olikåldriga, luckiga och flerskik-
tade bestånd förekommer fler-
städes 

• flera arter i träd- och buskskikt 

• växter och djur, däribland flera 
hotade arter, som kräver sena 
successionsstadier förekommer 
liksom arter med långsam etab-
lering 

• relativt få individer av många arter 
• många ekologiska nischer 
• komplicerade näringsvävar, ut-

vecklade under lång tid utan 
mänskliga störningar förekom-
mer 

• i regel dynamisk balans mellan 
skadeinsekter och deras rovdjur; 
varje art har flera regleringsme-
kanismer 

Kulturskog 

• föryngring genom plantering, 
sådd eller självsådd under ut-
valda fröträd 

• kalavverkning av hela det gamla 
beståndet, med eller utan kvar-
ställande av fröträd; i regel 
markberedning 

• pionjärlövträd röjs bort 

• ofta ortsfrämmande plant- och 
frömaterial vid skogsodling 

• snäv genetisk variation hos 
uppväxande bestånd efter 
skogsodling 

• sena successionsstadier före-
kommer mycket sparsamt 

• överåriga och döda träd är 
ovanliga 

• död ved sparsamt förekomman-
de 

• nästan allt stamvirke förs ut ur 
skogen 

• i regel mer likåldriga, jämna, 
täta och enskiktade bestånd 

• ofta en eller ett fåtal träd- och 
buskarter 

• växter och djur som kräver 
sena successionsstadier är ovan-
liga 

• många individer av färre arter 
• färre ekologiska nischer 
• korta, ofta ofullständiga nä-

ringsvävar, ofta utsatta för 
drastiska förändringar 

• större risk för obalans mellan 
skadeinsekter och deras rov-
djur; färre regleringsmekanis-
mer och risk för explosionsar-
tad utveckling av vissa arter 
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INVENTERING AV HÄNGLAVBÄRANDE SKOG 

l det samråd mellan skogsbruk och rennäring, som ägt rum och utvecklats under 
senare år, har ofta påtalats bristen på sådant kartunderlag, som redovisar rennäringens 
viktigaste betesmarker. En början till ändring därvidlag är de betesinventeringar, som 
startat i Norrbottens län och som bygger på den vegetationskartering lantmäteriet där 
genomför. Av olika anledningar kommer det att ta åtskilliga år, innan denna invente-
ring genomförts. 

Av särskild betydelse för rennäringen är tillgången på hänglav. Under perioder då snö-
förhållandena är sådana att markbetet är otillgängligt för renarna (och detta är vanli-
gen förekommande under vårens skarperiod) utgör hänglaven det enda naturliga bete 
som står till förfogande och som dessutom är mycket näringsrikt. Speciellt viktigt är 
detta för fjällsamebyarnas renskötsel, eftersom deras renar då befinner sig i områden, 
där möjligheterna till stödutfodring är mycket små. Dessa områden är i huvudsak be-
lägna omkring och ovan den skogsodlingsgräns domänverket på sin tid drog upp för 
sin verksamhet. När domänverket reviderade denna gräns 1979 och började ta i an-
språk marker, som tidigare varit undantagna från skogsbruk, blev oron stor bland fjäll-
samerna och man gjorde via sin riksorganisation framstötar för att få betydelsen av 
hänglavsskogarna uppmärksammade. 

Samrådsgruppen skogsbruk/rennäring (tillsatt av lantbruksstyrelsen) föreslog, efter att 
ha gjort en provinventering inom Umbyns sameby, att lantbruksstyrelsen skulle låta 
lantbruksnämnderna göra en snabbinventering av hänglavstillgångarna inom det "fjäll-
nära" om rådet. 

Avsikten med inventeringen skulle vara att få hänglavstillgångarna kartlagda (men ej 
kvantifierade) och därigenom skulle man få ett säkrare underlag för de årliga samråd, 
som äger rum mellan skogsbruket och rennäringen. 

Tillvägagångssättet skulle vara att lantbruksnämnderna tog kontakt med sådana sa-
mer och skogsmän, som hade lång erfarenhet av och kännedom om markerna och lät 
dem redovisa var tillgångarna finns. Den kartering, som härigenom åstadkommes, blir 
självfallet inte vetenskapligt exakt men ger ändå -då det förutsättes enighet om belä-
genheten mellan samerna och skogsbrukets folk -ett bra underlag för samrådsförfa-
randet. 

