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FÖRORD 

Få känner till dem - Gävleborgs "pärlor" i naturen. Våra drygt 90 
naturreservat och andra skyddade områden enligt naturvårdslagen 

utgör bara en liten del av länets värdefulla natur. Många andra områden 
hyser väl så höga naturvärden. Värdet kan bestå i mångformighet och 
artrikedom, ovanliga naturtyper och livsmiljöer för hotade arter. Ibland 
är också det riktigt vanliga något särskilt, speciellt om det är orört och 
ostört i övrigt. Kort sagt - det som vi betraktar som värdefullt i naturen 
är lika varierande som naturen själv. 

Länsstyrelsen har i många år samlat och sammanställt kunskap om 
länets natur. Vi har valt ut de områden, som vi betraktar som särskilt 
värdefulla i något ayseende. Vilka de är, var de finns och varför de är 
utvalda framgår av denna rapport. Här beskrivs mer än 1 000 områden 
med höga naturvärden. Vi hoppas att varje länsinvånare ska finna en 
egen pärla bland dem. 

"Värdefull natur i Gävleborg" är också ett naturvårdsprogram. Därmed 
sagt att vi är måna om de utvalda naturområdena, att vi vill göra vad vi 
kan för att säkra dem för framtiden. Det finns också många andra, som 
både kan och vill göra sitt för naturvården i länet. Genom att göra länets 
värdefulla natur känd vill vi bidra till en samlad insats för skyddet av 
vårt gemensamma naturarv. 

Lars Eric Ericsso 
Landshövding 
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VÄRDEFULL NATUR 
I GÄVLEBORG 

LÄNETS NATUR 

Gävleborg har en areal på 19 723 km2  vilket 
motsvarar ca fyra procent av hela Sveriges yta. 
Länet rymmer inom sina gränser landskapen 
Gästrikland och Hälsingland (varav dock ett par 
socknar har förts till Jämtlands län) samt Orsa 
finnmarker i landskapet Dalarna. Gävleborg 
tillhör Norrland men ligger lika fullt i den söd-
re halvan av landet. Nivåskillnaden inom länet 
är betydande, från Bottenhavet till 711 m ö h 
på Stora Korpmäkis krön i Orsa finnmarker. 

Topografin är helt olika i de båda landska-
pen. Gästrikland (med undantag av de nord-
västligaste delarna) är flackt och utblickarna 
över landskapet är få. De viktigaste avbrotten i 
det till synes enahanda skogslandet är de sto-
ra nord-sydliga åsarna. Hälsingland däremot 
är kraftigt kuperat. Höga berg och djupa dalar 
bildar ett omväxlande och föränderligt land-
skap, rikt på sjöar och vattendrag. Landska-
pens olika karaktär har betydelse för klimatet, 
för vattenföringen, för myrmarkernas utbred-
ning, för odlingsbetingelser och mycket mera. 

Gävleborg är Sveriges skogrikaste län och 
barrskogen är helt dominerande. Trots att na-
turen därför kan förefalla enahanda, rymmer 
länet ett otal olika naturtyper och många in-
tressanta områden av högt naturvårdsvärde. 
Sjörikredomen är stor, vattendragen är många 
och rikt varierande, myrar finns i ett rikt regis-
ter av såväl sydlig som nordlig typ. 

I växtgeografiskt ayseende är Gävleborg ett 
övergångsland. Den naturliga Norrlandsgrän-
sen går genom länet och inslaget av både syd-
liga och nordliga arter är stort. I länet har an-
märkningsvärt många sydliga arter sin nord-
gräns och många nordliga arter sin sydgräns. 
Vegetationen ayspeglar marken där den växer. 
Växtligheten i de vidsträckta barrskogarna är 
ofta trivial, men frambrytande markvatten, vat-
tendrag och näringsrika jordar ger upphov till 
en rikare flora. Särskilt påtagligt är detta där 
markens kalkhalt är hög och vattentillgången 
god. 

Länets fauna är taigans, d.v.s. barrskogs-
landskapets, med goda stammar av många vilt-
arter. Älgen, men också länets båda landskaps-
djur lo (Hälsingland) och tjäder (Gästrikland)  

är kännetecknande för taigan. Björnstammen 
är stark. Ännu finns det fina bestånd av flod-
pärlmussla i några vattendrag och utter tycks 
åter öka. Flodkräftan är dessvärre fortsatt ho-
tad. Sälstammen däremot har återhämtat sig 
till den grad att den nu upplevs som ett pro-
blem av länets yrkesfiskare. 

NATURVÅRDS-
PROGRAMMET 

Länsstyrelsen har under många år genom in-
venteringar och sammanställningar av uppgif-
ter om naturen samlat kunskaper om länets 
natur, var den värdefulla naturen finns och 
varför den är värdefull. I naturvårdsprogram-
met redovisar Länsstyrelsen de områden och 
naturtyper, som bedömts ha särskilt höga na-
turvärden utifrån följande kriterier: 

n ovanliga och hotade naturtyper 
• livsmiljöer för hotade växter och djur 
n förekomst av hotade arter 
n storlek 
• mångformighet, dvs variation av livs-

miljöer, fuktighet, terrängformer och 
vegetationstyper 

3 artrikedom 
3 orördhet, dvs frånvaro av för naturty-

pen negativa ingrepp 
n för naturtypen och regionen typiska, re-

presentativa områden 
n lång kontinuitet 
n ostördhet, dvs frånvaro av närbelägna 

vägar, bebyggelse eller andra störande 
verksamheter. 

PROGRAMMETS SYFTE 

Naturvårdsprogrammet ska kunna tjäna 
många olika syften: 

3 Kommunerna ges möjlighet att i sin 
planering ta hänsyn till värdefull na-
tur och i sin översiktsplanering redo-
visa, hur de vill hantera "sina" värde-
fulla naturområden. 
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n De olika aktörer, som verkar i länet, 
ges möjlighet att på ett tidigt stadium 
ta hänsyn till den värdefulla naturen i 
sin planering.  

CI  Allmänheten får kännedom om länets 
natur. Länsstyrelsens förhoppning är 
att naturvårdsprogrammet ska inspi-
rera till många besök i skog och mark. 

3 Det är ett viktigt underlag för Länssty-
relsens arbete med att skydda värde-
full natur. 

Miljö i Gävleb org, Länsstyrelsens miljöstra-
tegi för länet till år 2010 (rapport 1995:8), kan 
med fördel läsas parallellt med naturvårdspro-
grammet. Där framgår Länsstyrelsens inten-
tioner för bl. a. naturvården. 

KUNSKAPSUNDERLAG 

Till grund för redovisningen ligger material som 
insamlats under lång tid och från många olika 
källor. 

I litteraturförteckningen redovisas det 
skriftliga material, som kommit till användning. 

Länsstyrelsen har i egen regi initierat ett 
stort antal undersökningar av länets natur, 
såväl allmänna naturinventeringar som läns-
omfattande inventeringar av vissa naturtyper 
eller arter. Ett stort antal inventeringar har ge-
nomförts inom enskilda naturvårdsobjekt, ofta 
som ett led i processen att skydda området 
enligt naturvårdslagen som t. ex. naturreser-
vat. 

Ett viktigt underlag för naturvårdsprogram-
met är de undersökningar och inventeringar, 
som genomförts i länets botaniska föreningar, 
entomologiska föreningar, fågelklubbar, natur-
skyddsföreningar och andra ideella samman-
slutningar. Dessa organisationer presenterar 
regelmässigt rapporter om vitt skilda natur-
vårdsobjekt eller organismgrupper, utförda av 
medlemmar med djupa kunskaper inom olika 
områden. Dessa inventeringar och rapporter 
är av ovärderlig nytta för naturvårdsarbetet i 
länet och bidrar i hög grad till att föra natur-
vården framåt. 

Underlag för rapporten har också varit stu-
dier av litteratur från länet - allt från veten-
skapliga rapporter till hembygdslitteratur och 
tidskrifter, utgivna av föreningar som har verk-
samhet med anknytning till naturvård. Många  

uppgifter har också lämnats till Länsstyrelsen 
via brev eller muntliga rapporter. 

KUNSKAPSLÄGET 
FÖRÄNDRAS 

I naturvårdsprogrammet beskrivs mer än 1100 
objekt. Författarnas strävan har varit att åstad-
komma ett material, fritt från felaktigheter. 
Dessvärre torde det ändå vara ofrånkomligt att 
ett eller armnat fel har smugit sig in i rappor-
ten. Det kan ha skett sådana förändringar att 
den värdering av ett område, som gjorts i pro-
grammet, inte längre motsvarar naturvärdet. 
En avverkning kan ha berört ett skogsområde 
med höga naturvärden. Kunskapen om ett 
område kan också ha förbättrats sedan rap-
porten sammanställts. Denna förbättrade kun-
skap kanske skulle ha motiverat en annan vär-
dering av området. 

Sedan några år bedrivs i Skogsvå' rdssty-
relsens och de enskilda skogsbolagens regi ett 
omfattande inventeringsarbete för att lokalisera 
värdefulla skogsbiotoper i länet, s. k. nyckel-
biotoper. Dessa inventeringar tillför naturvår-
den mycket ny kunskap. Arbetet med natur-
vårdsprogrammet befann sig i sitt avslutnings-
skede, när inventeringen av nyckelbiotoper 
påbörjades, varför resultatet av denna inven-
tering har kunnat beaktas endast i begränsad 
grad. 

I beskrivningen av de enskilda områdena 
har strävan varit att, i de fall det har varit mo-
tiverat, redovisa ett urval arter som har bety-
delse för bedömningen av naturvärdet. I detta 
ayseende kan säkert den kunnige läsaren fin-
na betydande brister. Vi har medvetet undvi-
kit att redovisa lokaler för arter, som vi bedömt 
vara känsliga för störningar eller utsatta för hot 
av något slag. 

Länsstyrelsen tar gärna emot synpunkter 
på naturvårdsprogrammet, korrigeringar såväl 
som kompletteringar. Vi tar också gärna emot 
uppgifter om nya naturvårdsobjekt. 

LÄSANVISNINGAR 

Naturvårdsprogrammet består av två delar. 

1. En rapport som beskriver alla de na-
turvårdsobjekt, som ingår i program-
met. Objekten redovisas kommunvis. 
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2. En karta över länet, där samtliga om-
råden redovisas. Skalan (1:250 000) gör 
att avgränsningen av många områden 
är schematisk. Områden, mindre än 
ca 10 hektar, redovisas med en sym-
bol. 

I naturvårdsprogrammet beskrivs varje om-
råde för sig. Områdesbeskrivningarna har ett 
standardiserat huvud enligt nedanstående 
exempel: 

32 
GALVÅN HBZF intresseaspekt 
- vattendrag 
	

I/1 
	

klass / anspråk 
med värdefullt Riks-N 	riksintresse 
fiskbestånd 
	

15 G SV karta 
och flora 	15 G SO 

FÖRKLARING: 
GALVÅN är område nr 32 (i Bollnäs kom- 

mun). 

I rutan anges uppifrån: 

INTRESSEASPEKT 
Motiven för naturvärdet. Ordningsföljden 

redovisar en rangordning mellan intresseas-
pekterna. 

B - botanik 
F - friluftsliv 
G - geologi 
H - hydrologi 
K - kultur- och odlingslandskap 
L - landskapsbild 
Z - zoologi 

KLASS /ANSPRÅKSNIVÅ 
Klass: Anger Länsstyrelsens klassificering 

av naturvärdet. 
I 	- högsta naturvärde 
II - mycket högt naturvärde 
III - högt naturvärde. 

Anspråksnivå: Anger naturvårdens an-
språk på ett område (markeras för värdefulla 
men ej skyddade områden). 

1 	- område, som är särskilt hänsynskrä-
vande 

2 - område, som är hänsynskrävande i 
vissa ayseenden. 

Är området skyddat med stöd av natur-
vårdslagen, anges skyddsstatus i stället för 
anspråksnivå:  

- nationalpark 
- naturreservat 
- naturminne 
- naturvårdsområde 
- djurskyddsområde 
- samrådsområde. 

RIKSINTRESSE 
Anger i vilket ayseende ett område är av 

riksintresse. 
Riks-N - riksintresse för naturvård 
Riks-F - riksintresse för friluftsliv 
Riks-K - riksintresse för kulturminnes-

vård. 

KARTA 
Hänvisning till den gröna (topografiska) 

kartan i skala 1: 50 000. 

TACK  

Länsstyrelsen vill tacka alla dem, som bidragit 
med kunskaper och material till naturvårds-
programmet Några namn bör särskilt nämnas 
bland alla de som osjälviskt och med sitt dju-
pa naturintresse som grund låtit Länsstyrel-
sen ta del av sitt vetande: 
Anders Delin har med aldrig svikande entusi-
asm rapporterat om fynd av arter och lokaler i 
hela länet. Barbro och Lennart Risberg har läm-
nat många uppgifter om värdefulla objekt i väs-
tra Gästrikland. Leif Kihlström har främst rap-
porterat från "sin" kommun Sandviken, Mats 
Axbrink och Arnold Larsson från Hudiksvall, 
Gunnar Bodlund från Söderhamn, Jan Hedman 
och Bengt Stridh från Ljusdal och Stefan Olan-
der från Ovanåker. 

Många djupt kunniga specialister har bi-
dragit med uppgifter inom sina respektive om-
råden. Kännetecknande för dem alla är att de-
ras specialiteter undantagslöst kompletteras av 
en allmänt god kännedom om natur och na-
turvård. Blott ett fåtal av alla som lämnat upp-
gifter till Länsstyrelsen kan nämnas: 
Malte Edman (svampar), Jens Hansen (mossor 
m m), Bo Henriksson (insekter),  Ake  Ågren 
(kärlväxter och lavar). 
Per Aspenberg och Stefan Persson får represen-
tera alla länets fågelskådare, utan vilka kän-
nedomen om fågelfaunan varit mycket brist-
fällig. 

Lars Bonde, Länsstyrelsens miljövårdsen-
het, har haft huvudansvaret för programmets 
tillkomst och dess slutliga utformning. Texten 
har skrivits av Bonde och Peter Stå hl. Inga-Britt 
Edling har med stor nit granskat texten. Anne 
Ressem har hjälpt till med utskrifter och myck-
et annat. Anders Malmborg, Ståhl, Jonas Lun-
din m fl har tagit bilderna. Birgitta Fredberg 
(vid f d Överlantmätarmyndigheten) har digi-
taliserat kartan. Ingrid Andersson och Bonde 
har kompletterat och korrigerat kartan. Ulf Ri-
defelt har redigerat rapporten. 

NP 
NR 
NM 
NVO 
DSO 
SO 
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— Gävle — 

Innehållsförteckufing 

1 SÖRGLAPEN 
NORRGLAPEN 

Sid 

12 

2 HÄLSINGMYRAN 
SJÖMUREN 12 

3 VALSMUREN 
SÖRMURARNA 12 

4 BREDMUREN 12  

5 SKÄRJÅN 	 Riks-N 13 

6 BREDTJÄRNEN 13 

ALKÄRR VID AXMARBRUK 13 

8 AXMAR 
NATURRESERVAT 	NR, Riks-N 14 

9 SVARTSTENSUDDENS 
NATURRESERVAT NR, Riks-N 15 

10 GÅSHOLMA 	NR, Riks-N 15 

11 SKÄMNINGSÖN 	 NR 16 

12 AXMAR HÖGMOSSE 
OCH GNAGMUR 	NR, Riks-N 16 

13 F d RYSSAN 17 

14 VIKSJÖ 17 

15 NYLANDSMUR 18 

16 HAMRÅNGEÅN 	Riks-N 11 

17 HÅDELLS GAMMELSKOG 	NR 19 

18 STRÄNGKÄRR ÖSTER 
OM STICKASJÖN 19 

19 MURÅN 20 

20 VIBY KULLE 20 

21 FORS 20 

22 SJÖKALLA 21 

23 ÅBYN 21 

Sid 
24 LÄXMUREN 21 

25 SKVALMUREN 22 

26 NÖTTERSVEARNA 22 

27 LILLA VASSMYRAN 22 

28 GO CKSMUR 22 

29 LIND ÖN 
BJÖRNÖN 
IGGÖSUNDET 	 Riks-N 22  

30 IGGÖHÄLLAN 	 DSO  24  

31 IGELNÄSRABBARNA 	DSO 24 

32 IGGÖN 24 

33 IGGÖ BY 25 

34 NYMUREN 25 

35 VÄSTERMUREN 26 

36 MÅSSJÖN 26 

37 HÖGMOSSE SYDVÄST OM 
MÅSSJÖN 26 

38 LÅNGMUREN 26 

39 NORRMARKSBÄCKEN 27 

40 MARSJÖARNA 27 

41 STRANDÄNG VID 
TRÖDJEFJÄRDEN 27 

42 STRANDÄNG VID 
HILLEVIKSFJÄRDEN 28 

43 HILLEVIKS- OCH 
TRÖDJEFJÄRDEN 28 

44 SKOMMARREVET 	DSO 30 

45 DRAKBERGET 30 

46 GRÄSRABBARNA 	DSO 30 

47 SKRAMMELHARARNA 	DSO 30 
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Sid 
43  

Riks-N 43 

45 

— Gävle — 

Sid 

48 	LÖVGRUNDS RABBAR 	DSO  30 

49 DAMMÅN 	 31 

50 SKARVEN 	 31 

51 OPPALAÅN 	 31 

52 	MYRAR NORR OM UTNORA 	32 

53 HARKSKÄRSFJÄRDEN Riks-N 32 

54 VITGRUND 
NORRSKÄR 	 NR 33 

55 INFÖRA 

56 ÖJAREN  

68 b SKÄLSTENARNA 

69 EGGEGRUND 

70 VARVA 

71 	STRÖMSBRO GRAVFÄLT 

72 TESTEBOÅNS 
DELTA NR, Riks-N 45 

73 STENBÄCKEN 	 NVO 46 

74 KUNGSBÄCKEN 

75 VILLAN 

76 	RUDSJÖN OCH KASTSJÖN 

33 

33 

45 

46 

39 

47  

Riks-N 47 

Riks-N 48 

49 

57 	MYRAR ÖSTER OM ÖJAREN 
	

34 
ROCKMUR 
	

34 
TICKSELMUREN 
	

34 
MOLNVIKSMUREN 
	

35 
BINGMYRAN 
	

35 
SKÅLBACKAMYRAN 
	

Riks-N 35  

77 LIMÖARKIPELAGEN 

78 ORARNA 

79 GAVLEÅN 

58 	LUNDS FÄBODAR 	(Riks-N) 36 

59 	LUNDBOSJÖN 	DSO,  Riks-N  36 

60 	IES1E,BOÅN 
	

NR, Riks-N 37 
Sjuforsholmen 
	 37 

Grytströmmen 
	 37 

Oslättfors 
	 37 

Ellermurarna 
	 38 

Sträckan Oslättfors till E4-bron, 
inklusive Nyhammarsån 
Testeboån nedströms E4-bron 
Värdeomdöme 

61 ROVAN 	 40 

62 HILLESJÖN 
MÅRDÄNGSJÖN 	Riks-N 40 

63 HÅMANSMAREN 	 41 

64 UTVALNÄS 	 41 

65 GRÅl3ERGE1 	 41 

66 HOLMUDDEN 	 42 

67 LÖVGRUND 	 Riks-N 42 

68 a GRÅSJÄLSBÅDAN 	Riks-N 43  

80 HEMLINGBY 
NATURVÅRDSOMRÅDE NVO 49 

81 	GRAVFÄLT I HEMLINGBY 

82 VÄS1ERÅKERN, 
HAGMARK I HEMLINGBY 

83 RUNSTENSÄNGEN 

84 	JÄRVSTA, NORRA HAGEN 

85 BJÖRSJÖN 

86 STORTÄRNAN 

87 	BERGHÄLLAR VID SIKVIK 

88 STORMUREN 
FÄBODMUREN 

89 	MYR VÄSTER OM SJÖTORP 	53 

90 KALKOMRÅDET 
SYDOST GÄVLE 	Riks-N 
a. Rikkärr sydväst om Furuvik 
b. Fleräng 
c. Grinduga 
d. Rikkärr öster om Grinduga 
e. Rikkärr vid Älgsjöbäcken 
f. Lärkeboån 
g. Hobäckstjärnen 

38 
39 
39 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
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— Gävle — 

Sid 
h. Granskog sydost om 	55 

Hobäckstjärnen 	 55 
i. Ädellövbestånd vid Hobäckens 

utflöde i Viälven 	 55 
j. Bultbomurarna-Luntamuren 55 
k. Matyxsjön 	 55 
1. Gustavsmurarna 	 55 
m. Kubbobäcken 	 55 
n. Dalkarlsrönningen 	 56 
o. Sågkarlsmuren 	 56 
p. Vargberget 	 56 
q. Idegranslokal 	 56 
r. Skogsområde mellan 

Skandiaåsen och Långhäll 	56 
s. Långhäll-Mohäll 	 56 
t. Igelsj öns naturreservat 	57 
u. Gillermuren 	 57 
v. Sävasjöns naturreservat 	57 
x. Bläckmuren-Styggmurarna 57 
y. Bläcktärnssjön 	 57 
z. Dalmuren 	 58 
å. Rikkärr sydväst om Vårvik 	58 
ä. Sikviks skogen 	 58 
ö. Området kring timmerrännan 

mellan Långbro och Bomhus 58 

91 	ÖSTRA STORSJÖN 	 58 

92 KALKGRUVAN 	 58 

93 SPIKÅSBÄCKEN 	 59 

94 	GÄVLEÅSEN VID RÖRBERG 	59 

95 KRINGELMUREN 

96 	RÖMOSSEN (Hästbo) 

97 GLAMSMUREN 

98 BOKÄRREN 	 60 

99 BOVIK 	 60 

100 BÄCKTÄRNAN 	 60 

101 F D HÄCKLINGSJÖN 	 60 

102 NYÅKRARNA 	 61 

103 LOMSMUREN 
SVARTSJÖMUREN 	Riks-N 61 

104 a, b 
LERSJÖRESERVATET 	 62 

105 GRÅÅSEN 	 62  

Sid 
106 RÖMOSSEN (Hanåsen) 	 62 

107 ÄNGSSKO  GAR  
NORDVÄST OM DALEN 	 62 

108 KESSMANSBO 	 63 

109 ÅÄNGARNA 
KALKBERGSMYRAN 	 63 

110 RÅMUREN 	 64 

111 GAMMELSÄLLSSJÖN 
TORRAKSMYREN 	 64 

112 GL011ERMYRAN 	 64 

113 SVANTEN 	 64 

114 RIKKÄRR VÄSTER OM 
FLATSJÖN 	 64 

115 LUNDARTAD GRANSKOG 
VID FLATSJÖN 	 64 

116 FLATSJÖN 	 65 

117 LÅNGSJÖN 

118 FASMUR 

119 ÖLBOSJÖARNA 

120 AXMOSSEN 

121 
BUKSJÖMOSSEN 
KALKMOSSEN 
BYSJÖN 	 Riks-N 
BYSJÖMOSSEN 	 66 

122 HEDESUNDAÅSEN 	 66 

123 DALÄLVENS DELTA 
VID GYSINGE 	Riks-N 66 

124 JORDBÄRSMUREN-ÅLBO 
NATURRESERVAT NR, Riks-N 67 

125 ÅLBO 	 Riks-N 67 

126 HEDESUNDAFJÄRDEN Riks-N 68 

127 FINNÄSET OCH ROMPÖN 	68 

128 HADE 	 68 

59 

59 

59 

65 

65 

65 

66 
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129 

130 

131 

ÖN MED OMGIVANDE FJÄRDAR 
OCH STRÄNDER 	Riks-N 

DALKARISBO OCH 
SOMFARMYRAN 	Riks-N 

HEDESUNDASLÄTTEN 	Riks-N 

— Gävle — 

Sid 

69 

69 

70 

132 KVILLANUDDEN 	NR, Riks-N 70 

133 LANDA 	 NR, Riks-N 70 

134 LANDBOHOLMEN, BLOCKTÄLL 
OCH YTTNÖN MED OMGIVANDE 
SKÄRGÅRD 	 Riks-N 71 

135 BRAMSOFJÄRDEN 
HÄLLSKOGSFJÄRDEN 
FÄBODFJÄRDEN 	Riks-N 72 

136 VÅTMARKER 
VID INGSJÖN 	 Riks-N 73 

137 FLÄCKSMUR 
OCH ROSMUR 	 Riks-N 73 

138 BREDFORSEN 	 Riks-N 73 

139 LÅGBO (Sigeränget) 	Riks-N 74 

140 RUNÖN 
VIFORSEN 	 Riks-N 74 

141 KÅGBOSJÖN 	 Riks-N 74 

142 RÄMSÖN 
KITTESJÖN 	 Riks-N 75 

143 SPJUTHOLMEN 	NR, Riks-N 75 

144 HYTTÖFJÄRDEN OCH 
NORRA SPJUTHOLMEN Riks-N 75 

145 KAKÄNGSSUNDET 	Riks-N 75 

146 URBERGSKALK VID JUGANSBO 76 

147 SEVALLBO 76 
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1 3 
SÖRGLAPEN ZH VALSMUREN HGL 
NORRGLAPEN 111/2 SÖRMURARNA II/1 
- myrar med 
rikt fågelliv 

14 H SV - stort opåverkat 
kärrkomplex 

14 H SV 

Myrarna bildar två skilda mossekomplex som 
bl.a. innefattar två koncentriska mossar med 
tydligt strängmönster. Mossarna är öppna med 
ren höljevegetation i kanterna. Kantskog och 
utvecklad lagg saknas. 

Sörglapen och Norrglapen är framför allt in-
tressanta på grund av sitt fågelliv. Inom de båda 
myrkomplexen häckar flera par ljungpipare, 
storspov, enkelbeckasin, skogssnäppa, kricka, 
smålom m m. 

Trots att Sörglapen och Norrglapen är all-
varligt påverkade av flygvapnets skjutfält är få-
gelfaunan intressant och värdefull. 

Myrarna ligger till största delen i Söder-
hamns kommun. 

2 
HÄLSINGMYRAN GHB 
SJÖMUREN 
	

III/ 1 
- kustanknutna 	14 H SV 
mosstyper 

Myrarna innehåller tre koncentriska mossar. 
Samtliga är svagt välvda med ett diffust och 
något excentriskt strängmönster. På mossarna 
står i regel lågvuxen martallskog. Sjömuren 
och östra Hälsingmyran omges av kantskog. 
Tydlig lagg finns runt både östra och västra 
Hälsingmyran. De skiljs åt av ett örtrikt kärr-
stråk, påverkat av markvatten från sluttning-
en söder om myren. 

Det sammanhängande myrområdet Häl-
singmyran - Sjömuren består av en intressant 
uppsättning koncentriska mossar som i den-
na del av länet enbart förekommer utmed kus-
ten. Myrarna är i stort opåverkade och väl vär-
da att bevara eftersom en stor del av traktens 
mossar systematiskt dikats. Dikningar eller 
andra åtgärder som påverkar myrarna kan där-
för inte tillåtas. Kantskogen bör sparas. 

Myrarna ligger delvis i Söderhamns kom-
mun.  

Valsmuren och Sörmurarna bildar ett kärr-
komplex sammansatt av blöta dråg, lösbottnar 
och fastmattor. Komplexet är flikigt och sön-
derbrutet av ett stort antal skogsholmar och 
uppstickande fastmarkspartier. Torvdjupet 
växlar starkt. 

Valsmuren och Sörmurarna är helt opå-
verkade av dikning och innehåller stora öpp-
na ytor och blöta kärr. De har därigenom så-
väl vetenskapliga som landskapsestetiska 
värden. En påtaglig vildmarkskaraktär bidrar 
till naturvärdena, i synnerhet som en stor del 
av omgivande myrar systematiskt dikades un-
der 1970-talet. Fågelfaunan är ofullständigt 
känd. 

Dikning eller andra åtgärder som påver-
kar myrarna kan ej tillåtas. 

4 
BREDMUREN 
	

GH 
- intressant 
	

III / 1 
kombination 	14 H SV 
av myrtyper 

Bredmuren är en oregelbunden svagt koncen-
trisk mosse med bred kantskog. Mossen om-
ges av breda blöta strängkärr. Den är opåver-
kad av dikningar. 

Bredmuren uppvisar en intressant kom-
bination av myrtyper och tilltalande hydroto-
pografi. Dikning eller andra åtgärder som på-
verkar myren kan ej tillåtas. Kantskogen bör 
sparas. 

Den norra delen av myren ligger i Sö-
derhamns kommun. 

12 



— Gävle — 

5 
8  KAMAN  
- värdefullt 
vattendrag 

 

ett mer permanent skydd. Det är också önsk-
värt att överledningen av vatten till Hamrånge-
ån upphör. Det är angeläget att förbättra möj-
ligheterna till fiskvandring i delar av ån. Där-
igenom skulle inte mindre än ca 5 km mycket 
lämpligt lekvatten göras tillgängligt för bl.a. 
haysöring. Skärjån är av riksintresse för na-
turvård. 

BZHKL 
II/1 
Riks-N 
14 H SV 

  

På den mer än 10 km långa sträckan mellan 
Tönnebro-Noran och havet faller Skärjån ca 57 
m. Blockiga forssträckor växlar med lugnflytan-
de åavsnitt. På flera ställen grenar sig ån i fle-
ra armar som omsluter mindre öar och block-
revlar. På sträckan ingår också tre reglerade 
sjöar - Lill-Tönnebrotjärn, Stor-Skärjan och 
Lillsjön. Ån mynnar i havet vid Fissjan i Ax-
mar naturreservat. Genom en damm i Tönne-
brosj öns utlopp leds vatten över till Hamrånge-
åns vattensystem. 

Ån kantas av lövrika, ofta sumpskogar-
tade strandskogar med framför allt klibbal och 
asp. Ask förekommer på flera ställen. I strand-
vegetationen ingår högörter som fackelbloms-
ter, videört, ängsruta och de sydliga och mer 
ovanliga arterna strandklo, hampflockel och sjö-
ranunkel. I ån finns också en rik förekomst 
av safsa som här har sin nordligaste förekomst 
i landet. 

Fågellivet utmed ån är rikt. Området har 
bl. a. uppmärksammats som en mycket god 
hackspettlokal. Hackspettarna gynnas av den 
goda tillgången på lövträd, varav den rika före-
komsten av grova aspar är särskilt värdefull. 

Skärjåns forsar hyser en mycket rik och 
intressant bottenfauna. Liksom floran utmärks 
denna av inslag av sydliga arter. Ån har också 
stort värde som fiskbiotop och som lekvatten 
för haysöring. Omfattande fiskevårdande arbe-
ten har på senare år utförts av fiskevårdsför-
eningen. 

Det forsande vattnet och den lövrika sko-
gen bildar på många ställen ett mycket tillta-
lande landskap. I vattensystemets nedre del, 
kring Axmarbruk, är ån och resterna av de 
anläggningar som funnits i anslutning till ån, 
betydelsefulla inslag i landskapsbilden och kul-
turmilj ön. 

Skärjån är ur många synpunkter ett myck-
et värdefullt vattendrag. De lövrika skogarna i 
anslutning till ån har efter en överenskommel-
se med markägaren STORA AB och Natur-
skyddsföreningen undantagits från skogsbruk. 
På sikt bör ån och anslutande strandskogar ges 

6 
BREDTJÄRNEN 
	

BZ 
- gammal lövskog 
	

II/1 
14 H SV 

Mellan Bredtjärnen och Snarforsen i Skärjån 
finns en intressant lövskog som under lång tid 
undgått skogliga ingrepp. Områdets västra del 
intas delvis av ren lövskog av asp eller björk på 
mycket mager skogsmark. Beståndet kan ha 
uppkommit efter skogsbrand. Den östra delen 
är av mer blandad karaktär och innehåller 
både delar med äldre blandbarrskog och gran-
skog med inslag av grov asp. Lövskogens fågel-
fauna är rik med bl. a. häckande gråspett, min-
dre hackspett och liten flugsnappare. 

Lövskogen vid Bredtjärnen är skyddsvärd 
och lämpar sig väl som skogligt reservat. Ett 
bestående skydd av skogen är önskvärt med 
hänvisning till de små arealerna skyddad na-
turskog i länet. 

7 
ALKÄRR VID 
	

BZH 
AXMARBRUK 
	

II/1 
- värdefull flora 
	14 H SV 

Vid kusten, ca en kilometer norr om Axmar-
bruk, finns ett stort och tämligen enhetligt klib-
balkärr med decimeterdjupt vatten och lika 
mycket dy ovanpå fast botten. Alkärret avgrän-
sas mot öster av de mäktiga vassar som intar 
de breda, regelbundet översvämmade strand-
ängarna på Norrfjärdens nordstrand. Förutom 
av bladvass karaktäriseras dessa av säv,  hays-
säv och bunkestarr. Liknande strandängar är 
vanliga i norra Uppland, men har, utom på Orar-
na, få motsvarigheter i länet. 

Fågelfaunan i klibbalkärret är rik. Både 
klibbalkärret och strandängarna har stort växt-
skyddsvärde. Alkärret bör undantas från skogs-
bruk och dikningsåtgärder. 

13 



— Gävle — 

Axmar naturreservat - utsikt mot Kusön. 

8 
AXMAR 
	

BZLKF 
NATURRESERVAT 1/NR 
- skärgård 
	

Riks-N 
14 H SV 
14 H SO 

Axmar naturreservat är länets största. Det 
består av 950 ha land och 3 500 ha vatten. 
Det är det största sammanhängande någorlun-
da oexploaterade skärgårdsområdet längs den 
södra Bottenhavskusten. 

Reservatet ligger inom ett kustaysnitt som 
domineras av rikblockig-storblockig morän. 
Kusten är mycket flack och stenig. Många 
moränkullar sticker upp som små öar i skydd 
av de längre ut belägna stora öarna Kusön och 
Kusökalv. Stränderna är i regel sönderbrutna, 
präglade av blockrikedomen och svårtillgäng-
liga. Betydande ansamlingar av klapper finns 
på många ställen inom reservatet, främst på 
öarna. Små isolerade sandstränder förekom-
mer på enstaka ställen, bl a på Kusöns västra  

Foto: Anders Malmborg 

strand, som för övrigt är ganska brant och obru-
ten och som därigenom avviker från det nor-
mala mönstret. Reservatet präglas av barr-
blandskog med inslag av björk och asp. Klibbal 
förekommer i sankare partier. 

Skärjåns starkt flikade utlopp i havet be-
nämns Fissjan. Åns månggrenade utlopp är till 
viss del naturligt men delvis också skapat av 
människan. I strömfårorna bedrevs förr ett 
mycket attraktivt fiske på framför allt uppvand-
rande id, som fångades i särskilda fällor, bygg-
da i strömfårorna. 

En rik och mycket frodig vegetation åter-
finns i Lunden vid Fissjan. Där är trädskiktet 
rikt på ädla lövträd - alm, ask och lönn - samt 
björk, klibbal, rönn, oxel, sälg, hägg, asp, gran 
och tall. Även buskskiktet är artrikt med bl a 
måbär, olvon, try, tibast och brakved. I det li-
kaså rika fältskiktet dominerar högörter och 
ormbunkar. 

De små öar i reservatet som ligger skyd-
dade innanför Kusön och Kusökalv, har på 
grund av sin ringa storlek inte drabbats av 
avverkningar eller betesdrift och är därför när- 
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mast urskogsartade. Den hedartade barrsko-
gen omges av en lövbård med klibbal, nypon, 
hägg, rönn och måbär. Inte sällan etablerar sig 
ädla lövträd - lönn, ask och alm i lövbården där 
också fältskiktet är påfallande rikt. Starkt ur-
skogsartad kustbarrskog med upp till 300-åri-
ga tallar förekommer också på öarna norr om 
Kusö kalv. 

På fastlandet och delar av Kusön bedrivs 
ett aktivt skogsbruk. Med undantag för strand-
zonen och vissa avgränsade områden saknar 
därför skogen intresse ur naturvårdssynpunkt. 
På Kusön finns flera tjärnar på olika höjd över 
havet. 

Floran inom reservatet är påfallande art-
rik. Av särskilt intresse är den orangeröda 
skorplav som växer rikligt på Estudden - reser-
vatets ostligaste del. Denna lav har tyngdpunk-
ten i sin utbredning i fjällkedjans kalkbergar-
ter men förekommer dessutom på ett fåtal lo-
kaler utmed Bottenhavskusten samt på kalk-
berggrund i Mellansverige. Inom reservatet 
påträffas också de små ormbunkarna nordlig 
låsbräken och gaffelbräken. 

Svartstensuddens naturreservat gränsar 
mot Axmar naturreservat och är, som en del 
av Axmarkusten, av riksintresse för naturvård. 

Fågellivet inom reservatet präglas av kust-
läget med goda reproduktionsområden för bl.a. 
ejder, svärta, vigg, småskrake och vitfågel. 
Grågås och haysörn observeras regelbundet. På 
Kusön finns ett fiskeläge med 12 boningshus 
och sjöbodar vid Korshamn och Nyhamn. 

10 
GÅSHOLMA 
- skärgårdsreservat 
med rikt fågelliv 

ZBFL 
1/NR 
Riks-N 
14 H SO 

Ett vittnesbörd om öns storhetstid utgör den 
numer nedlagda skolan där som mest ett 20-
tal barn undervisades av en bofast lärarinna. 
Jämsides med fisket bedrev befolkningen jord-
bruk på ön. De i dag delvis igenväxande åkrar-
na och ängarna återfinns söder och väster om 
fiskeläget. 

Axmar naturreservat bildades 1978. Det 
ligger i Söderhamns och Gävle kommuner. 
Reservatet är av riksintresse för naturvård 
(SNV 1988). Gävle kommun har i fördjupad 
översiktsplan över kustvatten rekommenderat 
att en komplettering av föreskrifter som rör vat-
tenanvändningen övervägs. 

9 
SVARTSTENS- 	BGLF 
UDDENS 
	

II/NR 
NATURRESERVAT Riks-N 
- klippkust med 
	

14 H SO 
intressant flora 

Svartstensuddens naturreservat består av en 
mot norr exponerad klippkust som består av 
en starkt söndersprucken och kraftigt vittran-
de mörk basisk bergart. Det blott ca 100 m bre-
da reservatet är bevuxet med hällmarkstallskog 
med inslag av gran i mycket exponerat läge. 
Granen är ofta tryckt till marken och mattfor-
migt utbredd mellan hällarna. 

Naturreservatet Gåsholma bestar av en grupp 
öar och skär utanför det gamla fiskeläget Gås-
holma. Syftet med reservatet är att "skydda och 
vårda en oexploaterad kustdel med typisk skär-
gårdsmiljö av betydelse främst för fågellivet men 
även för allmänhetens friluftsliv ..." 

Öarna i reservatet är huvudsakligen upp-
byggda av morän med grunda, steniga-blockri-
ka ofta svårtillgängliga stränder. Klippkust med 
vackert slipade strandhällar förekommer ock-
så t ex på delar av Gåsholmen och Synskär. 

Öarna i reservatet drabbades hårt av den 
svåra vinterstormen 1954 då betydande delar 
av barrskogen på Gåsholmen och i synnerhet 
Synskär blåste omkull. Dessa "hyggesarealer" 
bär i dag en ung planterad tallskog. 

På Gåsholmens östra del växer en äldre 
granskog med inslag av grova tallar. På Gås-
holmen finns också gamla åkrar som numer 
har ängskaraktär med snår av nypon och må-
bär och rikligt med gullvivor. Ett näringsrikt 
kärr innanför Gammelhamn inramas av hägg 
och lönn och innehåller bl a svärdslilja. På ön 
finns strandsnår av klibbal, rönn, nypon och 
måbär. Särskilt intresse har det bälte av hav-
torn som utmärker den sydvästra stranden. 

På Synskärs västra del står en urskoglik-
nande tallskog som klarade sig genom 1954 års 
vinterstorm. I denna finns mycket grova tallar 
med en brösthöjdsdiameter på 75 cm eller mer. 
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Liksom på Gåsholmen växer havtorn på Syn-
skärs sydvästra strand. 

Gåshällan - det yttersta skäret i reser-
vatet - saknar i stort sett trädvegetation. 

Fågellivet inom Gåsholma naturreservat 
är rikt. Bland häckfåglarna märks t ex stor-
skrake, småskrake, vigg, svärta, ejder och to-
bisgrissla. Vitfågel förekommer rikligt och 
bland vadarna kan särskilt strandskata och ros-
karl framhållas. Labb häckade tidigare årligen 
med ett par. 

Till skydd för fågellivet råder tillträdesför-
bud till Gåshällan med omgivande skär och 
vatten mellan den 1 april och 15 augusti. Gås-
holma NR räknas till Axmarkusten som är av 
riksintresse för naturvård.  

an udden för övrigt intas av en växtlig barr-
blandskog. Denna är avverkad på de centrala 
delarna men utmed framför allt den östra 
stranden förekommer flera mycket gamla och 
storvuxna tallar och granar. Mindre ansamling-
ar av klapper finns på flera ställen. På Skäm-
ningsbergets topp finns gravrösen och lämning-
ar efter en vårdkase. 

Skämningsöns naturreservat är framför 
allt av intresse som utflyktsmål. Från Skäm-
ningsbergets krön har man en imponerande 
utsikt över skärgården kring Gåsholma och 
kusten ner mot Iggön. I Hilleviken omedelbart 
väster om reservatet finns en badstrand med 
sandbotten. På Skämningsöns sydligaste udde 
har ett vindskydd uppförts för allmänhetens 
behov. 

12 
11 AXMAR HÖGMOSSE GHZL 
SKÄMNINGSÖN LKF OCH GNAGMUR 1/NR 
- kustnatur III/NR ("Häckelsäng Riks-N 

14 H SO  	högmosse") 14 H SV 
Skämningsön är i dag en udde med ett drygt 
25 meter högt berg vid uddens bas. Udden är 
barrskogbevuxen. På de högre delarna med 
hällmarker växer en hällmarkstallskog med- 

- värdefullt myrområde 

Högmossen är en koncentrisk mosse med ett 
omfattande gölsystem. Den är tydligt välvd, sär-
skilt kraftigt i västra kanten och något oregel- 

Häckelsäng högmosse. 	 Foto: Anders Malmborg 
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bunden i formen. Strängmönstret är upplöst 
kring mossens centrum strax öster om L Svan-
tjärnen. Troligen är mossen i det närmaste 
plan i denna del. Här förekommer också ett 
stort antal lösbottnar. Strängar och höljor är 
mycket tydligt differentierade runt mossens 
kanter och i hela den södra halvan. Många 
höljor är här omvandlade till gölar som avgrän-
sas av kraftiga skogbärande strängar. Högmos- 
sen innehåller totalt mer än 150 gölar. 

Välavgränsad lagg förekommer bitvis 
runt mossen, tydligast i SO och NV. Kantsko-
gen är ofta diffus och övergår i mosseplanets 
tallbevuxna strängar eller saknas helt. 

Söder om Högmossen finns en mindre och 
jämförelsevis svagt utvecklad mossekupol. I 
södra och västra delen av komplexet domine-
rar tallmossar med stor rikedom av skvattram 
och andra ris. Smärre öppna tuvdunbevuxna 
mossepartier förekommer också. 

Högmossen har stort torvdjup, i genom-
snitt 4 - 4, 5 m varav 3, 5 m är låghumifierad. 
Igenväxningen av mossen började ca 2500 f Kr, 
ganska snart efter att området frilades genom 
landhöjningen. Många av gölarna förefaller 
vara bildade under århundradena kring Kristi 
födelse. 

Gnagmur, öster om Högmossen, är också 
en välutvecklad koncentrisk mosse med göl-
system och tydlig kantskog. Ett stort öppet kärr 
väster om mossen tillhör myrkomplexet. 

Högmossens rikedom på öppet vatten och 
blöta myrytor ger speciella förutsättningar för 
en intressant fauna. Gräsand och knipa räk-
nas till häckfåglarna, liksom storlom som 
häckar i den intillliggande Svantjärn. Grönbe-
na och tofsvipa förekommer i flera par. Rödbe-
na och ljungpipare har sannolikt häckat. My-
rarna har också en viss betydelse som rast-
plats för våtmarksbundna fåglar. Bl.a. sädgäss 
rastar emellanåt på Högmossen. På våren ses 
ofta stora mängder gulärla och ängspiplärka. 

Högmossen är länets mest välutveckla-
de mosse med gölsystem. Området har genom-
gående utomordentligt höga naturvärden. Detta 
gäller såväl hydrotopografi, myrtyp som fauna 
och landskap. Gnagmur förefaller vid jämförel-
se med grannen i väster inte särskilt märk-
värdig, men är dock helt opåverkad. Myrtypen 
har få representanter i länet. 

För att bevara mossarnas hydrologiska 
och morfologiska utveckling och för att låta den  

gamla skogen inom vissa skogsholmar och 
skogsbestånd utvecklas till naturskog, liksom 
för att bevara olika biotoper för djurlivet, har 
Högmossen (Axrnar Högmosse) och Gnagmur 
aysatts som naturreservat. 

Axmar Högmosse och Gnagmur är av riks-
intresse för naturvård. Reservatet ingår i Myr-
skyddsplan för Sverige (Nr X16). 

13 
F d RYSSAN 
	

GH 
- sänkt sjö och 
	

III/1 
koncentrisk mosse 14 H SV 

F d Ryssan är en sänkt och numer igenvuxen 
sjö. Söder om sjön  firms  en koncentrisk mos-
se med tydlig kantskog. Strängmönstret är tyd-
ligt i den västra delen men övergår mot högsta 
punkten i en enhetlig risvegetation. Mossens 
ena kant berörs av ett dike. 

Mossen, som ligger knappt 20 m ö h, är 
länets i särklass lägst belägna högmosse. Det 
är anmärkningsvärt att välutvecklade koncen-
triska strukturer hunnit utvecklas på den kor-
ta tid området legat över havsytan. 

Vid fågelinventering av mossen har bl. a. 
storspov konstaterats häcka. 

F d Ryssan har ett påtagligt värde särskilt 
på grund av att den är en välutvecklad kon-
centrisk mosse trots sin låga ålder vilken vitt-
nar om en ovanligt snabb mossebildning. Dik-
ningar eller andra åtgärder, som påverkar my-
ren, kan inte tillåtas. 

14 
VIKSJÖ 
	

LKB 
- hagmark 
	

11/2 
14 H SV 

Viksjö är en mindre by i skogslandskapet i de 
västra delarna av Hamrånge församling. Byn 
ligger på näset mellan sjöarna Viksjön och 
Stor-Dammsjön. Vid en av gårdarna finns en 
hage som betas av hästar och får. Hagen be-
står av en mindre öppen del och ett större träd-
och buskbärande aysnitt. Marken ligger i hu-
vudsak på rikt ytblockig morän och sluttar i 
norr mot Viksj öns strand. Mindre partier med 
finsediment, som tidigare varit åker, ingår. 
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— Gävle — 

Betesmarken i Viksjö är rikt ytblockig. 

I den trädbärande delen finns asp, björk, 
sälg, gran och tall. I hela hagen  firms  gott om 
enbuskar. 

Den dominerande vegetationstypen är en 
friskäng av rödventyp och i den öppna delen 
förekommer också fläckar med stagghed. I den 
senare påträffas den artrikaste floran med 
hävdberoende ängsväxter som svartkämpar, 
darrgräs, stagg, stor blåklocka och ormrot. I de 
övriga delarna förekommer endast svaga häv-
dindikatorer. 

Hagen har ett högt värde genom den långa 
obrutna hävdkontinuiteten, det delvis goda 
hävdtillståndet, förekomsten av några intres-
santa ängsväxter och betydelsen för landskaps-
bilden i Viksjö by. 

Värdet begränsas av att trädskiktet i de 
träd- och buskbärande delarna är för tätt vil-
ket inverkat menligt på artrikedomen. Den 
fortsatta hävden bör säkerställas. 

Foto: Jonas Lundin 

15 
NYLANDSMUR 
- blandmyr med 
intressant vegetation  

GBH 
II/1 

14 H  SV  

Nylandsmur är en blandmyr med strängkärr i 
söder och strängblandmyr övergående i excent-
risk mosse i norr. 

Myrens södra del intas av trådstarrkärr 
med tydligt urskiljbara strängar och blötare 
flarkar. I den mellersta delen är uppdelningen 
i strängar och vattentäckta flarkar mycket tyd-
lig. Strängarna är ca 40 cm höga och domine-
rade av tjocka vitagmattor. Enbart i flarkarna 
förekommer kärrarter bl. a. flaskstarr, kallgräs, 
dvärgbläddra, vitag, småsileshår och nordnäck-
ros. Denna del av myren är i vegetationshän-
seende en strängblandmyr. Norrut blir sträng-
arna torrare och ersätts av tuvsäv och ris. 
Flarkama övergår i mossehöljor med vitag och 
kallgräs. Myren är här alltigenom mosse och, 
eftersom strängarna är bågformigt orientera-
de, närmast av excentrisk typ. 
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— Gävle — 

Nylandsmur har ett mycket stort veten-
skapligt värde framför allt genom förekomsten 
av strängkärr, strängblandmyr och en excent-
risk mosse samt övergångar mellan dessa myr-
typer. Strängblandmyren uppträder här ovän-
tat långt söderut. Myren innehåller dessutom 
intressanta växtsamhällen och den är överlag 
av avvikande typ. 

Dikningar, torvtäkt eller andra åtgärder 
som kan påverka myren kan inte tillåtas. Den 
omgivande kantskogen bör sparas. 

16 
HAMRÅNGEÅN 
	

BHLZ 
- forsar med 
	

II/1 
värdefull flora 
	Riks-N 

14 H SV 

Hamrångeån faller drygt 15 m mellan Kalven 
och Spångholmsdammen. Ån rinner genom ett 
barrskogslandskap med små öppna myrar och 
älvängar. På flera ställen finns forsar och ån 
delar sig ibland i flera strömfåror. Delvis är åns 
omgivningar mycket flacka. Därför har ibland 
påfallande små biflöden utvecklats till trögfly-
tande breda biarmar till huvudån. 

Hamrångeåns stränder intas av en rik och 
mycket intressant flora av påtagligt sydlig prä-
gel. Strandskogen består av klibbal, ask och 
lönn. I fältskiktet påträffas rika bestånd av saf-
sa - den näst Skärjån nordligaste växtplatsen i 
landet. Safsan växer såväl på små blockrika 
öar i ån som på stränderna. Här växer också 
blåtåtel, vasstarr, hampflockel, ängsruta och 
liljekonvalj. I strandskogen intill ån förekom-
mer den hotade ringlaven. 

I skogen nära sjön Kalven har bl.a. gråspett 
och mindre flugsnappare observerats under 
häckningstid. De vandringshinder som finns 
längre ner i vattendraget hindrar havsvandran-
de fisk (exempelvis haysöring) från att nå Ham-
rångeåns för övrigt lämpliga lekvatten. 

Hamrångeå'n uppströms Spångholmsdam-
men är relativt opåverkad med en rik och in-
tressant flora av anmärkningsvärt sydlig prä-
gel. Uträtning av ån eller rensningar i ström-
fåran bör ej tillåtas, ej heller dikning i omgi-
vande våtmarker. Det är också viktigt att res-
terande skog i anslutning till ån undantas från 
skogsbruk. 

17 
HÅDELLS 
	

BZF 
GAMMELSKOG 
	

II /NR 
- naturskog 
	

14 H SV 

Hådells gammelskog aysattes som naturreser-
vat 1988 efter initiativ från framlidne mark-
ägaren Edvin Hådell. Reservatet, som är ca 10 
ha stort, intas av gammal barrblandskog på 
mager och blockig moränmark. Delar av be-
ståndet består av hällmarkstallskog. Skogen 
är 200-250 år gammal. Död ved i form av torra-
kor, högstubbar och liggande stammar före-
kommer tämligen rikligt. 

Trots sin begränsade storlek är Hådells 
gammelskog inte utan betydelse för faunan. 
Där observeras regelbundet flera gammel-
skogsarter som spillkråka, tretåig hackspett 
och tjäder. Kärlväxtfloran är mycket fattig och 
representativ för hedartad barrskog. I kanten 
av reservatet finns en liten förekomst av lind 
som mattformigt breder ut sig på en torr klap-
perstensrygg. 

Vid reservatet har en kopia av en gammal-
dags skogsarbetarkoja uppförts som rastkoja för 
allmänheten. Från kojan utgår en stig i en 
slinga genom den skyddade skogen. 

Hådells gammelskog har stor betydelse 
som ett av de få äldre skogsområdena i kom-
munen som får utvecklas fritt mot urskog. 
Skogen är dessutom värdefull för de växt- och 
djurarter som är bundna till gammal skog. 

18 
STRÄNGKÄRR ÖSTER 
OM STICKASJÖN BGH 
- värdefull myrtyp 
	

III/ 1 
med rik flora 
	

14 H SV 

Drygt en kilometer öster om Stickasjön ligger 
ett litet öppet kärr med tydliga strängar. Sträng-
ar och tuvor är bevuxna med ljung, vitag, vit-
starr, ängsull, blåtåtel och pors. Bottenskiktet 
intas av vitmossor. I flarkarna växer vatten-
klöver, vitag, brunag, dyfräken, småsileshår, 
storsileshår, dybläddra, dystarr, flaskstarr och 
vitstarr. Fältskiktet är glest och bottenskikt 
saknas. I myrens södra del förekommer rik-
kärr med ängsnycklar och gräsull. 
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— Gävle — 

Myren är ett sydostligt beläget strängkärr 
med intressanta vegetationssamhällen och 
massförekomst av småsileshår och brunag. 
Enligt uppgift från markägaren, STORA AB, be-
rörs myren av en nybruten skogsväg. Dikningar 
som ytterligare påverkar myren kan inte tillå-
tas. 

19 
MURÅN 
	

BH 
- växtplats 
	 III/1 

för safsa 
	 14 H SV 

Murån, en utpräglad skogså omgiven av barr-
skog och myrmarker, ingår i Hamrångeåns 
vattensystem. I sin övre del är Murån smal och 
vindlande med forssträckor men de sista två 
kilometerna, före inflödet i Storsjön, är den dä-
remot bred och lugnflytande. Murån är repro-
duktionsområde för stationär öring. 

I ån finns två kända växtplatser för safsa 
(200-300 m uppströms Bredmurarna) vilka jäm-
te Skärjån och Hamrångeån är de nordligaste 
kända förekomsterna i landet. 

Växtplatserna för Safsa utmed Murån bör 
skyddas. I samband med avverkningar bör skog 
lämnas kvar utmed ån. Rensningar och dik-
ning i anslutning till ån kan ej tillåtas.  

sprickor i berghällarna växer de ovanliga små 
ormbunkarna gaffelbräken och svartbräken 
kanske rikare än någon annanstans i länet. 
På de öppna sydexponerade partierna trivs en 
torrmarksvegetation med tjärblomster, gulmå-
ra, brudbröd, backanis, kärleksört och andra 
sedumarter. Här förekommer även skogs-
knipprot. Nordost om berget dominerar en fro-
dig örtrik ängsgranskog med inslag av ädellöv-
träd. 

Den mycket rika snäckfauna som konsta-
terats vid Viby kulle gynnas kraftigt av den 
kalkrika berggrunden. 

Viby kulle är en klassisk och ur botanisk 
synpunkt mycket intressant växtlokal. Den har 
också stor betydelse som utflyktsmål och ströv-
område. 

En likartad grönstensbetingad klippängs-
flora finns också på det närbelägna men min-
dre kända Jon-Jonsberget. Detta bör tillmätas 
samma naturvärden som Viby kulle. 

21 
FORS 
	

KLB 
- öppen äng och 
	

111/2 
hagmark på gravfält 14 H SV 

20 
VIBY KULLE 
- närströvområde, 
klassisk växtlokal 

 

Odlingslandskapet kring Hamrånge har en ti-
dig kolonisationshistoria med flera fornmin-
nen. I Fors by finns en samling intressanta 
gravfält belägna på moränkullar som höjer sig 
några meter över den omgivande åkermarken. 
Två av dessa kan betecknas som öppen ängs-
mark och det tredje som öppen hagmark. 

BGFL 
II / 1 
14 H SV 

Viby kulle är en markerad bergrygg i norra 
delen av Bergby. Berget når en höjd av ca 40 m 
och höjer sig markant över omgivningen. På 
berget finns ett vattentorn och ett fornminne. 

Viby kulle består av en ytligt bildad grön-
sten, närmare bestämt en kalkspatförande spi-
lit. Denna ur botanisk synpunkt kalkrika berg-
grund har givit upphov till en flora som skiljer 
sig markant från omgivningens. 

Således omges berget av ädla lövträd; lönn, 
ask, lind, alm tillsammans med oxel, rönn, ol-
von, try och barrträd. I öststupet växer hassel. 
Unga ekar växer på många ställen på och kring 
berget, förmodligen spridda från Vifors bruk. I 

Växtligheten domineras av hedartad ma-
ger ängsvegetation karaktäriserad av växter 
med små anspråk på näringstillgång. På  gray-
fälten finns flera hävdindikerande växter som 
slåtterfibbla, ängsnejlika, rödklint och stor blå-
klocka. Lokalt och sparsamt finns också de 
kalkgynnade arterna brudbröd och backsmör-
blomma. 

Den sydligaste kullen hävdas med bete och 
ingår i ett större betesområde. De norra slås 
maskinellt som fornvård. Hävdintensiteten är 
måttlig på alla tre kullarna. Gravfältet tillkom 
på 1000-talet e Kr och marken kan vara konti-
nuerligt hävdad sedan dess. En elledning be-
rör en kulle men i övrigt märks varken påver-
kan av konstgödsel eller spår av andra ingrepp. 
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— Gävle — 

Gravfälten i Fors har ett högt bevarande-
värde genom sin sannolikt mycket långa hävd-
kontinuitet. Värdet höjs genom förekomsten 
av de sydliga och i denna del av kommunen 
mindre vanliga ängsväxterna brudbröd och 
backsmörblomma. Med hänsyn till områdets 
storlek och kontinuitet är dock andelen hävd-
gynnade och ovanliga ängsväxter förhållande-
vis låg. Detta kan delvis bero på en alltför svag 
hävd. Om ängsvegetationen skall bestå måste 
den framtida hävden säkerställas. 

22 
SJÖ KALLA 
	

KLB 
- hagmark 
	

111 / 2 
14 H SV 

Sjökalla ligger i den västra delen av Hamrånge-
åns dalgång. Centralt i byn finns en 2 ha stor 
blandlövhage, omgiven av åkrar i söder och 
öster och tätbebyggelse i nordväst. Samman-
taget finns flera hävdformade vegetationstyper 
representerade i hagen. På aysnitt med mo-
rän förekommer friskäng av rödventyp, gräs-
hed av rödventyp, stagghed och friskäng av 
skogsnävatyp. I ett parti med finsediment finns 
en tuvtåtelfuktäng. 

Trädskiktet i den södra hälften är glest och 
innehåller enstaka exemplar av björk, rönn, 
oxel, lönn, ask, surkörsbär och gran. I den nor-
ra, tätare delen dessutom tall och apel. Busk-
skiktet består av en och rosbuskar. 

I framför allt de öppnare delarna finns fle-
ra intressanta ängsväxter, bl.a. darrgräs, svart-
kämpar, slåtterfibbla, knägräs, stagg och orm-
rot. Området är rikt på olika lämningar från 
äldre tider. Bl.a. husgrunder, jordkällare, brun-
nar, trägärdsgårdar och en ängslada. 

Marken har sannolikt mycket lång konti-
nuitet som fodermark, men betestrycket har 
under senare år varit svagt. Marken har ald-
rig konstgödslats men mindre naturgödslade 
fläckar kan spåras. Ett dike berör den öppnare 
delen. 

Hagen har ett högt bevarandevärde genom 
sin mångformighet vad gäller hävdformade ve-
getationstyper, den rika förekomsten av intres-
santa ängsväxter och ädla lövträd samt den 
långa hävdkontinuiteten. Värdet begränsas 
något av den endast svaga till måttliga hävden 
samt påverkan av plöjning och ett dike. 

23 
ÅBYN 
	

KLB 
- liten slåtteräng 
	

111 / 2 
14 H SV 

Åbyn ligger i det öppna jordbrukslandskapet vid 
Hamrångeån, ca 1,5 km sydost om Hamrånge 
kyrka. Vid en av gårdarna finns tre små hack-
slåttytor. Marken, som gränsar till gårdstun och 
åker, intas av en friskäng av rödventyp. Några 
entaka granar och björkar finns liksom ett glest 
skikt av rosbuskar. Markfloran innehåller fle-
ra intressanta ängsväxter, bl.a. de slåttergyn-
nade darrgräs och brudbröd, den senare på en 
av sina nordligaste lokaler i länet. Dessutom 
finns svartkämpar, rödklint, ängsnejlika och 
stor blåklocka. En stengärdsgård finns också i 
området. 

Ängen har tidigare ingått i ett större be-
tesområde men har sedan 1973 lieslagits var-
je år. Marken är välhävdad och har aldrig 
konstgödslats. Den enda påverkan är två min-
dre grushögar som placerats i ängsmarken. 

Hackslåtten i Åbyn har ett mycket högt 
värde som en god och välhävdad representant 
för naturtypen hackslått med lång hävdkonti-
nuitet och intressant flora. Den lilla arealen 
begränsar värdet. 

24 
LÄXMUREN 
	

GHZ 
- välutvecklad 
	

III/1 
mosse m m 
	14 H SV 

Läxmuren är uppdelad i två klart skilda myrty-
per på var sida om den centralt belägna tjär-
nen Norr-Läxen. Norr om denna finns en väl-
utvecklad mosse med tydliga strängar och fle-
ra lösbottenhöljor. Mossen är välvd, eventuellt 
excentrisk, omgiven av kantskog och kärrdråg 
som avvattnar myren åt söder. Söder om tjär-
nen vidtar ett sluttande kärr med tydlig ten-
dens till sträng-flarkuppdelning. Ett dike längs 
myren har troligen bara begränsad inverkan. 

Det intressantaste inslaget i myrens få-
gelfauna är förekomsten av varfågel. 

Den välutvecklade mossen och strängkär-
ret ger myren vissa bevarandevärden. Dikning-
ar eller andra åtgärder som påverkar myren 
kan inte tillåtas. Kantskogen bör sparas. 
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25 
SKVALMUREN 
- myrkomplex av 
kärr och mossar 

GH 
III/1 
14 H SV 

Skvalmuren är ett komplex bestående av kärr 
och mossar. Tre olika mossetyper förekommer: 
i söder en excentrisk mosse, i väster en svagt 
välvd mosse med kantskog och mellan Svart-
tjärn och Skvalmurtjärn en ensidigt sluttande 
mosse. Den södra delen av komplexet är dikad, 
medan däremot den norra är opåverkad och 
uppvisar en värdefull blandning av kärr och 
olika mossetyper. Dikningar, torvtäkt eller an-
dra åtgärder som menligt påverkar naturvär-
dena bör inte tillåtas. Kantskogen bör sparas. 

26 
NÖTTERSVEARNA 
- hassellund 

BKL 
III/1 
14 H SV 

Nöttersveama sydväst om Hamrångefjärden är 
sedan länge känd för sin rika förekomst av 
hassel. Beståndet, som omfattar en yta på ca 2 
ha, ligger insprängt i granskog och har tidvis 
missgynnats av det slutna trädskiktet, men 
också gynnats och blommat upp i samband med 
avverkningar. Floran på Nöttersveama är även 
i övrigt rik. Således växer myskmadra ovan-
ligt rikt inom området tillsammans med bl.a. 
stinksyska och grönkulla. 

På Nöttersveama finns några mindre forn-
lämningar - ett par gropar och eventuellt en 
mindre stensättning av svårbestämt ursprung. 
Däremot saknas belägg för att en fornborg och 
byggnader, som enligt folklig tradition funnits 
på platsen, verkligen existerat. I samarbete 
med markägaren, STORA AB, bedrivs land-
skapsvård på Nöttersveama i syfte att gynna 
förekomsten av hassel och den även i övrigt 
rika floran. 

27 
LILLA VASSMYRAN 
- litet öppet 
flarkkärr 

GH 
III/ 1 
14 H SV 

Lilla Vassmyran är ett litet öppet flarkkärr med 
relativt tydliga strängar och flarkar. Myren, som 

— Gävle — 

domineras av gräs-starrvegetation, är ett fat-
tigkärr men enstaka svagt indikerande rik-
kärrsarter förekommer också, t ex ängsnyck-
lar, dvärglummer och brunmossan Drepanocla-
dus badius. 

Lilla Vassmyran är en av länets sydostli-
gaste flarkkärr och är dessutom orörd. Dikning 
eller torvtäkt bör inte tillåtas. 

28 
GOCKSMUR 
	

GHB 
- blött 
	

II/1 
kärrkomplex 	14 H SV 

Gocksmur är ett kärrkomplex med blöta plana 
kärr. Myren är öppen men flera ayskärmande 
skogsholmar begränsar de öppna myrytornas 
storlek. Moränblock sticker upp här och var i 
den öppna myren. En mindre och en större tjärn 
ingår i komplexet, som är opåverkat av dik-
ning. 

Frodiga högstarrkärr, lokalt med hög 
vass, dominerar myren. Stora områden med 
lösbottenkärr förekommer också. I den sydväs-
tra delen finns ett välutvecklat rikkärr med 
bl.a. tagelsäv, gräsull, tvåblad och ängsnyck-
lar. 

Gocksmur är ett orört och intressant kärr-
komplex med en för kusten representativ ve-
getation. Stora lösbottenytor, dykärr och rik-
kärr utgör skyddsvärda kärrsamhällen. Kom-
plexet har också ett visst fågelskyddsvärde. 
Sammantaget ger detta Gocksmur höga beva-
randevärden. Därför bör inte dikningar, torv-
täkt eller andra åtgärder som kan skada my-
ren tillåtas. 

29 
LINDÖN 
	

BZHGL 
BJÖRNÖN 
	

I/1 
IGGÖSUNDET 
	

Riks-N 
- sjö- och myrrik 
	

14 H SV 
brackvattenkust 
	

14 H SO 

Lindön - Björnön - Iggösundet omfattar det 
flacka kustlandskapet mellan Hamrångefjär-
den och havet. Det karaktäriseras av storblock-
ig svallad morän där finkornigare jordar endast 
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påträffas i svackor och låglänta partier. Ter-
rängen är måttligt kuperad, ingen del når över 
20 m ö h. Blockrika marker och hällmarker 
växlar med svackor med antingen myrmark, 
dräneringsstråk eller sumpskog. Våtmarker 
intar en stor del av arealen och sjörikedomen 
är påfallande. 

Berggrunden domineras av sur granit el-
ler gnejsgranit. Insprängt i denna fattiga och 
föga vittringsbenägna bergart finns utlöpare 
från den s k Hamrångesynklinalen med bl.a. 
ytligt bildade mer eller mindre basiska grön-
stenar, ibland mycket lättvittrade. 

Den småbrutna topografin i det i stort flacka 
landskapet har skapat förutsättningar för en 
hög vattenareal. Kusten är rik på djupt inskur-
na vikar och uppvisar en fullständig serie över-
gångar från hav till helt aysnörda sjöar. Land-
höjningen utmed Bottenhavskusten är en i 
högsta grad aktiv process som i dag uppgår till 
ca 60 cm/100 år. Den utveckling från haysvik 
till sjö som landhöjningen resulterar i och den 
successiva förändring av floran som den grad-
visa övergången från Östersjöns brackvatten 
till näringsfattigt sötvatten medför, är kanske 
bättre illustrerad inom detta område än någon 
annanstans längs den svenska ostkusten. 

Hamrångefjärdens äldsta utlopp gick mot 
sydväst genom Marsjön, Idtärnan, Fjärden och 
Pölen till Iggösundet. Utvecklingen hos sjöar-
na vid en landhöjningskust är här mycket 
vackert illustrerad med den skillnaden gente-
mot föregående att det brackvatteninfluerade 
stadiet saknas. Utmärkande för denna sjöse-
rie är däremot inslaget av många näringskrä-
vande växter. 

Hamrångefjärden har i dag två utlopp, dels 
genom Norrsundet och dels genom Sörsundet. 
Förbindelsen genom Sörsundet karaktäriseras 
av ett starkt vindlande lopp med smal åfåra 
omgiven av blockiga stränder eller av stora öpp-
na vattenytor kantade av starrmader. Såväl 
öster som väster om Krokskär delar vattendra-
get upp sig i små slingrande fåror, med låg vat-
tenföring under sommaren men under vårflo-
den översvämmande stora områden. Vid  Lill-
kroken rinner till slut sötvattnet ut i en djupt 
inträngande skyddad haysvik med en mot ös-
ter successivt stigande salthalt. 

Hela vattensystemet är ett osedvanligt för-
nämligt exempel på den övergång mellan sött 
och bräckt vatten som utmärker de vattendrag 
som mynnar i havet. Området saknar motsva- 

righet av liknande storlek utefter Norrlands-
kusten, med en lika välutbildad salinitetsbe-
tingad förändring av vegetationen. 

Parallellt med utvecklingen av vattenve-
getationen sker även en successiv förändring 
av kärrvegetationen. Den representeras av 
alltifrån brackvatteninfluerade rikkärr till fat-
tigkärr och mossvegetation. Sammantaget 
måste myrvegetationen anses vara rikt diffe-
rentierad. Mångfalden beror dels på den varie-
rande höjden över havet, dels på den rikt va-
rierande hydrologin och på växlande kalkhalt i 
berg och jordarter. 

Till följd av den kuperade terrängen är 
skogsvegetationen starkt differentierad. Tall-
skog intar huvudsakligen de blockiga svallade 
moränhöjderna och hällmarkerna, medan 
granskog dominerar i svackorna, främst i om-
rådets sydöstra delar. Kring havsstranden, ut-
med sjö- och myrstråk och i sumpskogarna 
finns vackra klibbalbestånd. Sötvattenområde-
na kantas av lövskog med dominerande glas-
björk, öronvide och gråvide med inslag av brak-
ved och ibland sälg. Ädla lövträd spelar en obe-
tydlig roll i vegetationen. 

Tack vare den mycket omväxlande natu-
ren är djurlivet förhållandevis rikt. Såväl kust-
fågelfaunan som den mer insjöanknutna få-
gelfaunan är väl representerad. Skogsområde-
na, med inslag av både gammal barrskog och 
lövskog i olika åldersstadier från unga till dö-
ende och döda träd, har skapat förutsättningar 
för en rik förekomst av bl. a. tättingar och olika 
hackspettar. Spillkråka, gråspett, gröngöling, 
mindre hackspett och tretåig hackspett räk-
nas alla till häckfåglarna. 

Lindön - Björnön - Iggösundet har från fle-
ra synpunkter utomordentligt höga naturvär-
den. Vattenområdena uppvisar ovanligt välut-
bildade utvecklingsserier från brackvatten till 
näringsfattigt sötvatten, av högt naturveten-
skapligt och pedagogiskt värde. Den salinitets-
betingade differentieringen av vegetationen i 
Sörsundets utlopp torde sakna motsvarighet för 
rinnande vatten av liknande storlek utmed 
hela Norrlandskusten. Myrmarkerna, som pa-
rallellt med sjöarnas utveckling finns repre-
senterade som rikkärr-fattigkärr och och som 
mossevegetation, är goda exempel på landhöj-
ningsbetingad myrutveckling. Kustskogen, som 
delvis är mycket gammal och obetydligt påver-
kad, är botaniskt och ornitologiskt mycket vär-
defull. Sumpskogsvegetationen med sin rike-
dom på döda och döende träd är en livsnödvän- 
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dig ekologisk nisch för en del hackspettar och 
av stort värde för många andra fågelarter. 

Området är också floristiskt utomordent-
ligt intressant med förekomster av många syd-
liga och kalkgynnade arter som gullviva, slok-
starr, kärrbräken, strandklo och nästrot samt 
ett flertal hotade skogsväxter bl a ryl, mysk-
måra och dvärghäxört. 

Björnön - Lindön - Iggösundet är av riksin-
tresse för naturvård. Det är därför viktigt att 
området inte exploateras och att den pågåen-
de markanvändningen bedrivs med särskild 
hänsyn till naturvärdena. 

Dikningar eller andra företag som kan 
komma att påverka myrmarker eller vatten 
måste undvikas Sumpskogar (al- och gråvide-
kärr) bör helt undantas från skogsbruk liksom 
en del lövskogar och äldre barrbestånd. 

Myrarna i området ingår i Myrskyddsplan 
för Sverige (Nr X17). I området bildades 1994 
Ormöns naturreservat. 

31 
IGELNÄSRABBARNA 
- fågelskyddsområde 

ZL 
I/DSO 
14 H SO 

Igelnäsrabbarna består av två mycket låga, 
kala-gräsbevuxna öar, belägna alldeles norr om 
Iggön. Som häckningsplats för änder hör öar-
na till de absolut främsta inom området. An-
samlingen av häckande silvertärnor hör till 
skärgårdsavsnittets största. Öarna är emeller-
tid också mycket störningskänsliga. 

Till skydd för fågellivet är Igelnäsrabbarna 
skyddade som fågelskyddsområde med tillträ-
desförbud mellan 1 april och 31 juli. 

32 
IGGÖN 
- värdefull kust 
för friluftliv m m 

FBL 
11/2 
14 H SO 

30 
IGGÖHÄLLAN 
- fågelskyddsområde 

 

Iggön är jämte Kusön den största av Gävlekus-
tens öar. Ön är uppbyggd av svallad morän samt 
mindre områden med hällmarker, framför allt 
längs de östra och norra stränderna. Iggön är 
småkuperad och når som mest ca 20 m ö h. 
Den mot öster hårt exponerade stranden upp-
visar en bred vegetationsfri strandzon med fle-
ra klapperstensfält. 

ZFBL 
I/DSO 
14 H SO 

  

På grund av sitt rika fågelliv har Iggöhällan 
skyddats som fågelskyddsområde. Ön är bevux-
en med barrblandskog. På den norra delen  firms  
snår av havtorn, en och vegetativt föryngrade 
buskformiga granar. 

Iggöhällan uppvisar en typisk skärgårds-
fauna med häckande vigg, knipa, svärta, små-
skrake och storskrake. Vid den fågelinvente-
ring av Gävlekustens fåglar som utfördes 1971 
- 1972 intog "Iggöhällan en särställning" bland 
undersökta öar vad gällde häckande ejder. Det 
stora antalet ejderhäckningar har otvetydigt 
stor betydelse för ejderstammen i Gävles skär-
gård. 

Som den enda utskärgårdsön inom ett stort 
kustområde har Iggöhällan stor betydelse för 
friluftslivet runt Iggön. Iggöhällan är lättillgäng-
lig, har goda badstränder och är även i övrigt 
"friluftsvänlig". Till skydd för sjöfågelbeståndet 
på Iggöhällan råder tillträdesförbud mellan 1 
april och 31 juli. 

Iggön skiljs från fastlandet av Iggösundet 
som så sent som på 1600-talet var en betydel-
sefull skyddad segelled, men som i dag på sina 
ställen nästan är torrlagd på grund av landhöj-
ningen. 

Iggöns flora har förhållandevis tidigt blivit 
väl undersökt och har delvis visat sig vara av 
mycket stort intresse. Till största delen är ön 
barrskogbevuxen. Kring byn finns rester av ett 
äldre odlingslandskap (se nästa objekt). 

Strandängen söder om byn är en ur bota-
nisk synpunkt närmast klassisk lokal. Från 
mitten av 1800-talet fram till 1960-talet fanns 
här rika förekomster av dvärglåsbräken, en av 
landets mest sällsynta växter. Efter att betet 
upphört och igenväxningen tillåtits fortskrida 
ohämmad har arten gått ut. Den observerades 
senast 1976. Ytterligare fem låsbräkenarter 
har hittats på Iggön. Bl.a. de sällsynta arterna 
topplåsbräken och nordlig låsbräken. De finns 
fortfarande kvar men är starkt hotade. Kust- 
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arun, dvärgarun och havssärv befinner sig alla 
på Iggön nära sin nordgräns. I anslutning till 
hällkar vid byn förekommer också den sällsyn-
ta rosenpilörten. 

Iggön har under 1900-talet förändrat ka-
raktär. En stor del av de tidigare jordbruksmar-
kerna har tagits ur hävd, betesdjur finns knap-
past längre. Därför växer ängar och åkrar igen, 
en del planteras med barrskog. Samtidigt har 
öns betydelse för friluftslivet ökat. Ett stort an-
tal fritidshus har tillkommit, framför allt längs 
de södra och norra kusterna. Även för det rör-
liga friluftslivet har Iggön ett uppenbart intres-
se trots att bra badstränder i egentlig mening 
saknas. Landskapets fågelskådare besöker 
med förkärlek öns östra kust för att studera 
flyttande och rastande sjöfåglar. Arktiska kust-
fåglar som vitnäbbad islom, alförädare, prakt-
ejder och tretåig mås brukar observeras i stort 
sett varje år. 

Iggöns botaniska värden är mycket höga. 
Betydelsen för friluftslivet är stor under hela 
året, under vinterhalvåret bl.a. som en välbe-
sökt lokal för sträckfågelobservationer. Det är 
viktigt att tillgängligheten till öns stränder inte 
försämras. Ingen ytterligare fritidsbebyggelse 
bör tillkomma. Den kustnära skogen och klap-
perstensfälten bör undantas från avverkning-
ar.  

lad), ask och en stor oxel. Här liksom i den öpp-
na ängsmarken finns ett buskskikt av en och 
nyponrosor. Den öppna ängsmarken är myck-
et artrik med flera av de i länet ovanligare 
hävdgynnade ängsväxterna. Bl.a. finns svart-
kämpar, gullviva, darrgräs, backglim, rödklint, 
backlök, vårfingerört, ängsnejlika, stagg, orm-
rot och stor blåklocka. Åkermarken har troli-
gen aldrig konstgödslats och uppvisar även den 
en artrik ängsflora. 

I området finns gott om sten- och trägärds-
gårdar, förutom två ängslador och flera odlings-
rösen. Marken har varit i kontinuerlig hävd 
under mycket lång tid. I dag är dock hävden 
förhållandevis extensiv. Hackslåttytorna röjs 
vissa år och slås bara ibland. Åkrarna slås varje 
år till foder. Trots den svaga-måttliga hävden 
är ängsmarkerna i stort sett i gott skick. En 
mindre elledning är det enda (men måttligt) 
störande inslaget. 

Odlingslandskapet vid Iggön har stora na-
turvetenskapliga och kulturhistoriska värden. 
Mångformigheten vad gäller natur- och vege-
tationstyper, den artrika ängsfloran, den rika 
förekomsten av kulturhistoriska spår och fri-
heten från störande ingrepp gör att området 
måste klassas mycket högt. Till detta bidrar 
den vackra ålderdomliga landskapsbilden. Det 
är därför mycket viktigt att den fortsatta häv-
den säkerställs. 

33 
IGGÖ BY KLB 34 
- ålderdomligt 1/2 NYMUREN GHZ 

odlingslandskap 14 H SO - kärrkomplex II/1 

I kustmiljö 13 H NV 
14 H SV 

I anslutning till Iggöns ursprungliga bebyggel-
se finns en välbevarad rest av det ålderdomli-
ga jordbrukslandskapet. Där finns hackslått-
ytor, extensivt brukade åkrar och ett lundar-
tat  skogsparti som tidigare troligen varit träd-
och buskbärande äng, med träd som nyttjats 
för lövtäkt. 

De botaniskt mest intressanta delarna är 
hackslåttytorna som består av näringsfattiga, 
men troligen kalkpåverkade rishedar och torr-
ängar (rished av blåbär/lingontyp, hällmarks-
torräng och torräng av fårsvingeltyp). Ett min-
dre aysnitt örtrik friskäng finns också. 

Den tidigare träd- och buskbärande ängs-
marken innehåller bl.a. rönn (varav en är  ham- 

Nymuren är ett nästan plant kärrkomplex med 
släta lågstarrkärr, högstarrkärr (vid Gölen), 
strängkärr och flarkkärr. Det sistnämnda  firms  
i den östra delen av komplexet och är tillsam-
mans med den närbelägna Västermuren länets 
sydöstligaste flarkkärr. En stor öppen myryta i 
den västra delen intas av en avvikande typ av 
strängkärr med ett tätt sammangyttrat sträng-
system. Dessa delar har utvecklats ur ett gung-
flykärr. 

På myren förekommer bl.a. trana, stor-
spov och gulärla. 

Nymuren äger stora naturvärden - den är 
stor och öppen med en ovanligt komplex  hydro- 
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logi och intressanta myrtyper. Den har också 
vissa fågelskyddsvärden. Ett dikessystem i 
kärrets norra och östra del tycks inte ha på-
verkat myren i nämnvärd grad. Ytterligare dik-
ningar eller andra åtgärder som påverkar kär-
ret är emellertid inte förenliga med natur-
vårds intres s et. 

35 
VÄSTERMUREN 
- mosse 
- kärrkomplex 

GH 
'I/1 
13 H NV  

Västermuren utgör ett mosse-kärrkomplex 
med högst skiftande myrtyper. Den centrala 
delen av myren intas av en osymmetrisk kon-
centrisk mosse med tydlig kantskog, omgär-
dad av lågstarrkärr. Söder därom finns ett litet 
sluttande mosseparti och i norra delen ett 
flarkkärr I den västra kanten  firms  ett tydligt 
nät-drågmönster, utvisande en komplex vat-
tenavrinning. Västermuren är delvis skogbe-
vuxen och saknar stora öppna myrytor. 

Västermuren är ett mycket värdefullt våt-
markskomplex som både uppvisar ett stort an-
tal naturgeografiskt intressanta myrtyper och 
är helt opåverkat av dikning. Hydrologin är 
komplex. Dikningar, torvtäkt eller andra åtgär-
der som kan komma att påverka myren är inte 
förenliga med naturvårdsintresset.  

inriktas mot att gynna lövskogen till gagn för 
flora och fauna. Dikning som påverkar reser-
vatet kan inte tillåtas. 

37 
HÖGMOSSE 
SYDVÄST OM 
MÅSSJÖN 
- koncentrisk mosse 
med lösbottenhöljor 

Myren sydväst om Måssjön består av en kon-
centrisk välvd mosse med bred kantskog och 
ett 15-tal lösbottenhöljor. Mossen reser sig i 
en mycket tydlig välvning två - tre meter över 
Måssjöns strand. Mosseplanet är glest trädbe-
vuxet. 

Den orörda koncentriska mossen med kraf-
tig välvning och tendens till gölsystem har otvi-
velaktigt ett högt naturvärde, den begränsade 
storleken till trots. Det är därför inte förenligt 
med naturvårdens intressen att genom torv-
täkt, dikningar eller andra åtgärder påverka 
mossen. Skogen på mossen och i dess kantzo-
ner bör lämnas orörd. 

(400 meter söder om mossen ligger en an-
nan liten orörd koncentrisk mosse som just 
på grund av närheten till den första har ett visst 
skyddsvärde, bl. a. för j ämförelse av mossarnas 
utveckling). 

GH 
III/ 1 
13 H NV  

36 
MÅSSJÖN BL 38 
- bolagsreservat III/ 1 LÅNGMUREN GH 
med ädellöv 13 H NV  - välutvecklat III/ 1 
och rik flora strängkärr 13 H NV  

Vid Måssjöns östra strand har markägaren - 
STORA AB - skyddat ett mindre skogsområde 
med rik flora som bolagsreservat. Reservatet 
består av en olikåldrig barrblandskog med stort 
lövinslag, främst björk men även ask, lind, 
lönn, rönn och klibbal samt rikligt med asp. I 
buskskiktet förekommer druvfläder. I det ört-
rika fältskiktet påträffas bl. a. den anspråks-
fulla myskmadran, hönsbär, skogsvicker och 
hässlebrodd. 

Skogsområdet vid Måssjön är av stort 
värde ur naturvårdssynpunkt. Den fortsatta 
skötseln av skogen bör ur naturvårdssynpunkt  

Långmuren är ett välutvecklat strängkärr med 
talrika delvis avbrutna och relativt låga sträng-
ar. Strängar förekommer över hela myren. 
Myren är blöt, särskilt i de centrala delarna 
och helt öppen. Ute i kärret finns ett par fast-
marksöar. Kärret hyser en frodig vass-hög-
starrvegetation där förutom vass trådstarr, blå-
tåtel, vitag och pors är karaktärsarter. Även 
ängsnycklar och småsileshår förekommer. 

Långmuren äger stora naturvärden som ett 
sydostligt beläget strängkärr, troligen ett av de 
mest välutvecklade i denna trakt. Vegetatio-
nen med frodiga vassar är representativ för 
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40 
MARSJÖARNA 
- våtmarkskomplex 
med rikt fågelliv 

ZH 
II/1 
13 H NO  

Marsjöarna ligger på Gästriklands mycket 
flacka kustslätt med sin ostligaste del mindre 
än en halv kilometer från havet och mindre 

— Gävle — 

trakten. Dikningar eller andra åtgärder som 
påverkar Långmuren är oförenliga med natur-
vårdsintresset. Skogen på fastmarksholmarna 
och i kantzonerna bör sparas. 

39 
NORRMARKSBÄCKEN 
- vattendrag med 
intressant flora 

Norrmarksbäcken utgör Trödjeåns övre del. På 
den 4 km långa sträckan mellan Norrmarks-
sjöarna och järnvägen faller ån ca 25 m. Lugn-
flytande sträckor växlar med korta forssträck-
or. I likhet med många andra vattendrag i Gäst-
riklands flacka blockiga kust förekommer här 
partier där ån grenar sig i flera fåror. Särskilt 
utpräglat är detta uppströms Ångertjärnen. 

Vegetationen längs ån är påfallande rik och 
frodig. Typisk är den rika förekomsten av ask 
liksom inslaget av sydliga strand- och vatten-
växter. Bland sådana arter kan nämnas hamp-
flockel, sjöranunkel, videört, ängsruta och fack-
elblomster. Vid Öster Norrmarkstjärnens ut-
lopp finns också en förekomst av safsa. Vege-
tationen är karaktäristisk för Gästriklands 
kuståar men saknas längre norrut. I anslut-
ning till några sidofåror finns också en före-
komst av den hotade ringlaven. 

Tyvär har ån delvis traktorrensats kraftigt 
och en del anslutande våtmarker har dikats. 
Detta begränsar naturvärdena i denna för öv-
rigt mycket intressanta vattendragssträcka. 

Skogsbruk bör ske med stor försiktighet i 
närheten av ån. Strandskogar och öar bör helt 
undantas skogsbruk. Det är också önskvärt att 
de rensade sträckorna restaureras, vilket bl.a. 
skulle förbättra miljön för fisk och bottendjur.  

än 5 meter över havet. Myrarna är därför unga 
och föga differentierade. Området utgör ett kom-
plex av grunda tjärnar, plana kärr med gung-
flybildning och insprängda fastmarkspartier. 
Stora delar intas av högvuxen bladvass. 

Fågelfaunan avviker starkt från andra 
myrområden. I tjärnarna påträffas vigg, gräs-
and, skäggdopping och sothöna. Enkelbeckasi-
ner och skogssnäppor spelar över myrarna, rör-
sångare och sävsparvar sjunger i vassarna. 

Marsjöarna är en ung och orörd våt-
marksmosaik med en anmärkningsvärt rik 
och avvikande fågelfauna. Det är ur natur-
vårdssynpunkt angeläget att Marsjöarna med 
omgivande myrmarker inte förstörs genom dik-
ning eller andra åtgärder. Skogen på fast-
marksholmarna och i kantzonerna bör sparas. 

41 
STRANDÄNG VID 
TRÖDJEFJÄRDEN 
- betad strandäng 

I den innersta delen av Trödjefjärden, ca 2 km 
ostnordost om Trödje, finns i ett skyddat läge 
en av länets tre kända kvarvarande betade 
havsstrandängar. Hagen är ca 1 ha stor, belä-
gen på finsediment och helt utan trädskikt. 
Vegetationen är tydligt zonerad och i stort sett 
identisk med obetade delar utanför området. 

Längst ut mot vattnet finns en helofytve-
getation av bladvass-sävtyp som delvis är ned-
betad och som saknar kortskottsväxter. Däref-
ter vidtar landstrandens vegetation med agn-
säv-krypven och salttåg-rödsvingel. Den bre-
daste zonen ligger ovanför den egentliga stran-
den och domineras av gräs, buskar och högör-
ter. Här förekommer bl.a. äkta förgätmigej, 
höskallra, ormtunga, blodrot, stagg och gökärt. 

BHZ 
III/ 1 

13 H NV 
13 H NO 

KLB 
III/2 
13 H NO 

På strandängen finns ett båthus. Marken 
har enligt brukaren varit betesmark mycket 
länge. Ett 5-6 år långt avbrott i beteskontinui-
teten har dock förekommit i sen tid. Marken 
är störd genom dels ett dike genom ängsmar-
ken ner till vattenlinjen, dels en harvning som 
utförts i den västra utkanten. 

Strandängen har ett högt värde som en av 
länets blott tre kända kvarvarande represen-
tanter för naturtypen betad havsstrandäng. 
Den är dessutom välhävdad. Ur kulturhisto- 
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riskt och botaniskt perspektiv ter den sig dock 
mindre exklusiv. Värdet begränsas dessutom 
av de olika ingreppen. 

42 
STRANDÄNG VID 
HILLEVIKSFJÄRDEN 
- betad strandäng 

KLBF 
11/2 
13 H NO  

Omedelbart söder om Vålberget, ca 2 km öster 
om Trödje, breder en knappt 3 ha stor betad 
havsstrandäng ut sig. Landskapet är vackert 
med välsnaggade grässvålar fram till vatten-
linjen och den öppna skärgården utanför. Om-
rådet representerar en för länet ovanligt flack 
strandtyp, uppbyggt av mo-mjälasediment med 
ett rikligt inslag av stora block. 

Vegetationen är tydligt zonerad och olika 
vegetationsbälten utmärker de olika strandni-
våerna. Totalt sett domineras floran av gräs och 
halvgräs medan örter spelar en helt underord-
nad roll i strandängen. Dominerande arter är 
bl.a. rödsvingel, kryp- och storven, ärt- och 
hundstarr, salttåg och ryltåg. Allmänna är ock-
så höskallra, vattenmåra, äkta förgätmigej och 
ögontröst. Högörterna vattenmynta, älggräs, 
fackelblomster m.fl. är reducerade genom be-
tet. Bladvass saknas helt. Intressantast av de 
hävdindikerande arterna är vildlin, knägräs 
och källört. 

Fågellivet är synbarligen rikt med bl.a. tär-
nor, fiskmås, vigg, knipa och rödbena. Kultur-
historiska spår saknas. Strandängen har san-
nolikt varit betad kontinuerligt sedan mycket 
länge. Under senare år har ängen betats av 
kvigor, som också har tillgång till den omgi-
vande skogen, vilken dock knappt påverkas 
genom betet. Hävdintensiteten är god. 

Marken har aldrig konstgödslats men ty-
värr påverkats av ett nygrävt dike, en mindre 
vägbank till en båtplats och en nybyggd som-
marstuga i strandskogen. 

Strandängen vid Hilleviksfjärden är den 
värdefullaste representanten för en av länets 
mest ovanliga typer av naturliga fodermarker. 
Den är väl och kontinuerligt hävdad och har 
mycket stora botaniska kvaliteter. Till det höga 
värdet bidrar den ovanligt vackra landskaps-
bilden. Området torde också kunna tillmätas 
viss betydelse för rekreation med tanke på 
anslutande fritidsbebyggelse. Värdet begränsas  

något av dikningen, vägbanken och stugbyg-
get. 

43 
HILLEVIKS- OCH 
TRÖDJEFJÄRDEN 
- innerskärgård 

Hilleviksfjärden och Trödjefjärden bildar ge-
mensamt en större fjärd, men skiljs åt av de 
stora öarna Långmaren och Enmaren. Medan 
Trödjefjärden är djup och förhållandevis smal 
är Hilleviksfjärden vidsträckt och grund med 
mängder av små bar, block, stenar och svår-
upptäckta grund. Långmaren och Enmaren är 
barrskogbevtuma. Enmarens södra delar kän-
netecknas av långgrunda stränder och breda 
strandängar. Dessa är intressanta bl.a. för sitt 
rika fågelliv med t ex rödbena, skedand m m. 
De små öarna i fjärdarnas inre delar är skog-
klädda och blockrika med steniga stränder. 
Längre österut, söder om Enmaren, finns flera 
grupper av små öar, i regel blockrika, ibland 
med mindre hällar. Vegetationen är vanligen 
begränsad till enstaka lövträd eller små strand-
ängsfragment. 

Skommaren är delvis bevuxen med en gles 
tallskog. För övrigt karaktäriseras ön av klipp-
hällar och strandklapper med örtrika strand-
ängsfragment eller torrängar. 

Nygrund är en låg ö med lövkärr av björk 
och klibbal. På västsidan avgränsas strandäng-
ar av en lummig lövskogsbård. På öns ostsida 
finns klappervallar och ett välutvecklat hav-
tornsbälte. 

Nygrundshällan består av hällar, klapper-
fält och torrängar. Sydväststranden kantas av 
snår av klibbal, rönn och hägg. Strandvegeta-
tionen är artrik. 

Hålön är jämförelsevis hög, bergig, blockig 
och barrskogklädd. På syd- och ostsidan finns 
ett smalt bälte av hällmarkstallskog. Stränder-
na är i regel grovblockiga, men på bl.a. nordsi-
dan finns plana klipphällar. Fjärden sydväst om 
Hålön har ett skyddat läge och påtaglig prägel 
av innerskärgård. 

Hålöklubben är hög, bergig och rik på gro-
va block. Den kraftigt exponerade ön är delvis 
kal eller bär en mattformigt växande vegeta-
tion av gran och hägg - hårt påfrestad av ha-
vet. 

ZFBL 
11/2 
13 H NO 
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Trödjehällan och blockrik kust vid Eskön. 	 Foto: Anders Malmborg 

Gållsgrund är en långsträckt ö, bergig i den 
nordvästra delen, med klapper på den expone-
rade nordvästsidan men med grus och sand på 
sin södra och sydvästra sida. På ön växer en 
öppen tallskog med en matta av kråkbär, mjö-
lon och renlavar. Jämfört med flertalet andra 
öar inom området är Gållsgrund lättillgänglig 
och "friluftslivsvänlig". 

Fågelfaunan i fjärdarnas yttre delar är ka-
raktäristisk för gästrikekusten med arter som 
vigg, ejder, knölsvan, strandskata, roskarl och 
rödbena. Kolonier av tobisgrissla och framför 
allt silvertärna förekommer på små öar i fjärda-
rna. 

Hilleviksfjärden och Trödjefjärden är på 
många sätt intressanta för friluftslivet. Fjärd-
arna omges av områden med en mer eller min-
dre koncentrerad fritidsbebyggelse. Fjärdarna 
är följaktligen intressanta för båtsport, och för-
utsättningarna för bad är goda på många öar. 
Av störst intresse ur denna synpunkt är Gålls-
grund, Hålön och Hålöklubb samt i viss mån 
ytterligare några små öar. Sopmaja finns på 
Gållsgrund, Hålön och Enmaren. 

På Esköns yttre delar finns hällmarkstall-
skog, vilken delvis är urskogsartad som på 
Eskö klubb. Där finns också artrika blocksträn-
der, gynnade av en viss kalkhalt i marken, med 
en välutbildad strandzonering av havtorn och 
klibbal med rönn, hägg och lönn. Där finns ock-
så små botaniskt intressanta sötvattengölar, 
nyligen skilda från havet. Eskö klubb består 
på sina östra och norra delar av hällmarker, 
attraktiva under sommaren som badklippor och 
under vår och höst som observationsplats ef-
ter sträckande sjöfågel. 

Trödjefjärden och Hilleviksfjärden har be-
tydande värden såväl för friluftslivet som ur 
renodlad naturvårdssynpunkt. För att de höga 
värdena skall bestå bör nyetablering av fritids-
hus ej tillåtas på öarna. Skogen på Gållsgrund, 
Hålöklubben, Skommaren, Storbeglet, Eskö-
klubb och Lillbeglet bör sparas, liksom skogen 
på fjärdarnas övriga småöar. I samband med 
skogsbruk på de större öarna bör en bred 
strandzon sparas liksom givetvis hällmarkstall-
skog och annan impedimentvegetation. På Esk-
öns nordöstra del, med betydande botaniska 
värden, bör ingen bebyggelse tillåtas. 
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46 
GRÄSRABBARNA 
- fågelskyddsområde II/DSO 

13 H NO 

Gräsrabbarna är två låga, rikblockiga öar all-
deles utanför Eskön. På den östra växer ensta-
ka barrträd, medan den andra domineras av 
låga buskar och strandängsfragment. 

Öarna är värdefulla häckningsöar. På den 
östra förekommer framför allt vitfågel och på 
den västra änder - vigg, svärta och småskra-
ke. Denna ö är dessutom hemvist för roskarl, 
rödbena, fiskmås, skrattmås, fisktärna och 

— Gävle — 

44 
SKOMMARREVET 
- fågelskyddsområde II/DSO 

13 H NO 

Skommarrevet är en mycket låg ö, som hu-
vudsakligen byggs upp av flata klipphällar. Den 
västra delen består emellertid av grus där ett 
mindre buskage har lyckats etablera sig. 

På Skommarrevet häckar vigg, ejder, sill-
trut, fiskmås, skrattmås, roskarl och rödbena. 
Av särskilt intresse är den stora koloni av sil-
vertärna som brukar förekomma på ön. Den 
har uppgått till inte mindre än ca 40 par (1971) 
vilket faktiskt gör den till landets främsta. 

Ön är liten och flack och därigenom 
mycket känslig för störningar. Till skydd för 
fågellivet har därför Skommarrevet skyddats 
som fågelskyddsområde med tillträdesförbud 
från 1 april till och med 31 juli. 

45 
DRAKBERGET 
- grotta, 
rik flora 

Vid den lilla blockhöjden Drakberget på Eskön 
finns en liten grottbildning. Floran vid Drak-
berget är rik och tydligt kalkpåverkad med bl a 
sårläka, vårärt och darrgräs. Ett äldre fynd av 
den hotade ormbunken storlåsbräken har ock-
så uppgivits. Intill berget finns ett rikkärr med 
bla smalfräken. 

silvertärna, med den senare i majoritet, samt 
tobisgrissla och skärpiplärka. 

Fågelfaunan är karaktäristisk för Gävle-
kusten, men rikedomen på vigg är anmärk-
ningsvärd. Öarna är känsliga för störningar. 
Till skydd för fågellivet har därför Gräsrabbar-
na skyddats som fågelskyddsområde med till-
trädesförbud från 1 april till och med 31 juli. 

47 
SKRAMMELHARARNA 
- fågelskyddsområde 

Skrammelhararna är en liten ö, vars norra del 
intas av för kustdelen anmärkningsvärt höga 
klippor. Öns östra del är storblockig medan den 
södra uppvisar en normal blockighet. Den spar-
samma vegetationen är till stor del begränsad 
till skrevor mellan block och klippor. 

På Skrammelhararna häckar flera arter 
änder: gräsand, vigg, ejder, storskrake och 
småskrake. Kullar av svärta vistas regelbun-
det runt ön, roskarl häckar på ön liksom många 
par fiskmås och silvertärna. Det mest anmärk-
ningsvärda inslaget i fågelfaunan är den för-
hållandevis stora kolonin av tobisgrissla som 
kan uppgå till ca 25 par. 

Öns ringa storlek och aysaknaden av skyd-
dande vegetation medför att den är mycket 
känslig för störningar. Till skydd för fågellivet 
har därför Skrammelhararna skyddats som 
fågelskyddsområde med tillträdesförbud från 
1 april till och med 31 juli. 

GBF 
III/1 
13 H NO  

II/DSO 
13 H NO 

Under sträcktider är Skrammelhararna 
och Klubbstenarna viktiga rastplatser. Pilgrims-
falk, skärsnäppa och kustsnäppa tillhör de ar-
ter som regelbundet observeras i området. 

48 
LÖVGRUNDS 
RABBAR 
- sälskyddsområde 

II/DSO 
13 H NO  

Lövgrunds rabbar, ca 10 km öster om Eskön, 
består blott av några klipphällar som vid nor-
malvattenstånd endast obetydligt höjer sig över 
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vattenytan men hamnar under vatten vid hög-
vatten. Rabbarna ligger inom ett grundområde 
med ca tre km längd och två km bredd. 

Lövgrunds rabbar är en av de viktigaste 
uppehållsplatserna för säl i Gävlebukten. Grun-
den är betydelsefulla fiskeplatser och de låg-
länta hällarna tjänar vid lugnt väder som ~-
plats för något tiotal sälar. 

Till skydd för sälarna och för att trygga en 
ostörd rastplats har därför Lövgrunds rabbar 
med omgivande vatten skyddats som sälskydds-
område mellan 1 februari och 31 augusti. Un-
der denna tid är det förbjudet att vistas i säl-
skyddsområdet. 

49 
DAMMÅN 
	

BH 
- vattendrag med 
	

II/1 
intressant strandflora 13 H NV 

Dammån ingår i Oppalaåns vattensystem. 
Längs Dammån växer, liksom utmed flera av 
Gästriklands kuståar, en mycket rik och lum-
mig strandvegetation. Ån grenar sig i flera 
småarmar som omflyter intressanta fuktsko-
gar med stort lövinslag. Bl.a. förekommer rik-
ligt med ask och även hassel. De låglänta mar-
kerna i anslutning till ån består till stor del av 
gamla slåttermarker som nu återgått till na-
turtillståndet. 

Det är viktigt att ån och anslutande mar-
ker inte dikas. Åtminstone delar av skogen i 
anslutning till ån bör undantas skogsbruk. 

50 
SKARVEN 
- jordbrukslandskap 
och lövskog 

Söder om Skarvsjön har det tidigare funnits 
flera jordbruk. Samtliga har dock övergivits och 
en stor del av de tidigare åkrarna har plante-
rats med barrskog. Många byggnader står emel-
lertid kvar och en del marker är fortfarande 
öppna. 

Delar av området uppvisar en hagmarks-
prägel som vittnar om mångårig hävd. Här fö-
rekommer förutom björk och asp rikligt med  

lönn och hassel samt blåsippa, trolldruva och 
flenört. Uppslaget av lövsly är tyvärr stort. Mot 
norr vidtar en lövskog med björk, asp, lönn och 
hassel och inslag av gran. Närmare sjön över-
går lövskogen i sumpskog där klibbal domine-
rar. I lövskogen växer rikligt med olvon, röda 
vinbär och tibast och dessutom en ymnig före-
komst av humle. I fältskiktet växer bl.a. flen-
ört, ormbär och skogssallat medan svärdslilja, 
bunkestarr, skogssäv och sprängört växer i de 
blötare skogskärren. Ett brett vassbälte avgrän-
sar skogen mot sjön. 

Resterna av det lövrika öppna betesland-
skapet och den lövdominerade skogen är vär-
defulla ur naturvårdssynpunkt. Tidigare har 
vitryggig hackspett förekommit i området. Nu-
mer ses ofta gråspett. Lövskogen bör därför bi-
behållas och det skulle vara av stort värde om 
betesdriften kan återupptas. 

51 
OPPALAÅN 
- vattendrag med 
rik flora och fauna 

HBZF 
II / 1 
13 H NV 

Oppalaån rinner ut i havet vid Hillevik. Ans 
nedre delar är kanaliserade och kraftigt påver-
kade av jordbruket. Uppströms Oppala till Bo-
sjön rinner ån i skogen och är mer opåverkad. 
På denna sträcka faller ån 20-25 m, loppet är 
ringlande och ån omges till stor del av våtmar-
ker. Här och var förekommer blockiga forsar 
och sektioner med grenat lopp. Ån är ca 2 m 
bred i strömmande partier. Stränderna är här 
storblockiga, på några ställen med husstora 
flyttblock, men strandvegetationen är frodig och 
artrik. 

I den lummiga strandzonen står ruggar av 
bunkestarr och högörter som fackelblomster, 
hampflockel, vänderot och ängsruta. I ett par 
av forsarna finns vackra bestånd av den säll-
synta ormbunken safsa. Mellan strömpartier-
na finns fina höljor, kantade av en bård av 
gråvide, klibbal och ask. 

Våtmarkerna utgör frodiga strandkärr som 
ofta domineras av högvuxen vass och bunke-
starr (t ex Björnmuren och Hästmur). Även öpp-
nare typer förekommer, t ex Törsmur, som do-
mineras av blåtåtel, pors, högstarr och ängsull 
med inslag av björk och videbuskage. Samtli-
ga våtmarker längs ån torde ha utnyttjats in-
tensivt för slåtter i gångna tider. I de lugnfly- 

BLZ 
III/1 
13 H NV  
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tande sektionerna av ån växer sjöranunkel, 
nordnäckros, gäddnate, gräsnate och svalting. 

Delar av ån har flottledsrensats och stora 
block har grävts ur forsarna. På flera ställen 
finns huvudsakligen orörda forsar och åförgre-
ningar. En del våtmarker är också påverkade 
av dikning. 

Åns vatten är välbuffrat och något kalkhal-
tigt. Bottenfaunan är relativt rik med bl a före-
komster av flodkräfta. 

Åns varierade karaktär och den intressan-
ta vegetationen med stort inslag av sydliga ar-
ter ger denna sträcka stora vetenskapliga vär-
den. Av kulturhistoriskt och naturhistoriskt 
intresse är också en mycket välbevarad lin-
skäkt i nedre delen av ån. 

Ytterligare rensning i ån eller dikning av 
anslutande våtmarker kan inte tillåtas. Det är 
också viktigt att den rika lövbården undantas 
från skogsbruk. Det är önskvärt och tämligen 
enkelt att återställa vissa rensade forssträck-
or. 

52 
MYRAR NORR 
OM UTNORA 
- kärrkomplex 

BGH 
III/ 1 
13 H NO  

Norr om Utnora finns flera flikiga och delvis 
sammanhängande myrar. 

Myrarna, opåverkade av dikningar, domi-
neras av blöta starrkärr. Karaktärsarter är 
vass, trådstarr, vitag och pors. På de vidsträck-
ta lösbottenmattorna växer brunag och smås-
ileshår i stor mängd. I området växer också 
orkidéerna myggblomster, ängsnycklar och 
mossnycklar. 

Orördheten och den rika förekomsten av 
unga kärr av lösbottentyp gör myrarna särskilt 
värdefulla. Intressanta jämförelser kan också 
göras med de angränsande rikkärren i anslut-
ning till Harkskärsfjärden med en helt avvi-
kande vegetation och flora. 

53  
HARKS  KÄRSFJÄRDEN 
- innerskärgård, 	BE 
strandängar 	I/ 1 
och rikkärr 	 Riks-N 
kring Harkskärs- 	13 H NO 
fjärden 

Harkskärsfjärden bildar en örik innerskärgård 
som mot land övergår i stora flacka strandängs-
zoner med en artrik och ovanligt rikt differen-
tierad strandängsflora. De mest skyddade 
strandängarna är beväxta med högvuxen vass 
och säv Innanför vasszonen förekommer ofta 
lerrika stränder med lågvuxna strandängar. 

Strandängarna påverkas starkt av fram-
trängande kalkrikt fastmarksvatten. På flera 
ställen övergår de, utan skarp gräns, i rikkärr 
eller extremrikkärr (t ex sydväst om Gräsha-
ren). Extremrikkärr förekommer på flera stäl-
len. Särskilt skyddsvärda inslag är bl.a. kärr-
knipprot, smalfräken, trådfräken, tagelstarr, 
hårstarr, knottblomster, plattsäv och svart-
knoppsmossa. Myrarna är i sin helhet påver-
kade av dikning. 

Esköns sydvästspets och många av öarna i 
Harkskärsfjärden utmärks av smala, storblock-
iga stränder. Till de allra största blocken hör 
S:t Olovstenen, ett stort flyttblock, som myck-
et länge använts för markeringar av vatten-
ståndet vilket väl illustrerar den pågående land-
höjningen. På Esköns sydvästspets  firms  en fli-
tigt utnyttjad naturstig med vindskydd och grill-
platser. Naturstigen passerar nära S:t Olovste-
nen. 

Harkskärsfjärden har, genom förekomsten 
av extremrikkärr och rikt differentierade 
strandängar, jämte övergångar dem emellan, 
mycket stora botaniska värden. Också den öri-
ka innerskärgården bidrar väsentligt till de 
höga naturvärdena. 

Bortsett från ett sommarstugeområde vid 
Utnoraviken är Harkskärsfjärden i stort sett 
fri från fritidsbebyggelse, vilket gör den till ett 
av de mest orörda kustavsnitten i kommunen. 
Orördheten och de höga naturkvaliteterna lig-
ger till grund för att Harkskärsfjärden har för-
klarats vara av riksintresse för naturvården. 
Ett viktigt rikkärrskomplex söder om Utnora, 
benämnt Utnora, har aysatts som s k hänsyns-
område (bolagsreservat) av STORA AB. 
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55 
INFÖRA 

ålderdomligt 
kulturlandskap 
med hagmarker 
och skogsbete 

KLB 
11/2 
13 H NV 

15 km norr om Sandviken ligger gården Införå 
på en låg grusås som sträcker sig ut i sjön Öja-
rens norra del. Landskapet är ålderdomligt och 
vackert med små flikiga åkerfigurer och mel-
lanliggande betade torrbackar som tillsammans 
med gårdsmiljön inramas av dels skog, dels Öja-
rens vattenyta. Torrbackarna på åsen har en 
välutvecklad torrängsvegetation av fårsvingel-
typ med de vanligare ängsväxterna represen-
terade. Bl.a. förekommer ängsnejlika, kattfot, 
tjärblomster och gulmåra. 

Gården har brukats på traditionellt vis med 
fyra kor som går fritt i den omgivande skogen. 
Åkermarken är uthägnad och korna leds till 
skogen via en fägata. Ladugården ger ett ål-
derdomligt intryck och på gödselstacken går 
hönsen fritt. Till gården hör också en glest skog-
bevuxen moränbacke som betas av får. 

Införå har ett mycket högt bevarandevär-
de i sin egenskap av en välhållen och traditio-
nellt brukad gård med obruten hävdkontinui-
tet. Omgivningarna med slåttervallar, betade 
torrängar, de stora kulturhistoriska värdena 
och den vackra landskapsbilden bidrar till det 
positiva helhetsintrycket. Närheten till tätor-
terna Sandviken och Gävle stärker värdet. Den 
är viktigt att den fortsatta hävden säkerställs. 

56 
ÖJAREN 
- stor grund sjö 

FLKZ 
11/2 
13 H NV 

Öjaren är en stor och förhållandevis grund sjö, 
med flikig strandlinje och många öar och block. 
I den sydvästra delen tangeras sjön av Enkö-
pingsåsen som skiljer Lillsjön från Öjaren. 

— Gävle — 

da och vårda en skärgårdsmiljö som tidigare 
hyst ett fiskeläge och som numera är av stor 
betydelse för friluftslivet och fågellivet. På öst-
ra delen av Vitgrund råder tillträdesförbud un-
der tiden 1 april - 31 juli. 

Det är viktigt att Harkskärsfjärdens orör-
da karaktär bibehålls. Dikning och byggande 
är exempel på åtgärder som är oförenliga med 
naturvårdens intressen. Även muddring i fjär-
den tillhör de åtgärder som kan skada värde-
fulla naturvärden. 

54 
VITGRUND 
NORRSKÄR 
- skärgårdsöar med 
betydande rekreations-
värden och rikt fågelliv 

Vitgrund och Norrskär är urbergsöar som ut-
gör en fortsättning av förkastningslinjen längs 
Norrlandet. Berggrunden består av ljusa gra-
natgnejser. Till skillnad mot övriga öar i Gäv-
lebukten finns inget (eller mycket ringa) in-
slag av kalk i moränen. 

Öarna intas delvis av klapperfält och block-
marker. Utmärkande är också de kala klipp-
hällarna i norra delarna. Båda öarna är flitigt 
besökta och erbjuder för Gävleskärgården 
ovanligt goda landstigningsmöjligheter med båt. 

Vitgrund hyser Gävlebuktens största be-
stånd av vitfågel. Bl.a. finns här stora kolonier 
av silltrut, vilka dock har minskat dramatiskt 
under senare år. Dessutom häckar tobisgriss-
la samt vigg, svärta, ejder, småskrake och 
skärpiplärka på ön. Norrskär har en fattigare 
fågelfauna. 

Kring det gamla fiskeläget på Vitgrund fö-
rekommer artrika torrängar. Dessa är dock 
numera tämligen igenväxta. Bland intressan-
tare ängsväxter finns fortfarande gullviva och 
mandelblom. På ön förekommer också den säll-
synta ormbunken höstlåsbräken. Den lilla nä-
ringsrika tjärnen på ön hyser en yppig växtlig-
het med bl.a. vattenstäkra, kaveldun och tigg-
arranunkel. 