Lantbruksstyrelsen beslöt i mars 1982 att låta genomföra inventeringen enligt de rikt-
linjer samrådsgruppen föreslog och arbetet beräknas bli slutfört i mars 1984. Härvid 
har inventerarna gått ett steg längre än som ursprungligen var avsett och även redovi-
sat hänglavsförekomsten i skogssamebyarna. Självfallet har även denna kartläggning 
betydelse för samrådsförfarandet. 

Preliminärt omfattar inventeringen sammanlagt ca 300 områden ovan skogsodlings-
gränsen med en totalareal av drygt 1 milj hektar. Härav utgör drygt 600 000 ha barr-
skog. 

En jämförelse med urskogsinventeringen i den fjällnära barrskogen och denna inven-
tering visar, så långt den hittills låtit sig göra, att huvudparten av urskogsområdena 
också är synnerligen intressanta från renskötselsynpunkt. Men därutöver redovisar 
rennäringen betydande arealer hänglavsskog, som inte tagits med i urskogsinvente-
ringen. 
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STANDORTS- OCH BESTÄNDSDATA OM DEN FJÄLLNÄRA BARRSKOGEN 

Nedan redovisas underlaget i tabellform och säkerheten i materialet till diagrammen i 
kapitel 5. Uppgifterna härstammar från riksskogstaxeringarna 1973-81. 

Materialets säkerhet 

På grund av att riksskogstaxeringen är en inventering med stickprov är de areal- och 
förrådsuppgifter som redovisas behäftade med tillfälliga fel (stickprovsfel) av varie-
rande storlek. 

stickprovsfelen i riksskogstaxeringens skattningar har analyserats i rapporten Medelfel 
i riksskogstaxeringens skattningar 1973-82 ( 1983). På basis av den analysen har 
medelfelen bedömts för de areal- och förrådsuppgifter som presenteras här. 

stickprovsfelen kan hållas på en relativt låg nivå om man studerar uppgifterna för hela 
området ovan SO. Beträffande skogsmarksarealen fördelat på huggningsklasser, ålders-
klasser, beståndstyper och ägargrupper ligger relativa medelfelen inom intervallet 3-
15 %. Den lägre siffran avser då enskilda klasser med stor areal. 

Medelfelet för totala skogsmarksarealen ovan SO är ca 2% och felet fördelat över län 
är runt 5-8% (för W 15 %). 

Beträffande virkesförrådet per hektar är medelfelet för resp län ca 4 % med undantag 
för W ( 15 %) . Om man studerar skogsmarksarealen länsvis fördelat på huggningsklasser, 
åldersklasser, beståndstyper och ägargrupper ökar naturligtvis de relativa medelfelen 
högst betydligt. 

Med hjälp av medelfelet kan sedan exempelvis ett 95 %-igt konfidensintervall beräknas. 

Exempel 1: skogsmarksarealen ovan SO i AC län är 340 000 ha och dess relativa 
medelfel är ungefär 7 %. Detta ger då ett 95 %-igt konfidensintervall på 340 000 ± 
340 000 · 1,96 · 0,07 = 340 000 ± 47 000. Man kan då säga att detta intervall med 
95% säkerhet innesluter den sanna skogsmarksarealen. 

Exempel 2: Kronans totala skogsmarksareal är 722 000 ha och dess relativa medelfel 
5 %. Detta ger vid ett 95 %-igt konfidensintervall 722 000 ± 722 000 · 1,96 · 0,05 = 
722 000 ± 70 000. Intervallet 652 000-792 000 ha innesluter då med 95% säkerhet 
den sanna skogsmarksarealen. 

Bedömda relativa medelfel uttryckt i procent för området ovan SO 

1 Total produktiv skogsmarksareal 

BD AC Z W totalt 
5 7 6 15 2 

2 Beståndstyp 

kalmark 
12 

tallskog 
5 

granskog 
4 

barrblandskog 
8 

blandskog 
7 

lövskog 
11 

totalt 
2 

Bilaga 5 



3 Huggningsklass 
A+B C+D1 

5 7 

4 Åldersklass 

D 2+ D 3 
3 

totalt 
2 
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0-2 3-40 
15 8 

41-80 
9 

81-120 
4 

121-160 
4 

5 Ägare 
kronan övr allmänna AB privata 

7 5 12 8 

6 Totalt virkesförråd 
tallskog 

6 
granskog 

4 

7 Virkesförråd/ha 
BD 
3 

AC Z W 
4 4 12 

barrblandskog 
10 

totalt 
2 

totalt 
2 

blandskog 
9 

161-
5 

totalt 
2 

lövskog 
15 

totalt 
3 

Medelfelen ska inte betraktas som exakta värden. Det är här mer fråga om att läsaren 
ska få en grov bild (på vilken nivå) av hur säkert arealer och virkesförråd är skattade. 
Medelfelen är bedömda via diagram 1-4 i rapporten Medelfel i riksskogstaxeringens 
skattningar 1973-82 (1983). 

Tabeller 

Tabell5.1 Landarealen ovan skogsodlingsgränsen. Fördelning på län och ägoslag. 1 000 ha/% 
Fjäll-
barr- Skogs-

Län Fjäll skog mark Myr Berg Diverse Summa % 

w 48/24 25/12 51/25 27/13 1/1 51/25 202/100 2 
z 877/49 142/8 442/25 276/16 15/1 28/1 1 781/100 21 
AC 730/48 64/4 340/23 123/8 8/1 248/16 1 512/100 18 
BD 2 738/55 297/6 678/14 460/9 35/1 740/15 4 948/100 59 
Summa 4 393/52 528/6 1 510/18 885/10 60/1 1 068/13 8 443/100 100 

Tabell 5.2 skogsmarksarealen i W, Z, AC och BD län. Fördelning på län och ovan resp nedan skogs-
odlingsgränsen. 1 000 ha/% 

Län Ovan SO Nedan SO Summa % 

w 51/2 2 025/98 2 076/100 17 
z 442/16 2 357/84 2 799/100 23 
AC 340/10 2 935/90 3 275/100 27 
BD 678/17 3 322/83 4 000/100 33 
Summa 1511/12 10 639/88 12 150/100 100 
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Tabell 5.3 Totala virkesförrådet på skogsmark i W, Z, AC och BD län. Fördelning på län och ovan 
resp nedan skogsodlingsgränsen. Milj m3 sk/% 

Län Ovan SO Nedan SO Summa % 

w 
z 
AC 
BD 

Summa 

Tabell5.4 

Län 

w 
z 
AC 
BD 

Summa 

Tabell5.5 

Län 

w 
z 
AC 
BD 

Summa 

Tabell 5.6 

Län 

w 
z 
AC 
BD 

Summa 

Tabell5.7 

Län 

w 
z 
AC 
BD 

Summa 

4/2 
36/13 
31/12 
44/18 

115/12 

206/98 
234/87 
231/88 
206/82 

877/88 

209/100 
270/100 
262/100 
250/100 

992/100 

21 
27 
27 
25 

100 

skogsmarksarealen ovan skogsodlingsgränsen. Fördelning på län och beståndstyp. 1 000 
ha/% 

Barr-
bland- Bland- Löv-

Kalmark Tallskog Granskog skog skog skog Summa % 

2/4 28/55 14/27 4/8 1/3 1/3 51/100 3 
23/5 81/18 233/53 33/8 54/12 18/4 422/100 29 
4/1 13/4 233/68 13/4 51/15 26/8 340/100 23 

11/2 228/33 282/41 78/12 65/10 14/2 678/100 45 

40/3 350/23 762/51 128/8 171 /11 59/4 1 511/100 100 

Totala virkesförrådet på skogsmark ovan skogsodlingsgränsen. Fördelning på län och 
beståndstyp. Milj m3 sk/% 

Barr-
bland- Bland- Löv-

Tallskog Granskog skog skog skog Summa % 

2/50 2/50 -/- -/- -/- 4/100 4 
4/11 25/69 2/6 4/11 1/3 36/100 31 
1/3 24/78 1/3 4/13 1/3 31/100 27 

14/32 21/48 5/11 3/7 1/2 44/100 38 
21/18 72/63 8/7 11/9 3/3 115/100 100 

skogsmarksarealen ovan skogsodlingsgränsen. Fördelning på län och ägaregrupp. 
1 000 ha/% 

Övriga Aktie-
Kronan allmänna bolag Privata Summa % 

30/58 5/9 12/24 4/9 51/100 3 
18/4 76/17 210/48 137/31 442/100 29 

168/50 43/12 13/4 115/34 340/100 23 
506/75 36/5 20/3 116/17 678/100 45 

722/48 160/1 o 256/17 373/25 1 510/100 100 

skogsmarksarealen ovan skogsodlingsgränsen. Fördelning på län och huggningsklasser. 
1 000 ha/% 

A+B C+ Dl D2+D3 D4 E Summa % 

10/19 7/14 24/47 9/18 1/2 51/100 3 
86/20 33/7 284/64 33/8 6/1 442/100 29 
32/9 30/9 247/73 27/8 5/1 340/100 23 
97/14 60/9 447/66 69/10 6/1 678/100 45 