Norrskärs flora är betydligt fattigare. Intres-
santast är förekomsten av oxbär som här har 
sin nordligaste lokal vid ostkusten. 

De gamla båtlänningarna på Vitgrund är 
av kulturhistoriskt intresse. 

Vitgrund aysattes som naturreservat 1966. 
1975 utvidgades reservatet till att även omfat-
ta Norrskär. Syftet med reservatet är att skyd- 
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57 
MYRAR ÖSTER 
OM ÖJAREN 
- vidsträckt 
myrlandskap med 
intressanta mossar 
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Landskapet öster om Öjaren och söder om 
Lundbosjön är, i likhet med stora delar av öst-
ra Gästrikland, mycket flackt. Det känneteck-
nas av en tät, obetydligt kuperad bottenmorän, 
det är ovanligt myrrikt och innehåller flera sto-
ra sammanhängande myrkomplex, av vilka 
Molnviksmuren är det största. 

Flera av de ingående myrkomplexen har 
stora hydrologiska och geologiska värden. Spe- 

— Gävle — 

Öjaren är värdefull för friluftslivet, dels som 
en populär fiskesjö, dels för den badplats som 
finns i anslutning till Enköpingsåsen. Sjön är 
på grund av sin storlek och rikedom på öar 
mycket omtyckt för långfärdsåkning på skrid-
skor. Lämpliga år organiseras turer av såväl 
lokala skridskoföreningar som mer långväga 
gäster. Öjaren är också vattentäkt för Sandvi-
kens kommun. 

Flera av Öjarens öar är påfallande orörda 
och saknar bebyggelse. Särskilt i sjöns nord-
västra del finns intressanta småöar med gam-
mal och delvis orörd tallskog. Öjaren är i lik-
het med Lundbosjön ett viktigt häckningsom-
råde för fiskgjuse. Till sjöns fågelfauna hör ock-
så storlom och lärkfalk. 

Under flottningsepoken byggdes från Öja-
ren till Lundbosjön en flottningskanal - Troll-
rikskanalen - som möjliggjorde flottning från 
Öjaren till Testeboåns vattensystem. Kanalen, 
som delvis är grävd delvis sprängd, är av kul-
turhistoriskt värde. Kanotleden mellan Ockel-
bo och Högbo har sin närmaste och naturligas-
te förbindelse mellan Lundbosjön och Öjaren 
genom Trollrikskanalen. 

Kanalen är för närvarande tyvärr ofram-
komlig, men kan, om den rustas upp, bli ett 
attraktivt och värdefullt tillskott till kanotle-
den till glädje för friluftslivet kring Öjaren och 
Lundbosjön. 

Ingen ytterligare fritidsbebyggelse bör eta-
bleras vid Öjaren. De mindre öarna med äldre 
tallskog bör undantas från skogsbruk.  

ciellt välutvecklad är Molnviksmuren, som 
innehåller en stor excentrisk mosse med väl-
utvecklat gölsystem och Tickselmuren som li-
kaledes består av en excentrisk mosse. 

Vegetationen är genomgående mycket fat-
tig och tycks, med något undantag, enbart vara 
uppbyggd av triviala myrväxter. 

Fågelfaunan är betydligt mer intressant 
med flera störningskänsliga och skyddsvärda 
arter som trana, ljungpipare, storspov, grönbe-
na och fiskgjuse. Fågellivet är väl dokumente-
rat åtminstone sedan 1950-talet. 

Myrområdet är i mycket begränsad omfatt-
ning påverkat av dikningar eller andra ingrepp. 
Mest störande är två kraftledningar som skär 
rakt genom de centrala delarna. 

Beskrivning av de viktigaste myrenheter-
na: 

ROCKMUR 

Stort komplext myrområde med sluttande kärr, 
plana strandkärr, sumpskog och plana skog-
beviuma mossar. Arealmässigt dominerar de 
skogbevuxna våtmarkerna. Öppenheten be-
gränsas av talrika skogsholmar och fastmarks-
uddar. 

Stortärnan i myrens centrala del kantas 
av en tunn vass- och fräkenbård och omges helt 
av skogsbevuxna våtmarker. Skogen kring tjär-
nen är olikåldrig och inslaget av grova, döende 
träd och torrakor är ovanligt stort. 

I den södra delen av Rockmur, som grän-
sar mot Öjaren, vidtar flacka kärr som delvis 
översvämmas vid högvatten. Vegetationen på 
dessa utgörs av starr-fräkenkärr eller pors-
starrkärr. Så sent som 1917 bedrevs slåtter på 
dessa kärr, sannolikt som ett led i den fäbod-
drift som ännu förekom i trakten. 

TICKSELMUREN 

Den centrala delen av Tickselmuren består av 
en vackert differentierad och kraftigt välvd 
mosse med gölar, lagg och kantskog. Flera små 
tallbevuxna plana mossar förekommer också. 
I övrigt domineras komplexet av kärr. Hela 
myrkomplexet är orört. Även myrskogen är 
påtagligt fri från ingrepp, med många gamla och 
knotiga tallar. Ett jättelikt flyttblock i ena kan-
ten av myren väcker också uppmärksamhet. 
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— Gävle — 

Molnviksmuren. 

MOLN VIKSMUREN 

Molnviksmuren är ett stort myrkomplex av 
mossar och kärr. Komplexet domineras av en 
stor excentrisk mosse, tydligt välvd i kanterna 
men plan och utan strängar i den centrala de-
len. Särskilt den östra fliken är välutvecklad 
med markanta trädbevwma strängar och ett 
30-tal gölar. Ytterligare tre excentriska mos-
separtier förekommer. Dessa är mindre och 
relativt svagt utvecklade. Norr om Marstrand-
tärnan finns en plan, skogsbevuxen mosse. 

En bred kraftledningsgata med djupa an-
slutande diken skär genom den stora öppna ex-
centriska mossen. I övrigt är området opåver-
kat. 

Floran inom Molnviksmuren är väl doku-
menterad och består till större delen av an-
språkslösa växter. En del krävande växter, bl.a. 
ängsnycklar, förekommer dock. 

Även fågelfaunan är väl undersökt ända 
sedan 1950-talet. En jämförelse av iakttagel-
serna visar på aysevärda variationer i häckfå- 

Foto: Anders Malmborg 

gelbeståndet. Bl.a. häckar följande arter inom 
kärnområdet i öster: ljungpipare, storspov, grön-
bena, fiskgjuse och gulärla. 

BINGMYRAN 
SKÅLBACKAMYRAN 

Ett flackt myrkomplex med tallmossar, åtskil-
da av helt öppna tuvdominerade mosseytor och 
kärrstråk. Längs Skålbackasjön finns plana 
blöta högstarrkärr som sträcker sig in mellan 
tallmossarna och ger dem en mycket skarp av-
gränsning. Svagt sluttande kärr förekommer i 
de västra delarna. 

Bland regelbundet förekommande fåglar 
bör trana och storspov särskilt framhållas. 

Myrkomplexet ligger i anslutning till Lund-
bosjön och är, tillsammans med Skålbackasjön 
och den markerade moränryggen Bingudden, 
ett värdefullt inslag i landskapet. 

Myrarna öster om Öjaren är, trots närhe-
ten till Gävle, anmärkningsvärt isolerade. 
Området är därigenom påfallande ostört och 
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bildar genom rikedomen på stora, orörda myr-
komplex ett sydnorrländskt vildmarksområde. 
Detta är tillsammans med de  hydro-geologis-
ka värdena och fågelskyddsvärdena det vikti-
gaste motivet för att bibehålla området  hydro-
logiskt opåverkat. 

Myrarna öster om Öjaren är samrådsom-
råde enligt 20 § naturvårdslagen. Till skydd för 
häckande fiskgjusar i och omkring Lundbosjön 
gäller tillträdesförbud till vissa holmar och fast-
marksuddar inom ett aystånd av 100 meter 
från boplatsen. Områden med fågelskydd mar-
keras med skyltar. 

Molnviksmuren, Tickselmuren, Rockmur 
mm ingår i Myrskyddsplan för Sverige (Nr X20). 
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Söder om Tickselmuren och alldeles i utkan-
ten av det ovan beskrivna myrområdet ligger 
Lunds fäbodar. Det är en av de mycket få nå-
gorlunda väl bevarade fäbodarna i södra Gäst-
rikland. 

Stugorna på vallen är vackert belägna på 
ömse sidor om krönet på en markerad morän-
rygg med fem stugor, omgärdade av en gärds-
gård på den västra sluttningen och ytterligare 
två på den östra. I anslutning till vallen ligger 
ett stort flyttblock, 6 1 /2 m högt och 18x 10 m 
vid basen - större än någon av stugorna. 

Lunds fäbodar är en för länsdelen ovanligt 
väl bevarad fäbodmiljö med ett intressant läge. 
Närheten till myren och de möjligheter till slåt-
ter som där har erbjudits har varit en viktig 
anledning till lokaliseringen. Det är ur natur-
vårdssynpunkt angeläget att fäbodvallen beva-
ras i ett så ursprungligt skick som möjligt. 

59 
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Lundbosjön, den sista större sjö som Testebo-
ån passerar genom, har två skilda utflöden - 
dels huvudflödet genom Oslättfors, dels Nyham-
marsån ett par kilometer söder om Oslättfors. 
Lundbosjön är oligotrof (näringsfattig), men med 
glesa bestånd av bladvass och sjösäv medan sjö-
fräken kan uppträda i tätare bestånd. 

Lundbosjön. 	 Foto: Anders Malmborg 

36 



60 
TESTEBOÅN 
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forslandskap 
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Testeboån har sina källflöden i gränsområdet 
mellan Gästrikland och Hälsingland. Med ett 
avrinningsområde på 1123 km tillhör Teste-
boån de större vattendragen i länet. 

I Gävle kommun rinner Testeboån genom 
ett för Gästrikland typiskt flackt och rikblock-
igt moränlandskap. An har inom den övre de-
len inte på något ställe eroderat fram den un-
derliggande berggrunden. Forssträckorna är 
däremot rika på frispolade moränblock. 

Betydande arealer av de flacka omgivning-
arna kring ån, särskilt i de övre delarna och 
kring Inre Fjärden, täcks av svämsand eller 
svämlera som ån avlastat under högvattenpe-
rioder. 

— Gävle — 

Lundbosjöns stränder består till stor del av 
myrmarker, regelbundet översvämmade under 
vårarna och med en därigenom försenad vege-
tationsutveckling. Moränstränder uppträder 
blott på en del uddar men utmärker framför allt 
de många öar som i hög grad ger sjön dess ka-
raktär. På de större öarna och på några ställen 
runt sjön finns en barrblandskog med inslag 
av grova tallar. 

Lundbosj öns fiskg,jusepopulation torde vara 
den tätaste i länet. Fiskgjusarna häckar i de 
grova tallarna på öar och fastlandsuddar. Även 
andra rovfåglar som lärkfalk och tornfalk häck-
ar på öarna. För att skydda fiskgjusen och an-
dra rovfåglar har deras boplatser aysatts som 
fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan 
15 april och 31 juli. 

Testeboån och Lundbosjön hör till Gävle-
traktens populäraste utflyktsmål. Attraktiva 
fiskevatten och Testeboåns "familjevänliga" 
kanotled i en mycket vacker natur och bärri-
ka omgivningar borgar för en hög besöksfrek-
vens. 

Vid Smörnäs har Friluftsfrämjandet anlägg-
ningar för lägerskolor etc. Även vintertid är 
Lundbosjön ett populärt utflyktsmål för pimpel-
fiske och skridskoåkning. 

I Testeboån (som helhet) finns totalt fem 
strömkraftverk. Kraftverken i Gävle kommun, 
Strömsbro, Forsby och Oslättfors är besväran-
de hinder för uppvandrande fisk. 

Trots detta hör Testeboån till de mest orörda 
vattendragen i länet i sin storleksklass. Vat-
tenföringen är nämligen i stort oreglerad. De 
naturliga vattenståndsväxlingarna medför bl. a. 
att vegetationsdifferentieringen på stränder-
na, inklusive snårbryn och strandskog, till sin 
karaktär är påfallande ursprunglig. 

Testeboån nedströms Lundbosjön är sär-
skilt intressant med en mycket spännande 
natur som i många ayseenden liknar Nedre 
Dalälvens. Testeboån är dessutom ett mycket 
viktigt potentiellt lek- och uppväxtområde för 
lax och haysöring. Området är i sin helhet av 
riksintresse för naturvård och ett av de allra 
viktigaste naturvårdsobjekten i kommunen. 

Sjuforsholmen 
Grytströmmen 

Vid utflödet ur Mellansjön lämnar Testeboån 
Ockelbo kommun och delar sig i två fåror som 
omflyter Sjuforsholmen. Huvudfåran, med Gryt-
strömmen, bildar ett mycket omväxlande vat-
tenlandskap med vackra forssträckor och lug-
na sel. 

Stränderna med ädellövskogspartier och 
fuktängar är särskilt intressanta. Våtmark-
erna har tidigare utnyttjats för slåtter och än i 
dag återstår rester av några hölador. I den ädel-
lövskogsrika strandskogen kring Sjuforshol-
men återfinns landets nordligaste spontana ek-
bestånd. Många av ekarna når ansenlig stor-
lek. I strandskogen förekommer dessutom ask, 
asp och hassel. 

Mellan Sjuforsholmen och Lundbosjön bil-
dar Testeboån en bred fjärd - Smörnäsfjärden. 
Denna kantas av vackra videbuskage samt 
bestånd av säv, sjöfräken och gles bladvass. 
Växtligheten är för övrigt frodig med bl.a. fyra 
arter igelknopp. 

Oslättfors 

Oslättfors är en gammal bruksmiljö där de vik-
tigaste lämningarna efter bruksepoken är den 
vackra bebyggelsen utmed bruksgatan och vis-
sa anläggningar vid ån. I Oslättfors finns ock-
så ett litet kapell, vackert beläget på en udde 
vid Testeboån. 
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Ellennurarna och andra 
våtmarker i anslutning till ån 

De flesta våtmarkerna i anslutning till Teste-
boån präglas av åns naturliga vattenståndsväx-
ling, med årliga översvämningar som tillför 
aysevärda mängder näringsrikt sediment. Det-
ta ger upphov till en hög växtproduktion och en 
typisk vegetationszonering. De delar som lig-
ger närmast vattnet mottar i regel de största 
sedimentmängderna och utbildar frodiga fukt-
ängar-älvängar. 

Floran på älvängarna är rik. Ur botanisk 
synvinkel är detta en av de intressantare bio-
toperna längs Testeboån. Till karaktärsarter-
na hör grenrör, rörflen, videört, vänderot, kärr-
stjärnblomma, kärrvial och nysört. 

Älvängarna gav det största utbytet vid slåt-
tern. Det är därför ingen slump att man näs-
tan alltid finner rester efter gamla slåtterlador 
i anslutning till välutvecklade älvängar. Många 
tidigare slåtterängar bär idag högrest skog av 
asp eller andra trädslag. 

På älvängarna har en viss igenväxning 
med videbuskage (gråvide) skett. Många är dock 
fortfarande öppna och torde kvarstå i detta 
skick förutsatt att den naturliga vattenföring-
en med årliga översvämningar får bestå. 

Ellermurarna är det största kärrkomplex-
et i anslutning till ån. Området är mosaikar-
tat med både öppna och glest beskogade pors-
och starrkärr, sumpskog, lövskogsdungar och 
flera tallbevmma fastmarkspartier. 

De flesta kärren är kraftigt översilade och 
delar väster om Ellermurtjärnen översvämmas 
delvis vid Testeboåns vårflod. 

Kärren uppvisar intressanta övergångar 
mellan olika grader av sötvattenpåverkan. Den 
flytande övergången från extremt fattiga kärr-
ytor vid Ellermurtjärnen till näringsrika älv-
ängar med en praktfull gräs- och högörtflora är 
mycket illustrativ. 

Myrarna är häckningsplats för grönbena, 
enkelbeckasin, skogssnäppa och ett stort an-
tal tättingar med trädpiplärka som vanligaste 
myrfågel. 

Ellermurarna ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (Nr X19). 

Sträckan Oslättfors till E4-bron, 
inklusive Nyhammarsån 

Testeboån nedströms Oslättfors kan delas upp 
i två delvis olika sträckor. Den övre, från Oslätt-
fors till Brännsågen, karaktäriseras av ett kraf-
tigt vindlande, till stor del lugnflytande brett vat-
tendrag, omgivet av en mosaik av våtmarker 
och moränryggar. Ån grenar flerstädes upp sig 
i två eller flera relativt breda armar och om-
sluter därigenom ett 20-tal öar. 

Den nedre sträckan, från Brännsågen, är 
ännu mer uppsplittrad i större och mindre få-
ror. På denna del är fallhöjden större och en 
mycket säregen mosaik av forsar, lugnvatten, 
stora och små öar utmärker området. En del 
av forsarmarna har undgått flottledsrensning-
ar, något som är mycket ovanligt. 

Uppdelningen av ån i flera parallella fåror 
har, tillsammans med de rikt varierade strän-
derna och vidsträckta översvämningsmarker-
na, skapat förutsättningar för en osedvanligt 
rik och varierad flora. I forsarna nedströms 
Brännsågen växer safsa, i regel i sällskap med 
hampflockel. På öarna och de regelbundet över-
svämmade stränderna finns frodiga lövlundar 
med betydande inslag av ädla lövträd. Lokalt 
förekommer små bestånd dominerade av ädla 
lövträd. 

Anmärkningsvärd är den rika förekomsten 
av ek som särskilt utmärker den övre delen. 
Ask och lönn är allmänna och hassel och lind 
förekommer här och var. Vid Nyhammarsån 
finns ett mycket gammalt och vackert utbildat 
lindbestånd. Lövlundarna domineras i regel av 
liljekonvalj, vitsippa m.fl. arter. Lokalt ingår 
mer krävande lundörter t ex myska, tandrot 
och vårärt. 

I området finns en av landets sydligaste 
förekomster av det hotade skogsgräset glesgröe 
(Glyceria lithuanica) och landets nordligaste lo-
kal för gräset lundskafting (Brachypodium syl-
vaticum). 

Rikedomen på olika trädslag har, i kombi-
nation med lokalklimatiska fördelar, skapat en 
rik lav- och mossflora. Till rariteterna hör asp-
fjädermossa (Neckera pennata), ringlav (Everrtia 
divaricata), grynlav (Pannaria conoplea), jättelav 
(Lobaria amplissima) och elfenbenslav (Hetero-
dermia speciosa). 
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Fågelfaunan i det löv- och vattenrika land-
skapet utmed Testeboån är artrik och värde-
full. Den goda tillgången på lövträd, gamla träd 
och döda träd i olika nedbrytningsstadier har 
skapat sällsynt goda förutsättningar för bl.a. 
hackspettar. Området har tidigare varit en 
säker lokal för den utrotningshotade vitryggi-
ga hackspetten, men den har dessvärre inte 
observerats här under senare år. Mindre hack-
spett och spillkråka är dock förhållandevis all-
männa. Grönsångare, svarthätta och stjärtmes 
hör också till karaktärsarterna. Mindre flug-
snappare förekommer i stort sett regelbundet. 

Sträckan mellan Oslättfors och E4-bron är 
Testeboåns viktigaste uppväxt- och lekområ-
de för lax och haysöring. Betydande insatser 
för att förbättra den naturliga reproduktionen 
har gjorts och görs fortlöpande. Sedan 1987 har 
utsättningen av fångstfärdig öring upphört. Alla 
resurser satsas istället på att bygga upp det 
vilda fiskbeståndet genom utsättning av rom 
och transport av lekvandrande fisk till lekom-
råden i denna del av ån. 

Vid Oslättfors finns en naturstig som på 
ett mycket illustrativt sätt ger en inblick i na-
turen kring denna del av Testeboån. 

Testeboån mellan Oslättfors och E4-bron 
aysattes som naturreservat 1995. 

Testeboån nedströms E4-bron 

Den nedre delen av Testeboån består, till skill-
nad mot den övre, huvudsakligen av en enkel 
strömfåra. Fallhöjden är relativt stor och for-
sarna följer tätt på varandra. Lugnflytande par-
tier förekommer emellertid, bl.a. ca en kilo-
meter uppströms Södra Åbyggeby där den sak-
ta vindlande ån omges av älvängar på ett flackt 
område, uppbyggt av svämlera. 

Ån omges av barrskog men kantas av en 
lövskogsbård. Ädla lövträd förekommer på 
många ställen. Flera hyggen gränsar mot ån. 
Safsa återfinns på enstaka ställen. I denna 
sträcka av ån förekommer också flodpärlmuss- 
la. 

I Strömsbro har ån skurit sig genom det i 
övrigt mäktiga moränlagret och rinner på en 
sträcka av ett par hundra meter över den vack-
ert röda Strömsbrograniten. 

Testeboån nedströms E4-bron har inte 
samma höga botaniska och zoologiska kvali- 

téer som den övre delen. Däremot är land-
skapsbilden mycket tilltalande och som fisk-
biotop och fiskevatten är den av lika hög klass. 

Värdeomdöme 

Testeboån är ett av Gävle kommuns viktigas-
te naturvårdsobjekt. Flera faktorer bidrar till 
detta. Det stora inslaget av ädla lövträd med 
bland annat landets nordligaste förekomster av 
vild ek, den intressanta strandvegetationen 
med länets i särklass rikaste förekomster av 
safsa samt den rika förekomsten av översväm-
ningsbetingad kärr- och fuktängsvegetation för-
tjänar att särskilt framhållas. De tämligen opå-
verkade naturskogarna med stort lövinslag på 
stränder och öar, en intressant fågelfauna och 
flera hotade lavarter är särskilt viktiga ur na-
turskyddssynpunkt. 

Testeboån med Oslättfors och Lundbosjön 
hör ur friluftslivets synpunkt till de mest in-
tressanta i regionen kring Gävle-Sandviken. 
An är ett värdefullt fiskevatten och den erbju-
der i vissa delar goda möjligheter till traditio-
nell kanoting. Den vackra naturen med rik flo-
ra och rikt djurliv inbjuder till naturstudier. 
Området hör till de mest besökta i Gävletrak-
ten. 

I huvudsak måste Testeboån ses som ett 
bevarandeområde för de vetenskapliga natur-
värdena. Dessa innefattar botaniska, hydrolo-
giska och zoologiska aspekter. En förutsättning 
för bibehållande och utveckling av dessa vär-
den är att åns naturliga vattenregim inte störs. 
Därigenom är det möjligt att bibehålla den na-
turliga vegetationen längs ån, vilket är en 
grundläggande förutsättning för många av om-
rådets hotade växter och djur. 

Orördheten är också en förutsättning för 
Testeboåns utveckling som naturligt reproduk-
tions- och uppväxtområde för lax och öring. Ån 
har utpekats som en eventuell genbanksreserv 
för Dalälvens lax- och öringbestånd som idag 
saknar möjligheter till naturlig fortplantning. 
Det bör framhållas att Testeboåns stora värde 
ur fiskesynpunkt snarare ligger i denna as-
pekt än i värdet som fiskevatten. 

Planeringen för Testeboån måste ske med 
yttersta omsorg om den natur och de kvalite-
ter som utgör grunden för det höga värdet. Det 
är därför inte förenligt med naturvårdens in-
tressen att området kring Testeboån exploate-
ras med stugor, camping i stor omfattning, spår, 
leder, fiske, båtsport etc. annat än i sådana 
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former att verksamheten kan bedrivas utan 
att naturvärdena tar skada. 

Det är viktigt att det påbörjade säkerstäl-
landearbetet (reservat) av de värdefullaste de-
larna kring Testeboån fullföljs, att vandrings-
hinder för fisk undanröjs och att markanvänd-
ningen för övrigt anpassas till den värdefulla 
naturen.  

flytbladsväxter däremellan. I sjön förekommer 
också de ovanligare arterna vattenstäkra och 
nickskära. 

Hillesjön är djupare och uppvisar betydan-
de öppna vattenytor. Närmast stranden finns 
emellertid en bård av bladvass som på djupare 
vatten ersätts av ruggar av sjösäv samt näck-
rosor och andra flytbladsväxter. I de grundare 
vattenområdena förekommer kransslinga i 
stor mängd. 

61 
ROVAN 
- intressant 
lundflora 

  

B 
111/2 
13 H NV  

De båda sjöarna skiljs från varandra av den 
kraftigt markerade Gävleåsen med Mårdäng-
sjöns vattenyta nästan 1,5 meter högre än 
Hillesjöns. På åsen löper såväl östra stamba-
nan som gamla E4 med ett par stora rastplat-
ser vid den senare. 

Vid Rovan finns en liten växtlokal med mycket 
rik och lundartad flora. Vid foten av sluttning-
en sker en diffus grundvattenutströmning. I 
den nyligen gallrade och tämligen unga barr-
skogen uppträder en oväntat rik flora. Till de 
mest intressanta arterna hör myska och tand-
rot som bitvis är vegetationsbildande. Bland öv-
riga arter kan nämnas lungört, vårärt, try, trä-
jon, skogsvicker och källarv. Växtligheten be-
tingas sannolikt av lokala grönstens- eller 
kalkförekomster. 

Området bör undantas från kalavverkning 
och körning med skogsmaskiner på otjälad 
mark, vilket allvarligt kan skada lokalen. 

62 
HILLESJÖN 
	

ZLFHK 
MÅRDÄNGSJÖN 
	

I/1 
- fågelsjöar 
	 Riks-N 

13 H NV 
13 H NO 

Hillesjön och Mårdängsjön är olika till sin ka-
raktär men räknas båda till länets förnämsta 
fågelsjöar. 

Mårdängsjön är mycket grund. Det största 
djupet anges, enligt en gammal uppgift, till drygt 
en meter. Vegetationen är yppig och under 
sommarens normalvattenstånd återstår blott 
små öppna vattenytor. Den strandnära zonen 
karaktäriseras av tämligen ensartade fält av 
bladvass, sjöfräken, sjösäv eller av starrmader. 
På något djupare vatten vidtar en bred zon med 
sjösäv som i sjöns centrala del övergår i väl 
avgränsade ruggar med näckrosor och andra 

Utmed Hillesjöns västra strand sker en 
betydande utströmning av grundvatten från 
åsen, vilket eventuellt motsvaras av en infil-
trering från Mårdängsjön. 

Hillesjön har ett litet avrinningsområde 
med låg vattenomsättning och hög syreförbruk-
ning på grund av den rika vegetationen. Detta 
leder nästan årligen till syrebrist varvid fisk-
populationen slås ut. Denna ersätts emeller-
tid på våren av fisk som från havet vandrar upp 
till sjön i Verkmyrån. 

Mårdängsjön och Hillesjön har en rik häck-
fågelfauna men är också viktiga rastlokaler 
särskilt under vårens högvattenperiod. Sång-
svan, gäss, änder och doppingar rastar årligen 
i sjön. Bland häckfåglarna kan nämnas sothö-
na, rörhöna, skedand, rörsångare, sävsångare 
och brun kärrhök. 

Mårdängsjön är också en god "nattsångar-
lokal". Förutom näktergal och gräshoppssång-
are kan kornknarr, vattenrall och vissa år rör-
drom höras från sjön eller sjöns omgivningar. 
Flera goda observationsplatser runt sjöarna, till 
exempel på åsen och fågeltornet på Prästsnib-
ben i Mårdängsjön, ger utmärkta tillfällen att 
studera fågellivet. Hillesjön har under många 
år varit ett av kommunens pålitligaste tillhåll 
för gråhakedopping. 

På åsen finns flera kulturhistoriskt intres-
santa objekt. Vid Mårdängsjöns norra spets, 
mellan E4:an och järnvägen, ligger ett större 
gravfält med inte mindre än 35 fornlämning-
ar. Vid bäcken alldeles öster om åsen återfanns 
Björkebåten, daterad till ca 100 e kr. Båten kan 
ses på Gävle museum. På åsen med utsikt över 
Hillesjön, ligger också Hille hembygdsgård. 
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Landskapsbilden vid och kring de båda sjö-
arna är, åtminstone delvis, mycket tilltalan-
de. Ett öppet jordbrukslandskap söder om de 
båda sjöarna inramas av Gävleåsen med HiIle 
kyrka och gammal bebyggelse i väster och 
barrskog i öster. 

64 
UTVALMÄS 
- område 
med rik flora 

11/2 
13 H NO  

Norrmuren norr om Hillesjön består av 
igenväxande betes- och odlingsmarker som 
röjts och hägnats som beredskapsarbete. Om-
rådet hålls öppet av en sambetesförening till 
fromma för landskapsbild och djurliv. 

Oppalabygden norr om Mårdängsjön är ett 
flackt odlingslandskap med ålderdomlig och 
kulturhistoriskt värdefull gårdsbebyggelse och 
bymiljö. 

Hillesjön och Mårdängsjön har, inte minst 
på grund av närheten till Gävle, ett betydande 
värde ur undervisningssynpunkt och är av stor 
betydelse för friluftslivet. Mårdängsjön är i be-
hov av biotopförbättrande åtgärder. Den krafti-
ga igenväxningen hotar att försämra sjön som 
fågelbiotop. Även Hillesj öns västra vik är i be-
hov av vård. Betet på Norrmuren bör upprätt-
hållas. 

63 
HÅMANSMAREN 
- myrkomplex med 
blöta extremrikkärr 

BZ 
I/1 
13 H NO  

Komplexet består av blöta starrkärr med mans-
hög vass och några små grunda tjärnar. Vege-
tationen är tydligt kalkpåverkad. Särskilt stort 
skyddsvärde har de små orkiderna knott-
blomster och gulyxne. Den senare har här sin 
nordligaste kända lokal i Norden. 

Bland andra sydliga arter märks strandvi-
ol. Dessutom finns här den likaså sydliga och i 
länet mycket sällsynta större vattensalaman-
dem med en av sina få kända förekomster i 
kommunen. I området har också en hotad 
snäcka, kalkkärrsgrynsnäcka  (Vertigo  geyri), 
påträffats. 

Dikning eller andra ingrepp som kan på-
verka Håmansmaren kan inte tillåtas. Till 
skydd för den sällsynta vattensalamandern är 
det viktigt att en väl tilltagen skogsbård (helst 
av lövträd) lämnas vid eventuell avverkning. 
Håmansmaren ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (Nr X18).  

Området mellan Tångberget och Utvalnäs be-
står av torra tallmarker med fuktiga örtrika 
sänkor, småkärr och två grunda sjöar, Ham-
nen och Storkällsjön. Hamnen är till större 
delen igenvuxen av hög, tät vass medan Stor-
källsjön är helt öppen men mycket grund och 
stenig. Runt båda tjärnarna finns lokalt små 
kalkpåverkade kärrsamhällen. Tångberget och 
sluttningarna ned mot havet intas av mager 
tallskog av lingon- och blåbärsristyp. I hela 
området förekommer dock små kalkpåverka-
de kärr och rikfönster där kalkrikt grund-
vatten påverkar växtligheten. Vegetationen i 
dessa är mycket intressant och innehåller en 
rad ovanliga växter. Bl.a. rika förekomster av 
skogsknipprot, tvåblad, sårläka, smalfräken, 
hårstarr, loppstarr och slankstarr. I de största 
rikkärren förekommer också kärrknipprot och 
gräsull. 

Tångberget innehåller flera fornminnen 
och är därför av kulturhistoriskt intresse. 
Området bör undantas från dikning och ytter-
ligare bebyggelse. 

65 
GRÅBERGET 
- klippor mot havet, 
intressant flora 

Kusten vid Gråberget skiljer sig markant från 
den i kommunen vanligtvis dominerande mo-
ränkusten. På den drygt en kilometer långa 
sträckan mellan Bönan och Utvalnäs stupar 
kalt berg brant ned i havet. Klipporna är ca 15 
meter höga men ofta uppdelade i aysatser. 

Berget hyser en mycket särpräglad och 
intressant vegetation. På de sydvända klippor-
na och hällarna finns en ovanligt välutvecklad 
och kalkpåverkad klippängsflora. Till karak-
tärsarterna hör blodnäva, gulmåra, fältmalört, 
flockfibbla, ljung, tjärblomster och getrams. Hit 
hör också de små klippspringsormbunkarna 
svartbräken, gaffelbräken och murruta. Den 
senare har här sin enda förekomst i kommu-
nen och är bara känd från ytterligare två loka-
ler i länet. Gråberget hyser också en rik och 

BGF 
I/1 
13 H NO  
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ovanlig snäckfauna med t.ex. mindre kristall-
snäcka och löksnäcka (Vitrea contracta resp. Ox-
ychilus alliarius). 

På flera ställen i berget finns små grottor 
och skrevor. Området är något påverkat av be-
byggelse vilket bl.a. medfört att en del av de 
naturliga klipporna sprängts bort. Som helhet 
är det ändå förhållandevis orört. Den välutveck-
lade klippängsvegetationen har med avseen-
de på artsammansättning och omfattning ing-
en motsvarighet i länet. 

Gråberget är delvis ayspärrat men övriga 
delar är åtkomliga och erbjuder en mycket till-
talande utsikt över Gävlebukten. 

Gråberget bör undantas från ytterligare 
exploatering. Den gamla hällmarkstallskogen 
på berget bör undantas från skogsbruk. 

66 
HOLMUDDEN 
- rik förekomst av 
ortocerkalksten och 
skyddsvärd flora 

GB 
111/2 
13 H NO 

Holmudden är den enda fastlandslokalen i lä-
net där moränens ytlager domineras av de or-
doviciska kalkstenarna. Stranden på uddens 
östligaste del består till mer än 90 % av kalk-
sten. Kalkstenen företräds huvudsakligen av 
brunröd s k limbatakalk och planilimbatakalk 
samt enstaka block av ceratopygekalk. De oli-
ka kalklagren har namngivits efter trilobitar-
ter som jämte ortoceratiter utgör de domine-
rande fossila djurgrupperna i dessa lager. 

Tidigare ansågs kalkstenen föreligga i fast 
klyft på Holmudden. Detta har dock visat sig 
felaktigt. Berggrunden består i stället av jot-
nisk sandsten. Under den kalkrika moränen 
finns också ett ca 12 meter mäktigt lager av 
en blågrön kambrisk lera som är mycket ovan-
lig i den svenska kambrosilurberggrunden. 

På Holmudden finns artrika kalkpåverka-
de strandängar med rik förekomst av bl.a. vild-
lM, sumpgentiana och blåhallon. Flera andra 
kalkgynnade arter förekommer också t ex lund-
tray,  harmynta, sårläka, kungsmynta och näst-
rot. 

Holmudden är, liksom hela Norrlandet, tätt 
bebyggd med sommarstugor. Endast på uddens  

östligaste spets och på Långharens nordspets  
firms  strandzoner som är fria från bebyggelse. 

Holmudden har ett mycket stort värde som 
lättåtkomligt referensområde för studier av den 
fossilförande kambroordoviciska lagerserien i 
Gävlebukten. Det är även ur floravårdssyn-
punkt angeläget att de kvarvarande obebyggda 
stränderna inte skadas eller blockeras av fri-
tidsbebyggelse. 

67 
LÖVGRUND 
	

BGF 
- skärgårdsö med 
	

11/2 
intressant geologi 
	

Riks-N 
och flora 	 13 H NO 

Lövgrund var ett traditionellt tillhåll för Gävles 
fiskarbefolkning och fiskeläget på Lövgrund var 
tidigare ett av de viktigaste i Gävlebukten. 
Redan 1579 uppläts fisket åt stadens invåna-
re. Den välbevarade fiskarbebyggelsen är kon-
centrerad till öns norra hamn. Här finns ock-
så ett vackert träkapell, byggt 1831. De flesta 
av fiskehusen och skötbodarna används som 
sommarbostäder. 

Huvuddelen av Lövgrund ligger lägre än 5 
m ö h. Ön är helt täckt av morän som överallt 
innehåller block av den röda Gävlesandstenen. 
Här finns också brungrå bituminös', under-
kambrisk sandsten, röd ortocerkalksten och 
stora egenartade konglomeratblock med Gäv-
lesandstenar, sammankittade av kambrisk 
sandsten. 

Särskilt märkliga är de 5-6 meter höga 
block av beckstenskonglomerat som finns på 
öns östra strand. De innehåller kolväten be-
släktade med bergolja i så stor mängd att det 
under varma sommardagar flyter fram svart 
bergbeck ur håligheter i stenen. 

Innehållet av kalk i moränen ger sig till-
känna i öns växtlighet. Av stort skyddsvärde 
är här den ovanligt breda al- och havtornsbår-
den som omger ön. Här ingår de flesta ädla löv-
träd samt ett stort antal buskar, bl. a. svarta 
vinbär, måbär och getapel. 

Öns inre delar, som domineras av gran-
skog och hyggen, innehåller småkärr med in-
tressant flora. Här har tidigare den mycket 
sällsynta orkidén knottblomster påträffats. Den 
har dessvärre inte kunnat återfinnas på se-
nare år. 
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69 
EGGEGRUND 
- isolerad ö med 
rik flora och ett 
betydande fågelsträck 

ZBFGL 
I/1 
Riks-N 

13 H NO 

Eggegrund är Gästriklands utpost mot öster 
med en i många ayseenden intressant och 
särpräglad natur. Sedan 1838 är ön fyrplats. 

— Gävle — 

Kring den gamla bebyggelsen finns kalk-
påverkade torrängar där bl. a. backlök, sanddra-
ba och ängsgentiana påträffats. Åtminstone 
den senare torde numera vara utgången. 

Lövgrund är bara i begränsad omfattning 
påverkad av sommarstugebebyggelse, vilket 
ökar tillgängligheten för rörligt friluftsliv. Mot 
bakgrund av öns stora vetenskapliga och kul-
turella naturvärden bör ingen ytterligare stug-
bebyggelse tillåtas. Skogsbruk bör bedrivas med 
stor försiktighet varvid det är särskilt viktigt 
att de små skogskärren och lövträden inte ska-
das. 

Lövgrund är tillsammans med Gävlebukt-
ens övriga öar av riksintresse för vetenskap-
lig och kulturell naturvård. 

1)  BITUMINÖS = BERGART SOM INNEHÅLLER FOSSILA KOL-
VÄTEN. 

68a 
GRÅSJÄLSBÅDAN BGF 
- opåverkad kalkö 
	

I/1 
med rik flora 
	Riks-N 

13 H NO 

Gråsjälsbådan tillhör, tillsammans med Löv-
grund och Eggegrund, de yttersta öarna i Gäv-
lebukten, men till skillnad mot dessa har nå-
gon fiskarbosättning aldrig funnits på Gråsjäls-
bådan. Ön utnyttjades dock som bevaknings-
plats för lotsarna innan lotsplatsen i Bönan 
byggdes. 

Ön är den yngsta av Gävlebuktens öar och 
når inte till någon del över 5 m ö h. Den syd-
västra stranden är relativt brant med en hög 
och kraftig strandvall av klappersten Innan-
för öns sydvästra sida löper en markerad höjd-
rygg mot den sydöstra udden.  

de breda hårt exponerade strandsnåren mot 
norr och öster. Dessa består av gles och luckig 
buskvegetation med stort inslag av högvuxna 
örter. På udden och i norr domineras strand-
snåren av havtorn, blåhallon och svarta vin-
bär. I strandsnåren ingår också de kalkälskan-
de arterna lundtrav, bergkårel, klibbkorsört och 
stenfrö. I öster förekommer särskilt breda och 
välutvecklade strandängar med för Gävlebuk-
ten karaktäristisk vegetation. Torrängsvege-
tation på kalkgrus förekommer huvudsakligen 
på strandvallarna kring lotsstugan. Till karak-
tärsarterna hör gråfibblor, klibbkorsört, har-
mynta, bockrot, backglim, luddhavre och sand-
draba. 

Gråsjälsbådan liknar i flera ayseenden 
Eggegrund. De höga naturvärdena grundar sig 
främst på öns orördhet, intressanta geologi samt 
på den rika och kraftigt kalkpåverkade vege-
tationen. Öns läge, långt ut i Gävlebukten, stär-
ker naturvärdet och ger ön en viss betydelse 
som rastplats för sträckande fågel. Ön är, till-
sammans med Gävlebuktens övriga öar, av 
riksintresse för naturvård. 

68b 
SKÄLSTENARNA 
	

ZG 
- låg grusö 
	

I/1 
med rikt fågelliv 	Riks-N 

13 H NO 

Skälstenarna är en liten ö med vindpinad busk-
vegetation. Ön byggs upp av morän av huvud-
sakligen kambroordoviciska bergarter. Här 
finns en stor koloni av gråtrut och silltrut. 
Skräntärna har vid ett tillfälle häckat på ön. 
Skälstenarna är också viktig för rastande få-
gel. Ön ingår som en värdefull  deli  det område 
av riksintresse för naturvård som den bildar 
tillsammans med övriga öar i yttre delen av 
Gävlebukten. 

Strandvallarna och klapperstensfälten be-
står till ca 90 procent av ortocerkalksten. Lik-
som på Lövgrund har det märkliga beckstens-
konglomeratet och närstående bergarter även 
påträffats på Gråsjälsbådan. Den sydöstra de-
len domineras av grov och högvuxen ca 100-
årig granskog. Något egentligt skogsbruk har 
inte förekommit på ön och skogen ger överlag 
ett orört intryck. 

Stränderna och strandsnåren är öns artri-
kaste vegetationstyper. Särskilt intressant är 
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Torräng och kalkstensvallar på Eggegrund. 	 Foto: Peter Ståhl 

Förutom den gamla fyrvaktarbostaden  firms  på 
ön några små fritidshus, bland vilka Egge-
grunds ursprungliga fiskarbebyggelse tilldrar 
sig särskilt intresse. 

Eggegrund uppbyggs huvudsakligen av 
kalkgrus och klappersten av ortocerkalk. Runt 
hela ön löper ett synnerligen välutvecklat sys-
tem av strandvallar. Ön bestod från början av 
två skilda öar men under inverkan av landhöj-
ning, isskjutning och mycket kraftig vågtrans-
port har de två öarna bundits samman av en 
klapperstensvall. 

Huvudöns norra sida intas av 50-100 me-
ter breda snår av havtorn och andra buskar. 
Öns buskflora är ovanligt artrik. 

På båda ödelarna finns intressanta och 
starkt kalkpåverkade torrängar med en artrik 
örtflora som har få motsvarigheter i länet. Här 
ingår ett stort antal små vårblommande arter, 
t ex flera drabaarter och många andra crucife-
rer. På sensommaren utgör bl.a. kungsmynta, 
bergmynta, renfana, malört och äkta johannes-
ört karaktäristiska inslag. 

Eggegrund ingår sedan 1986 i Riksmus& 
ets nät av fågelstationer. Stationen är beman-
nad från 1 april till 10 november med avbrott 
mellan midsommar och sista juli. Sedan 1977 
har över 50 000 fåglar ringmärkts på fågelsta-
tionen. Årligen görs fynd av anmärkningsvär-
da rariteter. Bl.a. har flera östliga arter note-
rats t ex taigasångare, brunsångare, kungsfå-
gelsångare och videsångare. 

Öns egen häckfågelfauna är också intres-
sant med bl. a. en stor silvertärnekoloni, ros-
karl (ca 8 par) och tobisgrissla (ca 20 par). Små-
fågelfaunan är förhållandevis artrik. Bl.a. har 
häckning av höksångare konstaterats. 

Eggegrund är flitigt besökt under högsom-
maren och ön är en populär gästhamn för lång-
seglare. På grund av det ringa vattendjupet och 
den oskyddade hamnen är det emellertid inte 
möjligt att ta sig in till Eggegrund vid hård nord-
lig vind. Ön har således betydande rekreativa 
värden. 

Sammantaget utgör de vetenskapliga na-
turvärdena det tyngst vägande bevarandemo- 
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tivet. Därför är Eggegrund av riksintresse för 
naturvård. Den intressanta växtligheten och 
öns utnyttjande för fågelforskning saknar mot-
svarighet i länet. Eggegrund bör skyddas mot 
exploatering och skötas till förmån för såväl 
vetenskapliga naturvärden som rörligt frilufts-
liv, fågelforskning och andra naturstudier. 

72 
TESTEBOANS 
DELTA 
- intressant fågelliv 

ZBFG 
II/NR 
Riks-N 
13 HNV 
13 H NO 

70 
VARVA 
- jättegrytor 

 

Strax före utloppet i Gävlebukten bryter Teste-
boån genom Gävleåsen och myrmar med ett 
delta i Inre Fjärden. Amynningen omges av 
mäktiga svämsandfält. Svämsand bygger ock-
så upp deltat. 

GF 
III/1 
13 H NV  

Vid kanten av Gävleåsen i Varva där berggrun-
den går i dagen, finns ett litet område med jät-
tegrytor som bildats av smältvattenströmmar 
under istidens slutskede. Inom en yta på ca 
35x20 meter finns flera större och mindre häl-
lar med ett 20-tal vackert utformade grytor och 
glacifluviala rännor. 

Området bör undantas från exploatering 
och eventuellt skyddas då fossila jättegrytor är 
en ovanlig företeelse i länet. 

71 
STRÖMSBRO 
GRAVFÄLT 
- gravfält på 
Gävleåsen med 
intressant flora 
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Gravfältet i Strömsbro är egentligen uppdelat 
på två skilda gravfält, ett större och ett min-
dre, med sammanlagt ca 45 gravhögar och ett 
50-tal stensättningar. Gravfälten har anlagts 
på åsen vid den vikingatida havsstranden. 

Vegetationen på gravfälten är mycket in-
tressant. På det torra sandiga åsmaterialet 
kring gravkullarna har en hedartad torrängs-
vegetation utbildats. Växtligheten domineras 
av ljungväxter med inslag av bl.a. kattfot, vår-
starr, backstarr, gul fetknopp, kantig fetknopp, 
tjärblomster och väddklint. Även nagelört och 
den sällsynta sanddraban förekommer i stor 
mängd. 

Vegetationen är känslig för övergödning 
(eutrofiering) och igenväxning. Vården av  gray-
fältet bör utföras med särskild hänsyn till den 
märkliga floran. 

Stora delar av deltat har genom åren fyllts 
ut och ingår nu i Näringens industriområde. 
Andra delar har använts som kommunal sop-
tipp. Av de forna vidsträckta strandnära våt-
markerna mot Inre Fjärden, de sk Avasältor-
na, kvarstår idag en ca 25 ha stor våtmark. 

Under 1800-talet, när Avasältorna ännu 
hävdades, och fram till 1950-talet var Testebo-
åns delta en betydande rastlokal för vadare och 
andra våtmarksbundna fåglar. Carl  Hartman  
beskrev 1859 sältorna som "temligen vid-
sträckta, mycket låga och derföre vid högt vat-
ten ofta öfversvämmade, sparsamt gräsbevux-
na stränder uppkomna troligen inom det sista 
århundradet genom den gamla sjöbottnens 
höjning". Han beskriver också fågellivet och 
anger att "vadarna förekom i ofantliga skaror". 
Fram till mitten av 1900-talet kunde de flesta 
av våra nordiska vadare observeras i området. 

Genom igenväxning och utfyllnad har del-
tats betydelse som rastlokal avtagit. Det är dock 
fortfarande en mycket intressant och från Gäv-
le lättillgänglig fågelbiotop. Änder, gäss, svanar 
och en del rovfåglar uppehåller sig i deltat el-
ler ses sträcka förbi. I anslutning till deltat 
finns också flera bra lokaler för nattsångare. 

Strandskogarna vid Testeboåns utlopp do-
mineras av fuktskogar av klibbal. På många 
ställen förekommer grov alskog innehållande 
rikligt med döda och döende träd vilket gör bi-
otopen särskilt intressant ur fågelsynpunkt 
(och sannolikt även för insektslivet). Mindre 
hackspett häckar med flera par, vitryggig hack-
spett och mindre flugsnappare har observerats. 
Stjärtmes, näktergal och stenknäck är andra 
exempel på lövskogsarter som förekommer i 
området. 

Från botanisk synpunkt är framför allt Ava-
sältan av intresse eftersom motsvarande ve- 
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getation nu är försvunnen från övriga delar av 
Inre Fjärden och saknar motsvarigheter i an-
dra delar av länet. Vegetationen på sältan do-
mineras av gräs och lågstarr med inslag av 
strandväxter. Till karaktärsarterna hör kärr-
silja, rödsvingel, krypven, norrlandsstarr och 
gråstarr. 

Vegetationen övergår gradvis i Inre Fjärd-
ens vattenområden som domineras av sjösäv, 
kaveldun, jättegröe och med stora mängder 
vekesäv och missne i övergångszonen. På Ava-
sältan förekommer också en del rariteter som 
åkerbär, nickskära och flera arter slamkrypor. 

Området kring Testeboåns mynning är 
mycket flitigt besökt, inte minst av fiskare. I 
maj sker ett intensivt mete efter vimma och i 
någon mån id. Svenska rekordet för vimma (för 
närvarande 1310 g) har under en följd av år 
satts i Testeboån. Amynningen innehåller ock-
så rikligt med aborre och gädda. Åmynningen 
är en viktig förbindelselänk för uppvandrande 
lax och öring till lekområden högre upp i ån. 

Testeboåns delta, skyddat som naturreser-
vat 1997, tillhör riksintresseområdet kring 
Testeboån. Det är angeläget att de resterande 
delarna av Testeboåns delta skyddas mot yt-
terligare exploatering. Vikten av att strand-
skogarna undantas från exploatering, skogs-
bruk och skadegörelse måste särskilt framhål-
las, bl a på grund av den mycket intressanta 
fågelfaunan och att skogen har en viktig eko-
logisk funktion som spridningskorridor för den 
lövskogsbundna faunan. Den tjänar vidare 
som buffert mellan industriområdet och Avans 
våtmarker och vattenområden. 

73 
STENBÄCKEN 
- bäckravin med 
rik flora 
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Stenbäckens nedre lopp, före utflödet i  Gavle-
ån, är utbildad som en 10-12 meter djup ravin 
med branta sidor och några korta men djupa 
sidoraviner. Ravinsystemet har uppkommit 
genom att Stenbäcken och dess biflöden ero-
derat sig ner i Gavleåbäckenets mäktiga mjä-
laslätt. 

Den skuggiga, fuktiga och kväverika mjä-
lamarken i ravinbranterna bär under ett tak 
av gråal, lönn och alm en rik busk- och örtflo-
ra. Några av de typiska arterna är hassel, try,  

måbär, tibast, strutbräken, rödblära, kirskål, 
ormbär, trolldruva, stinksyska, hässleklocka, 
vitsippa, blåsippa och liljekonvalj. För de till sin 
utbredning sydliga arterna lungört, storrams 
och vätteros är Stenbäcksravinen en av de 
nordligaste kända lokalerna i landet. 

Även om Stenbäcksravinen som geologisk 
bildning är intressant är det dock vegetatio-
nen som gjort ravinen till en vallfartsort för 
många naturintresserade Gävlebor. Som na-
turvårdsobjekt är Stenbäcksravinen av myck-
et hög rang. 

För att bevara Stenbäckens ravin som geo-
logisk bildning och som intressant naturmiljö, 
har den skyddats som naturvårdsområde en-
ligt § 19 naturvårdslagen. 

74 
KUNGSBÄCKEN 
- bäckravin med 
intressant flora 

Valsjöbäcken rinner ut i Gavleån vid Kungs-
bäck i närheten av Högskolan och kallas här 
Kungsbäcken. Bäcken är delvis kanaliserad 
men rinner den sista delen i sin ursprungliga 
fåra. Ju närmare mynningen desto djupare är 
bäcken nedskuren i de mäktiga isälvsavlag-
ringar som omger Gavleån. Den sista biten 
kantas bäcken av ca 10 meter höga ravinslän-
ter. Flera små grunda forsar förekommer lik-
som delvis meandrande aysnitt och rester ef-
ter gamla nu övergivna bäckfåror. En anslu-
tande bäck har också skurit sig ned i sedimen-
ten och bildar en liten sidoravin. Vattenstån-
det vid mynningen påverkas något av  Gavle-
åns dämning. 

Ravinen intas av lundartad lövskog av alm, 
gråal, hägg och lönn. I ravinens botten finns 
en välutvecklad ravinvegetation med vackra 
bestånd av strutbräken. Lokalt bildar denna 
resliga ormbunke nästan två meter höga be-
stånd. Bland övriga intressanta ravinväxter 
kan nämnas svalört, bäckbräsma, lundstjärn-
blomma och trolldruva. I några slänter förekom-
mer en mer kulturpåverkad flora med bl a kir-
skål och rödblära. 

Den förhållandevis opåverkade bäckfåran 
och ravinen har stora bevarandevärden, främst 
genom att den ursprungliga ravinvegetationen 
är så väl bibehållen. 

BZGF 
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77 
LIMÖARKIPELAGEN 
- kalköar med 
intressant geologi 
och flora 
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I Gävlebukten söder om Utvalnäs ligger en 
mindre ögrupp, omfattande de större öarna Lim-
ön och Römaren samt ett 15-tal mindre öar och 
skär. 

— Gävle — 

75 
VILLAN 
- lundartat park- 
och skogsområde, 
rikt fågelliv 
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Villan är benämningen på ett ca 12 ha stort 
skogsområde vid Inre Fjärden. Tidigare fanns 
här en villa med tillhörande trädgård som äg-
des av tobaksfamiljen  Rettig.  Trädgården har 
med åren förvildats och är på väg att övergå i 
lövurskog. 

I dag finns här en brokig blandning lövträd med 
bl a högvuxna almar, klibbal och björk. Under-
vegetationen är lundartad men starkt kultur-
betingad med backlök, vitsippa, parkgröe, vår-
lök, dvärgvårlök, brännässlor, hallon, kirskål, 
nejlikrot m.fl.. Här förekommer också parkfrö-
inkomlingarna vitfryle och skogsstarr. An-
gränsande skogar är av mer blandad karaktär 
med både ung björkskog och äldre blandskogar 
med örtrik undervegetation. Lokalt finns troll-
druva, träjon och den i länet mycket ovanliga 
smånunneörten. 

De relativt stora arealerna gammal löv-
skog är sannolikt den viktigaste förklaringen 
till det rika fågellivet vid Villan. Mindre hack-
spett, grönsångare, härmsångare, rosenfink 
och stenknäck observeras regelbundet. Vitrygg-
ig hackspett har häckat. Mindre flugsnappare 
och sommargylling har noterats. 

Stränderna mot Inre fjärden är mycket 
näringsrika. Detta märks inte minst på vat-
tenvegetationen som innehåller ett stort an-
tal näringskrävande arter. I lugna vikar om-
givna av hög vass dominerar arter som kors-
andmat, hornsärv, vattenpest, kransslinga och 
trubbnate. I de leriga vassarna förekommer de 
mindre vanliga strandväxterna hästskräppa, 
åkerpilört, bitterpilört och tiggarranunkel. 

Området vid Villan är i många ayseenden 
starkt kulturpåverkat och de vetenskapliga 
naturvärdena kan ifrågasättas. Artrikedomen 
är dock påfallande med ett anmärkningsvärt 
stort antal mycket ovanliga fåglar och växter. 
Skogen fyller dessutom en viktig funktion som 
grönområde och för rekreation. Det är därför 
önskvärt och angeläget att skogen vid Villan 
undantas från exploatering och lämnas att ut-
vecklas fritt. 

76 
RUDSJÖN 
OCH KASTSJÖN 
- näringsrika sjöar 
med rikt fågelliv 

Sjöarna Rudsjön och Kastsjön är två mycket 
näringsrika och vegetationsrika sjöar som i 
sen tid aysnörts från havet. I dag omges sjöar-
na av bostadsområden och av Korsnäs industri-
er. Rudsjön är bevuxen av vassar av bladvass, 
säv och kaveldun. I den centrala delen finns 
öppna vattenytor med flytbladsvegetation. Vat-
tenvegetationen är ovanligt rik på kalk- och 
näringskrävande arter, bl.a. korsandmat, dy-
blad, kransslinga och vattenpest. I ruggar av 
vass och starr finns strandklo, slokstarr och 
kärrbräken. Kastsjöns vegetation är snarlik. 

Rudsjön är en god fågelsjö. Förutom en stor 
skrattmåskoloni häckar i sjön bl.a. skäggdop-
ping, svarthakedopping, brunand, rörhöna och 
sothöna. Under våren rastar ofta bläsänder och 
knipor. Vigg utnyttjar sjön som övernattnings-
lokal. Runt sjön löper ett välfrekventerat mo-
tionsspår. Sjöarna med omgivning har genom 
sitt läge i tätorten en mycket stor betydelse för 
rekreation och friluftsliv. Tillsammans med de 
zoologiska och botaniska värdena ger detta 
området mycket stora lokala bevarandevärden. 
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I söder gränsar området mot odlad mark. 
Här finns en del intressanta rester av ängsve-
getation med arter som svartkämpar, brudbröd, 
slankstarr och ängshavre. I åkerkanten före-
kommer de mycket sällsynta gräsen gullhav-
re och raklosta. 

Villan är mycket välbesökt inte bara av 
ornitologer utan även av fiskare och närboen-
de. Hög grad av ayskildhet, trots den goda till-
gängligheten, gör skogen till ett viktigt grön-
område i Gävle. 

47 



— Gävle — 

Öarna byggs helt upp av morän som hu-
vudsakligen består av Gävlesandsten och den 
anslutande kambroordoviciska lagerserien 
som återfinns på Bottenhavets botten. Särskilt 
rikligt förekommande är de röda och grågröna 
ortocerkalkstenarna. Moränen består delvis till 
90 procent av sådan kalk. I kalken ingår fossil 
av ortoceratiter, trilobiter och flera andra djur-
grupper. På grund av den höga kalkhalten har 
tidigare kalkfångst förekommit i industriell 
skala på Limön. 

Den höga kalkhalten har, sannolikt i kom-
bination med fördelaktigt klimatläge, gjort att 
flera växter här påträffas på sina nordligaste 
växtplatser. Särskilt intressant vegetation och 
flora hyser de maritima örtbackarna på Limön, 
Granskär, Gräsharen och Römaren. 

De största örtbackarna och den rikaste 
ängsfloran finns kring hamnen på Limön. Fö-
rekomsten av rariteter som natt och dag, spå-
tistel, mandelblomma, grådraba och sanddra-
ba gör detta till en av länets intressantaste 
växtlokaler. 

På flacka och exponerade strandavsnitt 
finns ofta en välutvecklad lövbård och breda 
strandsnår av havtorn och andra buskar. Så-
dana stränder är mycket artrika med många 
intressanta inslag. Hit hör blåhallon, vej de och 
stenfrö. I den övre delen av den öppna strand-
ängen förekommer lokalt kalkälskande fukt-
ängsarter som sumpgentiana, rosettjungfrulin 
och vildlin - förr också honungsblomster. 

De flesta av öarna är mycket hårt exploa-
terade med fritidsbebyggelse vilket inskränker 
möjligheterna att röra sig fritt. På Limön är 
dock bebyggelsen koncentrerad till öns västra 
del. Här finns också en badplats och en natur-
stig samt daglig båtförbindelse med Gävle. Ön 
är därför ett populärt och välbesökt utflyktsmål. 

Ögruppens botaniska och geologiska vär-
den utgör de avgörande motiven till den höga 
klassningen. Den geologiska uppbyggnaden 
torde ha få motsvarigheter i landet utanför Gäv-
lebukten. Gävlebuktens öar är av riksintres-
se för vetenskaplig naturvård. 

För att värna om tillgängligheten och de 
vetenskapliga naturvärdena är det viktigt att 
fritidsbebyggelsen på öarna inte tillåts expan-
dera. Strandängar, lövbårder, småkärr och 
klapperstensfält är exempel på skyddsvärda 
biotoper som inte får skadas. Örtbackarna är i 
akut behov av skötselinsatser för att inte växa  

igen ytterligare. En regelbunden skötsel är en 
förutsättning för att ängarna skall kunna be-
stå. 
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Orarna är den största av öarna i Gävlebukten. 
Ön är fortfarande helt oexploaterad av industri-
er och fritidsbebyggelse. Orarna är också klas-
sad som riksintresse för naturvård och någon 
tvekan om öns särprägel ur botanisk synvin-
kel torde inte föreligga. 

Höjdskillnaderna på ön är obetydliga. Höj-
den över havet överstiger endast undantags-
vis fem meter. Tack vare de mycket flacka 
stränderna är landtillvinningen särskilt stor. 

Oramas storlek och låga topografi, i kom-
bination med landhöjningen och markens höga 
kalkhalt, är grundförutsättningarna för den 
exklusiva strand- och fuktängsfloran. Särskilt 
i de södra delarna, där frekvensen kalk i mo-
ränen lokalt uppgår till 75 procent, finns vid-
sträckta strandängar kantade av breda hav-
tornsbårder. Lokalt förekommer s k saltytor och 
kalkvätar där arter från strand och kalkfukt-
äng blandas. Till de mer anmärkningsvärda 
inslagen hör sumpgentiana, dvärgarun, vild-
lin, kärrknipprot, majviva och den exklusiva 
kalkkärrsmossan Scorpidium turgescens. 

Både på Orarna och anslutande småöar 
förekommer välutvecklade havtoms- och löv-
trädsbårder. På småöarna väster om Orarna 
avlöses havtornsbården av klibbal och ädellöv-
bestånd - något som är mycket ovanligt utmed 
Norrlandskusten. 

Även de inre delarna av ön är intressanta. 
Här finns många små, periodvis vattenfyllda 
gölar och några större tjärnar med intressant 
flora och fågelfauna. Här och var i skogen, sär-
skilt i den södra delen, förekommer också små 
översilade kalkfuktängar. Dessa omges ofta av 
reliktförekomster av havtorn och hyser en sär-
deles rik flora. Bl.a. är slankstarr, hårstarr, 
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HEMLINGBY 
NATURVÅRDS-
OMRÅDE 
- friluftsområde 
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Hemlingby är Gävles viktigaste friluftsområ-
de. För att trygga behovet av oexplaterad natur 
aysattes 1988 ca 900 ha av skogarna söder om 
Hemlingby som naturvårdsområde. Syftet är att 
skydda ett viktigt område för rekreation och 
bevara landskapsbild och kulturlandskap. 
Skyddet innefattar förbud mot byggande och 
annan exploatering men ayser inte att förhin-
dra skogsbruk eller annan pågående markan-
vändning. 

Grunden till den riksbekanta Hemlingby-
anläggningen lades 1953 då  Skid-  och Frilufts-
främjandet fick överta den gamla vaktmästar-
bostaden vid vattenreservoaren på Hemlingby-
berget. Verksamheten inriktades från början 
på att dels anlägga en skidbacke på Hemling-
byberget, dels anlägga motionsspår i omgiv-
ningarna. Efter omfattande kompletteringar 
och tillbyggnader invigdes anläggningen 1959 
då samtidigt landets första belysta motionsspår 
stod klart. 

Uppbyggnaden av friluftsverksamheten i 
Hemlingby var i många ayseenden ett pionjär-
arbete. Studiebesöken var otaliga och Hemling-
by fick bilda mönster för många liknande an-
läggningar i olika delar av landet. 

Kärnan i friluftsområdet Hemlingby är den 
i flera etapper tillbyggda Hemlingbystugan. Där 
finns i dag hotell, restaurang, konferensloka-
ler, bad- och bastuanläggning, friskvårdscen-
tral m m. Nära stugan finns dels en belyst skid-
backe med liftar, dels en spårcentral. Från den-
na utgår åtminstone sju spår och leder, 2 till 
15 km långa, flera av dem med belysning. Hem-
lingby är också en knutpunkt för Gästrikele-
den. En tre kilometer lång naturstig komplet- 

— Gävle — 

Trots att Gavleån mellan Forsbacka och 
Mackmyra är reglerad är området av stort in-
tresse för friluftslivet, både som fiskevatten och 
som strövområde. Genom ny vattendom har 
vattenföringen i den outbyggda norra forsarmen 
vid Mackmyra ökat väsentligt till stor fördel för 
vattenlevande växter och djur. 

smalfräken, flugblomster och darrgräs ovanligt 
ymnigt företrädda. 

De breda strandängarna runt ön hyser ock-
så ett förhållandevis rikt fågelliv med häckan-
de och rastande änder och vadare. 

Orarna tillhör länets allra värdefullaste 
naturvårdsobjekt. Öns naturförhållanden med 
rikt differentierade strandängar och kalkfukt-
ängar har inget motstycke i länet och torde till-
och med sakna motsvarighet i landet utanför 
Öland och Gotland. Det är särdeles angeläget 
att Orarna och angränsande småöar undantas 
exploatering och nybebyggelse. För att garan-
tera ett varaktigt skydd bör ön med omgivningar 
aysättas som naturreservat. 
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Gavleån är reglerad vid bl.a. Forsbacka och 
Mackmyra. Mellan dessa båda fördämningar är 
ån lugnflytande, ofta med stor utbredning och 
till stor del omgiven av våtmarker. Nedströms 
Mackmyra är ån smalare och delvis forsande. 

Gavleån är ett förnämligt kräftvatten med 
ett normalt mycket rikt bestånd av flodkräfta. 
Hittills har denna stam förskonats från kräft-
pest och stora kräftfångster har tagits varje år. 
Under de första åren av 1990-talet har dess-
värre en annan svampsjukdom drabbat kräf-
torna i både Storsjön och Gavleån med ödesdi-
ger konsekvens för beståndet. 

På grund av att flera vandringshinder i ån 
effektivt hindrar all uppvandring av fisk, sker 
årligen utsättning av regnbåge i Gavleån. Ut-
sättningar av stationär öring har också före-
kommit med lyckat resultat och goda återfång-
s ter . 

Vatten- och strandvegetationen är bitvis 
rik. Vid Mackmyra finns bl a en liten restföre-
komst av den mycket sällsynta ormbunken 
safsa. Ån har dessutom ett visst intresse som 
fågellokal. 

Den stora parken vid Mackmyra Bruk an-
lades en gång i tiden i anslutning till brukets 
herrgård. Parken är ett omtyckt utflyktsmål och 
strövområde. 
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terar utbudet. Inom Hemlingbys friluftsområ-
de finns dessutom raststugor, vindskydd, grill-
platser m m. 

Hemlingbys friluftsområde är ca 900 ha 
stort. Topografin är i den södra delen mycket 
flack medan den norra tredjedelen närmast 
Hemlingbystugan är småkuperad. Högst är 
Hemlingbyberget. 

Den södra flacka delen karaktäriseras av 
vidsträckta, delvis dikade myrmarker. Störst 
är den ca 100 ha stora Bläckmuren, som är ett 
helt intakt myrkomplex med blöta kärr och 
insprängda mosspartier. Myrens flora är fattig, 
men fågellivet är förhållandevis rikt med bl.a. 
flera häckande vadararter. Myren är väl un-
dersökt och dokumenterad. Bläckmuren har 
ett betydande naturvärde genom sin storlek, 
orördhet och fågelrikedom. Närheten till Gäv-
le och till Hemlingby stärker vikten av att my-
ren bevaras. 

I nordöstra delen av naturvårdområdet lig-
ger ytterligare en värdefull myr - Kvarnmuren. 
Myren är ett öppet eller glest tallbevuxet rik-
kärr av högstarrtyp. Flera krävande högvuxna 
starrarter finns i området bl. a. ängsstarr, klubb-
starr, plattstarr och tuvstarr. Frånvaron av di-
ken och närheten till Gävle stärker de bota-
niska bevarandevärdena. 

Inom friluftsområdet finns några små sjö-
ar. Hemlingbysjön är den största, men den 
omges av ett stort antal fritidshus vilket ty-
värr begränsar tillgängligheten till sjön. 

Rester av det äldre odlingslandskapet före-
kommer rikligt, t ex runt Hemlingbyberget, 
väster om Hemlingbysjön och vid Gammelbyn 
i Järvsta där åkrarna fortfarande brukas. Kän-
netecknande för området kring Hemlingbyber-
get är rikedomen på välbevarade stengärdsgår-
dar. 

Den helt dominerande naturtypen i natur-
vårdsområdet är barrskog med inslag av löv. 
Floran är förhållandevis artrik I anslutning till 
de äldre odlingsmarkerna förekommer flera 
torrängsväxter t ex brudbröd, kantig fetknopp 
och småborre. Andra intressanta växter är 
skogsknipprot, ormtunga, strandviol och ryl. 

Hemlingby är Gävles viktigaste friluftsom-
råde. Det har en strövvänlig natur med intres-
sant flora och fauna. Spår, leder och andra an-
läggningar utnyttjas flitigt av ett stort antal 
besökare. 

Bläckmuren, Kvarnmuren, Nybrännmu-
rama och ett par mindre myrar norr om den 
sistnämnda ingår i Myrskyddsplan för Sverige 
(Nr X21). 

81 
GRAVFÄLT 
I HEMLINGBY 
- hage med 
intressant ängsflora 

BFLK 
II/1 
13 H NV  

Vid Anders-Larsgården, strax innan infarten 
till Hemlingby friluftsområde, finns rester av 
det äldre odlingslandskapet i form av bl a en 
mindre åkerfigur som till stor del omger en li-
ten moränrygg. Kring krönet av denna finns 
en serie gravhögar som hägnats in för bete. 

En större del av hagen har ett glest träd-
och buskskikt av rönn, hägg och rosbuskar. I 
den dock helt öppna sydvända sluttningen, finns 
fragment av torrängsvegetation av ängshavre-
typ. Floran är i dessa partier artrik med bl.a. 
ängshavre, flentimotej, vårstarr, backklöver, 
brudbröd och tjärblomster. I kanterna mot åker-
marken är floran mer trivial som en följd av 
gödselpåverkan. 

Gravfältet har ett mycket högt bevarande-
värde dels på grund av de kulturhistoriska spå-
ren men också som en av de sista och troligen 
den värdefullaste ängsresten i Hemlingbyom-
rådet. Till värdet bidrar den intressanta floran 
och vegetationen, lättillgängligheten nära tät-
orten och Hemlingby friluftssområde. Gravfäl-
tet har tidvis betats av får eller hästar och röjs 
regelbundet för att gynna floran och bibehålla 
landskapsbilden. Det är viktigt att området 
hävdas kontinuerligt. 

82 
VÄSTERÅKERN, 
HAGMARK 
I HEMLINGBY 
- ålderdomligt 
odlingslandskap 

Sydväst om Hemlingbyberget, strax utanför 
Hemlingby naturvårdsområde, finns ett intres-
sant kulturlandskap, delvis trängt mellan be-
byggelse och trafikleder. Det omfattar både en 
större hästhage och några åkrar som utnytt- 

LKBF 
II/1 
13 H NV  
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jas för vall- och spannmålsodling. Området är 
osedvanligt rikt på rester efter det äldre od-
lingslandskapet. 

Det äldre kulturlandskapet blir särskilt på-
tagligt genom ett komplext system av sten-
gärdsgårdar vilka tydligt visar hur betande bo-
skap stängslats ut från åkrar och odlingslot-
ter. I området finns också talrika odlingsrösen, 
ett par äldre lador och flera ålderdomliga åker-
figurer. Hagmarken innehåller både gamla åk-
rar, betad skog och partier som under lång tid 
tjänat som naturliga fodermarker genom bete 
eller slåtter. 

Hagen är förhållandevis hårt betad av häs-
tar. Grässvålen är tät och kortsnaggad, präg-
lad av långvarig hävd. Ett stort antal hävdbero-
ende ängsväxter ingår i floran men lever re-
ducerade till dvärgformer på grund av det in-
tensiva betet. Bland de intressantare arterna 
kan nämnas tjärblomster, rödkämpar, brud-
bröd, gullviva, blåsuga och slåtterfibbla. Hagen 
är också rik på ängssvampar (bl a flera vax-
skivlingar). 

Området hyser såväl botaniska som kul-
turhistoriska och landskapsestetiska värden. 
Systemet av stengärdsgårdar torde vara bland 
det mest omfattande och bäst bevarade i länet. 
Det är därför synnerligen angeläget att häv-
den bibehålles även om de botaniska kvalite-
terna på sikt skulle tjäna på ett något lättare 
betestryck där ängsfloran periodvis fick möj-
lighet att blomma och sätta frukt. Vissa delar 
kan med fördel öppnas ytterligare. 

83 
RUNSTENSÄNGEN 
- gravfält med 
rik flora 

BKF 
I/1 
13 H NV  

Det vikingatida gravfältet vid Järvsta innehål-
ler ett tiotal gravrösen och ett 30-tal stensätt-
ningar. I anslutning till gravfältet finns också 
en runsten av Gävlesandsten. 

Runstensängen är en klassisk och av bo-
tanister välbesökt växtlokal, känd för sina kalk-
gynnade och värmekrävande torrängsväxter. 
Ängen tillhör, tillsammans med motsvarande 
marker på Limön, Eggegrund och Römaren, 
länets värdefullaste och mest välbevarade 
ängshavretorrängar. Den rikaste växtligheten 
återfinns i de solexponerade sydslänterna. Här  

finns en mängd för länet sällsynta arter, t ex 
flentimotej, kantig fetknopp, backklöver och 
brudbröd. Här finns också en utpräglad våras-
pekt med bl.a. vårstarr, backstarr, backförgät-
migej och vårveronika. Av övriga hävdgynna-
de växter kan ängsnejlika, backglim, darrgräs, 
svart- och rödkämpar, röd- och väddklint samt 
rockentrav nämnas. På krönet av slänterna och 
på gravhögarna är vegetationen mer hedartad. 
Svackorna är desto yppigare och troligen göd-
selpåverkade. Ängen har sannolikt varit kon-
tiuerligt hävdad under en mycket lång tid. 

Storleken, den intressanta floran med en 
ovanlig vegetationstyp och många sällsynta 
och hotade arter i kombination med de kultur-
historiska lämningarna gör Runstensängen 
mycket värdefull. Till värdet bidrar lättillgäng-
ligheten och närheten till tätorten. 

Gravfältet är skyddat enligt fornminnesla-
gen. Det är viktigt att det hålls öppet vilket ti-
digare skett med årlig landskapsvård. Vården 
bör tryggas på lång sikt och på bästa sätt an-
passas till områdets vegetation och flora. 

84 
JÄRVSTA, 
NORRA HAGEN 
- hagmark med 
intressant ängsflora 

Den norra hagen i Järvsta utgörs av en lång-
sträckt moränrygg som på alla sidor omges av 
uppodlade sedimentmarker. 

I de öppna sydexponerade delarna i väster, 
som betades fram till 1985, finns en intressant 
och representativ torrängsvegetation av ängs-
havretyp. Vegetationstypen innehåller ett fler-
tal i länet sällsynta och hotade ängsväxter. Av 
särskilt intresse är förekomsten av flentimo-
tej, backklöver och kantig fetknopp. Andra ka-
raktäristiska arter är tjärblomster, gulmåra, 
brudbröd, backglim och femfingerört. 

Även i hagens östra del finns små fragment 
av ängshavretorräng. På krönet av kullen finns 
en serie gravrösen från järnåldern. 

För att gynna de solälskande torrängsväx-
term har skogen i den östra delen delvis av-
verkats och betet återupptagits och utvidgats 
till att omfatta hela moränryggen. 

KB 
II/1 
13 H NV 
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Hagen i Järvsta har ett mycket högt värde 
som ett representativt exempel på en örtbacke 
av sydöstsvensk typ med örtrik ängshavretorr-
äng. Vegetationstypen är ovanlig i länet. Det 
är viktigt att den fortsatta hävden tryggas. 

85 
BJÖRSJÖN 
- igenväxande sjö 
med rikt fågelliv 

BZF 
II/ 1 
13 H NV 

Björsjön är en grund vegetationsrik sjö domi-
nerad av vass med inslag av smalkaveldun och 
säv. Hela sjön omges av ett brett gungflybälte. 
I kanterna finns öppna vattenytor med lös dy i 
ytan. I de centrala delarna förekommer något 
större öppna vattenytor. Sjöns vatten är tämli-
gen kalkrikt vilket tydligt märks på växtlighe-
ten. Gungflykärren är utbildade som rikkärr 
med bl.a. ängsnycklar, tagelsäv, hirsstarr och 
kärrsälting samt en välutvecklad och rik moss-
flora (med arter som kärrkammossa, kärrklo-
mossa, spjutmossa och piprensarmossa). På 
flytöar och sviktande gungflyvassar förekom-
mer också strandklo, slokstarr, trindstarr och 
dvärgmåra. 

Väster om sjön finns intressanta blandsko-
gar med artrik örtflora. Bland mer skyddsvär-
da inslag kan nämnas lungört, vårärt, sårlä-
ka, ögonpyrola och nästrot. I den sumpiga gran-
björkskogen väster om sjön finns en ovanligt 
rik förekomst av den sällsynta ormbunken 
granbräken. 

Björsjön är en tämligen god fågelsjö som 
genom sin närhet till Gävle har betydande lo-
kala fågelskyddsvärden. 

Dikning i Björsjöns närområde kan inte 
tillåtas. Skogsbruk bör bedrivas med stor var-
samhet.  

nen. Bland intressantare arter kan här näm-
nas ängsnycklar, klubbstarr, ängsstarr och den 
starkt kalkkrävande näbbstarren. 

De västra delarna är betydligt fattigare. I 
höljor efter den sänkta tjärnen förekommer ett 
sterilt bestånd av jättestarr och på den nakna 
torven har småsileshår och strandlummer 
vandrat in. 

I samband med att Stortärnan (förr Alder-
tärn) sänktes, vilket skedde omkring 1915, har 
kalamus rapporterats från området. Detta är 
den enda kända rapporten om arten från lä-
net. Den blev dock sannolikt inte långvarig - i 
vart fall har den inte kunnat återfinnas. 

Dikena i myren är i dag nästan helt igen-
växta och någon risk för att den kvarvarande 
rikkärrsvegetationen påverkas negativt finns 
inte. Nydikning som påverkar myren kan inte 
tillåtas. 

87 
BERGHÄLLAR 
VID SIKVIK 
- berghällar mot 
havet med rik flora 

Sydost om Varvsudden och vid Sjöhagen i Sik-
vik finns exponerade berghällar med intres-
sant torrängsvegetation. Hällarna består, åt-
minstone delvis av rikare bergarter (diabas) 
vilket tydligt påverkat floran. Karaktärsarter 
på båda lokalerna är gulmåra, getrams, gaffel-
bräken, harmynta, gul fetknopp och fältmalört. 
Andra intressanta inslag är bl.a. kungsmynta, 
vanlig låsbräken, nagelört och väddklint. 

Hällarnas växtlighet är mycket intressant 
med flera skyddsvärda inslag vilket väl moti-
verar att de undantas från alla ingrepp som kan 
komma att påverka floran. 

B 
III / 1 
13 H NO  

86 
STORTÄRNAN 
-myr med 
rik flora 

B 
III/ 1 
13 H SO 
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88 
STORMUREN 
FÄBODMUREN 
- myrkomplex 

GH 
III / 1 
13 H SV 

Myrområdet kring den lilla och sedan länge 
sänkta tjärnen Stortärnan innehåller intres-
santa rikkärrspartier. De mest utpräglade rik-
kärren förekommer öster om den forna tjär- 

Stormuren och Fäbodmuren bildar ett sam-
manhängande ca 175 ha stort myrkomplex med 
kärr, sumpskog och en mosse. Komplexets 
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centrala del kring Stormuren intas av blöta 
öppna kärr med omfattande lösbottenpartier. 

Myrkomplexet kan genom sin storlek och 
variation tillmätas vissa b evarandevärden. 
Dikning eller andra ingrepp som kan skada 
myrkomplexet bör inte tillåtas. 

89 
MYR VÄSTER 
	

B 
OM SJÖTORP 
	

III/1 
- intressant 
	

13 H SV 
kärrvegetation 

Myren är mycket blöt och domineras inom sto-
ra delar helt av manshög vass. Torvtäcket är 
sannolikt mycket tunt och vegetationen är 
svagt differentierad. Myren representerar av 
allt att döma ett tidigt igenväxningsstadium och 
har däri sitt största skyddsvärde. 

Dikning eller andra ingrepp som kan ska-
da områdets hydrologi kan inte tillåtas. 

90 
KALKOMRÅDET 
	

BGZF 
SYDOST GÄVLE 
	

1/2 
- område med 
	

Riks-N 
kalkrik morän 
	13 H SO 

och rik flora 
	13 H NO 

Trakten kring byarna Grinduga och Kubbo ut-
gör ett flackt skogslandskap med smärre my-
rar, småtjärnar och bäckar samt enstaka stör-
re vattendrag som rinner ut i havet via den 
grunda sjön Trösken vid gränsen till Uppland. 

Området utgör centrum för moränkalkom-
rådet i sydöstra Gästrikland. Markens kalkhalt 
uppgår till 9-20 procent i finmaterial. I mot-
sats till skärgårdsöarna är dock innehållet av 
grövre kalksten i markytan helt obetydligt (ofta 
mindre än en procent). Kalken härstammar 
från den kambrosiluriska berggrunden i Gäv-
lebukten och Bottenhavet som via nordostisen 
fördes in över östra Gästrikland och stora de-
lar av norra Uppland. 

Växtligheten är tydligt präglad av kalkfö-
rekomsten och den särpräglade floran upp-
märksammades tidigt. En rad kalkbundna och  

för länet i övrigt främmande inslag förekom-
mer t ex flugblomster, skogskorn, idegran, got-
landsag och ramslök. Många andra för övrigt 
sällsynta arter är här påfallande allmänna så-
som tagelstarr, hårstarr, älväxing, sårläka, 
lungört, vårärt, skogsknipprot och nästrot. 

De hotade arterna gulyxne, knottblomster 
och stor låsbräken har här för landet som hel-
het ovanligt starka förekomster. 

Av stort intresse är inte bara de enskilda 
arterna, utan även förekomsten av hela vege-
tationstyper som beroende på markens kalk-
halt och det sydostliga läget är mycket sällsyn-
ta eller saknas i övriga delar av länet. Hit hör 
olika typer av extremrikkärr, kalkfuktängar, 
ängsgranskogar, lövkärr och oligotrofa kalksjö-
ar. 

Den rika förekomsten av ädla lövträd och 
sumpskogar har givit upphov till en ovanligt 
rik kryptogamflora med många starkt hotade 
arter. Hit hör bl.a. hållav, blylav och ringlav. 
Även snäckfaunan har visat sig speciell. 
Många mollusker har här sin huvudsakliga 
förekomst i länet t.ex kalkkärrsgrynsnäcka, 
taggsnäcka, mindre skogsglanssnäcka och 
större kristallsnäcka  (Vertigo  geyeri, Acanthi-
nula aculeata, Aegopinella pura, Vitrea crys-
tallina). 

Inom området finns ett stort antal skydds-
värda lokaler eller särskilt intressanta delom-
råden. Några redovisas kortfattat nedan. 

Kalkområdets norra flik ligger utanför det 
av Naturvårdsverket 1988 utpekade riksintres-
set. Denna del hyser dock i princip samma 
naturkvaliteter och bör behandlas med sam-
ma varsamhet som området i övrigt. 

Det är angeläget att den huvudsakliga 
markanvändningen, skogsbruk, bedrivs med 
hänsyn till den värdefulla vegetationen och flo-
ran och att särskilt stor försiktighet iakttas vid 
de mer känsliga lokalerna. Dikning, lövbe-
kämpning och stubbrytning är exempel på 
brukningsformer där stor restriktivitet bör 
råda. Markberedning bör utföras med skonsam-
mast möjliga metoder. 

Kalkområdet är ett i naturresurslagens 
mening "större opåverkat område". För att be-
vara de stora helhetsvärdena bör därför all eta-
blering av bebyggelse, industrier eller andra 
ingrepp som påverkar naturvärdena t ex kraft-
ledningar, vägar, järnvägar eller andra jämför-
bara verksamheter förbjudas. 
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a. Rikkärr sydväst om Furuvik d. Rikkärr öster om lachiga 

Extremrikkärr som övergår i ett högvuxet vass-
område mot sjön Trösken. Särskilt skyddsvär-
da inslag är här gulyxne, näbbstarr och kärr-
knipprot. 

b. Fleräng 

En mosaikartad lövskog med hyggen och löv-
bestånd samt våta strandkärr mot sjön Trös-
ken. Inslaget av ädla lövträd är stort och döda 
och döende träd förekommmer rikligt. Fågel-
faunan är artrik med bl.a. spillkråka och min-
dre hackspett. Gråspett har observerats vid fle-
ra tillfällen. 

c. Grinduga 

I den lilla byn Grinduga bedrivs i dag aktivt jord-
bruk vid blott en av gårdarna, men där finns i 
gengäld ett stycke genuint odlingslandskap 
med mycket stora helhetsvärden. Visserligen 
återstår bara mindre ytor hävdad naturlig fo-
dermark, men helheten ger ett mycket ålder-
domligt intryck med små flikiga åkerfigurer, 
mellanliggande enbackar, lövrika kantzoner, 
odlingsrösen och trägärdsgårdar. Kantzonerna 
mot omgivande skogsmark är ofta lundartade 
med ask, hassel och andra ädla lövträd. 

I enbackama och framför allt i sydvända 
kantzoner mot åkermarken förekommer torr-
ängsvegetation av ängshavretyp med flera syd-
liga och kalkgynnade ängsväxter. Artrikedo-
men är mycket hög. Bland mer intressanta ar-
ter kan nämnas flentimotej, ängshavre, darr-
gräs, älväxing, piggstarr, brudbröd, backglim, 
backklöver, bergmynta, väddklint och gullviva. 
På odlingsrösen och i solexponerade åkerkan-
ter finns rika förekomster av säfferot. Arten 
är endast känd från ytterligare en lokal i lä-
net. 

Spåren efter äldre tiders hävd är talrika. 
Små slingrande brukningsvägar, äldre myck-
et små åkerytor, talrika odlingsrösen, trägärds-
gårdar och äldre uthus vittnar om detta. 

Odlingslandskapet i Grinduga äger, trots 
den ringa arealen hävdade naturliga fodermar-
ker, mycket stora helhetsvärden. Till dessa 
bidrar den ålderdomliga landskapsbilden, de 
kulturhistoriska spåren, friheten från störan-
de ingrepp och den artrika ängsfloran. Efter 
vissa restaureringsåtgärder kan odlingsland-
skapet i byn bli ett objekt med få motsvarighe-
ter i länet.  

Kärr med välutvecklad extremrikvegetation. I 
sin norra del blir myren allt blötare och över-
går successivt i Tröskens vassområde. Söder 
och väster om myren vidtar sumpskog och ett 
högvuxet alkärr. I kärret återfinns många kalk-
krävande orkide& och starrarter, t ex kärr-
knipprot, vaxnycklar och näbbstarr. 

Rikkärren ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (Nr X22). 

e. Rikkärr vid Älgsjöbäcken 

Två små helt opåverkade rikkärr. Kärren är 
svaga extremrikkärr med flera kalkkrävande 
inslag t ex ängsstarr, tagelstarr och axag. 

f. Lärkeboån 

Lärkeboån har till större delen kvar sitt na-
turliga oregelbundna lopp med många ström-
partier, höljor och lugnare meanderpartier. De 
naturliga vattenståndsväxlingarna medför att 
ån på flera ställen bräddar över och ger upphov 
till intressanta våtmarker. 

Växlingen mellan strömmar och höljor ska-
par goda fiskbiotoper och gör ån lämplig för fis-
ke. Det stora inslaget av klibbal, björk, asp och 
ädla lövträd samt anslutande våtmarker gör 
området värdefullt för faunan. Åns lövbårder 
och lövkärr utgör mycket lämpliga biotoper för 
vitryggig hackspett, vilken också tidigare haft 
ett säkert tillhåll här. 

De botaniska värdena är mycket stora. 
Många av de vegetationstyper som uppträder i 
anslutning till ån saknar motsvarighet i an-
dra delar av länet. Hit hör al-askkärren och 
starrängar med jättestarr och hampflockel. 

Ett stort antal kalkkrävande lund- och våt-
marksväxter förekommer vid ån, t ex sårläka, 
underviol, stor låsbräken, älväxing och ängs-
starr. 

g. Hobäckstjärnen 

Hobäckstjärnen är en oligotrof kalkvattensjö. 
Den är grund och omgiven av höga vassbälten. 
Vegetationen är typisk för kalkområdet men 
relativt artfattig. I vassbården växer bl. a. 
strandklo och gulyxne. Intill bäcken söder om 
tjärnen finns en blandskogslund med det säll-
synta gräset skogssvingel. 
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h. Granskog sydost om 
Hobäckstjärnen 

Litet bestånd med fuktig ängsgranskog. Sko-
gen är mycket örtrik och hyser flera krävande 
växter. Av särskilt intresse är guckusko och 
massförekomsten av trådfräken. 

Skogen har nyligen gallrats vilket säkert 
har en gynnsam inverkan på floran. 

i. Ädeflövbestånd vid 
Hobäckens utflöde i Viälven 

I anslutning till bäckens utflöde i Viälven finns 
ett litet blandbestånd med rik förekomst av ädla 
lövträd; lind, alm, lönn och ask. Här återfinns 
också en av länets rikaste förekomster av det 
sällsynta gräset skogssvingel. 

Markägaren har tills vidare undantagit om-
rådet från skogsbruk. 

j. Bunbomurarna-Luntamuren 

Bultbomurarna utgör ett mycket blött rikkärrs-
komplex ut mot Viälven. Gungflysamhällen, 
delvis av extremriktyp, dominerar. Dystarr, 
trindstarr, sjöfräken och pors tillhör karaktärs-
arterna. Området hyser en av landets största 
förekomster av gulyxne. 

Luntamyren är ett litet extremrikkärr med 
fastmattor av vass och axag. 

Bultbomurama-Luntamuren ingår tillsam-
mans med Viälven, Matyxsjön, Gustavsmurar-
na-Långhäll m m i Myrskyddsplan för Sverige 
(Nr X22). 

k. Matyxsjön 

Matyxsjön är en grund sjö, omgiven av täta vas-
sar av högvuxen bladvass. Runt sjön utbreder 
sig blöta vassbevuxna gungflykärr av extrem-
riktyp. Här och var i den täta, svårframkomli-
ga vassen finns öppna gölar med begynnande 
utfällning av kalkbleke. 

Till karaktärsarterna hör näbbstarr, axag, 
pors, kärrknipprot och tagelsäv. Ett litet fast-
markskärr med bl.a. flugblomster och en tall-
mosse ingår i komplexet. 

Matyxsjön skyddades som naturreservat i 
oktober 1993 och ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (se område j). 

Matyxsjön. 	 Foto: Peter Ståhl 

1. Gustavsmurarna  

Gustavsmurarna är länets största extremrik-
kärr - ett kärrkomplex som domineras av näbb-
starr! axags amhällen men också innefattar 
stora andelar sumpskog. Floran omfattar näs-
tan samtliga av kalkområdets våtmarksarter 
och är överhuvudtaget artrik. 25 våtmarks-
bundna starrarter och 15 orkide& har påträf-
fats. Blodnycklar, sumpnycklar och flugbloms-
ter är exempel på särskilt skyddsvärda inslag. 

Gustavsmurarna skyddades som naturre-
servat i oktober 1993. 

Flera värdefulla enheter ingår i den myr-
rika delen av kalkområdet söder om Trösken 
som är nästan helt opåverkad av dikning - en 
egenskap som, tillsammans med den rikt dif-
ferentierade extremrikvegetationen, ger sär-
klassigt höga naturvärden. Stora opåverkade 
kalkkärrskomplex av mellansvensk typ är 
överlag mycket ovanliga. Ingår i Myrskyddsplan 
för Sverige (se område j). 

m. Kubbobäcken 

Kubbobäcken hyser liksom Lärkeboån många 
små strömfall med mellanliggande lugnare 
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sträckor och anslutande översvämningsbe-
tingade våtmarker. Öppnare våtmarker, vilka 
tidigare utnyttjats som sidvallsängar, förekom-
mer huvudsakligen i de övre delarna. 

Floran är rik och inslaget av kalkkrävan-
de arter stort. Kring forsar finns inslag av samt-
liga ädla lövträd utom ek. Bland intressantare 
arter kan också nämnas storrams, hampflock-
el, jättestarr, lungört, vårärt, sårläka, gucku-
sko och skogsknipprot. Mossfloran är också 
mycket intressant. Många mycket rara mos-
sor har uppgivits från Kubbobäcken i äldre flo-
ror  (Hartman  1847 och 1863). En stor del av 
dessa arter finns fortfarande kvar, bl a den stor-
växta levermossan Conicephalum conicum. 

Inslaget av lövträd, bl a grova aspar, gör 
Kubbobäcken med omgivningar skyddsvärd ock-
så för faunan. Vitryggig hackspett har häckat 
I anslutning till området. Bäckens övre delar 
är dikade och, bortsett från nedanstående ob-
jekt, av mindre intresse från naturvårdssyn-
punkt. 

n. Dalkarlsrönningen 

Dalkarlsrönningen, som ligger intill Kubbo-
bäcken, hävdades som slåtteräng under 1800-
talet. De frodiga strandängarna intill bäcken 
utgjorde s k sidvallsängar och fastmarken in-
till s k hårdvall. 

Kubbobäcken, som ursprungligen hade ett 
starkt ringlande lopp, har grävts om och fått 
en helt ny och rakare fåra. Området intas i 
dag av ett stort hygge med en märklig bland-
ning av ängsrester med kalkpåverkad fukt-
ängsvegetation och ängsartad hyggesvegeta-
tion. Artrikedomen är mycket stor med en rad 
skyddsvärda och intressanta inslag, bl a lung-
ört, vårärt, rosettjungfrulin, slankstarr, älväx-
ing, gullviva och skogsklocka. Av särskilt in-
tresse är den rika förekomsten av stor låsbrä-
ken. 

o. Sågkarlsmuren  

Liten orörd myr som delvis intas av välutveck-
lad extremrikvegetation med bl a kärrknipp-
rot, tagelsäv, ängsstarr, näbbstarr och tagel-
starr. 

p. Vargberget 

Vargberget, två kilometer öster om Kubbo, ut-
gör en förhållandevis markant moränhöjd som  

reser sig 10-15 meter ovan omgivande mark. 
Berget är storblockigt och bevuxet med äldre 
mager barrskog. På de jättelika blocken växer 
bl.a. getrams, stinknäva och kärleksört. På lod-
ytor och i skrevor mellan blocken förekommer 
flera skuggfordrande och sällsynta mossor, t ex 
fjädermossan Neckerea crispa. 

Nedanför bergets sydostsida finns ängsar-
tade svackor med intressant flora. Bl a före-
kommer här krissla och stor låsbräken. 

q. Idegranslokal 

På östra sidan om vägen norr om Skandiaåsen 
finns en klassisk lokal för den i länet fridlysta 
Idegranen. Förekomsten är nu mycket liten 
och risken att granarna dör ut är överhängan-
de. Området som under en längre tid undanta-
gits från avverkning innehåller dock en även 
i övrigt intressant flora med bl.a. skogsknipp-
rot, guckusko och dunmossa. 

r. Skogsområde mellan 
Skandiaåsen och Långhäll 

Området intas huvudsakligen av hyggen och 
ungskog. På flera ställen förekommer en gräs-
och örtrik hyggesflora med bl a lungört, under-
viol, stor låsbräken och skogsknipprot. 

Här och var förekommer ört- och gräsrika 
gläntor runt uttorkade vattensamlingar i sko-
gen. De hyser en säregen blandning av växter 
från skog, äng och strand och är därför av stort 
ekologiskt intresse. Bland de mer intressanta 
arterna kan nämnas ormtunga, strandviol och 
krissla. På några ställen kantas dessa sänkor 
av vackra lindar. 

s. Långhäll-Mohäll 

Mellan Mohäll och Långhäll nära gränsen till 
Uppland dominerar ängsgranskogar med yppig 
lundflora av för moränkalkområdet karaktäris-
tisk typ. Området innehåller en märklig kon-
centration av rara växter. Här finns flera arter 
som vanligtvis växer i ädellövskog, t ex de säll-
synta skogsgräsen skogs svingel, skogskorn 
och strävlosta. De två senare har här tillsam-
mans med ramslök och luden johannesört sina 
nordligaste förekomster i landet. 

Bland övriga arter kan nämnas stor lås-
bräken, guckusko, nästrot och myskmadra. 
Kring Lummerbäcken i den norra delen finns 
välutvecklade extremrikkärr med bl.a. blod- 
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nycklar, flugblomster, brudsporre, hårstarr och 
majviva. 

Ängsgranskogarna mellan Långhäll och 
Mohäll utgör som helhet en av de mest intres-
santa växtlokalerna inom kalkområdet sydost 
om Gävle. Vegetationen har ingen motsvarig-
het i länet i övrigt. 

Myrområden vid Långhäll ingår i Myr-
skyddsplan för Sverige (se område j). 

t. Igelsjöns naturreservat 

Igelsjön är en oligotrof kalkvattensjö, omgiven 
av gungflykärr av extremriktyp. Området ut-
gör en förstklassig växtlokal med bl a rika fö-
rekomster av gulyxne och gotlandsag som här 
har en av sina nordligaste lokaler. Mossfloran 
är också mycket intressant med flera ovanli-
ga kalkarter. Söder om sjön vidtar artrika al-
ask-kärr med bl a rariteterna knottblomster, 
spädstarr och brunstarr jämte flera sällsynta 
lavarter. Här finns också en rik snäckfauna. 

Igelsjön med omgivningar är naturreser-
vat (1994). Den ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (Nr X23). 

u. Gillermuren  

Stort extremrikkärr som delvis skadats av dik-
ning. Typiska extremrikarter är näbbstarr, 
ängsstarr och kärrknipprot. I sumpskogen i 
kanten av den öppna myren växer ringlav. 

v. Sävasjöns naturreservat 

Opåverkad oligotrof kalkvattensjö utan kana-
liserat av- och tillopp. Våtmarkerna runt sjön 
består till större delen av sumpskogar av al, 
ask och gran. I området ingår också örtrika 
ängsgranskogar. Sävasjöns naturreservat till-
hör länets förnämsta växtlokaler med stora 
bestånd av guckusko samt bl a ag, skogskorn 
och nästrot. Lavfloran är minst lika intressant 
med arter som ringlav, havstulpanlav, blylav 
och grynig gelelav. 

Även snäckfaunan har visat sig vara ovan-
ligt rik. Till de mer intressanta snäckfynden 
hör mindre kristallsnäcka (Vitrea contracta). 

Sävasjön aysattes som naturminne 1957 
och har därefter överförts till naturreservat. 
Den ursprungliga avgränsningen har revide-
rats och utökats (1994) för att bättre anpassas 

Foto: Anders Malmborg 

Nästrot - ert orkidé i Sävasjö-reservatet. 

till de botaniska värdena. Den skyddade area-
len omfattar ca 40 ha. 

Sävasjön ingår i Myrskyddsplan för Sverige 
(Nr X23). 

x. Bläckmuren-Styggmurarna 

Ett ca 90 ha stort komplex av kärr och sump-
skog. De öppnare delarna intas av örtrika ex-
tremrikkärr med bl.a. kärrknipprot, brudspor-
re, sumpnycklar, gräsull, tagelstarr och näbb-
starr. I kanten av Styggmurarna växer gucku-
sko. 

Styggmurarna ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (Nr X23). 

y. Bläcktärnssjön 

Oligotrof kalkvattensjö utan kanaliserat av- och 
tillopp. I anslutning till sjön förekommer en 
smal kärrbård och i närheten artrika sump-
skogar och ängsgranskogar. Området liknar i 
flera ayseenden Sävasjön och Igelsjön men är 
något fattigare. Likafullt är floran rik med fle-
ra kalkarter bl a guckusko, brudsporre, stor 
låsbräken, dunmossa, lungört och sårläka. I 
sjön växer långnate och stora mängder krans-
alger av släktet Chara. 
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Bläcktärnsjön med omgivningar är skyd-
dat som naturreservat (1994). 

z. Dalmuren 

Komplex av kärr och sumpskog mellan E4 och 
timmerrännan. Myrkomplexet är delvis dikat 
men ett extremrikkärr i den nordöstra delen 
är intakt. 

å. Rikkärr sydväst om Vårvik 

Ett litet (2 ha) öppet kärr 750 meter sydväst om 
Vårvik. Kärret uppvisar en välutvecklad rik-
kärrsvegetation och intressanta fuktängspar-
tier i övergången mellan myr och fast mark. 
Anmärkningsvärda inslag i floran är bl a hår-
starr, ängsstarr, loppstarr, krissla och strand-
viol. 

Myren är, i relation till storleken, mycket 
artrik och innehåller flera i länet sällsynta 
arter. 

ä. Sikviksskogen 

Småkuperat skogsområde med frispolade häl-
lar på höjderna och finkorniga jordar i svack-
orna. Flera små inägor ingår också. 

91 
ÖSTRA STORSJÖN FLZ 
- viktigt 
	

11/2 
fritidsområde m m 
	13 H SV 

Den östra delen av Storsjön karaktäriseras av 
ett stort antal öar, vikar och grundområden. 
Många av öarna och stora delar av fastlands-
stränderna är tätt bebyggda med fritidshus el-
ler permanentbebyggelse. 

Många av Storsjöns vikar och grundområ-
den är mer eller mindre igenvuxna, framför allt 
med bladvass. I anslutning till dessa områden 
är fågellivet ofta rikt. 

Storsjön har en artrik och värdefull fisk-
fauna och har åtminstone haft ett mycket vär-
defullt bestånd av flodkräfta. Under 1990-talets 
första år drabbades kräftorna av en svampsjuk-
dom som slog ut i stort sett hela beståndet. 

Storsjön är av stor betydelse för friluftsli-
vet. Sjön med öar och omgivande stränder har 
vissa botaniska och zoologiska värden. Det är 
därför av stor vikt att hänsyn tas till dessa vär-
den vid planering och utnyttjande av naturen 
inom Storsjöområdet. 

Floran är rik med flera kalkgynnade arter, 
bl a finns rika förekomster av orkidén nästrot 
samt sårläka, vårärt, älväxing och rosettjung-
frulin. 

Sikviksskogen utnyttjas flitigt som ströv-
område. Flera fornlämningar, särskilt gravrö-
sen, finns också. 

92 
KALKGRUVAN 
- förekomst av 
urbergskalk 

BG 
II/1 
13 H SV 

ö. Området kring timmerrännan 
mellan Långbro och Bomhus 

Detta stråk är särskilt rikt på kalk. Det är ett 
av de få ställen där kalkstenen påträffas i ytan 
i någon större omfattning. Lösa block av röd 
ortocerkalk finns allmänt spridda och ses sär-
skilt rikligt i t ex vägskärningar. Den påtagligt 
förhöjda kalkförekomsten har förklarats som 
ett resultat av sjunkna "moränflottar" dvs. 
strandade isberg med stora mängder infrusna 
kalkblock. 

Området är inte oväntat rikt på kalkkrä-
vande växter. Rika förekomster finns av lung-
ört, sårläka, skogsknipprot, trådfräken och lopp-
starr. Även arter som myska, storgröe och 
guckusko har påträffats. Värdefullt och flitigt 
utnyttjat strövområde.  

En stor fyndighet av urkalksten nära Storsjön 
tre kilometer söder om Forsbacka bröts fram 
till 1895 och fyndigheten är nu uttömd. Kal-
ken användes bl a vid tackjärnsframställning-
en i Forsbacka bruk. 

Floran vid Kalkgruvan är mycket rik och 
avvikande för trakten. Både kring det gamla 
kalkbrottet och kring ängsmarkerna söder om 
brottet är floran lundartad. Bl a förekommer 
lungört i stora mängder jämte andra krävande 
arter som underviol, blåsippa, sårläka, vårärt 
och tibast. Guckusko uppges tidigare ha fun-
nits i området. 

Kalkgruvans rika omgivningar har stora 
botaniska värden. Skötseln av skogen och 
ängsmarkerna bör utformas med hänsyn till 
detta. 
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93 
SPIKÅSBÄCKEN 
	

GB 
- beteshage 
	11/2 

I bäckravin 
	13 H SV 

Spikåsbäcken meandrar fram i botten av ett 
djupt nerskuret ravinsystem med en bred hu-
vuddalbotten och smalare sidoraviner. På vis-
sa ställen har bäcken bildat korvsjöar och bran-
ta slänter i den annars flacka huvuddalen. 
Ravinen omges av åkermark. 

Delar av ravinen betas av kor. Dalbottnen 
och de flackare ravinsidorna består av kulti-
verad betesmark, tydligt gödselpåverkad och 
troligen också plöjd. Ravinen är dock naturligt 
näringsrik. 

Ängsvegetation förekommer framförallt i 
de brantare sluttningarna i den norra och söd-
ra delen. Här påträffas de hävdformade vegeta-
tionstyperna torräng av fårsvingeltyp, ängshav-
retorräng och friskäng av rödventyp. En syd-
västexponerad sluttning i den norra delen är 
särskilt artrik med bl a ängshavre, darrgräs 
och rödklint. Övriga ängsväxter är svartkäm-
par, ängsnejlika, vårstarr, kattfot och klase-
fibbla. Längs bäcken växer en bård av klibb-al 
och ask. 

Spikåsbäckens ravin har tidigare i sin 
helhet betats, men i och med att betet upphört 
har den till stora delar fått växa igen. 

Hagen vid Spikåsbäcken har ett mycket 
högt värde genom den i länet ovanliga land-
skapstypen (betat ravinlandskap), förekomsten 
av välutvecklad ängshavretorräng och en art-
rik flora. Värdet begränsas något av gödselpå-
verkan och en störande kraftledning. De geo-
logiska värdena är betydande genom den väl-
utvecklade meanderbildningen och det ned-
skurna ravinsystemet. 

94 
GÄVLEÅSEN 
	

B 
VID RÖRBERG 
	

III/ 2 
- lokal 
	

13 H SV 
för mosippa 

På Gävleåsen söder om Rörberg finns en av 
kommunens rikaste förekomster av mosippa 
med mer än ett hundratal plantor. Mosippan  

har gått starkt tillbaka i Gävle kommun och 
är nu koncentrerad till denna och ytterligare 
ett tiotal närbelägna lokaler. 

För att skydda mosippan bör denna del 
av Gävleåsen undantas från grustäkt och all 
annan exploatering. Skogsbruket bör bedrivas 
med stor varsamhet 

95 
KRINGELMUREN GH 
- koncentrisk mosse III/1 

13 H SV 

Kringelmuren är en välutvecklad koncentrisk 
högmosse. Myren, kraftigt välvd, är nästan helt 
cirkulärt uppbyggd. Det öppna mosseplanet om-
ges av bred kantskog och bitvis tydlig lagg. 

Myren är i stort sett orörd och illustrerar 
väl den koncentriska mossetypen. Åtgärder 
som påverkar myren bör inte tillåtas. 

96 
RÖMOSSEN 
	

G 
(Hästbo) 
	

III! 1 
- koncentrisk mosse 13 H SV 

Römossen är en koncentrisk högmosse av för 
södra Gästrikland karaktäristisk typ med tyd-
liga strängar i kanterna och ett flackt mosse-
plan utan rissträngar i centrum. Myren är tro-
ligen något påverkad av dikning vilket begrän-
sar naturvärdet. Ytterligare påverkan på my-
ren bör bedömas restriktivt. 

97 
GLAMSMUREN 
- rikkärr 

B 
III / 1 
13 H SV 
13 H SO 

Glamsmuren uppmärksammades som ett vär-
defullt naturvårdsobjekt 1966 (Naturvårdsin-
ventering av Gästriklands inland). 

Området beskrivs som "ett par större öpp-
na myrytor åtskilda av gles skog av martallar. 
Fältskiktet domineras av starrarter, vass och 
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10 1 
F D HÄCKLINGSJÖN 
- fågellokal III/ 1 

13 H SV 

F d Häcklingsjön är helt igenväxt men mycket 
blöt och svårframkomlig. 

Området domineras av starrvegetation 
med lågvuxna björkar och pors - en idealisk 
häckningsmiljö för enkelbeckasin varav inte 
mindre än ca åtta par häckade 1974. Dessut-
om förekommer tofsvipa, flera par grönbena och 
ett stort antal tättingar. 

— Gävle — 

blåtåtel. Axag finns i så gott som hela kärret". 
Av övriga rikkärrsarter uppges också gräsull, 
sumpnycklar och ängsnycklar. I inventering-
en föreslås att ca 50 ha skyddas. 

Tyvärr har myren förblivit utan skydd och 
den är i dag starkt påverkad av dikning Öppna 
myrytor finns dock ännu kvar och åtminstone 
lokalt förekommer blåtåtel-starr-kärr med 
axag. 

Myrens centrala delar kommer knappast 
att kunna nyttjas för skogsodling. Det vore där-
för värdefullt om underhållet av dikena upphör 
eller att de läggs igen så att myren kan återgå 
till naturtillståndet. 

98 
BOKÄRREN 
	

BH 
- rikkärr 	 III / 1 

13 H SO 

En orörd myr med tydligt kalkpåverkade kärr 
av varierande blöthet. Inslaget av rikarter är 
betydande - bl a förekommer rikligt med gräs-
ull, ängsstarr och klubbstarr. 

Dikning eller andra ingrepp som kan på-
verka myren bör inte tillåtas. 

Längs bäcken växer rikligt med hägg, ask, 
olvon, try, måbär och tibast jämte en mycket 
örtrik undervegetation med bl a blåsippa, un-
derviol, lungört, trolldruva och gullviva. 

Om naturvärdena vid Bovik skall kunna 
bibehållas och helst förbättras bör skogsbruket 
bedrivas med stora hänsynstaganden till den 
intressanta floran. Ädellövskogen bör bevaras, 
röjning och gallring ske med stor försiktighet, 
markberedning och alla former av kemisk be-
kämpning undvikas. 

Det skulle, från naturvårdens synvinkel, 
vara intressant och värdefullt om några av 
hagmarkerna kunde återställas till ursprung-
ligt skick. 

100 
BÄCKTÄRNAN 
	

ZGH 
- orört myrkomplex III/1 
med skyddsvärd 
	

13 H SV 
fågelfauna 

Bäcktärnan består av ett komplex av svagt 
välvda och skogsbevuxna mossar. Det är ett av 
de få större myrkomplex i trakten som undgått 
dikning. 

På och invid myren häckar fiskgjuse och 
troligen fler skyddsvärda myrfåglar. Ett stort orr-
spel förekommer också på myren. 

Sammantaget har myren ett uttalat beva-
randevärde. Dikning eller andra ingrepp som 
kan skada myren kan därför inte tillåtas. 

99 
BOVIK 
- gammal hagmark 
med värdefull flora 

BL 
II/1 
13 H SV 

Området mellan Bovik och Persvallen hyser en 
mycket rik flora. Här finns bl a en av länets 
största hasselförekomster och många kalkkrä-
vande arter som är mycket ovanliga utanför 
kalkområdet kring Gävle. Hit hör lungört, sår-
läka och vårärt. 

Tidigare har här funnits stora slåtter- och be-
tesmarker varom kalkgynnade ängsväxter som 
stor blåklocka, gullviva och skogsklocka fort-
farande vittnar. 

Ett särskilt stort hasselbestånd finns mel-
lan Bovallen och Persvallen. Beståndet är ca 
300 meter brett och en kilometer långt och 
följer Skadängsbäcken en bit söder om vägen. 
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Mot bakgrund av fågelskyddsvärdena 
dikning eller andra åtgärder som 
Häcklingsjöns vattenstånd inte 

	

kan 	Vården av det ålderdomliga odlingslandska- 

	

försämrar f d 	pet vid Hästbo bör tryggas. 
tillåtas. 

103 
ZBGHL 102 LOMSMUREN 

NYÅKRARNA BLK SVARTSJÖMUREN I/1 
- odlingslandskap 11/2 - omfattande Riks-N 
med slåttervallar 
och rik flora 

13 H SV mossekomplex 13 H SV 

I byn Hästbo finns ett ålderdomligt odlingsland-
skap med extensivt brukade slåttervallar och 
intressanta kantzoner, som tidigare ingått i 
beteshagar och slåtterängar. 

Landskapet är mosaikartat och har en ål-
derdomlig atmosfär, med små brukningsvägar, 
hölada och stengärdsgårdar. Vallarna har inte 
gödslats eller plöjts på mycket länge. Detta har 
medfört att den ängsflora som hållit stånd i 
kantzonerna nu vandrat in på vallarna, som 
till stora delar övergått i en friskäng av röd-
ventyp. 

Här finns ett flertal utpräglade ängsväxter 
som t ex darrgräs, pillerstarr, ormrot, stagg, 
rödklint och brudborste. Lokalt finns också 
brudsporre. 

Den mest välutvecklade ängsfloran hittar 
man i kanterna mot skogen och längs dikena 
där skogsklocka, knägräs, klasefibbla, slåtter-
fibbla och gökblomster kompletterar bilden. 

De blomrika markerna hyser också en åt-
minstone individrik dagfjärilfauna. 