225/15 130/9 1 002/66 138/9 18/1 1 513/100 100 
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Tabell 5.8 skogsmarksarealen ovan skogsodlingsgränsen. Fördelning på län och åldersklasser. 
1 000 ha/% 
År 

Län 0-2 3-40 41-80 "81-120 121-160 161+ Summa % 

w 2/5 6/12 5/9 15/29 14/28 9/17 51/100 3 
z 24/5 51/12 32/7 191/34 135/31 49/11 442/100 29 
AC 4/1 21/6 22/6 121/36 134/40 38/11 340/100 23 
BD 15/2 58/8 55/8 151/22 234/35 166/25 678/100 45 
Summa 45/3 136/9 114/8 437/29 516/34 262/17 1 510/100 100 

Tabell5.9 skogsmarksarealen ovan skogsodlingsgränsen. Fördelning på län och bonitet. 1 000 ha/% 
M3sk/ha o år 

Län 0-1 1-2 2-3 3+ Summa % 

w 2/3 25/49 17/33 8/15 51/100 3 
z 6/1 105/24 180/41 151/34 442/100 29 
AC 10/3 113/33 159/47 58/17 340/100 23 
BD 53/8 452/67 165/24 7/1 678/100 45 
Summa 71/5 695/46 521/34 224/15 1 510/100 100 

Tabell5.10 skogsmarksarealen (ej torvmark) ovan skogsodlingsgränsen. Fördelning på län och 
skogstyp. 1 000 ha/% 
Skogstyp 

Län Ört Gräs Blåbärsris Övr ris Lav Summa % 

w 3/7 3/5 12/24 7/15 25/49 51/100 3 
z 141/32 31/7 144/33 52/12 69/16 436/100 29 
AC 131/39 37/11 116/34 35/10 19/6 338/100 23 
BD 55/8 33/5 221/33 166/24 200/30 674/100 45 
Summa 329/22 104/7 493/33 259/17 313/21 1 498/100 100 

Tabell5.11 Virkesförrådet på skogsmark ovan och nedan skogsodlingsgränsen (SO). Fördelning 
på län och huggningsklasser. Ovan SO/Nedan SO. M3sk/ha 

Län A+B C+D1 D2+D3 D4 E Medel 

w 9/13 57/121 101/150 80/84 32/62 72/102 
z 10/13 77/111 103/139 84/87 42/55 81/99 
AC 13/13 74/88 105/125 86/101 42/53 91/79 
BD 14/14 58/78 77/100 71/62 38/40 65/62 
Summa 12/13 66/95 92/127 76/81 39/51 76/82 



208 

Tabell5.12 skogsmarksarealen ovan skogsodlingsgränsen. Fördelning på beståndstyp och hugg· 
ningsklass för olika län. 1 000 ha/% 

Huggningsklass 
Beståndstyp A+B C+01 02+03 04 E Summa % 

W län 
Lövskog 0/31 0/31 1/39 O/O 0/0 1/100 3 
Blandskog O/O 0/25 1/75 0/0 0/0 1/100 3 
Barrblandskog 1/15 O/O 2/59 1/16 0/10 4/100 8 
Granskog 1/6 0/3 7/52 5/38 0/2 14/100 27 
Tallskog 6/22 6/22 12/45 3/10 0/1 28/100 55 
Kalmark 2/100 O/O 0/0 O/O O/O 2/100 4 
Summa 10/20 7/14 24/47 9/17 1/2 51/100 100 
----------------------------
Z län 
Lövskog 4/23 5/25 7/36 3/14 0/2 18/100 4 
Blandskog 6/12 7/13 31/57 8/14 2/4 54/100 12 
Barrblandskog 10/29 0/1 21/64 1/3 1/3 33/100 8 
Granskog 16/7 7/3 187/80 21/9 3/1 233/100 53 
Tallskog 27/34 14/18 38/47 1 /1 0/0 81/100 18 
Kalmark 23/100 O/O O/O O/O 0/0 23/100 5 
Summa 86/20 33/7 284/64 33/7 6/2 442/100 100 
----------------------------
AC län 
Lövskog 6/22 6/23 11/44 2/7 1/4 26/100 8 
Blandskog 4/7 9/18 31/62 4/9 2/4 51/100 15 
Barrblandskog 4/27 1/6 8/63 0/4 0/0 13/100 4 
Granskog 10/4 13/6 189/81 20/8 1 /1 233/100 68 
Tallskog 6/41 1/6 7/53 O/O O/O 13/100 4 
Kalmark 4/100 O/O O/O O/O 0/0 4/100 1 
Summa 32/9 30/9 247/73 27/8 5/1 340/100 100 
----------------------------
BD län 
Lövskog 3/22 3/20 5/39 1/7 2/12 14/100 2 
Blandskog 7/11 10/15 40/61 7/11 1/2 65/100 10 
Barrblandskog 8/10 9/11 51/65 9/12 2/2 78/100 12 
Granskog 7/2 5/2 231/82 39/14 1/0 282/100 41 
Tallskog 61/27 34/15 120/52 13/6 0/0 228/100 33 
Kalmark 11/100 O/O 0/0 0/0 O/O 11 /1 00 2 
Summa 97/14 60/9 447/66 69/10 6/1 678/100 100 ------------- --------~-- ----