Odlingslandskapet vid Hästbo har ett mycket 
högt bevarandevärde ur såväl flora- som vege-
tationssynpunkt, med en rik och för trakten 
representativ uppsättning slåtter- och betes-
beroende växter. Det ålderdomliga intrycket, 
med de kulturhistoriska spåren och den ex-
tensiva hävden, bidrar till värdet. En föga till-
talande kraftledning och en svag hävdintensi-
tet i kantzonerna stör helhetsintrycket. 

Vid Ärtvreten i sydvästra delen av byn finns en 
rik förekomst av den hotade ängsklinten 
(Centaurea phrygia) i en övergiven åkerkant. 
En mindre förekomst finns också längs ett dike 
i anslutning till det ovan beskrivna området. 
Detta är den enda kända förekomsten av ar-
ten i länet. 

Lomsmuren bildar tillsammans med Svartsjö-
muren ett av Gästriklands största mossekom-
plex, uppbyggt av tre koncentriska mosseku-
poler och två excentriska mossar. De enskilda 
myrenheterna är helt öppna och ger i regel fri 
sikt på en halv till en kilometer, men skiljs åt 
av skogsklädda moränöar eller skogsridåer 
längs ayskärande diken. Svartsjömossen, kom-
plexets sydligaste del, intas till skillnad mot 
övriga delar av delvis öppna eller glest besko-
gade rismossar. 

Lomsmuren tillhör de bäst kända fågelmy-
rarna i länet med en rik och för högmossar 
representativ fågelfauna. Under ett och sam-
ma år har följande häckfåglar konstaterats: 12 
par ljungpipare, 7 par storspov, 7 par tofsvipa, 
19 par sånglärka, nästan lika många par ängs-
piplärka samt grönbena, enkelbeckasin, tra-
na, fiskgjuse, två orrspel m m. 

I anslutning till Lomsmuren ligger Lom-
sjön, en grund sjö av slättsjötyp, sänkt som 
många andra av sitt slag. Den karaktäriseras 
i dag av vidsträckta vassar och ganska små 
öppna vattenytor. 

Lomsjöns fågelfauna är typisk för en slätt-
sjö. Brunand, vigg, kricka, svarthakedopping, 
skäggdopping, vattenrall och rörhöna tillhör 
häckfåglarna och småfläckig sumphöna obser-
veras regelbundet. I Lomsjön finns också en 
anmärkningsvärd koncentration av sothöna 
med uppemot ett hundratal häckande par. En 
skrattmåskoloni finns givetvis liksom flera par 
knölsvan. 

Floran på mossekupolema är ytterst ena-
handa. På torrakor på myren finns en isolerad 
förekomst av varglav. I komplexets ytterområ-
den är floran mer omväxlande. I den breda lagg-
zonen mot Svartsjömuren finns länets största 
förekomst av mossnycklar. Ett rikkärr med 
bland annat ängsnycklar, tagelsäv, vildlin, gräs-
ull och kärrull i kanten mot Lomsjön bör ock-
så nämnas. 
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Lomsmuren med Svartsjömuren är ett ut-
omordentligt intressant och välutvecklat myr-
komplex med stora öppna mossekupoler av va-
rierande beskaffenhet. Det är ett av de största 
och det enda kvarvarande någorlunda väl bi-
behållna mossekomplexet av denna typ i Gäst-
rikland och Uppland. Myrens fågelfauna är rik 
och väldokumenterad. Tillsammans med Lom-
sjön bildar Lomsmuren ett av länets mest 
skyddsvärda mossekomplex. Lomsmuren - 
Svartsjömuren är av riksintresse för naturvår-
den. Lomsmuren ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (Nr X24). 

104 a, b 
LERSJÖ- 	 BZF 
RESERVATET 
	

II / 1 
- naturskog 	13 H SV 

Gästrikland drabbades mycket hårt av stormen 
1954 då skog motsvarande flera årsavverkning-
ar blåste omkull. Stormen berörde även det 4,5 
ha stora domänreservatet vid Lersjön som fre-
dats redan 1939. En stor del av tallskogen i re-
servatets västra del blåste ned. Skogen har 
lämnats orörd sedan fredandet och är ett av 
mycket få skogsbestånd i denna del av länet 
som undantagits från skogsbruk och fått ut-
vecklas mot urskog. 

Mellan reservatet och Lersjön växer en 
fuktig, högrest granskog som även den är 
skyddsvärd. I sumpskogen mot Lerån finns en 
tämligen rik förekomst av sumpviol. 

Genom ägarbyte har Mackmyra kronopark 
övergått i kyrkans ägo, varigenom domänre-
servatet egentligen saknar skydd. Det är dock 
utomordentligt viktigt att skogen får ett per-
manent skydd och att även gransumpskogen 
mot Lersjön tillförs det nya reservatet. Därige-
nom skulle avgränsningen bli naturligare och 
naturvärdet öka väsentligt.  

nerande vegetationstypen är en örtrik frisk-
äng, men fragment av rishedsvegetation finns 
också. 

Floran är fläckvis artrik med flera intres-
santa ängsväxter. B1 a finns brudsporre, fält-
gentiana, svartkämpar, darrgräs, rödklint, 
stagg och ormrot. Av kulturhistoriska spår 
finns, förutom en lada, också några odlingsrö-
sen. Marken som sannolikt har lång hävdkon-
tinuitet slås idag med lie. Slåttern tycks dock 
på senare år ha begränsats till den mest in-
tressanta delen närmast ladan. I övriga delar 
har björksly, tallplantor och andra skogsväxter 
börjat vandra in. Förutom igenväxningen före-
kommer inga störande ingrepp. 

Hackslåtten i Grååsen är värdefull som ett 
representativt exempel för naturtypen hack-
slått i denna del av länet. Förekomsten av fle-
ra i länet ovanliga ängsväxter och den ålder-
domliga landskapsbilden bidrar till värdet. Det-
ta begränsas dock något av den bitvis svaga 
hävden och den ringa storleken. Det är ange-
läget att den fortsatta hävden av hackslåtten 
säkerställs. 

106 
RÖMOSSEN 
(Hanåsen) 
- excentrisk mosse 

GH 
III/1 
13 H SO 

Römossen är en 20 ha stor excentrisk högmos-
se med kantskog men utan tydlig lagg. Myrty-
pen är ovanlig i denna del av länet vilket till-
sammans med det välutvecklade systemet av 
strängar och höljor gör att myren är skydds-
värd. 

Åtgärder som påverkar myren kan inte til-
låtas. Kantskogen bör sparas. 

107 

105 	 ÄNGSSKOGAR B 

GRÅÅSEN 
- hackslått 

NORDVÄST 
OM DALEN 

I/1 
13 H SO  

BKL 
111/ 2  
13 H SV - granskog med 

lundartad flora 
I byn Grååsen finns en liten välbevarad hack-
slåtteräng. Förutom den 0,2 ha stora egentliga 
ängsmarken, ingår en ca 50 meter lång väg-
och dikesren som också hackslås. Den domi- 

Vid foten av en kraftig moränrygg ca två kilo-
meter nordväst om Dalen finns en välavgrän-
sad skog av särskilt bevarandeintresse. Sko- 
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gen består av äldre gles granskog med aspin-
blandning. Den oväntat lundartade floran och 
det stora inslaget av krävande växter antyder 
att moränen här innehåller kalk eller grön-
stenar. I undervegetationen ingår bl a stora 
mängder lungört och myskmadra samt blåsip-
pa, sårläka, vårärt, skogsknipprot och stor lås-
bräken. 

Objektet innehåller flera delområden. Fort-
sättningen mot nordväst och nordost längs kan-
ten av moränryggen intas av unga granbestånd. 
Även här förekommer flera krävande arter. 
Rika lokaler för stor låsbräken finns på flera 
ställen. Detsamma gäller den uppväxande sko-
gen på hygget sydväst om moränhöjden. 

Vegetationen är artrik och tydligt kalkpå-
verkad, av samma typ som den som påträffas i 
de centrala delarna av moränkalkområdet syd-
ost om Gävle. Av särskilt intresse är förekom-
sten av stor låsbräken som här har sin i sär-
klass rikaste lokal i landet. Av särskilt intres-
se ur naturvetenskaplig synpunkt är förekom-
sten av kalkpåverkade bestånd i olika ålders-
klasser vilket gör det möjligt att studera vege-
tationens succession. 

Skogsbruk bör bedrivas med stor försiktig-
het och med särskild hänsyn till den känsliga 
floran. Den äldre ängsgranskogen bör helt un-
dantas från avverkning. Dikning eller maski-
nell markberedning bör inte förekomma. 

108 
KESSMANSBO 
	

BKL 
- hagmark 
	

II/2 
med rik flora 	13 H SV 

13 H SO 

Vid byn Kessmansbo söder om Gävle finns en 
ca 4 ha stor beteshage. Till stor del består ha-
gen av gamla åkrar men även kantzoner mot 
skogen och skogsbeten ingår. Ängsresterna 
mot skogen uppvisar en artrik och välutveck-
lad ängsvegetation som förefaller ursprunglig 
och representativ för trakten. Vegetationsty-
pen är något kalkpåverkad med friskängar av 
örtrik typ med rika förekomster av darrgräs, 
ormrot, rödklint och svartkämpar. Lokalt finns 
också hårstarr, vildlin, vårärt, klasefibbla, gull-
viva och rödkämpar. 

De nu hävdade fodermarksresterna har 
sannolikt hävdats med slåtter och bete under 
mycket lång tid. I betesmarken finns en lada,  

trägärdsgård och en mycket gammal vägrest 
som vittnar om forna tiders markanvändning. 
Alla delobjekt är välhävdade, ofta med lågvux-
na täta grässvålar. Stora delar av fodermarker-
na bär spår av gödselpåverkan men troligen har 
endast naturgödsel använts. 

Betesmarkerna i Kessmansbo har ett 
mycket högt bevarandevärde på grund av den 
artrika vegetationen. Den är genom sin sam-
mansättning ovanlig men representativ för de 
södra kalkpåverkade delarna av Gästrikland. 
Värdefull är också den långa kontinuerliga 
hävden, de kulturhistoriska spåren och den ål-
derdomliga prägeln. Värdet begränsas något av 
gödselpåverkan och att den sammanlagda are-
alen naturlig fodermark är liten. Det är ange-
läget att den fortsatta hävden säkerställs. 

109 
ÅÄNGARNA 
KALKBERGSMYRAN 
- gamla sidvallsängar 
och fuktlövskogar 
med rik flora 

BZ 
II/1 
13 H SO  

Låglänta marker längs Åängsån, dominerade 
av gamla sidvalls ängar (slåtterängar intill ån) 
som delvis vuxit igen och till stor del är bevux-
na med rakstammig björkskog. I området in-
går också fuktiga blandskogar av gran, klibbal 
och björk. 

Markerna är något påverkade av dikning 
och rensningar i ån. Särskilt tydligt är detta i 
de björkskogbevuxna delarna vid Skorvängen 
där undervegetationen domineras av hallon, 
brännässlor och vass. I de öppnare delarna vid 
Åängarna är vegetationen starkt tuvad med 
högvuxna örter och gräs (t ex grenrör, ängsru-
ta, älggräs, myskgräs och strätta). 

De fuktiga markerna utmed Åängsån hy-
ser de rikaste förekomsterna av sumpviol i lä-
net, troligen också i landet. I början av juni 
blommar sumpviolen i 100 000-tals exemplar. 
Dessutom finns här länets i särklass största 
förekomst av springkorn. Bland övriga intres-
santa arter kan nämnas hampflockel, gullpu-
dra, getapel och lundstjärnblomma. 

De stora arealerna fuktig lövskog med döda 
och döende träd är mycket intressanta ur få-
gelsynpunkt. Mindre hackspett, stjärtmes och 
grönsångare är exempel på de arter som före- 
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kommer och mindre flugsnappare har dessut-
om noterats i närheten. 

Det är angeläget att lövskogen i anslutning 
till ån lämnas till fri utveckling, inte minst mot 
bakgrund av betydelsen som spridningskorri-
dor och födosöksstråk för lövskogsbunden fau-
na. Med hänsyn till sumpviolens begränsade 
förekomst i landet är det viktigt att lokalen 
undantas från dikning och skogsplantering 
samt att Åängsån även fortsättningsvis tillåts 
svämma över ängarna. 

110 
RÅMUREN 
	

GH 
- koncentrisk 
	

III/1 
mosse 	 13 H SV 

Råmuren är en koncentrisk högmosse. Myren 
skiljer sig dock aysevärt från huvudtypen ge-
nom att det centrala mosseplanet inte är öp-
pet utan bevuxet med gles tallskog. Denna 
egenartade uppbyggnad är mycket ovanlig och 
ger myren särskilda bevarandevärden Dikning 
eller andra ingrepp som påverkar myren kan 
inte tillåtas. 

111 
GAMMELSÄLLSSJÖN 
TORRAKSMYREN III/1 
- våtmarker med 
	

13 H SV 
skyddsvärd fågelfauna 

Gammelsällssjön är sänkt och i det närmaste 
helt igenvuxen. Sjön omges av blöta kärr med 
stora lösbottenytor. Det huvudsakliga natur-
vårdsvärdet torde i dag vara sjöns betydelse som 
häckningsbiotop för trana (två par) och en del 
andra våtmarksfåglar. Dikning och ytterligare 
sänkning av vattenståndet i sjön strider mot 
b evarandeintress et. 

112 
GLOTTERMYRAN GH 
- koncentrisk mosse II/1 

13 H SV 

Glottermyran är en koncentrisk högmosse 
omgiven av lagg och kantskog. Den är välut-
vecklad och helt fri från ingrepp vilket ger den  

betydande geologiska och hydrologiska värden. 
Dikning eller andra åtgärder som påverkar 
myren kan inte tillåtas. 

113 
SVANTEN 
	

ZB 
- fågelsjö 
	

III/1 
13 H SV 

Svanten är en liten vegetationsrik skogstjärn, 
omgiven av sanka gungflyvassar. Sjöns fågel-
liv är anmärkningsvärt rikt. I sjön häckar t ex 
flera par svarthakedopping, gräsand, knipa, 
vigg, trana och i närheten även lärkfalk och 
ormvråk. 

Floran i de stora gungflyvassarna runt sjön 
är också intressant med rikligt med slokstarr, 
hästsvans, strandklo, trindstarr, dvärgmåra, 
missne och flera arter vattenbläddra. Med hän-
syn till fågelskyddsvärdet bör störningar eller 
ingrepp som kan påverka fågellivet negativt 
undvikas. 

114 
RIKKÄRR VÄSTER B 
OM FLATSJÖN 
	

III/1 
- litet artrikt rikkärr 13 H SV 

Den norra kanten av en glest skogbevuxen myr 
väster om Flatsjön uppvisar en rik flora med 
åtskilliga rikkärrsarter bl a dvärglummer, ta-
gelstarr, gräsull och tvåblad. Myren har vissa 
botaniska värden men kan inte jämföras med 
de välutvecklade rikkärren inom det närbeläg-
na moränkalkområdet nordost om denna lokal. 
Dikning som påverkar rikkärret kan inte til-
låtas. 

115 
LUNDARTAD 
	

B 
GRANSKOG 
	

III/ 1 
VID FLATSJÖN 
	

13 H SV 
- granskog med 
lundartad flora 

Strax norr om skogsvägen nordväst om Flat-
sjön finns ett litet skogsparti med oväntat rik 
flora. Skogen domineras av gran med inslag 
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117 
LÅNGSJÖN 
- tjärn med 
intressant vegetation 

B 
III / 1 

13 H SV 

Långsjön är en liten vegetationrik skogstjärn 
som sänkts för länge sedan. De öppna vatten-
ytorna, som är beväxta av näckrosor och gädd- 

— Gävle — 

av klibbal, lönn, asp och enstaka almar. Mar-
ken är mullrik och troligen påverkad av kalk-
rikt rörligt grundvatten nära marknivån. Trots 
den ringa arealen, blott 1/4 ha, finns här flera 
mycket ovanliga växter. Intressantast är före-
komsten av tandrot (som bara är känd från en 
handfull lokaler i länet) och vätteros. Andra 
intressanta arter är lungört, dvärghäxört och 
tvåblad. Skogen är skyddsvärd och bör undan-
tas från skogsbruk. 

116 
FLATSJÖN 
	

ZB 
- löv- och hagmarker II/ 2 
kring sjön 
	 13 H SV 

Trots att stora delar av de ursprungliga lövrika 
bestånden kring Flatsjön är avverkade, är in-
slaget av äldre lövträd längs sjöns stränder och 
i sjöns närmaste omgivningar ovanligt stort. 
Enstaka träd eller grupper av grov al, asp och 
björk jämte den lövrika strandskogen finns 
kvar. Den äldre lövskogen har ett stort fågel-
skyddsvärde. Gråspett har observerats vid upp-
repade tillfällen och här häckade vitryggig 
hackspett fram till 1980. 

Mellan Hedesundavägen och Flatsjön finns 
rester efter en björkhage med ovanligt rik 
ängsflora. Bl a har slåtterfibbla, darrgräs, vild-
lin och en stor rikedom av vårblommande ör-
ter som gullviva, vitsippa och blåsippa uppgi-
vits. Genom igenväxning har dock området för-
ändrats så starkt att ängsfloran försvunnit. I 
ett vägdike vid sjöns norra ände finns dock fort-
farande en lokal för majviva, rosettjungfrulin 
och vildlin.  

nate, omges av gungflyvassar av sjösäv eller 
bunkestarr. I norra änden finns en särskilt rik 
gungflyflora med massvegetation av trindstarr 
tillsammans med missne, bunkestarr, slok-
starr och strandklo. Här finns också ett rik-
kärr med bl a kärrsälting i stor mängd. 

Sjön har uppenbarligen en viss attraktion 
på sjöfågel och änder som kricka, gräsand och 
knipa ses ofta söka föda i sjön. Häckfågelfau-
nan är inte närmare känd. 

118 
FASMUR 
	

ZGH 
- välutvecklad 
	

II/1 
koncentrisk mosse 
	13 H SV 

med skyddsvärd 
fågelfauna 

Fasmur är en stor och för södra Gästrikland 
representativ högmosse. Myren är koncentrisk 
med ett vackert system av strängar och höljor. 
Myren har dock i hög grad skadats av torvtäkt 
och dikning. Ett gölsystem som ursprungligen 
fanns kring mossens centrum är borta. 

Myrens stora värden ligger i dess betydel-
se som häckningsområde för trana och ljung-
pipare jämte andra för högmossar typiska fau-
naelement. 

Myren bör undantas från all ytterligare dik-
ning. Det är dessutom önskvärt att de diken 
läggs igen, som ur skoglig synpunkt saknar 
betydelse. 

Både av botaniska och zoologiska skäl är 
det viktigt att värna om lövinslaget i området. 
Skogsskötseln bör bedrivas med hänsyn till 
detta. Kalkfuktängen i diket norr om sjön bör 
röj as med jämna mellanrum och diket får inte 
fördjupas på detta ställe. 

119 
ÖLBOSJÖARNA 
- fågelsjöar 

ZB 
II/ 1 
13 H SV 

De två Ölbosjöarna ligger ca fem kilometer 
nordost om Hedesunda. Båda kantas av blöta 
kärr. Den norra har mest karaktären av nä-
ringsfattig skogssjö medan den södra är nä-
ringsrik, pH 6-7, och intressantast ur fågelsyn-
punkt. 

Av särskilt intresse är den regelbundna fö-
rekomsten av gråhakedopping. Dessutom finns 
typiska fågelsjöarter som brunand, vigg och 
sothöna. Vid sjön eller dess närhet häckar ock- 
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så trana, storlom, slaguggla och lärkfalk. Som 
ett botaniskt särskilt skyddsvärt inslag finns 
också en liten förekomst av sumpviol i norra 
änden av södra Ölbosjön. 

Det är viktigt att sjöarna och de närmaste 
omgivningarna undantas från dikning och lik-
nande ingrepp liksom andra störningar som 
kan inverka på bevarandevärdena. 

120 
AXMOSSEN 
	

GH 
- koncentrisk mosse II/1 

13 H SV 

Bysjön är grund och mycket vegetations-
rik, till stor del mest lik ett träsk. Detta beror 
på den ovanligt rika förekomsten av vattena-
hoe som täcker stora ytor i sjön. 

Bysjömossen, Kalkmossen, Bysjön och 
Buksjömossen bildar tillsammans med Karin-
mossen och Karinsjön en av länets till ytan 
största koncentrationer av myrar och våtmar-
ker. Det är därför, just på grund av sin storlek, 
ekologiskt mycket värdefullt för bl a myr- och 
våtmarksbundna fågelarter. Här häckar t ex 
omkring en tredjedel av ljungpiparpopulatio-
nen i Gästrikland. Våtmarksområdet är av 
riksintresse för naturvården. 

Axmossen är en koncentrisk mosse med 
skogsbevuxet plan. Mossen skiljer sig därige-
nom från den normala koncentriska högmos-
sen som saknar skog på det centrala mosspla-
net. 

122 
HEDESUNDAÅSEN 
- välutbildat aysnitt 
av Gävleåsen 

GLB 
111/2 
12 H NV  

Axmossen anses vara det mest skydds-
värda exemplet i länet på denna myrtyp. My-
ren bör därför bevaras orörd. 

121 
BUKSJÖMOSSEN ZGHKL 
KALKMOSSEN 
	

II/1 
BYSJÖN 
	

Riks-N 
BYSJÖMOSSEN 
	

12 H NV 
- våtmarkskomplex 
av koncentriska 
mossar med rikt fågelliv 

Buksjömossen är en koncentrisk och mycket 
tydligt välvd högmosse. Strängsystemet är väl-
utvecklat och bildar ett symmetriskt radiär-
mönster. I norr är kantskogen välutvecklad. 
Ett kraftigt dike skär genom den centrala de-
len av mossen. De omgivande våtmarkerna är 
till stor del sönderskurna av diken och har sitt 
huvudsakliga värde som skyddszon mot omgiv-
ningarna. Buksjömossens fågelfauna är 
skyddsvärd. På mossen häckar bl a flera par 
tofsvipa, ljungpipare, storspov och sånglärka. 

Bysjömossen och Kalkmossen är koncen-
triska mossar av samma typ och med ungefär 
lika stora naturvärden som Buksjömossen(se 
beskrivningen till Sandvikens kommun). 

Genom Hedesunda löper Gävleåsen ca 15 me-
ter hög och tydligt getryggsformad. Åsen är ge-
nomskuren av landsvägen mellan Gävle och 
Österbor. Åsavsnittet söder om vägen är delvis 
bebyggt och uppodlat. Här förekommer lokalt 
intressant torrängsvegetation med bl a back-
starr, kattfot, sandvita och färgkulla. 

Den aktuella delen av Gävleåsen är också 
av stor betydelse för landskapsbilden kring 
Hedesunda. Det är därför viktigt att åsen un-
dantas från grustäkt eller andra ingrepp som 
skadar åsformationen. 

123 
DALÄLVENS DELTA GBHZL 
VID GYSINGE 
	

I/1 
- rikt och varierat 
	

Riks-N 
älvlandskap 	12 H NV 

Området omfattar Dalälvens delta i Hedesun-
dafjärden samt angränsande stränder, med 
undantag för Gysinge naturreservat. Deltat, 
innefattande öarna Björkön, Storön, Ekenön, 
Gävan m fl bildar tillsammans med Ingevara-
ängarna och andra fastmarkspartier ett av 
Nedre Dalälvens bäst utvecklade deltan. Den 
reglering av Hedesundafjärdarna som utbygg-
naden av kraftverket vid Söderfors innebar, 
medförde en höjning av vattenståndet som sat-
te de lägsta delarna av deltat under vatten. 
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Det örika älvlandskapet är attraktivt och 
omväxlande, inramat av öppna våtmarker med 
lummiga videsnår och lövskogsholmar. Stor-
öns ålderdomliga beteslandskap med ett glest 
bestånd av vidkroniga ekar är särskilt tillta-
lande. De vackra Gysingeforsarna är tillsam-
mans med forsarna vid Sevedskvam och Tytt-
bo de största kvarvarande forsarna i Nedre 
Dalälvsområdet. Här finns goda bestånd av han 
och öring och forsarna är populära fiskeplat-
s er . 

Floran är rik och inslaget av ädla lövträd 
stort. Bl a förekommer krissla, storrams, vår-
ärt och underviol i deltats lövlundar. I strand-
kärren påträffas sumpviol. 

Fågelfaunan är påfallande rik. Den goda 
tillgången på våtmarker och ädellövskog ska-
par utsökta fågelbiotoper. Det stora inslaget av 
lövskog med döda eller döende träd är särskilt 
gynnsamt för olika hackspettarter. Det året 
runt öppna vattnet är betydelsefullt för både 
fåglar och vilt. 

Dalälvens delta är samrådsområde enligt 
§ 20 naturvårdslagen. Det är skyddsvärt och 
gränsar mot likvärd natur i Västmanlands län. 
Det är av riksintresse för naturvård. 

124 
JORDBÄRSMUREN GHBZL 
-ÅLBO 
	

I/NR 
NATURRESERVAT Riks-N 
- våtmarker, 	12 H NV 
strandskogar och 
välutvecklad högmosse 

Naturreservatet, som omfattar 535 ha land och 
415 ha vatten, aysattes 1990. Syftet med re-
servatet är att bevara en värdefull del av Ne-
dre Dalälvsområdet med intressanta våtmar-
ker och skogar. Den ursprungliga naturen 
skall här så långt möjligt lämnas för fri utveck-
ling för att gynna hotade växter och djur. 

I reservatet är det bl a förbjudet att uppföra 
anläggningar, bygga, bedriva täkt, dika och 
använda kemiska medel. Skogsbruk är förbju-
det i delar av reservatet. 

Jordbärsmuren är ett klassiskt exempel på 
en koncentriskt välvd mosse. Det är den bäst 
undersökta och utförligast beskrivna myren i 
länet. 

Jordbärsmuren, som intar större delen av 
reservatet, har en diameter på två kilometer, 
är uppdelad i ett trädlöst mosseplan och en 200-
300 meter bred kantskog. Mossen omges av 
kärr utom på ett par ställen där kantskogen 
står i direkt kontakt med Dalälven. Mossen är 
tydligt välvd i kanterna medan mosseplanet dä-
remot är nästan horisontellt. Strängarna är tyd-
ligt koncentriska. Mossen omges av översväm-
ningsbetingade strandkärr och älvängar. 

Jordbärsmurens fågelfauna är mycket rik 
och innefattar bl a ett tiotal par vardera av 
ljungpipare och storspov. Artsammansättning-
en är typisk för södra Gästriklands stora mos-
sar. 

Jordbärsmuren har mycket höga naturve-
tenskapliga värden. Även om den till och med 
ur ett riksperspektiv har få motsvarigheter, är 
den i många ayseenden representativ för om-
rådet norr och söder om Dalälven. Landskapet 
karaktäriseras här av jättelika myrkomplex, 
uppbyggda kring en eller flera öppna och gan-
ska flacka mossekupoler. Många av dessa är i 
dag skadade av dikning eller torvtäkt. Jordbärs-
muren tillhör, tillsammans med Lomsmuren, 
de bäst bevarade. 

Ålboåns mynningsområde omgärdas av 
strandkärr och älvängar med grupper av bus-
kar. En del fastmarker och övergångszonerna 
till våtmarker präglas av lövskogar med asp och 
ek som dominerande trädslag. 

I den mycket omväxlande naturen med 
vatten, våtmarker och stor lövskogsandel finns 
en rik och varierad fågelfauna som motiverar 
ett högt fågelskyddsvärde. 

De lövrika skogarna är viktiga biotoper för 
vedinsekter. 

Naturreservatet är av riksintresse för na-
turvård. Jordbärsmuren ingår i Myrskyddsplan 
för Sverige (Nr X27). 

125 
ÅLBO 
	

KL 
- ålderdomlig by 
	1/2 

Riks-N 
12 H NV 

Ålbo by har en gång i tiden vuxit upp på de 
flacka moränmarker som gränsar mot Daläl-
ven och som berikats av ett visserligen tunt 
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men bördigt sedimentlager. Odlingsmarken är 
starkt uppsplittrad av fastmarksholmar med 
blandskog eller buskmark. 

Byn, som är känd sedan 1400-talet, visar 
tydligt olika stadier i kulturlandskapets utveck-
ling från järnåldern till i dag. Den gamla by-
tomten är väl bevarad om än utglesad. Båtlä-
get och omgivande slåtterängar ger en god bild 
av byns kontakt med älven. Ett gravfält bestå-
ende av en hög och elva stensättningar vitt-
nar om att området troligen var bebott redan 
under yngre järnålder. 

Ålbo by med värdefull bebyggelse och flera 
fornlämningar har högt kulturhistoriskt vär-
de. Landskapsbilden är mycket attraktiv med 
en omväxlande och intressant natur- och kul-
turmiljö. Det är ur naturvårdssynpunkt ange-
läget att det öppna odlingslandskapet kan bi-
behållas och att olämplig bebyggelse inte til-
låts inkräkta på bymiljön. 

126 
HEDESUNDA- 	FLZ 
FJÄRDEN 
	

1/2 
- vidsträckt 
	

Riks-N 
sjölandskap 
	12 H NV 

Hedesundafjärden ligger i ett mycket flackt 
moränlandskap och vattendjupet är därför i 
regel litet - i allmänhet blott 1-2 meter. Små 
samlingar av stenholmar eller stora block bry-
ter den vidsträckta sjöytan här och där. Mar-
kerade djuprännor finns mellan ön Gävans 
södra del och Södra Färjsundet. 

Hedesundafjärdens vatten är brunt av 
humusämnen och siktdjupet är litet. Djup-
ochströmningsförhållanden m fl faktorer är 
emellertid gynnsamma för fiskproduktionen 
och fjärden är känd för sitt goda fiske efter gös, 
gädda och abborre. Sommar- och vinterfiske 
samt båtsport är de f n viktigaste aktiviteter-
na. 

Hedesundafjärdens vidsträckta sjöland-
skap är mycket attraktivt ur landskapsbildens 
synpunkt och värdefullt för båtsport och fiske. 
De många små öarna är viktiga för fågellivet. 
Inom området finns länets största hägerkolo-
ni. 

Fjärden är reglerad vid Söderfors och vat-
tennivån är höjd ca 60 cm. En del är samråds-
område enligt § 20 naturvårdslagen. 

127 
FINNÄSET 
	

BZL 
OCH ROMPÖN 
	

I/1 
- gamla bestånd 
	

Riks-N 
av blandskog 
	

12 H NV 
och naturskog 

Detta område kännetecknas i huvudsak av 
rikblockig morän med enstaka små inspräng-
da våtmarker. Finnäsets yttre del är bevuxen 
med en äldre blandskog av främst asp, al, ek 
och tall. Inslaget av döda och döende träd är 
stort. På Finnäsets nordspets finns en liten 
ädellövlund av lind. Näsets inre del intas av 
ungskogar och hyggen, där dock enstaka träd 
eller grupper av främst ek och al är kvarläm-
nade, såväl i strandkanten som längre upp på 
land. 

Utanför Finnäset ligger Rompön som har 
gammal naturskogsartad barrskog med bl a 
stora björkar av vilka flera är döda eller döen-
de. 

Den gamla skogen med stor lövandel är 
botaniskt värdefull och viktig för både fågelfau-
nan och vedinsekter Finnäset och Rompön är 
samrådsområde enligt § 20 naturvårdslagen. 
Det gränsar mot likvärd natur i Västmanlands 
län. 

128 
HADE 
	

BKLZ 
- odlingslandskap 	1/2 
med björkhagar 	Riks-N 
och slåtterängar 	12 H NV 

Odlingslandskapet kring byn Hade har mycket 
gemensamt med odlingsbygder i Norduppland. 
Här finns ett större gravfält som vårdas som 
en björkhage och där floran är mycket rik. 
Under ett glest träd- och buskskikt med bl a 
hassel förekommer här en mycket välutveck-
lad ängsflora med arter som spenört, blåsuga, 
brudsporre, skogsklocka och darrgräs. De sto-
ra asparna i gravfältet utnyttjas av hålhäck-
are som gröngöling, spillkråka, stare och kaja. 

Sydväst om gravfältet  firms  en slåtteräng, 
belägen mellan landsvägen och Hadevikens 
strand. Ängen har nyligen restaurerats och 
hävdas på traditionellt vis med årlig slåtter. 
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Ängen är trots sin begränsade storlek, ca 
0,5 ha, anmärkningsvärt artrik. Vegetationen 
övergår från örtrik friskäng till fuktäng av hög-
örttyp och högstarr-fräkenvassar mot Hadevi-
ke n. 

Bland de mer intressanta ängsväxterna 
kan nämnas ängsskära, spenört, brudbröd, 
ängs- och luddhavre, darrgräs, pillerstarr, kla-
sefibbla och rödklint. Här påträffas också hart-
mansstarr och krussilj a, vilka här har sina 
enda kända växtlokaler i länet. Artrikedomen 
och artsammansättningen vittnar om en inte 
obetydlig kalkpåverkan. Av kulturhistoriska 
spår märks några odlingsrösen och resterna 
efter en raserad lada. 

Rester av ängsvegetation finns också i den 
lilla byn Kulla och på flera andra ställen i om-
givningarna. Under 1990-talet har dock stora 
delar av den uppodlade marken planterats igen. 
Det är därför extra viktigt att de kvarstående 
åkrarna och ängsresterna hävdas och hålls 
öppna. Artsammansättningen och den stora 
rikedomen av hävdberoende växter gör Hade-
bygden till ett mycket värdefullt kulturland-
skap. 

Hartmansstarr, ängsskära, krussilja och 
spenört har här sina enda kända förekomster 
I länet vilket gör vården av slåtterängen vid 
Hadeviken och gravfältet särskilt angelägen ur 
floravårdens synpunkt. 

129 
ÖN MED 
	

FGBLK 
OMGIVANDE 
	

1/2 
FJÄRDAR OCH 
	

Riks-N 
STRÄNDER 
	

12 H NV 
- viktigt 
fritidsområde m m 

Den smala och långsträckta Ön, som korsar 
Dalälven och delar de vidsträckta fjärdarna, 
byggs upp av Hedesundaåsen (detta är en lokal 
benämning av Gävleåsen som i sin tur utgör 
en avgrening av Enköpingsåsen). Åsen är del-
vis pålagrad med fjärdsediment. Vid Ögården 
delar sig Hedesundaåsen och en mindre gren 
- Östvedaåsen (Finnböleåsen) - svänger av mot 
nordost. 

Åsen är kraftigt svallad och delvis dold av 
sedimentpålagringar. Den karaktäristiska  

ryggformen framträder därför endast vid Mi-
heden mitt på Ön. Sedimentmarkerna är upp-
odlade. 

På Ön finns en ganska omfattande bebyg-
gelse, delvis äldre jordbruksbebyggelse men 
också permanentbostads- och fritidsbebyggel-
se av yngre datum. På flera ställen på Ön finns 
fornlämningar, såväl stenåldersboplatser som 
gravfält från vikingatid. 

Ön är den naturliga basen för det rörliga 
friluftslivet i Hedesundatrakten. Vid Sandsnäs 
finns en populär bad- och campingplats. 

Ön med omgivande fjärdar och stränder har 
goda förutsättningar för bad, camping och an-
nat rörligt friluftsliv. Åsförgreningen är geolo-
giskt intressant. Öns dominerande läge i He-
desundafjärdarna med ett omväxlande och in-
tressant kulturlandskap, gamla knotiga strand-
tallar osv är av stor betydelse för landskapsbil-
den. 

Ön med omgivande fjärdar är till stor del 
samrådsområde enligt § 20 naturvårdslagen. 

130 
DALKARISBO OCH GKL 
SOMFARMYRAN 
	

III/ 2 
- ålderdomligt 
	

Riks-N 
odlingslandskap 
	12 H NV 

och myrar 

Dalkarlsbo är en väl avgränsad mindre by, be-
lägen på småkuperad moränmark längs en 
slingrande grusväg kantad av lövträd och sten-
murar. Byn omges av glest bevuxna, steniga 
hagmarker. 

I väster och söder gränsar Dalkarlsbo mot 
Somfarmyran och Muren. Här dominerar över-
svämningsbetingade våtmarker (älvängar) i 
anslutning till Dalälven - öppna men med små 
träddungar. Muren är ett vackert exempel på 
en helt plan och skogsbevuxen mosse. 

Förutom en bred kraftledningsgata är Dal-
karlsbo med omgivningar inte särskilt påver-
kat. Hedesundafjärdarnas reglering har med-
fört att strandkärren kring Somfarsjön blivit 
betydligt blötare (dock inte alls i den omfatt-
ning som anges på gröna och gula kartan där 
alla älvängar och strandnära våtmarker lagts 
under vatten). 
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Området innehåller värdefulla och för Dal-
älvsområdet karaktäristiska våtmarkstyper. 
Den gamla byn med ett ålderdomligt och varie-
rande natur- och odlingslandskap har kultur-
historiskt värde och attraktiv landskapsbild. 

Det är från naturvårdssynpunkt viktigt att 
odlingslandskapet runt Dalkarlsbo hålls öppet. 
Samrådsområde enligt § 20 naturvårdslagen. 

131 
HEDESUNDA- 	KLBZ 
SLÄTTEN 
	

11/2 
- jordbruksbygd 
	

Riks-N 
och våtmarker 	12 H NV 

Byarna Västbyggeby, Koffsta, Ullanda, Landa och 
Östveda tillhör det öppna jordbrukslandskapet 
I Hedesunda - men till byarna hör också både 
skogsmarker och de vidsträckta våtmarkerna 
öster om Hedesunda kyrka. 

Det flacka landskapet är uppbyggt av 
morän med tunn pålagring av sedimentjordar. 
De torrare sedimentmarkerna är uppodlade 
och landskapet uppvisar därför en småskalig 
mosaik av öppen och beskogad mark. I den syd-
östra delen återfinns lövskogar av skilda åld-
rar och sammansättning, medan skogen i öv-
rigt består av blandskog. Våtmarkerna består 
av tuviga älvängar, mader och vassar. 

Bygden är rik på fornminnen. De små by-
arna som är kända redan från 1500-talet, har 
ett väl bevarat byggnadsbestånd och bruknings-
vägar som ligger kvar i sin ursprungliga sträck-
ning. Fornminnenas och bebyggelsens koncen-
tration till övergångszonerna mellan sediment-
och moränmarker sätter en stark prägel på 
landskapsbilden. 

Byarna i Hedesundaslättens jordbruks-
bygd har till viss del bevarat ålderdomliga drag. 
Det kulturhistoriska värdet befästs ytterliga-
re av bevarade jämåldersgravfält i anslutning 
till de ursprungliga bytomterna. De rikt varie-
rade vegetationstyperna med löv- och bland-
skog, älvängar och mader är av ett visst bota-
niskt intresse. Våtmarkerna vid kyrkan hör 
till de mest lättillgängliga fågelbiotoperna i 
Dalälvsområdet, värdefulla som rastlokal men 
också med många häckande våtmarksarter. 
De lövrika skogarnas betydelse för många träd-
och vedlevande insekter skall inte underskat-
tas. 

Våtmarkerna vid Hedesunda kyrka har 
påverkats av vattenståndshöjningen i sam-
band med Hedesundafjärdarnas reglering. He-
desundafj ärdama omfattas av bestämmelser 
om samråd inför vissa arbetsföretag med stöd 
av § 20 naturvårdslagen. 

132 
KVILLANUD DEN 
	

BFL 
- bestånd av 	II/NR 
masurbjörk 
	

Riks-N 
12 H NV 

Den ås, som grenas av från Gävleåsen på Ön, 
försvinner under Hedesundafjärdens vatten 
och visar sig på nytt vid Kvillanudden. Udden 
är bevuxen med barrblandskog med inslag av 
grova tallar och brunmasurbjörk. En del av 
åsen intas av en öppen björkhage där masur-
björkarna utgör huvuddelen av trädbeståndet. 

Kvillanudden är skyddad som naturreser-
vat, främst på grund av förekomsten av brun-
masurbjörk, men också för sitt värde som ut-
flyktsmål och strövområde. Från udden har 
man en vacker utsikt över Hedesundafjärden. 

133 
LANDA 
	

B 
- naturreservat 
	

III/NR 
med bestånd av 	Riks-N 
masurbjörk 
	

12 H NV 

Naturreservatet Landa är ca 3 ha stort och har 
ett anmärkningsvärt stort inslag av den säll-
synta brunmasurbjörken. Enligt beslutet från 
1971 har reservatet tillkommit i syfte "att skyd-
da och vårda ett naturvetenskapligt unikt om-
råde med brunmasurbjörk". 

Området har tidigare haft en mer utpräg-
lad hagmarkskaraktär med omväxlande öpp-
na och glest trädbevuxna hagar. På grund av 
utebliven hävd och igenväxning är reservatet 
tämligen förfallet. Där finns en del grova aspar 
och ekar samt relativt rikligt med brunmasur-
björk - den variant av vårtbjörk som utbildar 
det som kallas masurved. 

I ytterkanterna av reservatet finns våtmar-
ker med sälg och albuskage. Sly och ungskog 
försvårar bitvis framkomligheten. 
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Kvillanuddens naturreservat. 

Enligt en nyligen upprättad skötselplan bör 
reservatet röjas och gallras, varvid yngre ex-
emplar av brunmasurbjörk sparas. Stigar skall 
hållas öppna och markeras. 

134 
LANDBOHOLMEN, BZHFL 
BLOCKTÄLL OCH Ill 
YTTNÖN MED 
	

Riks-N 
OMGIVANDE 
	

12 H NV 
SKÄRGÅRD 
- Dalälvsskärgård 

Denna skärgård i Hedesundafjärden består av 
ett 80-tal ganska små öar samt delar av omgi-
vande större öar, t ex Yttnön samt en fastlands-
sträcka på Dalkarlsbolandet. 

Landskapet kännetecknas av storblockig 
morän som till stora delar pålagrats med älv-
sediment. Landskapets högre delar, som bil-
dar de många öarna, hyser därför vegetations-
typer växlande från älvängar till strandkärr och 
fastmarker. Älvängarna har karaktäristiska 
bårder och snår av videbuskar. 

Foto: Anders Malmborg 

Fastmarken består av blockrik morän 
med en dominans av barrskog. Öarna omges 
vanligen av vidsträckta bladvassbestånd. Vis-
sa öar har urskogskaraktär bland annat på 
grund av att stormfällda träd från 1954 fortfa-
rande ligger kvar. 

Äldre talldominerad barrskog är vanlig. På 
småöarna i skärgårdens södra del finns dess-
utom lövdominerade skogsbestånd med bland 
annat asp och björk och med inslag av ek. Den 
gamla löv- och lövblandskogen med inslag av 
ädellöv är botaniskt värdefull. 

Den örika och omväxlande skärgårdsna-
turen är värdefull för sjöfågel, fiskgjuse och 
många andra fågelarter. Det strömmande vatt-
net är värdefullt för både fiskbestånd och få-
gelliv. God tillgång på gammal skog och död ved 
i olika nedbrytningsstadier är en viktig förut-
sättning för många vedlevande insekter. 

Fjärdens karaktär av skärgård gör landska-
pet attraktivt. Förutsättningarna för ett aktivt 
och berikande friluftsliv med inriktning på stu-
dier av flora och fauna är mycket goda. 

Samrådsområde enligt § 20 naturvårdsla-
gen. 
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Bramsöfjärden. 

135 
BRAMSÖFJÄRDEN 
HÄLLSKOGSFJÄRDEN 
FÄBODFJÄRDEN 

Nedre Dalälven är en ung älv som ännu inte 
hunnit utveckla en egentlig älvfåra. I det myck-
et flacka och många gånger rikblockiga mo-
ränlandskapet bildar älven i stället vidsträck-
ta fjärdar av vilka detta är ett av de största sam-
manhängande fjärdområdena. De stora öppna 
vattnen avgränsas av större öar och fastmarks-
uddar. Fjärdytorna bryts här och var av uppstick-
ande hällar, blocksamlingar eller enstaka 
block. Småöarna pryds ofta av enstaka, knoti-
ga gammeltallar. Fastmarksstränderna är i 
allmänhet starkt flikade, och strandkärr och 
älvängar är vanliga. 

Björsön karaktäriserades tidigare av mo-
ränpartier och älvängar. Hällmarker finns på 
öns norra del och på några av de omgivande 
småholmarna. Genom vattenståndshöjningen  

Foto: Anders Malmborg 

vid Hedesundafjärdarnas reglering har älväng-
ama delvis satts under vatten och Björsön i 
det närmaste delats. 

Björsöns fastmarkspartier karaktäriseras 
av gamla barrblandbestånd med stor andel tall. 
Då skogliga ingrepp inte företagits i modern 
tid, är skogen urskogsartad. Döda träd och vind-
fällen är vanliga. Skogen på öns nordöstra del 
är yngre och har utvecklats ur ett restbestånd 
efter stormfällningen 1954. Det starka björk-
inslaget och luckorna i beståndet bidrar till den 
ängsartade karaktären. 

Fjärdarna har ett rikt och varierat fågel-
liv. Av särskilt stort värde är öar med natur-
skog och de centrala småöarna. Bestånden med 
gammal skog är dessutom särskilt värdefulla 
ur entomologisk synpunkt. 

Fjärdarna är av stort intresse för friluftsli-
vet för t ex fiske och båtsport. Skärgårdsland-
skapet med klippstränder, våtmarker och fram-
för allt vidsträckta vattenytor ger en mycket 
tilltalande landskapsbild. 

Angränsande område i Uppsala län har lik-
värda kvaliteter. Samrådsområde enligt § 20 
naturvårdslagen. 

BZFL 
I/1 
Riks-N 
12 H NV 
12 H NO 
13 H SV 
13 H SO 
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VATMARKER 
	

BZ 

	

VID INGSJÖN 
	

III/1 
- fågelsjö 
	

Riks-N 
12 H NV 

Ingsjön och i synnerhet Ingsjöns västra myck-
et grunda vik Kville(n) kännetecknas av en rik 
vattenvegetation och vidsträckta myrmarker 
i omgivningen. 

Norr om Kville ligger Kvillemuren, en 
skogsbevuxen mosse. I väster sammanbinder 
den långsträckta Vikmyran Kville med Väster-
viken, Hällskogsfjärdens sydligaste vik. 

Ingsjön med Kville och omgivande myrmar-
ker har ett rikt fågelliv med ett förhållandevis 
stort antal häckande arter bl a en stor skratt-
måskoloni. Omgivningarna erbjuder goda bio-
toper för bl a hackspettar och ugglor. 

137 

	

FLÄCKSMUR 
	

GBZ 
OCH ROSMUR 
	

III/1 

	

- myrkomplex 
	Riks-N 

12 H NV 

Fläcksmur och Rosmur ingår i ett komplex av 
mossar och kärr. 

I myrkomplexets nordvästra del finns en 
svagt välvd mosse med halvöppet centralparti 
och tendens till koncentriska strukturer. Mos-
sen omges delvis av lagg och kantskog. Den 
gränsar i öster mot ytterligare en mosse som 
är plan och helt skogsbevuxen. 

I myrkomplexets södra del finns vidsträck-
ta strandkärr, avvattnade till Dalälven av Ros-
mursbäcken. Inom området förekommer både 
alkärr och äldre barrskog. 

Norr om bäcken dominerar pors-starrkärr 
som norrut övergår i rismosse. Vid Rosmurs-
bäcken växer den sällsynta sumpviolen. 

På grund av vattenståndshöjningen i sam-
band med Hedesundafjärdens reglering har 
myrkomplexet förändrats. Starrkärren söder 
om bäcken är starkt påverkade av fjärdens 
höjda (ca 60 cm) vattennivå. 

Fläcksmur innehåller ett vackert exempel 
på en svagt välvd mosse. Förutom de värde-
fulla myrarna är floran intressant och fågelli-
vet delvis mycket rikt. 

138 
BREDFORSEN 
	

BZFLH 
- forsar, älvängar, 	I/1 
strandskogar 
	Riks-N 

13 H SO 

Den gren av Dalälven som tidigare via Bred-
forsen, Skiljaren och Viforsen förde ungefär två 
tredjedelar av älvens vatten genom strömfåror-
na väster och norr om Jörsön kallas Kågbogre-
nen. Forsarna räknades tidigare till de mest 
värdefulla inom Nedre Dalälvsområdet, bl a 
kända för sitt förnämliga harrfiske. 

Vid utbyggnaden av Söderfors kraftverk med 
regleringen av Hedesundafjärdarna aystängdes 
älvfårorna genom Kågbogrenen. En obetydlig 
lågvattentappning och utbyggnad av spegeldam-
mar i forsarna har orsakat stora biologiska 
skador i de berörda vattenområdena och en 
misshandlad landskapsbild. Förutsättningarna 
för det tidigare mycket värdefulla strömfisket 
har väsentligen försämrats. 

Utmed stränderna finns fortfarande många 
värdefulla skogsbestånd med dominans eller 
stort inslag av lövträd, såväl ädellövträd som 
asp. Några av bestånden är urskogsartade med 
riklig tillgång på döda och döende träd. 

Tyllmyran är ett stort strandkärr med väl-
utvecklad frodig älvängsflora. Flera lador vitt-
nar om hur området tidigare nyttjats. Floran 
är tämligen rik med bl a sumpviol. Utter ob-
serveras sporadiskt. 

Bredforsen ingår som en del av ett större 
naturvårdsobjekt som delas av gränsen mel-
lan Uppsala och Gävleborgs län. Bredforsen 
uppvisar många vackra exempel på Dalälvsna-
tur och fyller, trots de skador som vattenregle-
ringen orsakat, väl kraven för ett skydd enligt 
naturvårdslagen. 

Bredforsen är samrådsområde enligt § 20 
naturvårdslagen. Vattendomen som medger en 
minimitappning på 15 m3/s sommartid och 5 
m3/s under vintern bör omprövas så att en mer 
generös tappning kan tillämpas. På sikt är det-
ta en förutsättning för att naturvärdena inte 
skall gå förlorade. 
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140 
RUNÖN 
VIFORSEN 
- öar och 
stränder 

II/1 
Riks-N 
13 H SO 

Området innefattar Runön samt norra Gässön 
och Jörsöns nordspets. Det är kraftigt påver-
kat av regleringen för Söderfors och Untra 
kraftverk, men innefattar såväl trivial skog 
som vackra exempel på typisk Dalälvsnatur 
med lövrika strandskogar och älvängar. Näs-
ängarna vid Kågbo är exempel på särskilt om-
fattande våtmarker. 

Stränderna, i synnerhet på nordvästra si-
dan av älven, är lerrika sedimentstränder. 
Fragment av s k ävjebroddsvegetation kan lo-
kalt uppträda. Bl a finns en liten lokal för den 
hotade ävjepilörten vid båtplatsen i Kågbo. 

Kågbo by är av kulturhistoriskt intresse. 
Runön - Viforsen är till stor del samrådsområ-
de enligt § 20 naturvårdslagen. 

141 
KÅGBOSJÖN 
- näringsrik älvsjö 

BL 
III/1 
Riks-N 
13 H SO 

Kågbosjön är en ca 100 ha stor, måttligt nä-
ringsrik sjö, till viss del omgiven av våtmar-
ker. Sjön står i förbindelse med Dalälven ge-
nom ett sund till Viforsen. Genom att ett par 
mindre vattenflöden, "tyllar" i Kågbosjöns öst-
ra del, stängts av med dammar, är genom-
strömningen genom sjön kraftigt försämrad. 
Stränderna intas av breda bälten av högstarr. 
Ävjebroddsvegetation har åtminstone tidigare 
förekommit vid sjön. I omgivningarna är ek 
mycket vanlig och floran på många ställen rik. 

— Gävle — 

139 
LÅGBO 
	

BLKF 
(Sigeränget) 
	

I/1 
- hagmark med 
	

Riks-N 
betade strandängar 13 H SO 

Hävden av de naturliga fodermarkerna längs 
Dalälven har i stort sett upphört. Hävdade 
strandängar förekommer egentligen bara i 
Nedre Dalälvens översta sektion inom Avesta 
kommun. Ett lysande undantag utgör de strän-
der och älvnära våtmarker, tillhörande en gård 
i byn Lågbo, som fortfarande utnyttjas för bete. 

Den drygt 14 ha stora hagen innehåller 
skogsbete och betesvall, men särskilt intres-
sant är den betade älvängen vid Sigeränget och 
en hårt betad, flack sedimentstrand (lera) mot 
älven. På den senare förekommer stora ytor 
välutvecklad kortskottsvegetation. I detta s k 
ävjebroddssamhälle ingår åtskilliga hotade el-
ler ovanliga arter. Hit hör bl. a. ävjepilört, nord-
slamkrypa, fyrling och rödlonke. 

I hagen återfinns också den enda kända 
hävdade kalkfuktängen i länet. Här växer bl a 
ängsstarr, älväxing, darrgräs, ängsnycklar och 
ormtunga. Kalkfuktängen övergår i rikkärr och 
älväng med högstarrsamhällen mot stranden. 
I hagen växer också sumpviol, strandviol och 
den mycket sällsynta mandelpilen. Intressan-
ta jämförelser kan göras mellan den betade, 
inhägnade älvängen och obetade ytor utanför 
staketet. 

Den betade skogen är överallt rik på löv-
träd, framförallt asp och ask, och i de strand-
nära partierna är inslagen av ek stort. Skogen 
är bitvis lundartad med bl a vårärt, underviol, 
lungört, trolldruva och hassel. Till stora delar 
är skogen tät och endast i ringa grad påverkad 
av betet. Genom betesmarkerna passerar Gäst-
rikeleden på en av sina mer exklusiva sträck-
ningar i landskapet. 

Till en del inhägnas betesmarkerna vid 
Lågbo av en trägärdsgård. Några lador minner 
om forna tiders markanvändning. De senaste 
åren har hävden varit relativt god genom bete 
med ett tiotal ungnöt och två-tre hästar. De be-
tade våtmarkerna har tidigare brukats som 
slåtterängar. 

Betesmarkerna vid Lågbo är sällsynt mång-
formiga vad gäller hävdberoende naturtyper, 
vegetationstyper och arter. Den långa hävd- 
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kontinuiteten, det goda hävdtillståndet och fö-
rekomsten av en hävdad kalkfuktäng, älväng 
och ävjebroddsvegetation motiverar högsta vär-
deklass. 

Sigerängets naturvärden är helt avhängi-
ga hävden. Det är därför viktigt att den fortsat-
ta hävden säkras. Brukaren erhåller NOLA-
stöd. 



— Gävle — 

Kågbosjön med omgivningar är till stor del 
samrådsområde enligt § 20 naturvårdslagen. 

142 
RÄMSÖN 
	

BZL 
KITTESJÖN 
	

I/1 
- lundartade 
	Riks-N 

strandskogar m m 
	13 H SO 

Området består av Rämsön, utom de centrala 
delarna, skog och myrar mellan Kågbosjön och 
Kittesjön samt Kittesjön med fastmarkssträn-
der och öar. Det gränsar delvis till Båtforsens 
naturreservat i Uppsala län. 

Inom området finns såväl ängsgranskog 
med stort lövinslag som rena lövbestånd med 
lundartad flora. Ett alkärr finns vid Rämsöns 
östra strand. I lundvegetationen förekommer 
hassel, ädla lövträd och åtskilliga kalkgynna-
de växter som lungört, myska, vätteros, sårlä-
ka, vårärt, skogsklocka, underviol, sumpviol 
samt långsvingel (Festuca gigantea). 

Den lövrika skogen med många gamla, 
döende och döda träd är viktig för det rika in-
sektslivet, som delvis har klassats mycket högt 
i den entomologiska inventeringen. Det inne-
håller också många synnerligen värdefulla få-
gelbiotoper. 

143 
SPJUTHOLMEN 
	

BZHLF 
- naturskogsområde 1/NR 

Riks-N 
13 H SO 

Spjutholmen ligger omedelbart väster om det 
starkt uppsplittrade, blockiga och vattenrika 
landskap mellan Untrafjärden och Storfjärden, 
som benämns Båtforsområdet. Reservatet, som 
bildades 1992, omfattar 105 ha land. Det inne-
håller myrar, våtmarker, sedimentmark samt 
stor- och rikblockiga moränmarker. Utmed 
stränderna finns älvängar och gamla lövbe-
stånd med rikt inslag av ek, ask och lind. 

Den centrala delen av reservatet domine-
ras av 100-150-årig granskog av frisk ristyp 
med enstaka äldre, upp till ca 200 år gamla, 
tallar. En stor del av våtmarkerna i de västra 
delarna intas av sumpskog av gran, tall, al och 
björk. 

Spjutholmen är inte opåverkad av hugg-
ningar, men lågor av framför allt gran förekom-
mer allmänt. En stor del av granlågorna har 
sannolikt legat sedan den stora stormfällning-
en 1954. De är idag helt genommurkna och 
värdefulla biotoper för vedinsekter. Enstaka 
men få torrakor och högstubbar av tall finns 
dessutom. 

Till de värdefulla inslagen i floran hör orm-
bunken granbräken. I anslutning till reserva-
tet förekommer den sällsynta ringlaven  (Ever-
nia divaricata). Även det zoologiska värdet är 
stort. Sällsynta vedinsekter har påträffats. Den 
gamla skogen, med bitvis stort inslag av löv-
träd, tillhör de särskilt värdefulla biotoperna för 
bl a hackspettar. 

Spjutholmens naturreservat gränsar till 
Båtforsens naturreservat i Uppsala län vilket 
hör till de mest värdefulla naturvårdsobjekten 
vid Nedre Dalälven. 

144 
HYTTÖFJÄRDEN BZFL 
OCH NORRA 
	

111/2 
SPJUTHOLMEN 
	

Riks-N 
- vattenområden 
	13 H SO 

och lövrika skogar 

Norra Spjutholmen är till stora delar påverkad 
av skogsbruk och av mindre intresse än re-
servatet i den södra delen. Längs Spjutkana-
len finns blöta sumpskogar av gran, tall, björk 
och klibbal. Här förekommer bl a den sällsyn-
ta och hotade ringlaven. De lövrika strandzon-
erna är här, såväl som på andra ställen utmed 
älven, värdefulla ur flora- och faunasynpunkt. 
Därför är det ur naturvårdens synvinkel sär-
skilt angeläget att strandzonernas vegetation 
sparas vid skogliga åtgärder. 

145 
KAKÄNGSSUNDET BZKFL 
- lövrika blandskogar I/1 
och vegetationsrika Riks-N 
vattenmilj öer 
	13 H SO 

Med Kakängssundet ayses i detta samman-
hang skogsområden och vatten vid Lerån och 
den anslutande Äängsån. Lerån var tidigare en 
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arm av Dalälven som mynnade i Storån. Ge-
nom vattenregleringen för Untra kraftverk 
stängdes Leråns vatten av genom en damm vid 
Hyttön. Ån får ett mycket begränsat vattentill-
flöde genom ett rör i dammvallen och läckage 
från timmerrännan. Därigenom har vatten-
ståndet i ån sjunkit och vattengenomström-
ningen försämrats. Vid Kakängssundet flyter 
Åängsån samman med Lerån. 

Området bildade tidigare en mosaik av 
större och mindre skogsholmar, omflutna av 
vatten. Överallt  firms  gamla blandskogar med 
inslag av jätteekar som vittnar om ett betyd-
ligt öppnare betes- och slåtterlandskap. Tidi-
gare har sannolikt alla våtmarker utnyttjats 
för slåtter. 1926 slogs fortfarande 22 ha sidvall-
säng och 2 ha hårdvall. Fram till slutet av kri-
get förekom skogsbete. De forna sidvallsäng-
arna är i dag klädda med reslig björkskog (lo-
kalt med inslag av tall och klibbal). 

Inslaget av ädla lövträd är påfallande. För-
utom ek förekommer ask, lönn, lind och alm. 
Den senare är dock mycket sällsynt. Floran är 
mycket rik. Välutvecklade ängsskogar med ren 
örtflora av vårärt, underviol, stenbär, skogs-
knipprot, trolldruva, getrams och det sällsynta 
gräset lundskafting förekommer framför allt 
längs Åängsån. Till de mer intressanta arter-
na hör också storrams, grönvit nattviol och 
sumpviol. 

Även Leråns stränder, småforsar och ve-
getationsrika hölj or är av stort botaniskt in-
tresse. Här förekommer ett stort antal närings-
krävande strand- och vattenväxter varav åt-
minstone hampflockel, strandklo, vattenblink, 
dyblad, trubbnate, sjöranunkel och jättestarr 
förtjänar ett omnämnande. 

Det stora inslaget av äldre ädla lövträd och 
rikedomen på lövträd i största allmänhet gör 
Kakängssundet utomordentligt intressant även 
ur faunasynpunkt. Fågellivet är tämligen art-
rikt med t ex slaguggla, mindre hackspett, grön-
sångare, gärdsmyg och svarthätta. Mindre flug-
snappare har observerats vid åtminstone ett 
tillfälle. 

Kakängsundet är lättillgängligt Från Gäst-
rikeleden, som följer Lerån, ges goda möjlig-
heter att studera den intressanta naturen. För 
att gynna ek och en del andra lövträd har så 
gott som all gran gallrats ut ur delar av områ-
det. Ett vindskydd har uppförts intill Kakängs-
sundet. Området skyddas av markägaren som 
också gjort en inventering med förslag till fram-
tida skötsel. 

Sammanfattningsvis är Kakängssundet ett 
av de botaniskt mest intressanta delområde-
na vid Nedre Dalälven. Här finns en artrik flo-
ra med flera hotade arter och vackra exempel 
på örtdominerad lundvegetation. Genom när-
heten till Båtforsen och förekomsten av natur-
liga spridningskorridorer  firms  dessutom goda 
möjligheter för hotad lövskogs- och urskogsbun-
den fauna att kolonisera området. Värdet ur 
rekreationssynpunkt bör också beaktas. Reser-
vatsbildning bör övervägas. Möjligheterna att 
öka vattengenomströmningen genom Lerån 
bör utredas. 

146 
URBERGSKALK 
VID JUGANSBO 
- kalkförekomst 
med rik flora 

BG 
III/1 
12 H NV  

Vid skärningen mellan kraftledningen och vä-
gen sydost om Jugansbo  firms  några små häl-
lar av urbergskalk. Kalken har brutits i ett par 
små grunda brott under kraftledningen och 
även ett stycke in i skogen. 

Vegetationen, som är tydligt påverkad av 
kalkförekomsten, uppvisar en rik kalkflora 
med flera för trakten udda inslag, t ex älväx-
ing, hårstarr och tagelstarr. Andra intressan-
ta arter är skogsklocka, fältgentiana, darrgräs, 
tvåblad och vildlin Kalkvegetation, som upp-
träder i anslutning till hällar av urbergskalk, 
har mycket liten utbredning i länet. Bevaran-
devärdet är därför relativt högt. 

Det kalkinfluerade området ligger till större 
delen i den breda kraftledningsgatan. Det hålls 
därigenom öppet vilket är betydelsefullt för flo-
ran. 

147 
SEVALLBO 
- hagmark 

Byn Sevallbo ligger söder om Dalälven i ett för-
hållandevis småbrutet och ålderdomligt land-
skap, som har en för länet sydlig karaktär med 
enebackar och stora ädla lövträd i skogsbrynen. 
I byn  firms  en björkhage som ingår som en del 
av ett större betesområde som också innehål-
ler kultiverade betesmarker. 

BLK 
III/2 
12 H NV  
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I den västra mest ljusöppna delen av 
björkhagen finns dels en fuktäng av tuvtåtel-
typ, dels en artrik friskäng av rödventyp med 
flera intressanta ängsväxter, bl a mandelblom, 
blåsuga, stagg och ormrot. I de östra delarna 
är trädskiktet tätare. Här finns en friskäng av 
skogsnävatyp med bl a rödklint och ängsvädd 
samt i övrigt ett stort inslag av skogsarter. Fo-
dermarkerna har aldrig konstgödslats eller ut-
satts för andra störande ingrepp. 

Hagen har ett uppenbart naturvårdsvärde 
som en representativ naturbetesmark med 
intressant flora i ett ålderdomligt jordbruks-
landskap. Det är från naturvårdens synpunkt 
angeläget att den fortsatta hävden upprätthålls. 
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Sandvikens 
kommun 
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Innehållsförteckning 

Sid 
1 MOMBYÅSEN 83 

2 83 NAKANITTIMYREN 

3 KUNGSBERG 83 
3 a SÖRJABÄCKEN 83 

4 KUNGSBO 83 

5 KUNGSBERGET 	 NR 84 
5 a LASSAS-GROPÄNGE 84 

6 JÄDRAÅN 	 Riks-N 84 

7 SVARTTJÄRNSMUREN 
HÖGMOSSEN 85 

8 GRÄVNA KNIPPAN 	NR 85 

9 STYGGBERGET 85 

10 LAXBÄCKEN 85 

11 SKORVBERGET 86 

12 JÄDRAÅN OCH JÄRBOÅSEN 86 

13 VÄLLINGUDDEN 	 NR 86 

14 ÖSTERBERGSMUREN 	NR 87 

15 TITJÄRN SV 87 

16 TITJÄRNBERGET 87 

17 JÄDRAÅNS DALGÅNG MELLAN 
JÄRBO OCH JÄDERFORS 87 

18 FÄB 0 D MUREN 88 

19 LOMOSSEN 88 

20 DROTTMUREN 88 

21 LÖVTJÄRN 88 

22 ÖJAREN-HÖGBO 89 

23 LIVENS 89 

24 FÄBODSJÖN 89 

25 KVARNSTRÖMMEN 89 

Sid 
89 

90 

NR 90 

90 

90 

90 

92 

92 

NR 92 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

96 
96 

96 

96 

26 STORVIKS FÄBODAR 

27 HOSJÖN 

28 HOHÄLLAN 

29 BRO 

30 VALLBYÅN 

31 	OLSB 0 

32 KÄLLRIKEN 

33 	BÅTHUS VIKEN 
KRÅKNÄS 

34 IGELTJÄRNSBERGET 

35 TROLLKORNÅKER 

36 OL-OLS 

37 BROAS 

38 GAVELHYTTAN 

39 	VÄSTRA STORSJÖN 

40 HEDÅSEN 
LÖVÅSEN 
ÅSHUVUDET 

41 	ÖSTRA STORSJÖN 

42 KÖRÖN 
KÖRSJÖN 
KVILLEN 

43 BOVIK 

44 SUND 

45 	HAMMARBY BRUK 

46 MOCKELMUREN 

47 ÅRSUNDAÅSEN 
47 a ÅRSUNDA GRAVFÄLT 

48 FÄNJAÅNS MYNNING 

49 FÅGELSTA 

80 



Sid 

Riks-N 

103 

104 
104 

67  WIDENS  GAMMELSKOG 

68 HÖGHÄLLARNA 

69 DRAGMARKAN 

70 BÄRSÅN 

71 OPPSJÖ 

72 DJUPMURS 

73 	ÖSTERBOR ÄNGAR 

101 

102 

102 

NR 102 

102 

102 

23 

50 RISBERGSÅSEN 

51 TÄRNSJÖN 
TÄRNMUREN 

52 LOMSMUREN 
SVARTSJÖMUREN 	Riks-N 
LOMSJÖN 

— Sandvilcen — 

Sid 
97 74 BYSJÖMOSSEN 

KALKMOSSEN 
BYSJÖN 

97 	BUKSJÖMOSSEN 

75 GRÖNSINKA 
75 a GRÖNSINKA HAGMARK 

97 

98 

76 	ÖSTRA BÄNDAN 	 104 

77 SJÖÄNGET 	 104 

78 KOLBOSVEDEN 	 105 

79 	NORRÅN VID  VISTA 	 105 

80 	NORRÅN VID OCKENBACKA 	105 

53 OTTNAREN 

54 ÄLGHAGEN 

55 SÖDERÅKRA 

56 ENKÖPINGSÅSEN 
SÖDER OM ÅRSUNDA 

98 

98 

98 

57 	BREDMOSSEN (NR), Riks-N 

58 VÄSTANHEDE 

59 SVARTANBRO 

60 TRÖSKMUREN 

61 TRÖSKEN 

62 LISSELÅSKLACK 

63 BARBERGSÅSEN 

64 YSJÖN 

65 MATRAMMSMOSSEN 

GAMMELSTILLA-DAMMARNA 	99 

Riks-N 99 

99 

100 

100 

NR 100 

100 

100 

101 

66 ENKÖPINGSÅSEN 	 101 
66 a ENKÖPINGSÅSEN 

TREKANTEN-ÖSTERÄNGE 	101 
66 b ENKÖPINGSÅSEN 

ÖSTERÄNGE-ÖSTERFÄRNEBO 101 

81 KARINMOSSEN 
81 a KARINMOSSEN, 

VÄSTRA TAKTEN 
81 b KARINMOSSEN, 

SÖDRA TAKTEN 

82 KUNGSHÖGS HÄLLAR 

83 HÖGMOSSEN 

84 FORS 

NEDRE DALÄLVEN 
- FÄRNEBOFJÄRDEN 

85 BARREK 

86 SVARTBÄCKEN 

87 TORRÖN 
ÖBYHALVÖN 

88 HAMREFJÄRDEN 
ÖN 

Riks-N 105 

Riks-N 106 

Riks-N 106 

NR 106 

NR 106 

106  

Riks-N 
107 

108 

108 

Riks-N 108 

Riks-N 109 

89 HAMREFJÄRDEN 
(ISTAÖN-STRÅNGNÄS Riks-N 
MED OMGIVANDE DELAR 
AV FÄRNEBOFJÄRDEN) 109  

90 FÄNGSJÖN 
LAGGARBOÅN 
LAGGARBOMYRAN 

91 NÄSSJA 	 (Riks-N) 110 

92 ENKÖPINGSÅSEN 
VID KOVERSTA, 	(Riks-N) 
KOVERSTA GAMMELBY 	111 

Riks-N 
110 

93 KOVERSTAMYREN 
LÅNGVARA 	 Riks-N 111 
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94 GYSINGE 
Sid 

Riks-N 111 

95 	BJÖRKÖN I 
HEDESUNDAFJÄRDEN Riks-N 112 

96 GYSINGE 	 NR 
NATURRESERVAT 	Riks-N 112 

97 HAMREVALLEN 	Riks-N 113 

98 LÅNGVINDSÄNGEN 
OCH OMRÅDET 	Riks-N 
NORDOST OM SKOGSVALLEN 113 
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WI  0 MBYÅSEN 
- domänreservat, 
barrskog  

BF 
III / 1 
13 G NO 

bevara "en drygt hundraårig barrskog med viss 
grandominans". Några ha består av lite yngre 
skog. Sörjabäcken bildar gräns för domänre-
servatet mot söder och öster. I bäckslänten 
växer torta. 

Mombyåsen, Ovansjö kronopark, fredades som 
domänreservat 1957. Reservatet består av ett 
2,3 ha stort barrskogsområde, bevuxet med 
gammal grov tall- och granskog. Tallarna är 
omkring 200 år, de grövsta och mäktigaste når 
240 cm i omkrets i brösthöjd. 

2 
NAKANITTIMYREN 
- våtmark, 
viltvatten 

ZL 
III/1 
13 G NO 

Nakanittimyren dämdes en gång i tiden för flott-
ningens behov. Den tidigare myren är därför 
mycket blöt och har till och med en ganska 
stor klarvattenyta. Därigenom har dammen 
blivit ett förnämligt viltvatten med rik sjöfågel-
fauna. Här häckar bl.a. flera arter änder, skogs-
snäppa, grönbena, fiskmås m m. 

För fågellivets skull bör dammen bevaras. 

3 LFBK 
KUNGSBERG II/ 2 
- jordbruksmarker 
och åravin 

13 G NO  

Kungsberg består i sin östra del av ett öppet 
jordbrukslandskap med flera gårdar. Centralt 
genom området rinner Lillån i en bitvis djupt 
nedskuren ravin. I väster ersätts det öppna 
jordbrukslandskapet av barrskog. Landskaps-
bilden är mycket tilltalande. Området är ett 
viktigt komplement till Kungsbergets fritidsom-
råde och är en värdefull miljö i anslutning till 
naturreservatet. Därför bör den fortsatta häv-
den av jordbruksmarkerna tryggas. 

3a 
SÖRJABÄCKEN 
- domänreservat, 
gammal barrblandskog 

I västra delen av Kungsberg aysattes 1985 ca 
17 ha skog som domänreservat. Syftet var att 

Enligt föreskrifterna för domänreservatet 
skall skogen gallras "med sikte på att kunna 
bevaras så länge som möjligt. I gammelskogen 
görs denna gallring mycket svagt. Vindfällen 
tillvaratas i området som gallrats." Om syftet 
med domänreservatet är naturvård vore det av 
större värde om skogen lämnas att utvecklas 
fritt, utan gallring eller tillvaratagande av vind-
fällen. 

4 
KUNGSBO 
- skogs- och 
odlingslandskap 

I svag sydsluttning mot Kungsbergets natur-
reservat ligger ett omväxlande jordbruks- och 
skogslandskap, värdefullt såväl för friluftslivet 
i anslutning till Kungsberget som för sin vack-
ra landskapsbild. En damm vid Kungsfors har 
skapat ett vindlande, långsträckt vattenmaga-
sin i Jädraåns djupt nedskurna ravin. 

Gården Per-Ers, en kilometer väster om 
Kungsfors herrgård, ligger mycket vackert i 
kanten av Lillåns dalgång med utsikt över öpp-
na åkermarker och Kungsberget i fonden. In-
till gården finns en två ha stor björkhage, en 
del av större betesmarker med betesvallar och 
en gallrad bäckravin. I björkhagen växer för-
utom björk även asp, gran, rönn och en. I fält-
skiktet växer kattfot, ormrot, ängsnejlika och 
stagg. 

Gårdsmiljön vid Per-Ers är genuin och de-
lar av björkhagen omgärdas av trägärdsgård. 
Hagen hävdas med ryafår, en gammal svensk 
lantras. Hävden är god. De alltför slutna träd-
och buskskikten har glesats ut och i den tidi-
gare fläckvis upplösta grässvålen har en örtrik 
flora utvecklats. 

Av både naturvårdsskäl och för friluftsli-
vet är en fortsatt jordbruksdrift i Lillåns dal-
gång angelägen. Björkhagen vid Per-Ers har 
högt bevarandevärde, stärkt av den ålderdom-
liga miljön och det vackra landskapet. Den 
framtida hävden av björkhagen bör tryggas. 
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FBGZL 
1/NR 
13 G NO  

5 
KUNGSBERGET 
- höga 
naturvetenskapliga 
värden, värdefullt fritidsområde, 
vintersportanläggning 

Kungsbergets naturreservat är 520 ha stort. 
Det omfattar, förutom Kungsberget, betydan-
de delar av omgivande skogs- och åkermarker. 
Genom reservatet rinner Lillån. I öster bildar 
Jädraån gräns. 

Kungsberget är ett av Gästriklands bäst 
kända fritidsområden. Redan på 1930-talet 
började området utnyttjas för skidsport, med 
såväl utförsåkning som längdåkning. Med bör-
jan under 1970-talet har anläggningarna på 
Kungsberget genomgått en omfattande utbygg-
nad. Den alpina anläggningen, som därigenom 
blivit en av länets största, drar till sig skiden-
tusiaster inte bara från omgivande kommuner 
utan även från stora delar av Uppland och Mä-
larregionen. 

Vid Kungsberget  firms  ett väl utbyggt spår-
system för längdåkning under vintern. Under 
resten av året tjänar de som strövstigar. Gäst-
rikeleden passerar genom naturreservatets 
västra del. Kungsberget är emellertid inte bara 
känt som ett värdefullt fritidsområde - det har 
också andra kvaliteter. Bergets mot söder och 
sydost exponerade sluttning har ett för växt-
ligheten gynnsamt lokalklimat Där frodas en 
artrik flora med stort inslag av sydliga växter. 
Detta s k sydberg - Styggberget - räknas som 
ett av de mest intressanta i länet (ej att förväx-
la med objekt Nr 9 Styggberget, 2 km söder 
om Kungsberget). 

Flera av de växter som förekommer vid 
Styggberget betecknas som värmetidsrelikter. 
Dit hör kungsljus, springkorn och hassel. 
Bland intressanta kryptogamer märks särskilt 
de sällsynta violett tagellav och västlig njurlav 
vilka båda påträffades 1993. 

I Kungsbergets ostsluttning har en rik 
snäckfauna konstaterats. Bland de påträffade 
arterna märks bl a taggsnäcka och mindre 
skogsglanssnäcka (Acanthinula aculeata resp 
Aegopinella pura). 

Som en påminnelse om att Kungsberget 
befinner sig i en växtgeografisk gränszon, kan 
man på bergets nordsida finna den ståtliga tor-
tan  med huvudutbredning i fjällkedjan och  

mellersta Norrland. Skogsfru, dvärghäxört, 
gullpudra och kärrfibbla växer vid bergets fot. 

Vid Styggberget  firms  en blockgrotta med 
en sammanlagd längd på ca 25 meter. Grot-
tan, som kallas Gillbergs ide, var enligt säg-
nen tillhåll för en rövare - Gillberg. 

5a 
LASSAS-GROPÄNGE 
- öppen hagmark 

Inom Kungsbergets naturreservat finns en 1 
ha stor skyddsvärd öppen hagmark, kallad Las-
sas Gropänge. Hagmarken består av en artrik, 
brant sydsluttning längs Lillån. Förutom rik 
förekomst av darrgräs växer här rödklint, orm-
rot, kattfot och stagg. Hagen hävdas väl av nöt-
kreatur och har lång obruten hävdkontinui-
tet. En ängslada i hagen minner om slåtter-
epoken. 

Den fortsatta hävden av hagmarken bör 
tryggas. 

6 
JÄDRAÅN 
- ravinlandskap 

GBL 
I/1 
Riks-N 
13 G NO 

Jädraån följer Järboåsen i en ibland 20 meter 
djup ravin med delvis mycket branta sidor. Jäd-
raån är inte opåverkad av vattenregleringar, 
men man kan trots det se goda exempel på den 
erosion som förekommer utmed ett levande vat-
tendrag. I åbrinkarna  firms  skredärr av olika 
ålder där inte bara det geologiska skeendet 
utan också växternas invandring på en blot-
tad markyta kan studeras. 

Ravinen är skogbevuxen liksom den an-
gränsande åsen. På åsens övre delar växer tall-
skog medan de lägre partierna närmast ån, där 
markfuktigheten är betydligt högre, intas av 
granskog, i regel med en lövbård närmast ån. I 
ravinens lägre delar påverkas floran av fram-
trängande grundvatten och indikerar en på-
fallande rik miljö. Inom detta aysnitt av Jädra-
ån har t ex brudsporre, nattviol och torta på-
träffats. 

Jädraån är ett värdefullt fiskevatten. I de 
långa forssträckorna förekommer bl.a. han och 
bäcköring. 

KBL 
II/1 
13 G NO  
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Det avgränsade området, som samman-
hänger med område 66, Ivantjärnsheden i Ock-
elbo kommun, är av riksintresse för naturvår-
den. 

7 
SVARTTJÄRNSMUREN 
HÖGMOSSEN 
- orört myrkomplex 

Svarttjärnsmuren-Högmossen bildar ett mos-
sekomplex med två välvda mossar, var och en 
med ett litet öppet strängat mosseplan. I den 
södra, Högmossen, finns tre gölar. Ett blött kärr 
skiljer mossarna åt. Inom komplexet förekom-
mer också en plan skogbevuxen mosse (tall-
mosse), samt översvämningspåverkade våtmar-
ker utmed Flaxån.  

Moss  ekomplexet Svarttj ärnsmuren-Hög-
mossen, med avvikande mossetyper, är myck-
et intressant. Skyddsvärdet förstärks av att 
hela komplexet inklusive lagg och kantzoner, 
är odikat. Dikning av myren kan inte tillåtas. 

Myrkomplexet ligger till större delen i Ock-
elbo kommun. 

9 
	

BGF 
STYGGBERGET 
	

11/2 
- hällmarkstallskog, 13 G NO 

storblockig mark 

Styggberget ligger ca 2 km söder om Kungs-
berget. Bergets öst- och nordoststup består av 
otillgänglig storblockig mark bevuxen med sen-
vuxen klen granskog. Insprängd i granskogen 
förekommer asp, sälg, björk och rönn. På ber-
gets högre delar växer hällmarkstallskog, 200 
till 300 år gammal med en hel del torrakor och 
lågor av tall, gran och asp. Skogen är olikåld-
rig och bär naturskogens prägel, men den har 
varit föremål för plockhuggning. 

Flera sällsynta och hotade vedsvampar och 
lavar har påträffats på Styggberget t ex ullticka, 
gränsticka, skinntagging, lunglav och aspge-
Mlav. 

Förutom det stora botaniska värdet har 
Styggberget stor betydelse för friluftslivet med 
sin särpräglade natur och förekomst av grot-
tor. Skogsbruket bör bedrivas med särskild 
hänsyn till det stora naturvårdsvärdet. Häll-
markstallskogen bör lämnas till fri utveckling 

GH 
III/ 1 
13 H NV 

8 BF 10 GHBL 

GRÄVNA KNIPPAN II/NR LAXBÄCKEN III/ 1 

- domänreservat med 
gammal barrskog  

13 G NO - meandrande bäck, 
intressant geologi 

13 G NO 

Grävna Knippan skyddades som domänreser-
vat 1959. Det består av 150-årig granskog och 
högstammiga pelartallar. Terrängen är kupe-
rad, med en mindre bäckravin i norr och en 
markerad åsrygg längs reservatets södra kant. 

Skogen har en för länsdelen ovanligt hög 
ålder och representerar ett sent successions-
stadium där granen i det närmaste tagit över-
hand. Ullticka och gränsticka har hittats på 
flera granlågor. Trots att kulturpåverkan inte 
är helt obetydlig, uppvisar domänreservatet en 
av de finare naturskogarna i Gästrikland. 

Domänreservatet överfördes till naturre-
servat 1996.  

I ett issjödelta mellan Styggberget och Gruv-
berget, uppbyggt av mycket finkornigt materi-
al, rinner Laxbäcken i ett delvis kraftigt me-
andrande lopp. Bäcken har skurit ut en vack-
er ravin i vilken ett stort antal ayskurna me-
anderbågar vittnar om de processer som stän-
digt pågår i ett fritt rinnande vattendrag. I ra-
vinen domineras vegetationen av björk och grå-
al med delvis storvuxen granskog i torrare par-
tier. Det omgivande deltaplanet intas av gam-
mal skog med många mycket grova tallar. Bot-
tenskiktet karaktäriseras av täta mossmattor. 

Laxbäckens ravin och det omgivande del-
taplanet är känsligt för erosionsskador. Därför 
bör stor försiktighet iakttas i samband med 
skogsbruk. I bäckravinen bör lövskogen läm-
nas och markberedning inte förekomma. Dik-
ning i bäckravinen kan inte tillåtas. 
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11 
SKORVBERGET 
- klapperstensfält  

GL 
111/2 
13 G NO 

På Skorvbergets östsluttning finns ett av kom-
munens största klapperstensfält. Den 300 
meter långa och upp till 80 meter breda bild-
ningen är skapad i anslutning till högsta kust-
linjen. I fältet finns väl utbildade strandterras-
ser och renspolade hällar. Klapperstensfältet 
omges av barrskog med en kantzon av vårt-
björk, enstaka tallar och granar. 

Skogen i kantzonen bör bevaras. Fältet är 
känsligt för mekaniska skador från t ex skogs-
maskiner. Därför bör avverkningar i Mapper-
stensfältens närhet utföras så att fälten inte 
påverkas. 

12 
JÄDRAÅN 
OCH JÄRBOÅSEN 

I den flacka dalgången sydost om Kungsber-
get rinner Jädraån i ett starkt meandrande lopp 
genom ett i stora delar öppet jordbruksland-
skap. Utmed ån finns enstaka aysnörda korv-
sjöar, lövrika igenväxande odlingsmarker och 
öppna betesmarker. 

Mot öster avgränsas dalgången av Järbo-
åsen, hög och mäktig men tydligt påverkad av 
det öppna havets krafter. Detta märks på den 
mjukare utformning och de flackare sidor åsen 
har jämfört med en opåverkad ås - och det 
märks framför allt på den tydliga omlagring 
som åsmaterialet utsatts för. Åsen täcks där-
för av "kappor" med svallat material. På den 
östra sidan förekommer terrassbildningar, 
skapade av det vikande havet. 

I Järboåsen finns flera mäktiga åsgravar 
av vilka den största är 800 meter lång och 11 
meter djup. Åsryggen är därigenom dubblerad 
med brantare sidor mot den centrala åsgraven 
än mot åsens yttersidor. 

Delar av Järboåsen är föremål för omfat-
tande täktverksamhet. 

Jädraån och Järboåsen sätter sin prägel 
på traktens natur. De är båda av geologiskt 
intresse. Jädraån är ett utmärkt kanotvatten. 
Åsen hör till Sandvikenregionens viktigaste 
grusförekomster. 

13 
VÄLLINGUDDEN 
- gammal skog 

Vällingudden skyddades som naturreservat 
1994. Det består av den yttre delen av en udde 

GLF 
11/2 
13 G NO 

BL 
III/NR 
13 G NO  

Vällingudden. 	 Foto: Anders Malmborg 
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I sjön Vällingens norra del. På den starkt sten-
bundna marken växer en sedan länge orörd, 
urskogsartad tallskog med ett flertal 200-300 
år gamla grova tallar och många torrfuror. Där 
växer också björkar och enstaka grova klibb-
alar. Det är endast den måttliga storleken som 
i någon mån begränsar värdet. 

14 
ÖSTERBERGSMUREN 
- urskogsartad skog 

BZ 
II/NR 
13 G NO 

Österbergsmuren fredades som domänreser-
vat 1934. Det består av barrblandskog med tall-
dominans på torrare marker. Tallarna är ca 250 
år gamla, men äldre exemplar förekommer. På 
frisk till fuktig mark dominerar granskog, men 
granarna är inte särskilt gamla och ofta klen-
vuxna. Ullticka, gränsticka och doftskinn har 
påträffats på granlågor i reservatet. Jordarten 
är, liksom vanligtvis i länet, morän men med 
ett tioprocentigt inslag av mera lättvittrande 
grönsten (diorit). 

Reservatet har en naturlig struktur och 
skogsbeståndet är ett av de mer urskogslika i 
Gästrikland. Det är värdefullt både för djurliv 
och vegetation. Till det ursprungliga domän-
reservatet har fogats ett 2,4 ha stort bestånd 
av likartat utseende, sydost om det ursprung-
ligen skyddade området. 

Domänreservatet överfördes till naturre-
servat 1996. 

15 
TITJÄRN SV 
- urskogsartad 
tallskog 

På krönet av berget sydväst om Titjärn, en för-
längning av Titjärnsberget mot norr (se följan-
de objekt), växer tallskog. Skogstypen är tall-
hed. Berget ligger strax under högsta kustlin-
jen vilket innebär att moränen blivit kraftigt 
svallad, omlagrad och ursköljd. På båda sidor 
av bergets krön finns strandvallar som åskåd-
liggör tidigare kustnivåer. 

Skogen domineras av tall och skogstypen 
är torr ristyp med lingon och vackra lavmattor. 
I söder är tallen likåldrig - omkring 250 år, men 
med enstaka exemplar upp till 330 år. I norr 
är skogen mer olikåldrig, graninslaget är stör-
re och där förekommer torrakor och hålträd. 

Skogen är gammal och påtagligt urskogs-
artad. Det är därför en värdefull biotop för så-
väl den högre faunan som för de insekter, svam-
par, lavar etc som är beroende av gammal skog 
för sin fortlevnad. Berget är av ett visst geolo-
giskt intresse. 

Skogen bör undantas skogsbruk och läm-
nas att utvecklas fritt. 

16 
TITJÄRNBERGET 
- urskogsartad mager 

hällmarkstallskog 
och barrblandskog 

På toppen av Titjärnberget växer en mager häll-
markstallskog och barrblandskog med en del 
mycket gamla träd - upp till 425 år. Domine-
rande åldersklass är ca 125 år. Mot norr er-
sätts hällmarkerna av storblockig terräng. 
Skogen är här, liksom i övriga sluttningar ned-
anför bergets krön, mer sluten med graninslag 
och enstaka lövträd (björk och asp). 

Titjärnberget är ovanligt urskogsartat för 
denna del av länet. Skogen är till stor del im-
pedimentartad och inte särskilt representativ 
för landskapet. Skogen är väl värd att bevara 
och naturligt avgränsad. Den bör därför läm-
nas till fri utveckling. 

17 
JÄDRAÅNS DALGÅNG 
MELLAN JÄRBO 
OCH JÄDERFORS 
- sydnorrländskt jordbruksland-
skap med intressant bebyggelse-
struktur och värdefull fågelsjö 

I dalgången mellan Järbo och Jäderfors utbre-
der sig ett levande sydnorrländskt jordbruks-
landskap med ett stort antal bevarade ängsla-
dor. Dalgången är förhållandevis flack och 
omges på sin ena sida av det i stort ännu flack-
are skogslandskap som kännetecknar sydös-
tra Gästrikland och på sin andra sida av det 
likaledes skogklädda bergkullandskap som är 
typiskt för Norrlandsterrängen. Bebyggelsen är 
koncentrerad till dalens övre sluttningar, i re-
gel i anslutning till den omgivande skogen, 
vanligen samlad i välbevarade byar som t ex 
Överbyn och Ytterbyn. 

BZG 
111 /1 
13 G NO 

BZ 
III/ I 
13 G NO 

LZKGH 
11/2 
13 G NO 
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19 
LOMOSSEN 
- orörd, välutvecklad 

GHL 
II/1 
13 G NO 
13 H NV  

Lomossen är en ensidigt sluttande mosse. På 
de stora mjukmatteytorna, som dominerar 
mossen, förekommer ett glest system av raka 
distinkta strängar. Flera blötare höljor förekom-
mer dessutom, liksom smärre tallbevuxna mos-
separtier. Mossen omges av blöta laggkärr som 
I söder övergår i ett mindre kärr. I nordöstra 
delen av laggen finns ett svagt strängmönster. 

Lomossens stora naturvärden kan bevaras 
endast genom att den ej utsätts för torvtäkt 
eller andra åtgärder som förändrar hydrologin. 
Dikning kan därför ej tillåtas. Skogen på mos-
sen eller i anslutande våtmarker bör sparas. 

— Sandviken — 

III /1 
13 H NV  

Söder om Jädraån men i förbindelse med 
ån ligger den lilla Ängsjön. Det är en närings-
rik, grund slättsjö omgiven av en ridå av vide 
och björk. I anslutning till sjön finns också ett 
granskogsbestånd. Sjön är en känd fågelsjö 
som förutom ett flertal häckande fåglar räknar 
ett stort antal flyttfåglar som regelbundna be-
sökare. Bland häckfåglarna återfinns t ex svart-
hakedopping, sothöna, rörhöna och gräshopp-
sångare. Bland flyttfåglarna återfinns flera ar-
ter änder, vadare och rovfåglar. Kornknarr har 
hörts vid många tillfällen. 

Ängsjön är en intressant och värdefull få-
gelsjö. Dikningar eller andra åtgärder, som kan 
äventyra värdet som fågelsjö, ska undvikas. 

18 
FÄBODMUREN 
- värdefullt myrområde 

GH 
III/1 
13 G NO 

Fäbodmuren består i sin norra del av en ensi-
digt sluttande mosse, tydligt strängad utmed 
östra sidan. Den södra myrdelen är glest skog-
bevuxen utom en öppen kärryta längst i sö-
der, vilken har bildats genom igenväxning av 
den sänkta f d Landtjäm. 

Skogen på myren bör ej avverkas. Dikning-
ar eller andra åtgärder som påverkar myrens 
hydrologi kan ej tillåtas. 

20 
DROTTMUREN 
- gammal granskog 
och barrblandskog 

Granskog eller barrblandskog av frisk ristyp 
sydost om Stora Drottmuren. I den västra de-
len övergår skogen i fuktiga eller våta ört- och 
ristyper. En mindre myr, omgiven av sumpskog, 
ingår i området. 

Gran förekommer i åldrar upp till 200 år 
med ett genomsnitt på ca 130 år. 100-200-åri-
ga tallöverståndare finns i hela beståndet. I 
fuktigare partier är inslaget av björk och klibb-
al påfallande. Här och var växer enstaka grova 
aspar. 

Skogen är visserligen inte orörd, men det 
torde vara mer än 100 år sedan delar av den 
avverkades. Det nuvarande beståndet är en-
dast måttligt påverkat av skogsbruk. En del 
vindfällen har tillvaratagits. I övrigt har sko-
gen fått självgallra. Den är därför tämligen rik 
på kullfallna stammar av gran och lövträd. Äld-
re torrakor av tall saknas. Den goda tillgången 
på gammal skog och död ved i olika nedbryt-
ningsstadier gynnar förekomsten av bl.a. lavar 
och svampar. Till den senare gruppen hör den 
sällsynta svampen stjärntagging, påträffad 
1993. 

Trots att skogen inte kan betraktas som 
ursprunglig och medelåldern är förhållande-
vis låg, är området varierat och för trakten ovan-
ligt svagt påverkat av skogsbruk. Variationen 
av fuktiga och våta skogstyper är intressant. 
Skogen bör bevaras! 

21 
LÖVTJÄRN 
- intressant 
skogsbestånd  

BF 
III/1 
13 H NV 

På en liten fastmarksholme vid Lövtjärn, om-
given av en skogbevuxen myr, växer en grando-
minerad barrblandskog med enstaka björkar 
och aspar, däribland en jätteasp med en bröst-
höjdsdiameter på 73 cm. Skogen är ca 125 år 
och tämligen likåldrig. I början av 1940-talet 
torde en avverkning ha berört skogen, men där-
efter har den lämnats orörd. 

Skogen vid Lövtjärn har en intressant 
svampflora med flera sällsynta arter. Förutom 
ullticka, som påträffats tidigare, upptäcktes där 
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B 
III / 1 
13 G NO  

sommaren 1993 även gränsticka och stjärn-
tagging.  Samtliga är hänsynskrävande. 

Skogen vid Lövtjärn är naturligt avgrän-
sad och har goda förutsättningar att utvecklas 
till en värdefull naturskog. Att den dessutom 
är lättillgänglig och visat sig hysa sällsynta 
svampar gör den extra värdefull. Skogen bör 
bevaras. Dikning i omgivande våtmarker kan 
ej tillåtas. 

22 
ÖJAREN-HÖGBO 
- fritidsområde 

FKL 
11/2 
13 NV  

Högbo Bruk är Sandvikens viktigaste fritids-
område med spår, leder, golfbana, bad, bastu, 
servering etc för många olika former av frilufts-
liv. Vid Öjaren finns badplatser, möjligheter till 
fiske m m. Kanotled finns såväl genom Högbo-
ån-Öjaren som i Jädraån med förbindelse till 
Testeboån respektive Storsjön-Galvån. 

Högbo Bruk med kulturhistoriskt intres-
santa byggnader och andra minnen från bruks-
epoken är ett naturligt centrum i fritidsområ-
det. På Högbo Bruk anordnas kurser, konfe-
renser, utställningar etc. Högbodagama under 
sommaren, med många olika aktiviteter, be-
söks av tusentals människor från hela Gäst-
rikland. Ett textilmuseum och en modern kon-
ferensanläggning kompletterar. 

23 
	

KBL 
LIVENS 
	

111 /1 
- hackslått 
	

13 G NO  

Vid gården Livens i Grundsjöns by i de nord-
västra delarna av Ovansjö socken, hävdas en 
hackslått på 0,4 ha. I det glesa trädskiktet växer 
björk, apel, gran och asp och i fältskiktet darr-
gräs, gullviva (möjligen planterad), backnejli-
ka och liten blåklocka. En stengärdsgård, od-
lingsrösen och husgrunder tillhör de kultur-
historiska lämningarna. 

Livens hackslått har ett tioårigt kontinui-
tetsbrott i hävden som bl.a. återspeglas i den 
något artfattiga floran. Sedan 1968 har dock 
marken slagits med lie varje år. Ingen gödsel-
påverkan kan skönjas. Värdet stärks av att 
hackslått är en ovanlig naturtyp i kommunen. 
Den fortsatta hävden bör tryggas. 

24 
FÄBODSJÖN 
- domänreservat, 
gammal skog 

Vid Fäbodsjön ligger ett litet, blott 2 ha stort 
domänreservat. I Kungl Domänstyrelsens be-
slutsprotokoll från 1946 beskrivs reservatet på 
följande sätt: 

"Bestånd ... bestode i huvudsak av gran 
med insprängda tallar och enstaka björkar 
utom närmast Fäbodesjön, varest det i huvud-
sak utgjordes av grå- och klibbal ... Troligen 
hade beståndet uppkommit på gammal sjöbot-
ten. Fäbodesjön hade sänkts två gånger, se-
nast omkring 1910. Granen vore mycket röt-
skadad och tallarna delvis spärrvuxna. Den rätt 
egendomliga landskapsbilden borde bevaras åt 
eftervärlden." 

25 
KVARNSTRÖMMEN 
- utflyktsmål 

Jädraåns i stort sydostliga lopp bryts norr om 
Sandviken, där ån vinklar av mot norr och rin-
ner genom ett till stora delar öppet jordbruks-
landskap. 

Vid Kvarnströmmen har Jädraån skurit 
genom en moränkulle och skapat en djup ra-
vin och en ca 50 meter lång forssträcka. Både 
kungsfiskare och strömstare har observerats 
vid forsen där drillsnäppa också häckar. I 
strömmen finns harr. En kanotled i Jädraån 
erbjuder möjlighet att paddla från Kungsfors 
via Högbo till Öjaren eller Storsjön. Jädraån 
vid Kvarnströmmen är ett omtyckt utflyktsmål 
och fiskevatten. 

26 
	

BK 
STORVIKS FÄBODAR III /1 
- hackslått 
	

13 G SO 

Storviks fäbodar, i västra Gästriklands skogs-
landskap, är till stor del utplånad och bara någ-
ra få byggnader finns kvar. I anslutning till 
dessa finns en öppen mark, 0,8 ha stor, som 
slås med lie. På ängen växer spridda björkar, 
någon tall, gran och rönn samt enstaka enbus-
kar. I fältskiktet finns bl. a. darrgräs, rödklint, 
stagg, ormrot, bockrot och ängsklocka. Mar-
ken är fri från gödselpåverkan och andra stö- 

GFL 
111/2 
13 H NV 
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rande ingrepp. Ängen har slagits med lie varje 
år sedan 1945, då fäboden togs ur traditionell 
drift. Någon av stugorna har en relativt genuin 
stil, men de kulturhistoriska spåren är för öv-
rigt få. 

Förutom att hackslått är en ovanlig natur-
typ i kommunen består värdet i att ängen är 
väl och kontinuerligt hävdad och hyser flera 
intressanta ängsväxter. Det är betydelsefullt 
att naturtypen bevaras. Den framtida hävden 
bör därför säkerställas. 

27 
HOSJÖN 
- öppen hagmark 
och björkhage 

BL 
II/1 
13 G SO  

Vid Hosjön hävdas en naturlig fodermark som 
består av en 4,1 ha stor öppen hagmark och 
en björkhage på 0,2 ha. I hela hagen finns ett 
buskskikt av en och gran och i den öppna hag-
marken bitvis mycket albuskar. I fältskiktet 
växer bl.a. darrgräs, stagg, fläckigt nyckel-
blomster, revfibbla, kattfot och ormrot. 

Fodermarken är fri från gödselpåverkan 
och andra störande ingrepp. Vid inventerings-
tillfället 1987 betades marken av nötkreatur 
med varierande intensitet, endast mindre de-
lar är välhävdade. 

Hagmarken vid Hosjön har sina främsta 
värden i storleken och den relativt artrika flo-
ran. Värdet skulle öka om hävden intensifie-
ras och säkerställs för framtiden. 

28 
HOHÄLLAN 
- utflyktsberg med 

gles tallskog och 
klapperstensfält 

I sina övre delar består Hohällan av delvis kal-
spolat berg med lågvuxen gles tallskog. Häll-
markerna byggs upp av den vulkaniska berg-
arten syenit. Tack vare denna lätt basiska berg-
art förekommer en del mindre vanliga växter 
som gaffelbräken och bergglim på berget. En 
kilometer sydväst om Hohällans topp finns ett 
mindre klapperstensfält. Hohällan är ett om-
tyckt och välbesökt utflyktsmål. 

Beklagligtvis har eldning förekommit på 
flera platser på Hohällan, ibland på den nakna  

hällen. Om eldning skall tillåtas på ett välbe-
sökt utflyktsmål som detta, är det viktigt att 
eldstäder och ved finns till hands för att mini-
mera risken för skador på den värdefulla sko-
gen eller berget. 

Hohällans domänreservat överfördes till 
naturreservat 1996. Syftet med reservatet är 
att låta skogen utvecklas fritt till gagn för na-
turvård och friluftsliv. 

29 
BRO 
- björkhage 

Vid Bro by, i Vallbyåns dalgång, finns en 2,7 
ha stor björkhage med ett bitvis alltför tätt träd-
skikt. I de öppnare delarna växer flera hävd-
gynnade växter bl.a. kattfot, fläckigt nyckel-
blomster, ormrot och ängsskallra. Hagen häv-
das med får, men betesintensiteten är svag. 

Björkhagen är värdefull dels på grund av 
sin storlek, dels på grund av att björkhagarna 
i länet är relativt fåtaliga. En utglesning av träd-
skiktet i de mest tätvuxna delarna är nödvän-
dig. Hävden bör fortsätta, helst intensifieras 
och tryggas för framtiden. 

30 
VALLBYÅN 
- med intressant flora 

I likhet med de flesta åar och vattendrag i lä-
net har vattenkraften i Vallbyån utnyttjats till 
flera olika anläggningar; sågar, hammare m m. 
Lämningar efter dessa verksamheter finns ofta 
kvar, men har många gånger ersatts med kraft-
verk. I Vallbyån finns såväl lämningar efter 
gamla anläggningar som kraftverk i drift. 

Floran utmed Vallbyån, gynnad av kalk-
förande morän, är intressant med bl.a. flera 
arter orkidéer. En ytterligare utbyggnad av vat-
tenkraften är inte förenlig med naturvårdens 
intressen. 

31 
OLSBO 
- björkhage 

I Olsbo, mellan Sätra och HiIlsta, hävdas en 
björkhage på 1,4 ha. Trädskiktet i björkhagen 
är delvis alltför tätt, men särskilt utkanterna 

FGB 
III/NR 
13 G SO 

B 
III/1 
13 G SO  

BL 
111/2 
13 G SO 

KB 
II/1 
13 G SO 
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— Sandviken — 

är öppnare. Där är ängsfloran artrik med bl.a. 
darrgräs, låsbräken, blåsuga, vårfingerört, 
rödklint och stagg. Björkhagen omgärdas av 
en vacker trägärdsgård. Inne i hagen finns en 
gammal smedja och en ängslada. 

Björkhagen i Olsbo är en god representant 
för naturtypen björkhage och hävden har varit 
lång och kontinuerlig. Hävden är visserligen 
svag i delar av hagen men floran är artrik och 
intressant. Förutom ett mindre dike saknas i 
stort sett negativa ingrepp. De tätvuxna delarna 
av hagen bör gallras, hävden intensifieras och 
det framtida underhållet säkerställas. 

32 
	

KBL 
KÄLLRIKEN 
	

II /1 
- öppen hagmark 
	

13 H SV 
och björkhage 

Till gården Källriken i Stensätra hör två intres-
santa hagmarker, dels en välbetad 0,7 ha stor 
öppen hagmark, dels en björkhage på 1,0 ha. 
Den öppna hagmarken är stenig med buskskikt 
av björk och en. Ängsfloran är artrik med bl.a. 
blåsuga, pillerstarr, rödkämpar, stagg och katt-
fot. I hagen finns också några odlingsrösen. 

Björkhagen har ett buskskikt av en, björk, 
gran och asp men här förekommer även några 
hävdgynnade växter. Till det genuina intryck-
et bidrar förekomsten av en vacker trägärds-
gård, stengärdsgårdar och odlingsrösen. Björk-
hagen är dock inte lika välhävdad som den 
öppna hagmarken. 

De vackra hagarna vid Källriken ger intryck 
av ett ålderdomligt odlingslandskap. Den kon-
tinuerliga hävden och friheten från gödselpå-
verkan bidrar till det höga värdet. Det är från 
naturvårdens synpunkt viktigt att den framti-
da hävden säkerställs. 

33 
	

ZHL 
BÅTHUSVIKEN 
	

II /1 
KRÅKNÄS 
	

13 H SV 
- rik fågellokal 
med lövrika strandskogar, vassar 
och vattenområden 

Båthusviken bildar tillsammans med Kråknäs-
halvöns östra del en fågellokal av hög klass. 
Det grunda vattnet, stora vassar och lövrika 
strandskogar har skapat goda förutsättningar  

för ett rikt och varierat fågelliv. Här finner man 
skrattmåskolonier, flera arter änder, sothöna, 
rörhöna, fisktärna, skedand, storlom m m. Den 
stora kolonin av skäggdopping, med inte min-
dre än ca 25 par, är anmärkningsvärd. På Kråk-
näs förekommer flera arter hackspettar, rosen-
fink, olika sångare och kattuggla. 

Värdet av fågellokalen vid Båthusviken och 
Kråknäs stärks av närheten till Sandviken. Fri-
tidsbebyggelsen bör inte tillåtas expandera i 
området. 

34 
IGELTJÄRNSBERGET 
- gammal tallskog 

B 
II/NR 
13 G SO 

Igeltjärnberget är en mindre höjd vid gränsen 
mot Hofors kommun. På bergets högsta delar 
går berget i dagen medan omgivningarna be-
står av hårt svallad morän med ett tydligt sys-
tem av strandvallar i sluttningarna. Marken är 
jämn och blockfattig. 

Igeltjärnsberget intas av 150-200-årig tall-
skog med underväxt av senvuxen gran i klena 
dimensioner. Enstaka tallar är mer än 200 år 
gamla. Skogen är påtagligt orörd. Av skogsbruk 
syns inga spår men skogsbilden tyder på att 
röjning och gallring företagits för länge sedan. 

Många tallar är angripna av tallticka vilket 
leder till att kärnvirket ruttnar. Detta gynnar 
hackspettars näringssök och boproduktion vil-
ket många hål i tallarna vittnar om. 

Igeltjämsberget är naturreservat. 

35 
TROLLKORNÅKER 
- klapperstensfält 
med strandvallar 

Trollkornåker kallas det stora klapperstensfäl-
tet strax väster om Storvik. Fältet omfattar top-
pen och östsluttningen av ett mindre berg och 
ligger mellan ca 120 och drygt 145 m ö h. En 
gles barrskog intar delar av klapperstensfältet 
men stora helt öppna ytor förekommer på flera 
ställen. Flera vackert utbildade strandvallar på 
olika nivåer åskådliggör olika faser i landhöj-
ningsförloppet. 

Trollkornåker är ett omtyckt utflyktsmål. I 
närheten av klapperstensfältet finns ett elljus-
spår. 

GLF 
III/1 
13 G SO 
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Klapperstensfältet får bestående skador av 
skogsmaskiner eller andra fordon. All fordons-
trafik på fältet bör därför undvikas. Skogen bör 
sparas. 

37 
BROAS 
- intressant flora 
och fågelliv  

BZ 
III/1 
13 G SO 

36 
OL-OLS 
- hagmark och 
betad skog 

LKB 
III/ 1 
13 G SO 

I nedre delen av sitt lopp omges Broasån av 
strandängar med intressant flora, bl.a. spräng-
ört. I ån växer blomvass, pilblad och stor igel-
knopp. I ett gråalbestånd vid ån kan man fin-
na besksöta och sumpförgätmigej. I Norbyvi-
kens stora bladvassbestånd är fågellivet rikt. 

01-01s ligger i odlingsbygden omedelbart väs-
ter om Storvik. Till gården hör en hage på 4 ha 
som till hälften består av en träd- och buskbä-
rande hagmark, till hälften betad blandskog. 
Den betade skogen innehåller gran, tall, björk, 
asp, gråal och rönn. I de öppnare delarna av 
betesmarken finns enstaka enbuskar. Av ut-
präglade ängsväxter noteras endast ormrot, 
bockrot och liten blåklocka. En välhållen trä-
gärdsgård inhägnar hagmarken som vid unveil- 
teringstillfället 1989 var väl hävdad. 

Floran i hagen vid 01-01s är förhållandevis 
artfattig, vilket sannolikt beror på ett alltför ti-
digt betespåsläpp. Området har dock stor be-
tydelse för landskapsbilden och ligger nära 
Storviks samhälle. Av bl.a. dessa skäl är det 
därför angeläget att den framtida skötseln av 
hagen säkerställs. 

Strandängen är rik och har stora natur-
värden. Den är beroende av att hävden upp-
rätthålls för att en accelererande igenväxning 
och förbuskning skall kunna undvikas. Det är 
ur naturvårdssynpunkt angeläget att strand-
ängarna vid Broas kan bibehållas. 

38 
GAVELHYTTAN 
- industriminne, 
intressant geologi 

Gavelhyttan har under långa tider spelat en 
viktig roll för kommunikationerna vid Storsjön 
och för lokalisering av industriella anläggning-
ar. 

KGLF 
II/ 2 
13 G SO  

I Beithusviken häckar bl a slcrattmåsar. 	 Foto: Anders Malmborg 
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41 
ÖSTRA STORSJÖN 
- värdefullt 
fritidsområde 

FLBZ 
11/ 2  
13 H SV 

Storsjöns östra del skiljer sig väsentligt från 
den västra. Den kännetecknas av ett stort an-
tal öar, vikar och grundområden. Många av 

— Sandviken — 

Ända tills den nya vägen över Storsjön 
anlades på Årsundaåsen under 1920-talet var 
vägen runt Gavelhyttan den viktigaste land-
förbindelsen mellan bygderna norr och söder 
om sjön. Forsen i Gavelhytteån vid Gavelhyt-
tan gav de naturliga förutsättningarna för lo-
kalisering av industri till platsen. 

1570 anlades en osmundhytta vid Gavel-
hyttan, men långt dessförinnan lär primitiv 
järnframställning ha förekommit där. Hyttan 
var i bruk något hundratal år. Forsen lämnade 
även kraft till de kvarnar som också uppfördes 
vid ån. Ännu återstår resterna av två kvarnar 
med vardera två par kvarnstenar. 

På 1800-talet var ångbåtstrafiken på Stor-
sjön omfattande. Tack vare en sluss vid Gavel-
hyttan kunde ångbåtar med pråmar ta sig ända 
upp till bruket vid Hammarby. Ångbåtsepoken 
upphörde under slutet av 1800-talet men res-
ter av slussen finns ännu kvar. 

Av stort geologiskt intresse är den jotnis-
ka sandsten som anstår i fast klyft vid Gavel-
hyttan. Den innehåller väl rundade konglome-
ratbollar av dels äldre urberg, dels porfyr och 
sandsten samt i ringa utsträckning även dia-
bas och lersten. Kanalen och andra anläggning-
ar vid Gavelhyttan har till stor del byggts av 
denna bergart. 

Strax norr om Gavelhyttan syns ännu res-
terna efter ett sandstensbrott, där sten bröts 
för tillverkning av byggnadssten, plattsten och 
inte minst kvarnstenar. 

Gavelhyttan har stora värden, framför allt 
för sina kulturhistoriska lämningar. Området 
bör underhållas och de byggnader, som hotas 
av rasrisk, bör restaureras eller rivas. Efter 
skyltning etc kan Gavelhyttan bli ett intres-
sant utflyktsmål. 

39 
VÄSTRA STORSJÖN 
- Gästriklands 
största sjö 

rikligt med lågor. I denna skog påträffades som-
maren 1993 en mycket sällsynt svamp, vågig 
ticka, som blott är känd från två andra lokaler 
i Sverige. Aspskogen är även en intressant få-
gelbiotop, inte minst för hackspettar. 

På Färsenön mitt i Storsjön växer tallskog 
och ett anmärkningsvärt stort bestånd av druv-
fläder. Skogen, bland annat viktig för land-
skapsbilden, bör sparas. 

40 
	

FLG 
HEDÅSEN 
	

11/2 
LÖVÅSEN 
	

13 H SV 
ÅSHUVUDET 
- fritidsområde, badplatser 

Årsundaåsen (Enköpingsåsen) skär tvärs ige-
nom och delar Storsjön i två likstora delar. I 
söder vid Årsunda (där åsen kallas Åshuvu-
det) sjunker den sakta mot norr för att till slut 
försvinna under Storsjöns yta. Efter ca två ki-
lometer visar sig åsen på nytt, smal och vind-
lande, tätt bebyggd med små fritidshus. Efter 
ännu ett par kilometer höjer den sig ytterliga-
re, flackas ut och breddas till imponerande di-
mensioner, här benämnd Hedåsen. Förutom 
en åsgrop - Rudsjön - och vidsträckta sand-
stränder finns här rikligt med fritidshus, ett 
elljusspår m m. 