Ovan SO, totalt 
Lövskog 13/22 14/23 24/40 6/10 3/5 59/100 4 
Blandskog 17/1 o 21,)/15 103/61 19/11 5/3 171/100 11 
Barrblandskog 23/18 10/8 82/64 11/8 3/2 128/100 8 
Granskog 34/4 25/3 614/81 85/11 5/1 762/100 51 
Tallskog 100/28 55/16 177/51 17/5 0/0 350/100 23 
Kalmark 40/100 O/O O/O O/O O/O 40/100 3 
Summa 225/15 130/9 1 002/66 138/9 18/1 1 511/100 100 
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Tabell 5.13 Fjällbarrskogens virkesförråd totalt för varje län. Fördelning inom län på ägare och 
trädslag. Milj m3 sk/% 

Ägare Tall Gran Björk Övr Summa % 

W län 
Privata O, 1 /72 0/20 0/6 0/4 O, 1/1 00 24 
AB O, 1/42 O, 1 /43 0/11 0/4 O, 1/100 23 
Övriga allmänna 0/4 0/31 0/38 0/27 0/100 3 
Kronan O, 1/47 O, 1/20 O, 1/26 0/7 0,3/100 50 
Summa 0,3/50 0,1/26 0,1/18 0/6 0,5/100 100 ----------------------------
Z län 
Privata O, 1/1 O 0,6/44 0,5/40 0,1/6 1,3/100 26 
AB 0,2/17 0,6/46 0,3/26 o:1111 1,3/100 25 
Övriga allmänna 0,2/8 1,0/46 0,8/36 0,2/10 2,2/100 44 
Kronan O/O O, 1/54 O, 1/22 0/24 0,3/100 5 
Summa 0,5/10 2,3/46 1.7/34 0.4/10 5,1/100 100 

AC län 
Privata O/O 0,1/18 0,5/66 O, 1/16 0,8/100 26 
AB O/O O, 1/76 0/16 0/8 0,2/100 7 
Övriga allmänna O/O 0/18 0/66 0/16 0/100 1 
Kronan O/O 0,9/48 0,8/38 0,2/14 2,0/100 66 
Summa O/O 1,2/41 1,3/45 0.4/14 3,0/100 100 

BD län 
Privata O, 1/17 O, 1/19 0,3/57 0/7 0,5/100 6 
AB 00/7 0/34 0/58 0/1 0/100 o 
övriga allmänna 0/11 O, 1/38 O, 1/43 o 0/8 0,3/100 3 
Kronan 1,7/20 2,8/33 3,2/38 0,7/9 8.4/100 91 
Summa 1,8/19 3,0/32 3,7/40 0,8/8 9,2/100 100 ___________________ ____._-r---------
Fjällbarrskog, totalt 
Privata 0,3/11 0,8/31 1.4/49 0,3/9 2,8/100 16 
AB 0,3/16 0,8/49 0.4/25 O, 1/1 O 1,6/100 9 
Övriga allmänna 0,2/8 1 '1 /44 1,0/38 0,2/10 2,6/100 14 
Kronan 1,8/16 3,9/36 4,1/38 1,0/10 10,9/100 61 
Summa 2,6/15 6.7/38 6,8/38 1,7/9 17,8/100 100 

Tabell5.14 Fjällbarrskogen och den produktiva skogsmarksarealen ovan skogsodlingsgränsen. För-
delning på län och höjd över havet. Produktiv skogsmark ovan SO/fjällbarrskog. 
1 000 ha 

Höjd över havet 
Län -400 4oo.:..soo 500-600 600-700 700+ Summa . w O/O 3/0 6/0 19/1 22/24 50/25 
z 25/0 105/1 130/12 130/45 52/85 442/143 
AC 8/0 79/1 172/15 78/42 3/6 340/64 
BD 178/28 316/96 157/132 27/39 0/2 678/297 
Summa 211/28 503/98 465/159 254/127 77/117 1 510/528 





Allf 158 83 039 
Berlings, Arlöv 1984 
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