Under 1920-talet byggdes på åsen den väg 
som förbinder bygderna norr och söder om 
Storsjön med varandra. Dessförinnan uppe-
hölls förbindelsen med båt eller via den långa 
omvägen förbi Gavelhyttan. 

Åsen är till större delen tallskogsbevuxen. 
Enstaka exemplar av mosippa förekommer på 
Hedåsen. I en talldunge väster om landsvägen 
växer några exemplar av blekbalsamin på en 
av sina nordligaste växtplatser i landet. 

Södra delen av Lövåsen omfattas av ett för-
ordnande enligt § 20 naturvårdslagen om sam-
råd beträffande vissa arbetsföretag. 

FLBZ 
11/ 2  
13 G SO  

Storsjöns västra del karaktäriseras av stora 
öppna vattenytor och få öar. Sjön har stor be-
tydelse för friluftslivet - utmärkta badplatser 
har stort värde för den lokala befolkningen och 
de stora öppna vattenytorna ger seglarna goda 
förutsättningar. 

På Bryggholmen, en udde vid Storsjöns 
västra strand, växer en gammal aspskog med 
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— Sandviken — 

öarna och stora delar av fastlandsstränderna 
är tätt bebyggda med fritidshus eller perma-
nentbebyggelse. 

Inom vissa delar av sjön är floran på öarna 
rik med betydande inslag av ädellövträd. Många 
av Storsjöns vikar och grundområden är mer 
eller mindre igenvuxna, framför allt med blad-
vass. I anslutning till dessa är fågellivet ofta 
rikt. Gunnarudden är ett exempel på detta. I 
de stora vassarna vid Gunnarudden och i den 
anslutande delvis grova lövskogen har bl. a. 
näktergal, flodsångare, kärrsångare, rörhöna, 
storskrake och småfläckig sumphöna obser-
verats. På öarna i Storsjön häckar flera arter 
rovfåglar, fisktärnor m m. 

Den östra delen av Storsjön är av stor be-
tydelse för friluftslivet och har betydande bo-
taniska och zoologiska värden. Det är därför 
av stor vikt att hänsyn tas till detta vid plane-
ring och utnyttjande av naturen i Sandvikens 
närområden. 

42 
	

BZFL 
KÖRÖN 
	

II/1 
KÖRSJÖN 
	

13 H SV 
KVILLEN 
- intressant flora och fågelliv 

Körön och Körsjön med Kvillen är intressanta 
både för sin flora och sitt djurliv. På Körön växer 
ädellövträd som ek och lind men även rikligt 
med asp och björk. I buskskiktet märks t ex 
olvon och try och på Köröns västsida ett stort 
hasselbestånd. I fältskiktet växer blåsippa, un-
derviol, gullviva, skogsvicker, vårärt och flera 
arter orkideer. På den centrala delen av Körön 
har stiftgelelav hittats. Arten är sällsynt och 
hotad. På en gammal grov stubbe i medelål-
ders barrblandskog, strax söder om Körsjön, 
påträffades 1993 den sällsynta svampen stjärn-
tagging.  

Körsjön är mycket grund med stora vassar 
och madmarker. Det är en förnämlig fågello-
kal, viktig för flyttande änder och andra fåglar. 
Även i övrigt är fågelfaunan intressant med flera 
arter hackspettar, ugglor och andra rovfåglar 
regelbundet häckande i sjöns omgivningar. Ett 
fågeltorn har uppförts på en udde i sjöns söd-
ra del. 

Körön och Körsjön har stor betydelse som 
exkursions lokal på grund av närheten till 
Sandviken. Området utnyttjas av skolorna vid  

biologiundervisningen. Det är bl. a. därför av 
yttersta vikt att naturvärdena bevaras. Därför 
bör stor hänsyn tas till flora och fauna vid skog-
liga eller andra åtgärder. Lövträd, hålträd och 
andra boträd bör sparas. Den värdefulla floran 
bevaras bäst genom stor försiktighet vid mark-
beredning och genom att undvika körning på 
otjälad mark. Dikning kan ej tillåtas. 

43 
	

BL 
BOVIK 
	

II/1 
- gammal hagmark 13 H SV 
med värdefull flora 

I en gammal hagmark vid Bovik fanns tidigare 
ett av Gästriklands största hasselbestånd. I 
samband med en avverkning 1973 skadades 
det dessvärre allvarligt. Rester av det gamla 
hasselbeståndet finns dock kvar och stubb-
skott från de avverkade buskarna växer snabbt 
upp. Buskskiktet är även i övrigt rikt med t ex 
olvon, try, måbär och tibast. Inom området väx-
er ädla lövträd som lind, lönn och ask. I den 
påfallande rika floran märks bl. a. blåsippa, 
gullviva, lungört, skogsvicker, sårläka, trolldru-
va och vårärt. Vid Storsjön växer grovstammig 
al. 

Om naturvärdena vid Bovik skall kunna 
bibehållas och helst förbättras bör skogsbru-
ket inom området bedrivas med särskild hän-
syn till den intressanta växtligheten. Ädellöv-
skog och buskskikt bör gynnas, gallring och 
röjning ske med stor försiktighet, markbered-
ning och alla former av kemisk bekämpning 
undvikas. 

Det vore ur naturvårdssynpunkt intressant 
och värdefullt om hagmarkerna kunde återstäl-
las i ursprungligt skick och hävdas på tradi-
tionellt sätt. 

44 
SUND 
- blandlövhage 

BL 
III/1 
13 G SO  

Gården Sund ligger i odlingslandskapet mel-
lan Ältebosjön och Hammarby. Till gården hör 
en 0,5 ha stor blandlövhage med ek, björk, asp, 
rönn och gran. I buskskiktet finns bl. a. en. 
Trots att trädskiktet bitvis är väl tätt finns i 
hagen en mosaik av friskäng av skogsnävatyp 
och fårsvingeltorräng, två hävdformade vege-
tationstyper. Området plöjdes i slutet av 1960-
talet men har aldrig konstgödslats. 
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47 
ÅRSUNDAÅSEN 

KLFGB 
11/2 
1 3 H SV 

Årsundaåsen, en del av Enköpingsåsen, reser 
sig mäktig över jordbruksslätten vid Årsunda. 
Åsen är starkt påverkad av det vikande havet, 
vilket tydligast märks på den branta sluttning-
en mot öster och den flacka västsluttningen. 

Årsunda har till stor del byggts på åsens 
västra sluttning, medan kyrkan fått en domi-
nerande placering på åsens krön. Åsens obe-
byggda östsida vetter mot ett öppet jordbruks-
landskap med slutna barrskogar i fonden. 
Landskapsbilden är mycket tilltalande. 

— Sandviken — 

Blandlövhage är en relativt ovanlig natur-
typ i länet. Värdet stärks av inslaget av ek. Den 
framtida hävden av lövhagen bör säkerställas. 

45 
HAMMARBY BRUK 
- bruksmiljö 
och parkanläggning 

KFL 
111/2 
13 G SO 

I anslutning till bruket vid Hammarby finns 
en herrgård med bruksbostäder traditionellt 
anordnade kring en bruksgata. Vid herrgården 
ligger Engelska parken med gångvägar, lust-
hus etc. 

Bruket och parkanläggningen är av värde 
som närströvområde till Hammarby. Parken är 
viktig för och tillhör bruksmiljön. Därför är 
underhåll och vård av parken en nödvändig del 
av bevarandearbetet. 

46 
MO CKELMUREN 
- myrkomplex 

Mockelmuren är den största myren i den i öv-
rigt mycket myrfattiga Hofors-Storvikstrakten. 
Myren bildar ett komplex av ett blött kärr, en 
plan skogbevuxen mosse söder därom och en 
svagt välvd mosse i norr. På Mockelmuren 
häckar bl.a. trana, enkelbeckasin och grönbe-
na. 

Torvtäkt eller dikningar, som påverkar 
Mockelmuren, kan inte tillåtas. 

47a 	 KBL 
ÅRSUNDA GRAVFÄLT II / 1 
- öppen äng 	13 H SV 
med rik flora 

På Årsundaåsen, utmed vägen genom Årsun-
da, ligger ett stort gravfält med ett 90-tal forn-
lämningar. Detta är en av de fornlämningar i 
länet som sedan länge står under regelbun-
den skötsel. Gravfältet hävdas årligen med 
maskinell slåtter. 

Förutom de kulturhistoriska värdena ut-
gör gravfältet, som saknar träd- och buskskikt, 
en av länets största torrängar. I fältskiktet finns 
ett stort antal ängsväxter med tonvikt på så-
dana som i huvudsak växer på sandiga jordar, 
t ex sandvita, backförgätmigej, gråbinka, rock-
entrav, sandtrav, sandnarv, ullört och mjölon. 
Dessutom finns mer utpräglade ängsväxter; 
låsbräken, backstarr, vårstarr, ängsnejlika och 
kattfot. Inga spår av konstgödsel förekommer. 

Gravfältet i Årsunda har mycket högt kul-
turhistoriskt värde, men har dessutom ett 
mycket högt naturvårdsvärde särskilt på grund 
av den artrika floran men också för landskaps-
bilden. Fortsatt vård av gravfältet är en förut-
sättning för att floran skall bevaras. 

48 
	

BH 
FÄNJAÅNS MYNNING III/ 1 
- botaniskt 
	

13 H SV 
intressant våtmark 

GHZ 
III / 1 
13 G SO 

Vid Fänjaåns mynning i Storsjön och viken 
öster därom finns en rik kärrmarksflora. Bl.a. 
kan man finna hästsvans, kärrstjärnblomma, 
pilblad, sprängört, svärdslilja, vattenbläddra, 
ängsruta och den mindre vanliga levermossan 
Riccicarpus natans som förekommer i strand-
skogens översvämningsbälte. 

Exploatering eller utfyllnad i strandzonen 
är från naturvårdens synpunkt olämplig. 

49 
	

LKB 
FÅGELSTA 
	

II / 1 
- öppen hagmark 
	

13 H SV 

Fågelsta är en av gårdarna i Fänja by öster om 
Årsunda. Gården har, i likhet med byn i övrigt, 
en ålderdomlig prägel. Till detta bidrar den 
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51 
TÄRNSJÖN 
TÄRNMUREN 
- odikat myrområde 
med gotlandsag 

Tärnmuren är en odikad, blöt, ca 10 ha stor 
myr. Vegetationen är av fattigkärrtyp som i vis-
sa partier övergår i en intermediär typ med art-
rikare flora. Bland karaktärsväxter märks vass, 

BHZ 
III / 2 
13 H SV 

— Sandviken — 

trådstarr, slidstarr, dystarr, dybläddra, siles-
hår, tuvull och myggblomster. I de något rika-
re avsnitten växer dvärglummer, ängsnycklar, 
ängsull och ullsäv. 

På myren har trana häckat. Där förekom-
mer även ett litet orrspel. 

öppna 2 ha stora hagmark som ligger centralt 
i byn intill den slingrande byvägen. 

Hagens södra och nordvästra del är av 
störst intresse. Den är blockrik med en tät gräs-
svål och intressant flora, bl. a. vårfingerört, lås-
bräken, vårstarr, knippfryle och gökblomster. 
I den norra delen växer bl. a. plattstarr, hirs-
starr och ormrot. Hagen har ett glest skikt av 
enbuskar samt en lövdunge med rönn och asp. 
I den södra delen finns en stengärdsgård och 
husgrunder. Hagen är välhävdad och ingår, till-
sammans med närliggande gödslad betesmark, 
I ett större betesområde. 

Det centrala läget på Fågelstas öppna hag-
mark gör den särskilt värdefull. Mångformig-
heten och den intressanta ängsfloran ökar vär-
det. Det är angeläget att den bestående häv-
den av hagmarken säkerställs. 

50 
RISBERGSÅSEN 
- strandvallar 
och klapperstensfält 

På Risbergsåsen finns ett klapperstensfält med 
distinkta och välutvecklade strandvallar. Det 
karaktäriseras till stor del av gles, lågvuxen tall-
skog förutom ett större öppet klapperstensfält 
i den norra delen.  

I den sydvästra delen kan en intressant 
generationsväxling studeras. Systemet av 
strandvallar på den östra-sydöstra sidan är 
tvärt ayskuret mot sydväst av en yngre strand-
erosion. Fenomenet vittnar om mycket krafti-
ga stormvågor som drabbat berget från två skil-
da håll. 

Bortsett från en gammal och relativt liten 
täkt längst i söder är klapperstensfältet inte 
påverkat av exploatering. Det är från natur-
vårdssynpunkt angeläget att det bevaras. 

I Tärnsjön, i norra delen av Tärnmuren, 
växer gotlandsag i ett 150 kvadratmeter stort 
bestånd. Agen växer i sjöns norra ände där den 
maximalt utnyttjar solens instrålning. Den 
bakomliggande skogsridån ger ett visst skydd 
för nordliga vindar. Gotlandsag befinner sig här 
på sin nordvästligaste utpost i Skandinavien 
och finns bara på ytterligare två lokaler i länet. 

Dikning som påverkar myren kan ej tillå-
tas. Det är nödvändigt att en väl tilltagen barr-
trädsridå lämnas som vindskydd vid sjöns nor-
ra del. 

52 
LOMSMUREN 
SVARTSJÖMUREN 
LOMSJÖN 

Lomsmuren med Svartsjömuren och Lomsjön 
bildar ett av Gästriklands största myrkomplex. 
Det byggs upp av tre koncentriska mosseku-
poler och två excentriska mossar. De enskilda 
myrenheterna är helt öppna och ger i regel fri 
sikt på en halv till en kilometer. De skiljs åt av 
skogklädda moränöar eller skogsridåer längs 
ayskärande diken. Svartsjömossen, komplex-
ets sydligaste del, intas till skillnad mot övriga 
delar av delvis öppna eller glest beskogade ris-
mossar. 

I Lomsmurens sydligaste del finns en lo-
kal för mossnycklar (Dactylhoriza sphagnicola), 
den troligen rikaste förekomsten i länet. På en 
myrholme norr om Lomsjön växer rikligt med 
varglav på en torraka. 

Lomsmuren tillhör de bäst kända fågelmy-
rarna i länet, med en ovanligt rik och för hög-
mossar representativ fågelfauna. Under ett och 
samma år har bl.a. följande fåglar konstaterats 
häcka: ljungpipare, storspov, tofsvipa, sånglär-
ka, ängspiplärka, grönbena, enkelbeckasin, 
trana och fiskgjuse. På myrarna förekommer 
dessutom två orrspel m m. 

Delvis omsluten av Lomsmuren ligger Lom-
sjön, en grund sjö av slättsjötyp, sänkt som 
många andra av sitt slag. Den karaktäriseras i 
dag av vidsträckta vassar och ganska små öpp- 

GL 
III / 1 
13 H  SV  

ZBGHL 
I/1 
Riks-N 
13 H SV 
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— Sandviken. — 

na vattenytor. Vid sjön växer bl.a. kärrull, ta-
gelsäv och knylhavre. 

Lomsj öns fågelfauna är typisk för en slätt-
sjö. Brunand, vigg, kricka, svarthakedopping, 
skäggdopping, vattenrall och rörhöna tillhör 
häckfåglarna och småfläckig sumphöna obser-
veras regelbundet. I Lomsjön  firms  också en 
anmärkningsvärd koncentration av sothöna 
med uppemot ett hundratal häckande par. En 
skrattmåskoloni finns givetvis också liksom  fie-
ra par knölsvanar. 

Lomsmuren med Svartsjömuren bildar ett 
utomordentligt intressant och välutvecklat 
myrkomplex med stora öppna mossekupoler 
av varierande beskaffenhet. Det är ett av de 
största och det enda kvarvarande någorlunda 
väl bibehållna mossekomplexet av denna typ i 
Gästrikland och Uppland. Myrens fågelfauna 
är rik och väldokumenterad. Tillsammans med 
Lomsjön bildar Lomsmuren ett av länets mest 
skyddsvärda områden för våtmarksbundna fåg-
lar. 

Hela myrkomplexet med Svartsj ömuren 
och Lomsjön är av riksintresse för naturvård. 
Lomsmuren ingår i Myrskyddsplan för Sverige 
(Nr X24). 

53 
OTTNAREN 
- rastlokal 
för storskrake 

Ottnaren omges till största delen av skog. I 
Sandvikens kommun finns blott små arealer 
odlad mark vid Ottnaren, främst vid sjöns syd-
östra del. En inte obetydlig fritidshusbebyggel-
se kantar sjöns strand. 

Den årliga ansamlingen av storskrakar i 
Ottnarens centrala delar under höstarna är 
anmärkningsvärd. 1975 räknades inte mindre 
än ca 4 000 storskrakar. Årligen observeras åt-
minstone något 1000-tal. Denna extremt sto-
ra ansamling av storskrakar ger sjön rangen 
som rastlokal av internationell betydelse. 

54 
ÄLGHAGEN 
- storvuxen 

granskog 

Mellan Ottnaren och gränsen mot Årsunda 
socken finns ett gammalt granskogsbestånd,  

kvarlämnat i samband med avverkningar på 
omgivande marker. Granskogen ingår, tillsam-
mans med ett klibbalbestånd, i ett domänre-
servat som aysattes 1985. I större delen av re-
servatet finns hasselbuskar, mer eller mindre 
hårt trängda av gran, asp, björk och rönn. Det 
är värdefullt att skogen bevaras och får utveck-
las fritt. 

55 
SÖDERÅKRA 
- björkhage 
och betad skog 

LFKB 
III /1 
13 G SO  

Mellan gården Söderåkra och Ottnarens syd-
östra strand utbreder sig stora betesmarker; 
en 5,3 ha stor björkhage och betad granskog 
på 1,7 ha. Björkhagens trädskikt domineras 
som sig bör av björk, men där växer också gran, 
tall och klibbal. Hagen har ett glest skikt av 
enbuskar och någon enstaka hasselbuske. Av 
ängsväxter märks stagg, stor blåklocka och 
gökärt. Ett gravröse återfinns i hagens norra 
del. 

Betesmarken vid Söderåkra är relativt art-
fattig men värdefull för landskapsbilden och 
friluftslivet. Det är därför angeläget att den fort-
satta hävden av betesmarkerna säkerställs. 

56 
	

GFL 
ENKÖPINGSÅSEN 111/2 
SÖDER OM 
	

13 G SO 
ÅRSUNDA 
	

13 H SV 

Vägen från Sandviken mot Österfärnebo följer 
troget Enköpingsåsen, som söder om Årsunda 
höjer sig 15-20 meter över omgivningen. Åsen 
har under landhöjningsförloppet varit utsatt 
för kraftig vågpåverkan och är svallad, omlagrad 
och relativt flack. Den är delvis påverkad av 
grustäkter. 

Vid Årsunda har elljusspår och andra mo-
tionsspår anlagts på åsen. Framtida täktverk-
samhet bör anpassas till den övergripande täkt-
planeringen för regionen. 

ZL 
111/2 
13 G SO 

B 
III/1 
13 G SO  
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58 
VÄSTANHEDE 
- öppen hagmark 
och betad skog 

BKL 
I/1 
Riks-N 
13 G SO 

Västanhede ligger omedelbart öster om Nedre 
Dammen i Gammelstilla. Gårdens 42 ha stora 
betesmarker ligger i ett småkuperat landskap 
med låga, ytblockiga moränryggar. Av denna 
areal består inte mindre än 24 ha av naturlig 
fodermark, vilket saknar motsvarighet i länet. 
Betesmarken är överallt öppen med undantag 
av en betad skog, 1,5 ha stor. Endast enstaka 
rönnar och buskar av en och gran finns sprid-
da i området. 

Den naturliga fodermarken uppvisar en 
lång rad hävdformade vegetationstyper. Fram-
förallt den torrare ängsmarken är påfallande 
artrik med flera intressanta ängsväxter, bl.a. 
rödkämpar, låsbräken, ängsnejlika, gulmåra, 
stagg, vårstarr och kamäxing. I de friskare par-
tierna växer darrgräs, blåsuga, ormrot och stor 
blåklocka. Den betade skogen har en rished 
av blåbär-lingontyp som dominerande vegeta-
tionstyp med bl.a. kattfot och fjälltimotej. Av 
kulturhistoriska spår märks odlingsrösen och 
äldre åkerstrukturer. 

Betesmarken i Västanhede är ett mycket 
representativt exempel på naturtypen öppen 
hagmark. Den ger intryck av lång och obruten 
hävd. Objektet gränsar till och ingår som en 
värdefull del i en större helhet med Bredmos-
sen, Gammelstilladammarna och Ystmyran. 
Västanhede räknas till länets värdefullaste 
ängs- och hagmarksobjekt. Västanhedes res-
terande 18 ha betesmarker utgörs av en inte 
lika artrik betesvall. Det är synnerligen ange-
läget att den framtida hävden av de naturliga 
fodermarkerna vid Västanhede säkerställs. 

59 
SVARTANBRO 
- öppen hagmark 
och björkhage 

BL 
II/1 
13 G SO  

Vid den västligaste gården i Svartanbro ligger 
en betesmark med öppen hagmark och björk-
hage på 1,1 ha respektive 0,4 ha. Floran är 
artrik med bl.a. brudsporre, blåsuga, darrgräs, 
rödklint, kattfot och ormrot. 

Ett avbrott i hävden på några år har gjort 
hagmarken något förvuxen. Betet återupptogs 
med får 1987. Värdet knyts framför allt till det 
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57 
	

ZBHGKL 
REDKIOSSEN 
	

I/1 (NR) 
GAMMELSTELLA= 	Riks-N 
DAMMARNA 
	

12 G NO 
- myrar och 
	

13 G SO 
bruksdammar med 
värdefullt djurliv 

Bredmossen är egentligen ett stort komplex av 
våtmarker. Det består i söder av en koncen-
trisk, välvd mosse, i norr av plana kärr och 
strandområden kring Övre Dammen. 

Bredmossen och de anslutande maderna 
kring Övre Dammen bildar ett synnerligen vär-
defullt komplex av våtmarker, sammansatt av 
en stor mosse i tidigt utvecklingsskede och 
stora öppna kärr och strandområden med in-
sprängda skogsholmar. 

Fågelfaunan är ovanligt rik och varierad. 
Bredmossen har klassats som en av de förnäm-
sta fågelmyrarna i Gästrikland. 

Dammarna vid Gammelstilla anlades ur-
sprungligen för att trygga behovet av vatten-
kraft till Gammelstilla bruk. Dammarna är idag 
värdefulla fågelsjöar, bl.a. som häcklokaler för 
flera krävande arter. 

Bredmossen och Gammelstilladammarna 
ingår tillsammans med Gammelstilla bruk och 
Ystmyran i ett stort sammanhängande natur-
vårdsobjekt på gränsen mellan Sandvikens och 
Hofors kommuner. Dessa delområden är redan 
var för sig mycket skyddsvärda. Tillsammans 
utgör de en anmärkningsvärd koncentration 
av värdefull natur med många olika bevaran-
devärden. 

En förutsättning för att de höga kvaliteter-
na skall bestå är att våtmarkerna undantas från 
åtgärder, som kan påverka vattenbalansen. 
Dikning kan därför inte tillåtas. 

Väsentligt är också att lövskogen i största 
möjliga utsträckning bevaras och att anlägg-
ningarna tillhörande Gammelstilla bruk under-
hålls.. 

Bredmossen, Gammelstilladammarna och 
Ystmyran är i sin helhet av riksintresse för 
naturvård. Bredmossen skyddades som do-
mänreservat 1987. 1996 bildades Gammelstil-
la-Bredmoss ens naturreservat. 

Se även beskrivningen till objekt 40 i Ho-
fors kommun. 
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jämförelsevis stora antalet ovanliga ängsväx-
ter samt frånvaron av störande ingrepp. Den 
framtida skötseln av hagmarkerna bör säker-
ställas. 

62 
LISSELÅSKLACK 
- klapperstensfält  

GL 
III/NR 
13 H  SV 

60 
TRÖSKMUREN 
- intressant mossetyp 

GH 
III/1 
13 G SO  

Naturreservatet Lisselåsklack är aysatt till 
skydd för ett vackert klapperstensfält från An-
cylustid med väl bevarade strandvallar, belä-
get på toppen av ett mindre berg. 

Tröskmuren är en cirkulär, koncentrisk mos-
se med skogbevuxet mosseplan. I fältskiktet 
dominerar risvegetation. Mossen omges av 
kantskog och en tydlig lagg. 

Bortsett från ett par mycket gamla tallar 
är fältet praktiskt taget fritt från högre vegeta-
tion. Naturreservatet omges av barrskog. 

Tröskmuren är ett vackert och opåverkat 
exempel på en ovanlig typ av koncentrisk mos-
se. Den har stora bevarandevärden. Tröskmu-
ren bör därför inte bli föremål för torvtäkt. Dik-
ningar eller andra åtgärder som kan påverka 
mossen kan ej tillåtas. 

63 
BARBERGSÅSEN 
- klapperstensfält, 
strandvallar  

GL 
111/2 
13 H  SV  

61 
	

LKB 
TRÖSKEN 
	

III/1 
- öppen hagmark 
	

13 G SO 
och betad skog 

Vid den sydligaste gården i Trösken finns två 
naturliga betesmarker, en öppen hagmark på 
2,7 ha och en betad skog på 0,8 ha, båda på 
steniga moränkullar. 

I hagen växer enstaka björkar, aspar och 
tallar. Före 1980 var hagmarken ohävdad un-
der 20 år, vilket har medfört att inslaget av 
skogsarter i fältskiktet bitvis är tydligt. I andra 
delar finns flera intressanta hävdgynnade ar-
ter, bl. a. darrgräs, blåsuga, rödklint, kattfot, 
ormrot och stagg. 

I den betade skogen består trädskiktet av 
tall, rönn, björk och asp och därunder en frisk-
äng av skogsnävatyp med bl.a. blåsuga och 
stagg. Hagen omges av en trägärdsgård. 

Hagmarken i Trösken har ett relativt långt 
kontinuitetsbrott men floran är trots det art-
rik. Vid inventeringstillfället 1987 var hävdtill-
ståndet tillfredsställande. Till värdet bidrar att 
betesmarkerna saknar spår av konstgödsel. 
Den framtida hävden av hagmarkerna bör sä-
kerställas.  

På Barbergsåsen återfinns ett av de största 
klapperstensfälten i Sandvikens kommun. På 
bergets högsta delar finns två öppna Mapper-
stensfält, omgärdade av björk och tall. 

Den sydvästra sidan visar upp tydliga skog-
bevuxna strandvallar. Söder om åsens högsta 
punkt ligger frilagda stenvallar med ett glest 
tallskikt. 

För att undvika bestående skador på klap-
perstensfälten och stenvallarna bör alla former 
av trafik med skogsmaskiner eller andra ter-
ränggående fordon undvikas. 

64 
	

ZH 
YSJÖN 
	

111/2 
- fågelsjö 
	

13 H SV 
I barrskogsmiljö 

Ysjön ligger mitt i barrskogslandskapet men 
har trots det en ovanligt rik fågelfauna med in-
tressant sammansättning. Sjön intas av vid-
sträckta vassar. Endast i den centrala delen 
finns en liten, fortfarande öppen vattenyta. 

I Ysjön med omgivningar påträffas både 
skogslandskapets och slättsjöns fågelarter. 
Förutom flera arter ugglor, nattskärra och tra-
na observeras där regelbundet änder, sump-
höns, flera arter sångare och vadare. 
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65 
MATRAMMSMOSSEN 
- värdefull fågelmyr 

ZH 
III/1 
12 G NO 
13 G SO 

Matrammsmossen består av en stor plan mos-
se med lågvuxen tallskog i norr och av ett plant 
kärr i den södra delen - åtminstone delvis res-
terna av en sänkt sjö. 

Inom området häckar bl.a. knölsvan, vigg, 
svarthakedopping, trana, grönbena, storspov 
och enkelbeckasin. Brun kärrhök och dvärg-
beckasin har understundom observerats. 

Matrammsmossen är ur naturvårdssyn-
punkt skyddsvärd, framför allt på grund av sitt 
förhållandevis rika fågelliv. Dikningar eller 
andra åtgärder som påverkar myrarna kan inte 
tillåtas. 

66 
	

12 G NO 
ENKÖPINGSÅSEN 12 H NV 

13 G SO 

Enköpingsåsen är en av Sveriges längsta åsar. 
Den kan inom Gävleborg följas från Dalälven 
genom Sandviken och Ockelbo tills den så små-
ningom försvinner söder om Alfta i Ovanåkers 
kommun. 

I Sandvikens kommun visar sig åsen för 
första gången i Färnebofjärden, där Sandön och 
några småholmar söder därom utgör de första 
påtagliga bevisen för åsens existens. Den lång-
sträckta ön mellan Strångnäs i söder och 1sta, 
ibland benämnd Hamreheden, utgör nästa del 
av Enköpingsåsen. Ett stort antal fornminnen 
på åsen vittnar om dess betydelse för Gästrik-
lands tidigaste innebyggare. 

66a 
ENKÖPINGSÅSEN 
TREKANTEN 
- ÖSTERÄNGE 

Enköpingsåsen mellan Trekanten och Öster-
änge består vid Trekanten av ett vidsträckt ås-
plan, flackt sluttande åt öster men med en i- 

bland nästan 20 meter hög brant mot väster. 
Vid Bastfallet vidgar sig åsen till ännu ett vid-
sträckt åsplan, men antar söder därom en mer 
normal åsform, successivt allt lägre och allt 
mindre markerad. Åsen är emellertid utmed 
hela sin sträckning flackt sluttande mot öster 
och mer eller mindre brant mot väster. Detta 
är resultatet av den omlagrande effekt Ancylus-
sjöns vågor hade på åsen när den genom land-
höjningen närmade sig vattenytan. 

På åsen finns flera mosippslokaler, men 
också enstaka små grustäkter. 

Åsen har stor betydelse för landskapsbil-
den. Den är av intresse ur geologisk och i viss 
mån även botanisk synvinkel. 

66b 
	

GBLF 
ENKÖPINGSÅSEN 111/2 
ÖSTERÄNGE 
	

12 H NV 
- ÖSTERFÄRNEBO 

Enköpingsåsen mellan Österänge och Öster-
fämebo är låg och bitvis svagt markerad i ter-
rängen. I Österfärnebo är den till stor del be-
byggd. I norra delen av samhället finns några 
större grustäkter. Åsen är i huvudsak bevux-
en med tallskog. Den är "strövvänlig" och av 
lokal betydelse för friluftslivet. Mosippa växer 
på några olika lokaler. 

67  
WIDENS  
GAMMELSKOG 
- gammal 
hävdad skog 

I artikeln "En gammelskog i bergslagsbygd", i 
Natur i Gästrikland 1950, skildrar Erland 
Dackman och Eric Persson ett litet skogsbe-
stånds historia och utveckling. Skogen, kallad 
Widffis gammelskog, består av upp till 250-
åriga tallar och granar, till stor del mycket gro-
va och storvuxna. Skogen har hävdats ganska 
intensivt. Kolning, troligen av gallringsvirke, 
har bedrivits under flera perioder. Beståndet 
har till viss del drabbats av stormfällning. 

Widéns gammelskog är ett ovanligt vack-
ert exempel på gammal hävdad skog. Den är 
av skogshistoriskt intresse. 

GBLF 
11/2 
1 2 NO 
12 H NV 
13 G SO 

BKL 
111/2 
1 2 H NV 
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BL 
III/1 
12 H NV  

68 
HÖGHÄLLARNA 
- hällmarkstallskog 

Höghällarna är ett litet skogsområde på 4 ha 
som till större delen består av hällmarkstall-
skog med lågvuxna knotiga tallar och enstaka 
trögväxande granar. I sluttningen mot nord-
väst övergår den skarpa och torra skogstypen 
mot frisk ristyp med gran som dominerande 
trädslag. Området är endast svagt kulturpå-
verkat och skogen har en naturlig struktur. 

Höghällarna har en intressant lavflora och 
är sannolikt en god hackspettbiotop. Skogen 
på Höghällarna är till stor del att betrakta som 
impediment. Den bör lämnas att utvecklas fritt. 

69 
DRAGMARKAN 
- björkhage 

KBL 
III/1 
12 H NV 

Dragmarkan tillhör odlingslandskapet i byn 
Österbor mellan Bysjömossen och Enköpingså-
sen. Här finns en björkhage på 1,3 ha, helt om-
given av åkermark. Förutom björk växer en-
staka rönnar och granar i hagen samt enar i 
buskskiktet. Till växter som indikerar långva-
rig hävd hör darrgräs i brynen och ängsnejli-
ka, revfibbla och ormrot. I området finns ock-
så några odlingsrösen. 

Björkhagen är kontinuerligt hävdad och 
opåverkad av störande ingrepp. Den har bety-
dande naturvårdsvärde och är vackert belägen 
i ett ålderdomligt jordbrukslandskap Det är 
angeläget att den framtida hävden säkerställs. 

70 
BÄRSÅN 
- reservat 
med blandskog, 
ängs- och kärrmarker 

Det knappt 8 ha stora domänreservatet Bärs-
ån i kronoparken Grönsinka fridlystes av do-
mänverket 1948 i syfte att skydda skogs- och 
ängsmarker utmed Bärsån. Reservatet har en 
rik och omväxlande natur med en olikåldrig, 
delvis mycket tät blandskog av tall och gran, 
med inslag av björk, klibbal, sälg m m. I de 
norra och södra delarna finns öppna ängar, kärr 
och andra myrmarker. Utmed Bärsån är vege-
tationen frodig och lövdominerad. 

Domänreservatet Bärsån överfördes till 
naturreservat 1996. 

71 
OPPSJÖ 
- badplats, 
lämningar efter 
järnbruk m m 

Vid Oppsjöns utlopp Oppsjöån låg mellan 1670 
och 1881 Oppsjö bruk. Än i dag finns ruiner 
och andra lämningar kvar efter detta järnbruk 
såväl utmed Oppsjöån som vid sjöstranden. En 
fångdamm vid Oppsj öns strand torde ha an-
lagts för att trygga vattenförsörjningen till bru-
ket. Strax norr om det naturliga utloppet bry-
ter en stensatt kanal med reglerbar damm ge-
nom fångdammen. Denna kanal har troligen 
byggts för flottningens behov. Gästrikeleden 
passerar Oppsjö på dammen. Vid sjön finns en 
badplats. 

Det gamla bruksområdet intas av en barr-
blandskog med rikt lövinslag. Lämningarna 
efter bruket har ett kultur- och industrihisto-
riskt intresse. Skogen bör skötas så att läm-
ningarna efter bruket ej åsamkas onödiga ska-
dor. 

72 
DJUPMURS 
- öppen hagmark 

I Österbor hävdas en hagmark på 4,3 ha. I när-
heten ligger resterna av en fäbod eller mindre 
gård. Marken är lätt kuperad. Hagen är en av 
de artrikaste i länet med bl.a. brudsporre i 
stora mängder, fältgentiana, låsbräken, blåsu-
ga, darrgräs, revfibbla, slåtterfibbla, klasefibb-
la, nattviol, stor blåklocka, stagg, ormrot, röd-
klint, pillerstarr, ängsnejlika och kattfot. 

Ett par avbrott i hävden har förekommit 
sedan ängarna i Österbor röjdes i början av 
1800-talet. Från sommaren 1989 betas mar-
ken av nötkreatur. Av kulturhistoriska spår 
märks rester av en trägärdsgård samt äldre 
åkerstrukturer. 

Hagmarkens stora värde ligger i mångfor-
migheten, vad gäller vegetationstyper och ar-
ter, i kombination med storleken. Marken vi-
sar heller inga spår av handelsgödsel eller an-
dra allvarliga störande ingrepp. Djupmurs räk-
nas till kommunens viktigaste ängs- och hag- 

BL 
II/NR 
12 G NO  

FKB 
111/ 2  
12 G NO  

LBK 
II/1 
12 H NV 
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Brudsporre. 

marksobjekt. Det är därför angeläget att den 
framtida hävden säkerställs. 

73 
ÖSTERBOR ÄNGAR 
- öppen hagmark 
och betad skog 

KBL 
II/1 
12 H NV  

Mellan Enköpingsåsen och Bysjön i Österbor 
ligger ett varierat och småskaligt jordbruks-
landskap med ålderdomlig prägel. Här ligger 
en rad små f d fäbodställen, där rester av den 
naturliga fodermarken ännu  firms  kvar i hävd 
vid ett par av dem. Där förekommer dels en 
öppen hagmark på 0,8 ha, dels en betad skog 
på 1,2 ha. 

Den betade skogen uppvisar en mosaik av 
rished av blåbär-lingontyp och friskäng av 
skogsnävatyp. I trädskiktet dominerar tall, men 
björk och gran finns också. I den öppna hag-
marken växer spridda enbuskar. Floran i öv-
rigt innehåller flera arter som indikerar lång-
varig hävd, bl.a. darrgräs, luddhavre, stagg, 
rödklint, nattviol och ormrot. Förutom fäbod-
stugorna finns här hölador, trä- och stengärds-
gårdar. 

Foto: Jonas Lundin 

Österbor ängar hävdas sedan mycket länge 
genom bete med nötkreatur. Vid inventerings-
tillfället 1987 noterades inga spår av konstgöd-
sel eller andra störande ingrepp. Den fortsatta 
hävden av de båda ängarna bör säkerställas. 

74 
	

ZGHKL 
BYSJÖMOSSEN 
	

II/1 
KALKMOSSEN 
	

Riks-N 
BYSJÖN 
	

12 H NV 
BUKSJÖMOSSEN 

Bysjömossen är en stor, öppen, koncentrisk 
mosse, uppbyggd av tvåmossekupoler, med ett 
markerat strängmönster i kanterna och tydlig 
växling mellan höljor och strängar. Ett stort 
men delvis igenvuxet dike skär genom mos-
sens centrala delar. Andra diken skiljer den 
från de omgivande odlade markerna. Bysjömos-
sens fågelliv är rikt. Flera par ljungpipare häck-
ar, liksom storspov, tofsvipa m fl. Fiskgjuse 
förekommer regelbundet. 

Kalkmossen är en koncentrisk mosse, tyd-
ligt strängad runt den välvda kanten. Sydost 
om mossens centrum finns ett system med små 
lösbottenhöljor. Mossen är öppen i de centrala 
delarna men bevuxen med småtallar i kanter- 
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na. Två stora diken genom mosseplanet har 
sannolikt orsakat en viss uttorkning. I övrigt 
är Kalkmossen opåverkad av dikningar. Den 
avgränsas mot Bysjön av ett kärrbälte. Bland 
häckfåglarna märks ljungpipare och tofsvipa. 

Bysjön är grund och vegetationsrik, mest 
lik ett träsk. Detta beror bl.a. på den ovanligt 
rika förekomsten av vattenaloe som täcker sto-
ra ytor i sjön. 

I området ingår även Buksjömossen i Gävle 
kommun. Se beskrivningen till Gävle kommun. 

Bysjömossen , Kalkmossen, Bysjön och 
Buksjömossen bildar tillsammans med Karin-
mossen och Karinsjön ett av länets största och 
mest koncentrerade myr- och våtmarksområ-
den. Det är just på grund av sin storlek ekolo-
giskt mycket värdefullt för bl.a. myr- och våt-
marksbundna fågelarter. Där häckar t ex om-
kring en tredjedel av ljungpiparpopulationen i 
Gästrikland. Hela myrkomplexet är av riksin-
tresse för naturvården. Dikning eller annan 
verksamhet som påverkar myrarna kan ej till-
åtas. 

75 
GRÖNSINKA 
- bruksmiljö, 
tre domänreservat  

75a 
GRÖNSINKA HAGMARK 
- björkhage samt 
annan träd- och 
buskbärande hagmark 

Centralt i bruket, i anslutning till genomfarts-
vägen, ligger en betesmark som i öster gränsar 
till Fallsjön. Den lätt kuperade och steniga 
hagen är knappt 4 ha stor och uppdelad på ett 
mindre parti björkhage och på en större del 
annan träd- och buskbärande hagmark. I träd-
skiktet finns björk, tall, lönn och rönn, i busk-
skiktet rikligt med enbuskar. 

Trots att hävden varierat under senare tid 
innehåller floran fortfarande flera intressanta 
ängsväxter, bl.a. svartkämpar, vårstarr, ludd-
havre, darrgräs, rödklint, ängsnejlika, kattfot 
och ormrot. I området finns också några hus-
grunder. 

Marken är fri från påverkan av konstgöd-
sel och andra störande ingrepp. Hagen är nå-
got förvuxen genom de senaste årens avbrott i 
hävden, men skyddsvärdet är ändock högt på 
grund av en intressant flora och stor areal. Om 
floran skall kunna bevaras måste hävden av 
hagmarkerna återupptas och den framtida 
skötseln säkerställas. 

BKLF 
111 /1 
12 G NO  

KBL 
III/ 1 
12 G NO  

Järnbruket vid Grönsinka fick sina privilegier 
1679 och lades ned 1893 efter en mycket jämn 
produktion under 1800-talet. Än i dag står en 
del verksbyggnader kvar från denna drygt 200-
åriga bruksepok samt ruiner i slaggsten efter 
flera andra byggnader. 

76 
ÖSTRA BÄNDAN 
- barrskogsbevuxet 
domänreservat 

B 
111 /1 
12 G NO  

Grönsinkas omgivningar kännetecknas av 
ett för trakten ovanligt rikt inslag av lövskog. 
Domänverket har aysatt tre mindre områden 
som domänreservat. 

Ett område är en lövlund med rik under-
vegetation i en ravin intill herrgården. Ett an-
nat är ett parkartat bestånd med ädla lövträd. 
Det tredje är ett barrskogsreservat med en rest 
av kronoparken Grönsinkas gamla barrbland-
skog. I ett av lövskogsreservaten inplantera-
des under Grönsinkas tid som skogsskola ett 
flertal främmande trädslag, i syfte att anordna 
ett arboretum för skolans räkning. 

Runt Fallsjön och mellan Fallsjön och 
Grönsinka utbreder sig ett tilltalande småbru-
tet landskap med inägor, enbackar och skogs-
holmar.  

Östra Bändan vid skogsjordbruket Sjöänget är 
ett domänreservat i kronoparken Grönsinka. 
Det är ca 1,7 ha stort och bevuxet med medel-
ålders till äldre växtlig tall, gran och björk. 
Området fridlystes av domänverket 1958 som 
"en kvarvarande rest av de vackra, produktiva 
skogar, som förekommit rikligt i trakten före 
stormen 1954". 

77 
SJÖÄNGET 
- intressant flora 

BFL 
III/1 
12 G NO1  

Sjöänget vid Ulvkisbosj öns västra ände är en 
botaniskt intressant lokal, med delvis öppna 
tidigare odlade eller betade marker, enbackar 
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och fuktängar kring de bäckar som genomkor-
sar området. Förutom vissa orkidéer hör höst-
låsbräken till de värdefulla fynden. Om den vär-
defulla floran skall kunna bevaras måste Sjö-
änget underhållas med regelbunden skötsel. 

78 
KOLBOSVEDEN 
- hagmark  

Vid Ängsnäs öppnar sig skogarna kring ett li-
tet väl avgränsat jordbrukslandskap utmed 
Oppsjöån. Till en av gårdarna i Ängsnäs - Kol-
bosveden - hör stora, steniga betesbackar som 
fördelar sig på en 5,3 ha öppen hagmark och 
en 4,7 ha träd- och buskbärande hagmark. Del-
objekten är ofta svåravgränsade. I den öppna 
marken  firms  ett aysnitt med stora tallar och 
delar av den träd- och buskbärande delen är 
helt öppna. I buskskiktet finns rönn-, al- och 
enbuskar. Den trädbevuxna hagmarken inne-
håller tall, gran, rönn, björk och asp. Floran är 
artrik med bl.a. låsbräken, vårfingerört, blå-
suga, vårstarr, fältveronika, ängsnejlika, piller-
starr, kattfot och stagg. 

Kolbosvedens hagmark har lång beteskon-
tinuitet. Vid inventeringstillfället 1987 var 
marken i god hävd. En svag gödselpåverkan, 
troligen av gammalt datum, kan spåras i delar 
av den öppna hagmarken men i övrigt  firms  
inga störande ingrepp. Hagmarkema vid Kol-
bosveden är mycket värdefulla på grund av sin 
storlek (de hör till de största i länet) och artri-
kedom. Det är därför viktigt att den framtida 
hävden säkerställs. 

79 
NORRÅN 
VID  VISTA  
- våtmarker 
I odlingsbygd 

Väster om Enköpingsåsen i Österfärnebo rin-
ner Norrån genom ett utpräglat jordbruksland-
skap. Mellan Västerbo och Österfärnebo kyr-
ka omges ån av våtmarker, som till större de-
len är översvämningsbetingade. Under vårflo-
den var dessa översvämningar mycket omfat-
tande innan ån fördjupades 1972. 

Många diken har grävts genom strandkär-
ren till ån, men ingreppen tycks framför allt ha 
påverkat de fastmarksnära kanterna av kär-
ren. Efter snörika vintrar översvämmas fortfa- 

rande våtmarkerna vid  Vista  och blir viktiga 
rastplatser för svanar och änder. 

80 
NORRÅN 
VID 0 C KENBAC KA 
- våtmarker, fågellokal 

Vid Ockenbacka omges Norrån av vidsträckta, 
översvämningsbetingade våtmarker. Till skill-
nad mot våtmarkerna vid  Vista  är de inte i lika 
hög grad påverkade av Norråns fördjupning. 

Våtmarkerna vid Ockenbacka är, i än hö-
gre grad än de vid  Vista,  viktiga rast- och häck-
ningslokaler för våtmarksbundna fåglar som 
sångsvan, änder och vadare. Storspov, tofsvi-
pa, enkelbeckasin och gulärla häckar i det söd-
ra området. Gräshoppssångare förekommer 
regelbundet och både kornknarr och rödspov 
har observerats tillfälligt. 

81 
	

ZGHBL 
KARINMOSSEN 
	

I /1 
- länets största 
	Riks-N 

myrkomplex, 	12 H NV 
fågellokal 

Karinmossen är länets största sammanhäng-
ande myrkomplex, uppbyggt av flera olika kon-
centriska och excentriska mossekupoler. Kon-
centriska kupoler  firms  väster om Karinsjön 
och i utlöparen åt sydost. Myrkomplexet är 
nästan helt plant och tydligt välvt bara i kan-
terna. Tydligast syns denna välvning i kant-
skogen vid södra stranden av Karinsjön, där 
mossen reser sig närmare fyra meter. 

Nästan halva myren har utnyttjats för torv-
täkt i industriell skala - dels en stor täkt i mos-
sens södra del, dels en något mindre i väster. 
Troligen har dessa täktområden tidigare inta-
gits av koncentriska mossekupoler. 

Karinsjön, i Karinmossens norra del, sänk-
tes under 1800-talets sista år. Därvid skapa-
des en bred kärrbård runt sjön. Sänkningen 
initierade sannolikt sjöns igenväxning. 

De orörda delarna av Karinmossen har en 
mycket enhetlig vegetation, förvånansvärt opå-
verkad av ingreppen i omgivningarna. Mossen 
är nästan helt öppen i de centrala delarna och 
den öppna myrvidden torde vara en av de 
största i länet. 

LB 
II/1 
12 G NO  

LBH 
III/1 
12 H NV  

ZHL 
II/1 
12 H NV  
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— Sandviken — 

Karinmossens fågelfauna är art- och indi-
vidrik med stora populationer av ljungpipare, 
tofsvipa, storspov och sånglärka. Många and-
ra arter förekommer mer eller mindre regelbun-
det på eller i anslutning till Karinmossen. Ka-
rinsjön är en fågelsjö av hög rang. Den har bl.a. 
uppmärksammats som en viktig rastlokal för 
flyttande änder. Karinmossen är av riksintres-
se för naturvård. 

81 a 
	

ZL(K) 
KARINMOSSEN, 	111/2 
VÄSTRA TAKTEN Riks-N 

12 H NV 

I den västra täkten vid Karinmossen förekom 
torvbrytning i industrimässiga former mellan 
1906 och 1955. Verksamheten bedrevs åtmins-
tone tidvis intensivt. 1916 bröts t ex inte min-
dre än 60 000 m3  torv vilket innebär att det 
med den tidens teknik måste ha varit en om-
fattande verksamhet, som krävt en betydande 
arbetsstyrka. 
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ZL(K) 
KARINMOSSEN, 	111/2 
SÖDRA TAKTEN 
	

Riks-N 
12 H NV 

Den södra torvtäkten på Karinmossen omfat-
tar en yta på mellan 150 och 200 ha. Det är 
länge sedan torvbrytningen upphörde och på 
den gamla täkten har buskar vandrat in. Om-
rådet omfattar i övrigt myrar och skog öster om 
den egentliga Karinmossen. Myrarna är mer på-
verkade av dikningsföretag och mer beskoga-
de än huvudmossen. 

Myrkomplexet Karinmossen utgör i kom-
bination med Karinsjön och Bysjön med kring-
liggande mossar (Bysjömossen, Buksj ömossen, 
Kalkmossen) ett ekologiskt mycket värdefullt 
område för myr- och våtmarksbundna fågelar-
ter. 

82 
KUNGSHÖGS 
HÄLLAR 

hällmarkstallskog 
med grova tallar, utsiktspunkt 

Med sin högsta punkt drygt 183 möh är Kungs-
högshällarna det ojämförligt högsta berget i  

Gästriklands sydostligaste hörn. På berget väx-
er en hällmarkstallskog med grova tallar. Sko-
gen är gles och lågvuxen, tallarna ofta knoti-
ga. De grövsta är mycket gamla - många om-
kring 250 år men enstaka träd når 350-400 år. 
Enstaka granar och vårtbjörkar växer också på 
berget. Stubbar och kvarlämnade kronor efter 
gamla tallar förekommer allmänt - rester efter 
en avverkning omkring 1930. 

1929 byggdes ett brandbevakningstorn och 
en vaktstuga på bergets topp. Domänverket 
skyddade området som domänreservat 1948. 
Enligt beskrivningen till reservatet var syftet 
med fridlysningen bl.a. att bevara "ett stycke 
vildmark dit allmänheten söker sig för att fäg-
na sig åt de vida utsikterna och de uråldriga 
tallarna". 

Utsiktstornet har stort värde för friluftsli-
vet och bör därför underhållas. Domänreser-
vatet överfördes till naturreservat 1996. 

83 
HÖGMOSSEN 
- gammal skog, 
naturreservat 

B 
11/NR 
12 G NO 

Den norra delen av det 4,8 ha stora naturre-
servatet består av en liten svagt välvd tallmos-
se och sumpskog med gran, björk, klibbal och 
enstaka askar. Därtill finns ett flertal gamla och 
grova stamformiga enar. På moränmark söder 
därom växer en barrblandskog, till liten del ur-
skogsartad. Den sydligaste delen är en tallur-
skog på kuperade hällmarker. 

Skogen har inte på mycket lång tid berörts 
av skogsbruk. Döda träd, högstubbar och lå-
gor förekommer därför allmänt i de urskogsar-
tade delarna. Gästrikeleden tangerar reserva-
tets södra del. 

Högmossen ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (Nr X25, benämnd Högsmossen). 

84 
	

LKB 
FORS 
	

II/1 
- hagmark 
	

12 G NO 

Fors är en mindre by i det vackra och en smu-
la ålderdomliga jordbrukslandskapet väster om 
Österfämebo. Landskapet är småbrutet med 
en mosaik av betade moränbackar och små fli-
kiga åkermarker. Allt inramas av en genuin 
bebyggelse och ofta lövrika skogsbryn. 

FB 
III/NR 
12 G NO  
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— Sandvilcen — 

I Fors är landskapet en småbruten, ålderdomlig mosaik av välhävdade, steniga 
torrbackar och betade vallar. 	 Foto: Jonas Lundin 

Här hävdas en öppen hagmark på 1,5 ha 
och en träd- och buskbärande hagmark på 1,3 
ha. Den öppna hagen har artrika torrbackar 
med bl.a. brudbröd, svartkämpar, rödkämpar, 
gul fetknopp, vårstarr och fältveronika. I fris-
ka ängsamhällen tillkommer darrgräs och orm-
rot. I den träd- och buskbärande hagen växer 
tall, björk och rönn samt asp-, nypon- och en-
buskar. 

Hagmarken i Fors är i allmänhet välhäv-
dad och har stora värden på grund av den vack-
ra landskapsbilden och den artrika floran. En 
förutsättning för att de värdefulla hagmarker-
na vid Fors skall kunna bevaras är att den fort-
satta hävden säkerställs.  

marker ett koncentrat av Nedre Dalälvens ka-
raktäristiska biotoper och arter. Naturmiljön 
är intresseväckande och vacker. 

Färnebofjärden är genom vildmarkska-
raktären, ett rikt djurliv och vackert landskap 
ett attraktivt och välkänt område för naturstu-
dier, kanoting och fritidsfiske. 

Arbete pågår med att bilda Färnebofjär-
dens nationalpark, omfattande cirka 10 000 
ha. En stor del av Dalälvsområdet i Sandvikens 
kommun ingår. Vidare berörs Heby och Sala 
kommuner i Västmanlands län samt Avesta 
kommun i Dalarna. Nationalparken invigs 
1998. 

Nedre Dalälven är ett av landets mest skydds-
värda naturområden. Färnebofjärden är den 
mest ursprungliga och vildmarksartade delen 
och innehåller tillsammans med omgivande 

Följande objekt ingår i Nedre Dalälvsom-
rådet som i sin helhet är av riksintresse för 
naturvård. För detta har en särskild natur-
vårdsplan utarbetats (1980). Denna omfattar 
samtliga berörda län, d v s Dalarna, Gävleborg, 
Västmanlands län och Uppsala län. 

Flertalet av dessa objekt har även beskri-
vits i ovan nämnda förslag till naturvårdsplan 
för Nedre Dalälven samt i de förarbeten till den-
na, som redovisats i flera olika rapporter. 

NEDRE DALÄLVEN 
FÄRNEBOFJÄRDEN 

Riks-N 
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— Sandviken — 

Naturskog på Torrön i Dalälven. 

85 
	

KL 
BARREK 
	

111/2 
- kulturhistoriskt 
	

12 G NO 
värdefull bymiljö 

Bärrek är en väl sammanhållen bymiljö mel-
lan Österfärnebo och By i Dalarna. Byn nämns 
i de skriftliga källorna första gången 1397. 
Gårdarna i Bärrek har brukats av samma släk-
ter sedan 1500-talet. 

Odlingslandskapet runt Bärrek begränsas 
av skogsmark utom i söder, där myrmarker ut-
med Bärreksån tar vid. Fyra av gårdarna i byn 
ligger tätt samlade kring ett vägkors med stora 
uthus mot vägen. För övrigt kantas vägarna i 
byn av stora lövträd och stenmurar. Bärrek lig-
ger inom det område vid Dalälven som är av 
riksintresse för naturvård. 

86 
SVARTBÄCKEN 
- sötvattenstrandäng 

Fågle by ligger i det omväxlande skogs- och 
älvlandskapet sydsydväst om Österfämebo. Till 
byns västligaste gård, Svartbäcken, hör en 2 
ha stor betad strandäng kring Svartbäcken,  

Foto: Anders Malmborg 

vilken mynnar i Hamrefjärden (Dalälven). Mar-
ken är till övervägande del fuktig men övergår 
mot gården i fastare, frisk mark. 

I strandängens utkanter växer dungar av 
asp och viden. Av hävdgynnade växter finns 
darrgräs, rödklint, stagg, ormrot, hirsstarr och 
ängsvädd. Vid inventeringstillfället 1987 var 
strandängen svagt till måttligt hävdad på grund 
av att myggplågan varit särskilt besvärlig de 
senaste åren. 

Strandängen i Fågle är den ena av endast 
två kända ännu hävdade sötvattenstrandäng-
ar vid Dalälven. Det är därför angeläget att den 
fortsatta hävden av strandängen säkerställs. 
Svartbäcken ligger vid Dalälven som är av riks-
intresse för naturvård. 
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BZGHL 
TORRÖN 
	

I/1 
ÖBYHALVÖN 
	

Riks-N 
- dalälvsnatur med 12 G NO 
älvängar, mossar, 	12 H NV 
gammal barrblandskog 
och rikt lövinslag 

Bärreksån rinner genom ett mycket flackt land-
skap, omgiven av kärrmarker och vidsträckta 

B 
III /1 
12 H NV 
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— Sandviken — 

älvängar. Talrika hölador eller rester efter la-
dor vittnar om älvängamas stora betydelse som 
slåtterängar i det gamla bondesamhället. 

Stormossen domineras av en plan skog-
bevuxen mosse. I nordost skiljs denna från 
fastmarken av tydlig lagg. I övrigt gränsar mos-
sen mot Bärreksån och Dalälven, ofta med en 
övergångszon av breda kärr. I sydost finns ett 
stort öppet, plant kärrområde där växtligheten 
är av älvängskaraktär. 

Stormossen är orörd och en värdefull del 
av Dalälvens natur. De strandnära älvängarna 
och kärren är särskilt skyddsvärda. 

Torrön byggs upp av morän som till stora 
delar täcks av älvsediment. På moränmarker-
na växer framför allt barrblandskog. På sedi-
mentjordarna förekommer ett flertal olika ve-
getationstyper, t ex lövblandskog, myrar, älv-
ängar och igenväxande odlingsmarker. 

På de nordvästra delarna av Torrön växer 
gammal barrblandskog med stort inslag av asp 
och spridda förekomster av ek, lind och has-
sel. På öns sydöstra del har avverkningar gjorts 
på 1950- och 1960-talen. Där växer nu en ung 
barrskog, ofta med markant inslag av asp och 
ädla lövträd. 

Öbymossens och Snögårdsmossens stora 
myrkomplex domineras av plana, mer eller 
mindre kraftigt trädbevuxna tallmossar. Den 
gamla tallskogen på Öbymossen är ovanligt rik 
på torrakor. Enligt uppgift har varglav påträf-
fats på några av dessa. 

Snögårdsmossen och mossen söder där-
om omges av lagg. Laggkärren övergår i strand-
nära områden i älvängar. I andra delar anslu-
ter laggen till moränholmar och uddar med 
gammal barrblandskog. Kring Öby f d fäbodar 
är denna blandning av biotoper särskilt fram-
trädande. 

Öbymossen-Snögårdsmossen bildar till-
sammans ett stort, orört och för regionen re-
presentativt mossekomplex. Det omfattas av 
samråd enligt § 20 naturvårdslagen ayseende 
vissa arbetsföretag. Det ingår i Dalälvens om-
råde av riksintresse för naturvård. 

Stormossen och Öbymossen-Snögårds-
mossen ingår i Myrskyddsplan för Sverige (Nr 
X26). 
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LBF 
KREITIJÄRDRN 1/2 

ÖN 
	

Riks-N 
12 H NV 

Hamrefjärden avgränsas av orörda, flacka, i re-
gel skogbevuxna stränder. Strandnära myrar 
och älvängar förekommer också. 

Ön - egentligen en halvö - står i förbindel-
se med den ås (Enköpingsåsen) som i nord-
sydlig riktning delar Färnebofjärden. En stor 
del av Ön består av gammal odlingsmark som 
numera används som fröplantage. Norra de-
len av Ön upptas av snåriga lövskogspartier 
med rikt inslag av ädla lövträd. 

Samrådsområde enligt § 20 naturvårdsla-
gen. Det ingår i Dalälvens område av riksin-
tresse för naturvård 

89 
	

LFBZG 
HAMREFJÄRDEN I/1 
(ISTM5N-STRÅNGNÄS Riks-N 
MED OMGIVANDE 12 H NV 
DELAR AV 
FÄRNEBOFJÄRDEN) 

Enköpingsåsen korsar Dalälven i nord-sydlig 
riktning och delar Färnebofjärden i två liksto-
ra delar. Åsen, av central betydelse för Färne-
bofjärdens natur, hör sannolikt till de tidigast 
bebyggda områdena i Gästrikland. På åsen 
finns ett av länets största gravfält. Fynd vid 
Ista bekräftar att stenåldersmänniskor levde 
här för 4 000 år sedan. 

Vid Ista, Hamreheden och Bäckebo finns 
odlingar och äldre jordbruksbebyggelse, i dag 
delvis utnyttjad för fritidsändamål. 

I anslutning till åsen och i kontakt med 
den, ligger morän- och sedimenthalvöar av 
skiftande karaktär. Väster om åsen ligger Ista-
myran, inramad av fastmarksholmar. Istamy-
ran är ett plant strandkärr av älvängstyp. Det 
är, frånsett några videbuskage, helt öppet. På 
fastmarksholmama finns lövbestånd med gro-
va aspar. 

Hemön-Utön, öster om åsen, intas dels av 
skog i olika åldrar och med olika sammansätt-
ning, dels av älvängar, alkärr och igenlagda od-
lingsmarker. Ett mycket vackert hasselbestånd, 
uppblandat med stora enbuskar, finns intill 
några husgrunder på ett fastmarksparti. 
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91 
NÄSSJA 

LF 
III/ 2 
(Riks-N) 
12 H NV 

Vid Nässja är Enköpingsåsen mycket flack, den 
höjer sig blott några få meter över de omgivan-
de vattnen - Edsviken i öster och Laggarboåns 
våtmarker i väster. 

— Sandviken — 

Sångsvanar på Istasjön. 

Söder om Strängnäs kan Enköpingsåsen 
följas i en rad öar till Östa i Västmanland. Öar-
na är bevwma med gamla tallbestånd. På Sand-
ön och vid Strångnäs finns förnämliga sand-
stränder. 

Vattenområden och våtmarker vid Laggar-
boåns utlopp, Istamyran, Istasjön och Stavnäs 
har ett rikt fågelliv. Istasjön är en betydelse-
full rastlokal för bl.a. sångsvan. Igenväxning 
är dock ett problem och röjning nödvändig för 
att sjöns betydelse för fågellivet skall bestå. 

Samrådsområde enligt § 20 naturvårdsla-
gen. Ingår i Dalälvens område av riksintresse 
för naturvård. Istamyran ingår i Myrskyddsplan 
för Sverige (Nr X26). 
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BZHL 
FÄNGSJÖN 
	

I/1 
LAGGARBOÅN 
	

Riks-N 
LAGGARBOMYRAN 12 H NV 
- fågellokaler 

Foto: Jonas Lundin 

Laggarboån omges av Laggarbomyran som 
till stor del är uppbyggd av översvämningsbe-
tingade strandkärr. Vegetationen är där tyd-
ligt påverkad av översvämningarna; den är fro-
dig och högvuxen med bl.a. dyfräken, kråkklö-
ver, fackelblomster, topplösa, vasstarr och Ca-
lamagrostisarter. Själva ån kantas av jättegröe 
medan myrkanterna intas av en bård av vide-
buskage. 

Såväl Fängsjön som Laggarboån och Lag-
garbomyran har stora fågelskyddsvärden. 
Området är en viktig rastplats för sångsvan. 

Det är dessutom en intressant och artrik 
våtmarkstyp där vegetationen i likhet med 
många andra våtmarker vid Nedre Dalälven är 
beroende av årliga översvämningar i samband 
med vårfloden. Sådana våtmarker har genom 
dikning, invallning eller förändrad vatten-
ståndsamplitud försvunnit på många ställen i 
mellansverige. 

Fängsjön etc ingår i Dalälvens område av 
riksintresse för naturvård. Laggarbomyran in-
går i Myrskyddsplan för Sverige (Nr X26). 

Fängsjön är en näringsrik lerslättsjö med öp-
pen vattenyta, som kantas av bladvassbestånd. 
Sjön har två större tillflöden - Norrån och 
Västerån. Fängsjön ligger i anslutning till kul-
turbygden i Österfärnebo. Det är en betydel-
sefull fågellokal för såväl rastande som häck-
ande fåglar. 

Fängsjön avvattnas av Laggarboån till Ista-
sjön. Ån utsätts regelmässigt för omfattande 
översvämningar i samband med snösmältning-
en om våren. 
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— Sandviken — 

Under vårens islossningstider är Edsviken 
och andra närliggande våtmarker kända som 
mycket goda flyttfågellokaler. I Edsviken ras-
tar tusentals sångsvanar, gäss och änder. Den-
na koncentrerade ansamling av fåglar och den 
vackra landskapsbilden lockar många besöka-
re. 

Nässja ingår i Dalävlens område av riksin-
tresse för naturvård. 
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KLGF 
ENKÖPINGSÅSEN II/1 
VID KOVERSTA, 	(Riks-N) 
KOVERSTA 
	

12 H NV 
GAMMELBY 

Enköpingsåsen vid Koversta är låg och ganska 
flack. När åsen genom landhöjningen höjdes 
över Ancylussjöns vattenyta utsattes den för 
mycket kraftig vågverkan Finmaterial sköljdes 
ur och avlastades på åsens västra sida - läs!-
dan. Denna är därför flack och sandig medan 
den östra sidan är brantare och med högre 
andel grovt material i ytan. Vegetationen på 
åsen karaktäriseras av tallhed. 

På åsens östsida ligger Koversta gammel-
by. Byn har mycket gamla anor. Det är en av 
de äldsta byarna i Österfärnebo, omnämnd för-
sta gången redan 1362. Byns ursprungliga prä-
gel är bevarad tack vare att den aldrig skiftats. 
Den äldsta bevarade byggnaden är från 1600-
talet. Österfärnebo hembygdsförening äger och 
vårdar byn på ett mycket förtjänstfullt sätt, till 
stor del på ideell bas. Föreningen har komplet-
terat bebyggelsen i byn med byggnader från 
andra platser i Österfärnebo. Vid Edsviken 
finns badplats och stor campingplats. 

Objektet ingår i Dalälvens område av riks-
intresse för naturvård. 
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Vitryggig hackspett. Foto: Jonas Lundin 

skär genom myren på flera ställen, men effek-
ten av dem är synbarligen begränsad. 

Strandskogen och skogen på många myr-
holmar är relativt opåverkad av skogsbruk och 
innehåller rikligt med grova lövträd. Området 
är av betydelse för bl.a. fiskgjuse, ugglor och 
hackspettar. 

Samrådsområde enligt § 20 naturvårdsla-
gen. Objektet ingår i Dalälvens område av riks-
intresse för naturvård. Koverstamyran ingår i 
Myrskyddsplan för Sverige (Nr X26). 

93 BZ 94 KBLF 
KOVERSTAMYREN I/1 GYSINGE I/1 
LÅNGVARA Riks-N - bruksmiljö, Riks-N 
- mosaik av våtmarker 
och skogsdungar 

12 H NV vacker landskapsbild 12 H NV 

Koverstamyren består av plana kärr och älv-
ängar vid Dalälven. Älvvallar och antydan till 
strandängar förekommer. Myren har ett glest 
buskskikt och enstaka större buskgrupper. 
Området är delvis skogbevuxet. Stora diken  

Gysinge bruk anlades 1668 vid Gysingeström-
mama, på en halvö i Dalälven tillhörande byn 
Koversta, gränsande till de stora skogarna norr 
om älven. De gynnsamma förutsättningarna 
styrde lokaliseringen av bruket - det ström-
mande vattnet gav kraften, skogen gav kolet. 
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Gysinge järnbruk tillverkade från början 
projektiler för kronans räkning. Bruket utveck-
lades till det största järnbruket i Gästrikland 
och drevs av olika ägare till 1927 då verksam-
heten definitivt lades ner. Masugnen hade då 
inte varit i bruk sedan 1904, men redan 1896 
hade Gysinge som det första bruket i Sverige 
infört elektrisk stålsmältning. 

Bruksbebyggelsen hör till de mest enhet-
liga och bäst bevarade av 1700-talets svenska 
järnbruk. Större delen av de vitputsade bygg-
naderna uppfördes under 1700-talet och 1800-
talets början i tegel och slaggsten. Utmärkan-
de är den regelbundna planen med herrgår-
den i centrum, omgiven av bruksgator med 
arbetarbostäder, orangeri och värdshus. Vid 
älven ligger masugnsruinen, smedjan från 
1764 och på en holme i älven ruinen efter en 
kvarn. Anläggningen är vackert belägen vid 
älven - ett uppskattat utflyktsmål. 

Mellan den nyare bebyggelsen i Gysinge 
och sjukhemmet växer gulsippa, en av få kän-
da förekomster i Gästrikland. Lokalen utgörs 
av fuktig örtrik klibbalskog med inslag av ask 
och andra lövträd. Under gynnsamma år har 
ca 1 000 blommande gulsippor noterats. Den 
finner sig synbarligen väl tillrätta trots att den 
befinner sig i utkanten av sitt utbredningsom-
råde. Den tycks föröka sig med god framgång 
både vegetativt och med frön. Förekomsten är 
förmodligen inte naturlig. Skogen och mark-
området bör dock skötas på ett sådant sätt att 
förekomsten inte äventyras. Gysinge ingår i 
Dalälvens område av riksintresse för naturvård. 
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GHBZL 
BJÖRKÖN h 
	

I/1 
HEDESUNDAYJÄRDEN Riks-N 

12 H NV 

Hedesundafjärden nedströms Gysinge ligger, 
bortsett från Björkön, i sin helhet i Gävle kom-
mun. Se därför beskrivningen till objekt Nr 123 
i Gävle kommun. Samrådsområde enligt § 20 
naturvårdslagen. Björkön ingår i Dalälvens 
område av riksintresse för naturvård. 
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BZHGLF 
GYSINGE 
	

1/NR 
NATURRESERVAT Riks-N 

12 H NV 

Gysinge naturreservat aysattes 1975 till skydd 
för ett större område med typisk dalälvsnatur. 
Reservatet ligger i det mycket flacka slättland 
som kännetecknar östra Svealand och sydös-
tra Gästrikland. Genom detta landskap rinner 
Dalälven, mer lik en rad sammanhängande 
örika sjöar än en älv. Detta beror på att Daläl-
ven nedströms Avesta är en ung älv utan ut-
präglad älvfåra. Den karaktäriseras i stället av 
vidsträckta fjärdar,  skilda från varandra av fors-
sträckor, där bergtrösklar eller blockrika mo-
ränstråk skapat hinder för älven. Gysinge na-
turreservat omfattar större delen av Edsviken 
med ett stort antal större och mindre öar, 
Mattön med Västerön och Finnbyggeön kring- 

Angar i Gysinge naturreservat. 	 Foto: Lars Bonde 
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flutna av Dalälvens grenar samt forsar vid Gy-
singe och Sevedskvarn. På grund av den flacka 
terrängen och Dalälvens stora naturliga vat-
tenståndsvariationer översvämmas omfattan-
de strandarealer vid högvatten. Inom dessa om-
råden har svämsediment aysatts. 

I Gysinge naturreservat kan tre olika land-
skapselement särskiljas: öppet vatten, älväng 
och skog. Övergången mellan öppet vatten och 
skog förmedlas ofta av vidsträckta, regelbun-
det översvämmade älvängar. Dessa bär huvud-
sakligen starkt fuktängsbetonad vegetation 
med lokala inslag av kärrväxter. 

Skogsbrynen mot de öppna älvängarna 
kantas regelmässigt av täta videsnår och björk. 
I denna övergångszon växer rikligt med ek. 
Lind, ask och hassel påträffas likaså, framför 
allt i gränszonen mellan älväng och skog eller 
direkt mot öppet vatten om älväng saknas. 
Skogsbrynens flora är rikare och mer varierad 
än i skogen i övrigt. Där återfinns många krä-
vande växter varav många med sydlig utbred-
ning Påfallande många arter har sin nordgräns 
i dalälvsregionen. 

Innanför skogsbrynens art- och individri-
ka vegetation vidtar vanligen barrskog eller 
barrblandskog med en oftast trivial flora. 

Till Gysinge naturreservat hör också den 
ur naturvårdssynpunkt mycket attraktiva ar-
kipelag av öar som karaktäriserar Färnebofj är-
den och Edsviken. Den relativa isoleringen hos 
dessa öar har bidragit till att avverkningar och 
andra ingrepp inte blivit särskilt omfattande. 
Skogen har flerstädes karaktär av urskog med 
gamla träd, torrakor, lågor m m och vanligen 
ett stort inslag av lövträd, mest asp och björk. 
Även ädla lövträd som ek, ask, lind och hassel 
förekommer, emellanåt rikligt. 

Dalälvsområdet är känt för sitt rika djur-
liv. Gysinge naturreservat är därvidlag inget 
undantag. Älg och rådjur förekommer rikligt 
och att hackspettar och fiskgjuse har osedvan-
ligt täta populationer är väl känt. Det är till 
stor del den rika förekomsten av urskogsbe-
stånd med döda och döende träd, som utgör 
grunden för den rika hackspettstammen och 
som dessutom skapar förutsättningar för en 
intressant vedinsektfauna. 

Väg 254/272 har, före tillkomsten av den 
nya bron över Dalälven öster om Gysinge (in-
vigd 1984), gått över Mattön med vackra och 
uppskattade rastplatser intill forsarna vid Gy-
singe och Sevedskvarn. Forsarna är omtyckta 
fiskeplatser. Fiske bedrivs dessutom från båt  

inom hela reservatet med undantag för vatt-
nen söder om Mattön, mellan Sjöforsen och 
Långlådingen (i såväl Gävleborg som Västman-
land) där fiske är förbjudet. Främst Gysinge 
men i viss mån även Sevedskvarn är naturliga 
utgångspunkter för kanotutfärder på Dalälven. 

Gysinge naturreservat ingår i Dalälvens 
område av riksintresse för naturvård. 

Mackmuren, Gärdsvekarna samt älväng-
ar, topogena kärr och strandkärr i reservatet 
ingår i Myrskyddsplan för Sverige (Nr X28). 
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ZBLF 
HAMREVALLEN 
	

I/1 
- myr och 
	

Riks-N 
skogslandskap 
	12 H NV 

Mosaiklandskap med myrar, älvängar, vassar, 
skogklädda uddar och små öar i anslutning till 
Dalälven. Skogen är delvis gammal med stort 
inslag av lövträd. 

Samrådsområde enligt § 20 naturvårdsla-
gen. Tillhör Dalälvens område av riksintresse 
för naturvård. 
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BZ 
LÅNGVINDSÄNGEN I/1 
OCH OMRÅDET 
	

Riks-N 
NORDOST OM 
	

12 H NV 
SKOGSVALLEN 
- kärr, sumpskogar och 
tallbevuxna fastmarksholmar 

Myrar och stränder utmed Dalälven med kärr 
och sumpskogar, omväxlande med fastmarks-
holmar med grov tallskog - till stora delar skog-
liga impediment. Ett tämligen extensivt skogs-
bruk har bedrivits inom övriga delar. 

Koverstamyren och området nordost om 
Skogsvallen representerar en intressant mo-
saik av relativt opåverkad äldre skog och våt-
marker. Det är betydelsefullt för bl.a. fiskgju-
se, ugglor och hackspettar. 

Samrådsområde enligt § 20 naturvårdsla-
gen. Det ingår i Dalälvens område av riksin-
tresse för naturvård. Koverstamyren och våt-
marker nordost om Skogsvallen ingår i Myr-
skyddsplan för Sverige (Nr X28). 

113 



— Sandviken — 

114 



— Ockelbo — 

Ockelbo 
kommun 

115 



— Ockelbo — 

Innehållsförteckning 

Sid 
1 MYRKOMPLEX LÄNGS GOPÅN 118 

2 BOTJÄRNSMUREN 
G OPÅN 118 

3 PRÄSTÅSEN 118 

4 FAGERFLÄCKEN 119 

5 STORMUREN 119 

6 DÖLJEBROBÄCKEN 119 

7 UTEGÅRDEN 120 

8 BROMSÄNGEN 120 

9 ROMSEN 120 

10 RÅJSKON 120 

11 PACKAMAS 121 

12 ST MÖRTSJÖN 121 

13 HALVVÄGSMURARNA 121 

14 KÄLLSJÖN 122 

15 ÅSNÄT VID HEDSJÖN 122 

16 STORMUREN 123 

17 VALLSJÖN 123 

18 BÖNMUREN 123 

19 KVISJÖTJÄRN 123 

20 TINGSMUREN 
PAUL-AND ERSMUREN 
B 0 CKBÄCKSMUREN 124 

21 TESTEBOÅN / BRESILJÅN 
ÅMOTÅSEN 124 

22 NORRGÅRDARNA 124 

23 LAPPÅSEN 125 

24 RIMUREN-FLANO 125 

25 ASMUREN 125 

26 STORMUREN 

27 ÖRATJÄRNARNA 

28 	TESTEBOÅN MELLAN 
ÅMOT OCH BYSJÖN 

28 a STRÖMBACKA 

29 GRÄSTJÄRNSMUREN 
FLAGGBERGET 

30 ORRMUREN 

31 	AB ORRTJÄRNSMUREN 

32 JÄDRAKS 
HYPPASETT 

33 YXALAMPI 

34 TALLÅS 

35 MÅCKSJÖMURARNA 

36 SKÄLTJÄRNSMUREN 
FLINTSKALLEMUREN Riks-N 
LJUSTJÄRN 	 129 

37 TROLLBERGET 	 129 

38 SÖNDAGSÅSBERGET 
SÖNDAGSÅSMYRAN 	 130 

39 BRATTDALSBÄCKEN 	 130 

40 RÖNNÅSEN 
HÄSTÅSEN 	 130 

41 RÖNNÅSENS NORDVÄSTSPETS 130 

42 OL-LARSBERGEN 

43 RÖNNÅSEN 

44 ÅBYGGEBY 
VRETEN 

45 BYSJÖN-VI 

45 a ÅKERBY 

46 DRÄNKSKAN 

Sid 
125 

126 

126 

126 

126 

126 

126 

127 

127 

128 

129 

131 

131 

132 

132 

132 

132 

116 



— Ockelbo — 
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HZGB 
II/1 
14 G SO  

1 
MYRKOMPLEX 
LÄNGS GOPÅN 
- intressanta myrtyper, 
rikt fågelliv 

Ett långsträckt myrkomplex längs Gopån med 
glest skogbevuxna mossepartier, lågstarrkärr 
och blöta högstarrkärr. Delar av myrarna har 
tidigare utnyttjats för slåtter, men inga dikning-
ar har förekommit. I den södra delen finns blö-
ta kärrytor med kalla, vattenklöver, kärrull och 
vattenbläddror. Vid sydsidan av den östra 
Norrtjärnen finns ett starkt lutande, örtrikt och 
frodigt översilningskärr. 

Fågelfaunan är ovanligt artrik. Bland 
häckfåglarna märks flera arter änder, enkel-
beckasin, grönbena, gulärla och fiskgjuse. 

Myrkomplexet (som huvudsakligen ligger 
i Bollnäs kommun) rymmer en del intressanta 
myrtyper, av vilka kärren mellan Norrtjärn och 
Gopån förefaller särskilt skyddsvärda. Fågelli-
vet är rikt och varierat vilket stärker bevaran-
devärdet. Dikningar inom myrkomplexet kan 
inte tillåtas. Kantskog bör sparas. 

2 
BOTJÄRNSMUREN 
GOPÅN 
- orört myrkomplex 
med flera vattendrag 
och rikt fågelliv 

Botjärnsmuren bildar, tillsammans med myr-
marker utmed Gopån, ett sammanhängande 
orört myrkomplex. Genom detta rinner också 
två små bäckar som avvattnar Botjärnsmuren 
via Botjärnen till Gopån. Komplexet domine-
ras av sluttande kärr och glest skogbevuxna 
mossepartier. Vid Botjärnen finns stora blöta 
kärrytor. 

Fågelfaunan är intressant med bl. a. häck-
ande grönbena, skogssnäppa, gulärla och 
buskskvätta. 

Kontakten med öppet vatten vid Gopån, 
Botjärnen och de avvattnande bäckarna ger 
området ett allmänt skyddsvärde. Den rika få-
gelfaunan stärker bevarandevärdet. Dikning- 

ar eller andra åtgärder som påverkar myrkom-
plexet eller vattendragen kan inte tillåtas. 

3 
PRÄSTÅSEN 
- utsiktsberg 

Präståsen (357 m ö h), ett av Ockelbos högsta 
berg, är ett välbesökt utflyktsmål främst p g a 
den vidsträckta utsikten från bergets topp. Ber-
get är till största delen barrskogbevuxet. 

Ett område på ca 25 ha av Präståsens bör-
diga sydvästsluttning har av markägaren, STO-
RA AB, utvalts som hänsynsområde. Här väx-
er en grov, örtrik granskog, på sina ställen med 
stort inslag av äldre lövträd. Dessutom ingår 
några hektar betesmark i anslutning till ett 
torpställe, Präståsens fäbod. 

Skogen präglades i äldre tid av hårt tam-
djursbete och hade troligen karaktär av glest 
granbevuxen hagmark. På grund av tamdjur- 

Gopcin. 	 Foto: Peter Ståhl 
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Ett varierat myrkomplex med insprängda 
fastmarksholmar och en hel del skog. Fager-
fläcken har av markägaren utvalts som hän-
synsområde. Eftersom bristen på urskogsmil-
jöer är särskilt stor i länets södra delar, är det 
av stort värde om hänsynsområdet Fagerfläck-
en lämnas att utvecklas mot ett urskogstill-
stånd. 

5 
STORMUREN 
- glest 
skogbevuxen mosse 

HGBL 
II/1 
14 G SO  
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ens betestryck var lövinslaget sannolikt litet. 
När betet upphörde slöt sig skogen och så små-
ningom uppkom dagens blandning av gran, 
asp, björk, rönn och sälg. Eftersom träden växer 
fort på de goda markerna, uppvisar de ogallra-
de partierna redan naturskogsdrag med torr-
träd och lågor. De äldsta granarna har grott 
omkring 1850. 

Floran kännetecknas fortfarande av örter 
som gynnats av den forna djurhållningen. Dit 
hör arter som blåsippa, vitsippa, skogsviol, te-
veronika och nattviol. Längre ner i sluttningen 
finner man mer krävande högvuxna arter som 
tolta, trolldruva och hässlebrodd. 

De biologiska värdena är betydande. Det 
är från naturvårdens synpunkt värdefullt om 
bolagsreservatet kan skötas och bevaras på ett 
sådant sätt att de biologiska värdena bibehålls 
eller rentav höjs. 

4 
FAGERFLÄCKEN 
- myrkomplex 
med holmar 

BHL 
III/1 
14 G SO  

Myrkomplexet vid Fagerfläcken har av STORA 
utvalts som bolagsreservat / hänsynsområde. 
Det består av ett centralt myrkomplex med in-
sprängda fastmarksholmar, omgivet av barr-
skogsklädda moränmarker. Skogen är genom-
huggen vid sekelskiftet men enstaka äldre träd 
förekommer. Här och där finns partier med 
långsamväxande lavklädda margranar. Centralt 
genom området rinner en bäck. Ett tillflöde till 
bäcken är rätat. 

Myrarna är huvudsakligen magra rismos-
sar dominerade av dvärgbjörk, odon, skvatt-
ram och andra anspråkslösa ris. I anslutning 
till stråk med genomsilande vatten finner man 
dybläddror och kallgräs. I områdets södra del 
finns örtrika kärrtyper med jungfru Marie nyck-
lar, blodrot, kärrviol och olika starrarter. Tor-
rakor, ibland med brandljud, är vanliga i 
myrkanterna. 

Strandängarna, som gödslas naturligt vid 
högvatten, kan ha utnyttjats för slåtter i äldre 
tid. I en smal överdämningszon nära vattnet 
växer småvuxna och konkurrenssvaga arter 
som strandranunkel och den sällsynta strand-
lummern.  

Stormuren är en glest skogbevuxen excentrisk 
och oregelbunden mosse. Den är tydligt sträng-
ad i sin östra halva medan den västra karaktä-
riseras av stora sammanhängande myrytor med 
ristuvor eller höljevegetation. Några små gölar 
finns i den sydöstra delen. Uppdelningen i 
strängar och höljor är mycket tydlig och sträng-
arna är ofta höga. Vegetationen domineras av 
ljung, kråkbär och andra ris men även dvärg-
björk ingår. Tuvdun dominerar höljeytorna men 
i blötare höljor ingår även dystarr och kallgräs. 

Stormuren är en mäktig mosse med väl 
differentierade tuvor och höljor. Mossen har 
en intressant och ovanlig hydrotopografi. Dik-
ningar som kan komma att påverka mossen, 
kan inte tillåtas. 

6 
DÖLJEBROBÄCKEN 
- bäckravin 

Öster om väg 272 har Döljebrobäcken skurit 
sig genom mäktiga, finkorniga sedimentlager 
ner till den underlagrande storblockiga morä-
nen. Bäcken har därigenom skapat en brant 
och delvis djup ravin i vars botten vattnet sö-
ker sig fram mellan stora stenblock. I de nedre 
delarna är bäcken mera lugnflytande, ravinen 
efter hand vidare och mindre djup och bäck-
ens botten sandig. I och kring bäckravinen 
växer en högstammig skog av framför allt gran 
men grovstammig tall och asp förekommer 
dessutom. Bottenskiktet karaktäriseras av 
yppiga mossmattor. 

Avverkningar i eller i anslutning till bäck-
ravinen bör utföras så att ravinen inte skadas. 
Lövträd bör sparas. 

GHL 
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7 
UTEGÅRDEN 
- strandäng 

LK 
III!' 	_1 
14 G SO  

Vid Utegården öster om Lingbo finns en 2,5 ha 
stor betad strandäng som upptar inte mindre 
än ca 600 m av Lingans norra strand. Ängen 
är delvis av hagmarkskaraktär med ett glest 
trädskikt av björk och ett delvis tätt buskskikt 
av salixarter och pors. Ängen uppvisar en tyd-
lig zonering av olika fuktängstyper från tuvtå-
telfuktäng via fuktäng av högstarrtyp till frä-
ken-starrfuktäng. 

Intressantast är den mellanliggande 
högstarrfuktängen med vasstarr och trådstarr 
som dominerande arter och aysnitt med blot-
tad jord där arter som strandranunkel och dy-
veronika förekommer. 

Strandängen vid Utegården har inte varit 
i hävd längre än sedan 1960-talet och bär hel-
ler inte spår efter äldre skötsel. Den är emel-
lertid fri från annan påverkan och välhävdad 
men, delvis på grund av den korta hävdtiden, 
jämförelsevis artfattig. Hävdade strandängar är 
en allt ovanligare naturtyp. Från naturvårdens 
synpunkt är det därför viktigt att den fortsatta 
skötseln tryggas. 

8 
	

LK 
BROMSÄNGEN 
	

III/1 
- betesmark 
	

14 H SV 
och strandäng 

Vid Klubbäckssjön öster om Lingbo finns ett 
litet odlingslandskap kring byn Klubbäcken. 
Vid sjöns norra strand ligger en 3,5 ha stor be-
tesmark, Bromsängen, ett värdefullt inslag i 
odlingslandskapet. Bromsängen består av kul-
tiverad betesmark med inslag av steniga och 
opåverkade partier som närmare sjön övergår 
i en kontinuerligt hävdad, zonerad sötvatten-
strandäng med en fuktäng av fräken-starrtyp 
närmast vattenlinjen. Vid stranden påträffas 
bl.a.styvt braxengräs, knapp- och veksäv. 

Hävden av strandängen har lång kontinu-
itet. Trots att Bromsängens fastmarksdel till 
stor del består av kultiverad och jämförelsevis 
artfattig betesmark har Bromsängen som hel-
het ett bevarandevärde, främst på grund av 
den intressanta strandängen men också för 
den vackra landskapsbilden. Därför bör den 
fortsatta hävden tryggas. 

9 
	

BZFL 
ROMSEN 
	

III/1 
- variationsrik 
	

14 H SV 
sumpskog 

Nordväst om den sänkta sjön Liss-Romsen 
finns ett omväxlande och lättillgängligt områ-
de med högstammig fastmarksskog, sumpskog 
och bäckstråk. Markerna är tidigare brukade 
och spåren av mänsklig verksamhet som di-
ken, kolbottnar och kojruiner är otvetydiga. 

Sumpskogen består framför allt av likåld-
rig granskog där enstaka lågor förekommer. På 
några ställen finns ogallrade klibbalsdomine-
rade kärr med rik flora. Där växer t ex häxört, 
gullpudra, missne och kärrfibbla. En del krä-
vande högörter och ormbunkar påträffas i an-
slutning till de två små bäckar som söker sig 
fram genom området. Fågellivet är rikt. I den 
storvtuma barrskogen häckar bivråk. Att de löv-
dominerade sumpskogarna erbjuder förnäm-
liga biotoper för många småfåglar är uppen-
bart. 

Skogen i STORA:s hänsynsområde Rom-
sen har trots att den är likåldrig redan i dag ett 
betydande värde för naturvården. Området är 
lättillgängligt och i synnerhet de olika sump-
skogarna är värdefulla på grund av sin flora 
och fauna Sumpskogen och i all synnerhet de 
klibbalsdominerade kärren bör undantas 
skogsbruk. Om även den grövre barrskogen 
sparas kommer naturvärdet att öka successivt. 

1 0 
RÅJSKON 
- rikkärr 

Vid gränsen mellan Gästrikland och Dalarna 
finns ett rikkärr som delvis sträcker sig in i 
Dalarna. Vegetationen är delvis av extremrik-
typ med tagelstarr och hårstarr som mest ex-
klusiva arter. Mattor av gyllenmossa täcker 
marken i de rikaste delarna. I myren förekom-
mer också stora mängder gräsull, knagglestarr, 
liljekonvalj och humleblomster. Mer sparsamt 
påträffas tätört och kärrsälting. Orkidéfloran 
är outredd. 

Råjskon (namnet kan vara en förvansk-
ning av ett ursprungligen finskt namn) är en 
av mycket få myrar av extremriktyp i Ockelbo 
kommun (om inte den enda). Det är därför an- 

BGH 
II/1 
14 G SV 
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geläget att dikningar inte tillåts i myren - inte 
heller dikningar som kan komma att påverka 
myren. Skogsbruk i anslutning till myren bör 
bedrivas med stor hänsyn till naturvärdena. 

11 
	

BZ 
PACKAMAS 
	

III / 1 
bergssluttning 
	

14 G SV 
med lövrik granskog 

En del av skogen på berget Packamas nordost-
vända sluttning har markägaren, Stora AB, av-
satt som hänsynsområde. Skogen, som brun-
nit vid flera tillfällen, domineras av gran, men 
en del av de brandföryngrade lövträden finns 
fortfarande kvar. Här växer t ex ett 50-tal myck-
et grova aspar tillsammans med sälg, rönn och 
vårtbjörk. 

Skogen är påverkad av såväl äldre som 
sentida åtgärder. Mot söder, där lutningen 
minskar, omfattar hänsynsområdet ett barr-
skogsområde med naturskogskvaliteter. Sko-
gen är delvis ogallrad. Här finns rikligt med gro-
va högstubbar och en del vindfällen. I en sän-
ka nedanför sluttningen finns ett stråk med 
sumpgranskog. 

I flera av asparna finns bohål av spillkrå-
ka och större hackspett. Hackspettarna har en 
nyckelroll i skogsekosystemen genom att var-
je år mejsla ut nya bohål, vilka kommer till 
nytta för arter som själva saknar förmåga att 
bearbeta veden, bl.a. mård och ugglor. 

På aspar och sälgar växer lunglav som är 
ovanlig i Gästrikland. På granlågor i sluttning-
en eller i sänkan nedanför växer rosenticka 
resp ullticka, vilka båda hör till de skogssvam-
par som är hotade. I sumpgranskogen växer 
också spindelblomster och knärot. 

Hänsynsområdet Packamas har betydan-
de naturvetenskapliga kvaliteter. Det är därför 
av mycket stort värde att skogen skyddats ge-
nom markägarens åtgärder. 

12 
ST MÖRTSJÖN 
	

III / 1 
- fågellokal 
	

14 G SV 

St Mörtsjön är en sänkt sjö som trots ingrep-
pet visat sig vara en värdefull fågellokal. I sjön 
eller dess närhet häckar regelbundet grönbe- 

na och gluttsnäppa. Bland många andra fåglar 
har dessutom sångsvan och videspary obser-
verats i sjön eller dess omgivningar. 

Då det är orealistiskt att kräva att St Mört-
sjön återställs i ursprungligt skick bör sjön, 
med tanke på fågelfaunan, inte sänkas eller 
dikas ytterligare. 

GHBZ 
HALVVÄGSMURARNA II / 1 
- välutvecklat 
	

14 G SV 
flarkkärrkomplex 
med rikt fågelliv 

Halvvägsmurarna har fått sitt namn av att den 
ligger halvvägs utmed den gamla stigen mel-
lan Källsjö och Svartnäs. Myren är ett välut-
vecklat kärrkomplex i vilket ingår två tjärnar 
och en liten bäck som ringlar sig i vida bågar i 
myrens västra kant. 

Kärrsamhällen med lösbottenvegetation, 
strängar och flarkar förekommer. En flik i den 
nordvästra delen av myren har dikats och en 
liten tjärn har sänkts. Längs den östra sidan 
löper en kraftledning. 

Flarkkärren norr om Grästjärn är öppna 
med spridda småtallar. Nivåskillnaden mellan 
strängar och flarkar är tydlig. 

På Halvvägsmurarna förekommer flera ar-
ter vadare - enkelbeckasin, grönbena, skogs-
snäppa, tofsvipa och trana. Dessutom hörs i-
bland gluttsnäppa spela över myren. Videspary 
har häckat. 

Halvvägsmurarna är troligen Gästriklands 
största och tydligast differentierade flarkkärr-
komplex. Välutvecklade flarkkärr av denna typ 
är vanliga först i nordvästra Hälsingland. My-
ren är en av de mest skyddsvärda fågelmyrar-
na i nordvästra Gästrikland. 

Trots att området är något påverkat av dik-
ning har Halvvägsmurarna otvivelaktigt stora 
bevarandevärden. Ytterligare dikningar eller 
andra åtgärder i eller i anslutning till Halvvägs-
murarna, som kan komma att förändra vatten-
balansen inom området, bör inte tillåtas. 
Skogsbruk på eller invid myrkomplexet bör 
bedrivas med största tänkbara hänsyn till na-
turvärdena. Kärr och andra våtmarker bör un-
dantas skogsbruk. 
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Halvvägs murarna (se föregående sida). 

14 
	

ZH 
KÄLLSJÖN 
	

III/1 
- fågelsjö 
	

14 G SV 

Källsjöåns utlopp i Källsjön omges av plana 
blöta kärr med omfattande gungflyn. Vegeta-
tionen domineras av högvuxen starr. Enstaka 
björkar förekommer. 

Området är mycket fågelrikt. Av största 
intresse är förekomsten av trana, tofsvipa, 
grönbena och enkelbeckasin vilket ger myrar-
na ett klart skyddsvärde. 

Myrmarker etc i anslutning till Källsjön bör 
bevaras. Dikningar eller andra åtgärder som 
påverkar myrarna kan därför inte tillåtas. 

15 
ÅSNÄT 
VID HEDSJÖN  

GL 
III /1 
14 G  SV  

I Järbostråket genom Ockelbo finns en serie 
välutvecklade och mäktiga sandurbildningar 
med olika utformning och bildningssätt. 

Foto: Lars Bonde. 

"Ur dessa sandurbildningar reser sig vid 
Hedsjön en slingrande ojämn, till en början låg 
åsrygg. Åsen delar sig i två parallella ryggar på 
100 m aystånd kring ett system av avlånga 
åsgropar-åsgravar och övergår i ett 250 m brett 
och 500 m långt åsnätsområde... I regel ser 
man små åsgropar i huvudryggarna rätt högt 
upp. De stora centrala groparna kan vara 14 
m djupa. Åsryggarna är steniga i ytan. Åsgrop-
sidorna, ofta ojämna, kan bestå av blockbäd-
dar med 1 m stora rullblock. Nordväst om Nöp-
tjärn höjer sig den västligaste, skarpa radialås-
ryggen till en 20 m hög och 200 m lång, get-
ryggig blockig ås med 1-2 m brett krön, nåen-
de 12 m över den östligaste parallellryggen." 
(Mats Lindell 1966). 

Denna typ av åsnät har bildats under in-
landsisens sista avsmältningsskede. Avsätt-
ningen har skett över HK, på land eller i myck-
et ringa vattendjup, iskanten har varit tunn 
och splittrad och isälvsmaterialet har ackumu-
lerats i sprickor mellan kvarliggande, avsmäl-
tande isblock. 

Åsnätet bör undantas grustäkt. Skogsbruk 
bör bedrivas med skonsamma metoder så att 
markskador inte uppkommer. 
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GZH 
III/1 
14 G SO 

16 
	

GHZ 
STORMUREN 
	

II/1 
(söder om Källsjön) 
	

14 G SV 
- opåverkat 
	

14 G SO 
myrkomplex 
med skyddsvärd fågelfauna 

Stormuren är ett myrkomplex av såväl kärr som 
mossar men domineras av en välutvecklad, 
ensidigt sluttande mosse. Denna är uppbyggd 
av tydligt aysatta rissträngar (ljung, kråkbär, 
hjortron är huvudkomponenter) och bredare 
mellanliggande höljeytor. Höljoma domineras 
av tuvdun. Kring mossens högsta punkt finns 
blöta höljor, dominerade av kallgräs. Murens 
sydvästra del intas av ett blött starrkärr. 

I öster har myren via en smal hals förbin-
delse med Tåralamp och Grundsjömossen. 
Väster om Tåralamp finns ett välutvecklat 
strängkärr. 

Stormyren har tillsammans med Tåralamp 
en art- och individrik fågelfauna med bl.a. tofs-
vipa, enkelbeckasin, grönbena, skogssnäppa 
och gulärla. 

Myrkomplexet är helt opåverkat och fågel-
faunan är skyddsvärd. Det viktigaste bevaran-
demotivet är dock den ensidigt sluttande mos-
sen - ett opåverkat och välutvecklat exempel 
på en i denna länsdel representativ myrtyp. 
Myren bör bevaras. Dikningar eller andra åt-
gärder, i eller i anslutning till myren, kan inte 
tillåtas. 

17 
	

ZH 
VALLSJÖN 
	

III/1 
- fågelsjö 
	

14 G SV 
omgiven av 
	14 G SO 

kärrmarker 

Av den ursprungliga Vallsjön återstår i dag 
framför allt öppna och blöta kärr, som mot sö-
der övergår i en mosse - Vallsjömuren. Vall-
sjön är sänkt för att vinna åkermark och det 
finns goda skäl att anta att kärr och våtmarker 
utnyttjats för slåtter. De tidigare odlingsmarke-
rna är i dag sedan länge tagna ur hävd och 
skogplanterade. Vallsjön är framför allt en in-
tressant fågellokal med bl.a. trana, tofsvipa, 
grönbena och gulärla. 

18 
BÖNMUREN 
STYVJESJÖN 
- myrkomplex med 
intressant fågelliv 

Bönmuren-Styvjesjön består av ett komplex av 
myrar som bl.a. innefattar en excentrisk mos-
se - den egentliga Bönmuren - skogbevuxna 
mossepartier samt sluttande och plana kärr. 

Bönmuren, som sluttar mot Kölsjöån, har 
smala bågböjda strängar. På båda sidor av Köl-
sjöån finns flikiga gungflykomplex. Ett mindre 
strängkärr ingår i området. De plana kärren 
och gungflykomplexen vid Styvjesjön och ut-
med Kölsjöån har påverkats eller skapats av 
den flottningsdamm, Ekstaddammen, som med 
fast tröskel håller vattenståndet konstant i 
Kölsjöån till ca 1 km väster om Styvjesjön. 

Fågellivet är tämligen rikt. Särskilt intres-
santa är de blöta kärren i anslutning till ån. 
Där påträffas bl.a. trana, grönbena, skogssnäp-
pa, drillsnäppa, storspov, enkelbeckasin, säv-
sparv och gulärla. 

Bönmuren-Styvjesjön är ett rikt varierat 
komplex av flera myrtyper. Det är lokalt påver-
kat av dikning och präglat av fördämningen vid 
Ekstaddammen. Särskilt intressanta för sitt 
fågelliv är de vattenrika, strandnära kärren som 
är mer eller mindre beroende av att dammen 
inte rivs ut. 

19 
KVISJÖTJÄRN 
- orört intressant 
myrkomplex 

GH 
III/1 
14 G SO 

Kvisjötjäm bildar centrum i ett myrkomplex av 
plana, skogbevuxna mossar (i söder) och starr-
kärr av hög- eller lågstarrtyp. Kvisjötjärn av-
vattnas via en bäck i myren till Kvisjön. 

Myrkomplexet är orört och innefattar fle-
ra olika myrtyper. Dikningar, som kan komma 
att påverka hydrologin, är inte förenliga med 
naturvårdsintresset och bör därför inte tillå-
tas. 
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HG 
III / 1 
14 G SO 

20 
TENGSMUREN 
PAUL-ANDERSMUREN 
BOCKBÄCKSMUREN 
- varierat kärrkomplex 
med värdefulla våtmarker 
utmed Bockbäcken 

Tingsmuren-Bockbäcksmuren utgör ett mosa-
ikartat myrkomplex som huvudsakligen består 
av kärr. Skogklädda mossepartier förekommer 
dock i kanterna. Utmed Bockbäcken, som rin-
ner rakt genom komplexet förekommer limno-
gena kärr (betingade av bäckens översvämning-
ar). Flarkkärr förekommer på båda sidor om 
bäcken, men har störst utbredning längs den 
nordvästra fliken. I Paul-Andersmuren finns 
skyddsvärda, blöta flarkkärr. 

Tingsmuren-Paul-Andersmuren-Bock-
bäckmuren är ett varierat kärrkomplex med 
värdefulla våtmarker längs bäcken. Området 
är svagt påverkat av dikning. Ytterligare dik-
ning bör inte tillåtas. 

21 
	

GLF 
TESTEBOÅN 
	

II/ 2 
IBRESILJÅN 
	

14 G SO 
ÅMOTÅSEN 

Bresiljån kallas den ca 10 km långa sträckan 
av Testeboån uppströms Åmot. Mellan sjön 
Bresiljorna och Åmot faller ån ganska jämnt 
inte mindre än 114 m med en lång, obruten 
serie av strömmar och forsar. An är mycket bred 
i de lugnflytande delarna, ca 20 m och ca 10 m 
bred i forssträckoma. 

Ån har använts som flottled och har på 
vissa sträckor utsatts för en ganska hårdhänt 
flottledsrensning. Vallar av stora runda block 
kantar stränderna och hällar i strömfåran har 
sprängts. Andra delar av ån är till synes opå-
verkade. Med hänsyn till vattendragets stor-
lek och karaktär är ingreppen totalt sett inte 
särskilt störande. Ån omges till största delen 
av skogsmarker. 

I Bresiljåns dalgång har Åmotåsen aysatts. 
I de nedre delarna av området täcks åsmateri-
alet till stor del av deltasediment som aysatts i 
anslutning till den vikande havsytan. I dessa 
avlagringar har ån skurit ut en mer eller min- 

dre djup ravin. Mellan Furbo och Åmot öppnar 
sig ett vackert jordbrukslandskap kring ån som 
här är lugnflytande och kraftigt meandrande. 

Vid Jansbo återkommer Åmotåsryggen 
först som en rund åskulle, efter ett par hundra 
meter följd av en getryggsås med krönpucklar 
på 100 m inbördes aystånd och åtföljd av pa-
rallellryggar. Ovanför HK (215 m ö h) övergår 
åsen i ett par meter mäktigare sandurbankar 
med slingrande grunda strömrännor och små-
gropar. 

Bresiljån är av betydelse för friluftslivet, 
framför allt som ett attraktivt fiskevatten, men 
också på grund av den mångenstädes mycket 
tilltalande naturen. Vissa biotopförbättrande 
fiskevårdsarbeten har utförts i vattendraget, 
men ytterligare återställningsarbeten i de flott-
ledsrensade forssträckorna borde komma till 
stånd. Skogsbruket utmed Bresiljån bör bedri-
vas med hänsyn både till vattendragets bety-
delse som fiskbiotop och till landskapsbilden, 
vilket främst innebär att en rejält tilltagen bård 
av buskar och lövträd lämnas utmed vatten-
draget. På de känsliga åsavsnitten bör skogs-
bruket bedrivas på ett sådant sätt att de geo-
logiska värdena inte skadas. 

22 
	

KL 
NORRGÅRDARNA III/1 
- öppna hagmarker 14 H SV 

Vid Norrgårdarna i byn Mörtebo finns två små 
öppna hagmarker omgivna av skog och åker-
marker. I hagarna växer enstaka solitära björ-
kar, tallar, granar och rönnar. 

Hagarna ligger på moränmark och den do-
minerande vegetationstypen är en stagghed. 
Även fuktäng av tuvtåteltyp förekommer i låg-
länta partier. Flera av de vanligaste ängväx-
terna som stagg, ängsnejlika, ormrot och katt-
fot liksom några kraftiga bestånd av brudbor-
ste växer i hagar-na. En stengärdsgård och en 
hölada vittnar om lång hävd. 

De öppna hagmarkerna vid Norrgårdarna 
har sitt stora värde i den långa obrutna konti-
nuiteten som fodermark, det goda hävdtillstån-
det och de kulturhistoriska spåren. Områdets 
ringa storlek och den förhållandevis artfattiga 
floran begränsar värdet. Den fortsatta hävden 
bör säkerställas. 
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23 
LAPPASEN 
- klapperstensfält 
och hällmarker, 
hackspettlokal 

GZLF 
II/1 
14 H SV 

Den öppna myrytan i norr är anmärk-
ningsvärt stor. Området är dessutom tämligen 
varierat och helt orört. Det rika fågellivet med 
flera arter vadare, trana och smålom höjer be-
varandevärdet. Dikningar som kan komma att 
påverka hydrologin på Rimuren-Flano bör inte 
tillåtas. 

Lappåsens östsida intas av ett komplex av olik-
stora klapperstensfält, hällmarkspartier med 
gles tallskog och risvegetation samt barrskogs-
dungar, ofta helt små. Skogen är genomgåen-
de mycket lågvuxen. I sluttningens övre delar 
är klapp em ofta anmärkningsvärt storblockig 
och kantig. I klapperstensfälten finns serier av 
vackert utbildade strandvallar. Lappåsens 
översta delar karaktäriseras av sprickzoner och 
sänkor. I sluttningen sydost om toppen finns 
ett bestånd av gammal storvuxen asp. 

Området är en god hackspettbiotop. Fler-
talet av de i regionen förekommande hack-
spettartema observeras regelbundet. 

Skogen, både lövskogen och barrskogs-
dungarna, som växer på klapperstensfälten, 
bör lämnas till fri utveckling. Klapperstensfäl-
ten är känsliga för mekanisk påverkan. Virkes-
transporter med maskiner bör därför inte före-
komma på fälten. 

25 
	

ZH 
ASMUREN 
	

III/1 
- strandkärr med 
	

14 G SV 
värdefull fågelfauna 
	14 G SO 

Asmuren består av ett blött och plant strand-
kärr intill Korpsjön i Jädraåns vattensystem. 
Myren är i hög grad påverkad av Korpsjödam-
mens uppdämning av Korpsjön. 

Vegetationen domineras av höga örter och 
starr. Fågelfaunan är intressant med bl.a. tra-
na, enkelbeckasin, grönbena och sävsparv. 
Asmuren har ett i förhållande till sin areal rikt 
fågelliv. 

Myren bör undantas från dikning eller 
andra åtgärder som förändrar områdets hydro-
logi. 

24 
RIMUREN-FLANO 

GHZ 
II/1 

26 
STORMUREN 111/2 

- orört värdefullt 
myrområde med 

14 G SV (söder om Grundsjön) 
- fågelmyr 

14 G SO  

rikt fågelliv 

Rimuren-Flano delas av Svartnäsån. Söder om 
ån är myren glest skogbevuxen och intas av 
mossevegetation med risklädda tuvor. Bäcken 
från Mörtsjön omges av starrdominerade kärr. 
Norr om ån är myren helt öppen, bortsett från 
ett par skogklädda fastmarksholmar Mosse-
partier och kärrstråk förekommer. Den lilla 
tjärnen omges av ett större sammanhängande 
kärr med en mjukmattedominerad vegetation. 
Lösbottnar förekommer och mindre partier med 
sträng-flarkuppdelning kan antydas. I väster 
finns även limnogena kärr. Myren är opåver-
kad av dikning 

Fågelfaunan på Rimuren-Flano är art- och 
individrik. Bland regelbundet observerade ar-
ter kan nämnas trana, enkelbeckasin, grönbe-
na, skogssnäppa, smålom, videspary och gul-
ärla.  

Stormuren är ett mossekomplex med en svagt 
välvd excentrisk mosse i den södra delen och 
stora heltäckande risytor eller strängar med 
hjortron, ljung, kråkbär etc i övriga delar. Tre 
tjärnar ingår i komplexet. 

Den norra delen av myren är så gott som 
förstörd av dikning medan den södra delen kla-
rat sig bättre. Tjärnarna är sänkta. Stormuren 
är känd som en både art- och individrik fågel-
myr. Bland regelbundet observerade arter kan 
nämnas kricka, enkelbeckasin, grönbena och 
gulärla. 

Trots att Stormuren är starkt påverkad av 
dikning och myrtypen är tämligen trivial, är 
myrdelen kring Blomstertjärn skyddsvärd på 
grund av sin fågelfauna. Ytterligare dikningar 
inom detta område bör inte tillåtas. 
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27 
ÖRATJÄRNARNA 
- fiskesj öar 

Stora och Lilla Öratjärnarna har genom regel-
bunden utsättning av öring och bäckröding 
blivit populära fiskesjöar med hög besöksfrek-
vens. Bryggor, bänkar, bord, eldstäder etc har 
ställts i ordning runt sjöarna. Markägaren, Sto-
ra AB, har genom att anpassa skogsbruket till 
friluftslivet skapat en attraktiv miljö kring sjö-
arna för besökande fritidsfiskare. 

28 
TESTEBOÅN MELLAN 
ÅMOT OCH BYSJÖN 
- vackert landskap 
i jordbruksbygd 

Mellan knot och Bysjön rinner Testeboån i en 
djupt nedskuren dalgång med ca 200 m nivå-
skillnad mellan dalbotten och omgivande berg. 
Ån korsar den naturliga Norrlandsgränsen som 
skiljer den norrländska bergkullterrängen från 
Mellansveriges slättlandskap och dess förläng-
ning utmed den södra Norrlandskusten. 

Dalsluttningarna mot Testeboån intas till 
stor del av ett mycket tilltalande odlingsland-
skap med åkrar och betesmarker, skilda från 
ån av en lövträdsbård. Testeboån rinner genom 
två sjöar, Pålsjön och Vallsjön. Åns lopp är för 
övrigt mycket varierande med forsar och fall 
eller lugnflytande, ibland kraftigt meandran-
de, åsträckor. I de flesta av Testeboåns forsar 
finns rester efter kvarnar, sågar eller andra 
anläggningar som idag är utrivna. Två kraft-
verk är fortfarande i drift. Den vackra land-
skapsbilden i Testeboåns dalgång mellan knot 
och Bysjön bevaras bäst genom fortsatt hävd 
av jordbruksmarkerna. Det ligger därför i na-
turvårdens intresse att jordbruksdriften upp-
rätthålls.  

men. Sluttningen från gården mot ån intas av 
öppen hagmark, omgiven av kultiverade betes-
marker. Även skogen utmed strömmen väster 
om hagmarken är betad. Enstaka solitära björ-
kar, granar och tallar finns spridda i hagmar-
ken. Buskskiktet består blott av ett fåtal ros-
buskar. Floran är även i övrigt förhållandevis 
artfattig. Området är välhävdat. Hagen vid 
Strömbacka är ett gott exempel på en välhäv-
dad öppen hagmark med lång kontinuitet som 
fodermark. Tillsammans med Gammelfäbod-
strömmen bildar hagmarken ett mycket vack-
ert landskap. Hävden av området bör vidmakt-
hållas. 

29 
GRÄSTJÄRNSMUREN 
FLAGGBERGET 
- orörd myr, 
barrskogslandskap 

Flaggberget är bevuxet med en knappt 100-
årig barrskog, på västsidan barrblandskog, på 
östsidan relativt orörd granskog. Grästjärns-
muren är orörd. Förutom Grästjärn finns i 
myren några mindre gölar, ett antal lövdungar 
och rikligt med torrakor. Naturen på Gräs-
tjärnsmuren och Flaggberget är tilltalande. Stor 
försiktighet bör iakttas i samband med skogs-
bruk inom området. Dikning i anslutning till 
myren kan inte tillåtas. 

30 
	

GH 
ORRMUREN 
	

III / 1 
- orört myrkomplex 14 H SV 

Orrmuren är ett myrkomplex med skogklädda 
mossepartier och lågstarrdominerade kärr. 
Tendens till strängbildning förekommer. 
Mossevegetationen dominerar komplexet.  Orr-
muren har en tilltalande hydrotopografi. Myr-
komplexet är orört med blöta öppna kärr och 
skogklädda mossepartier. Dikningar i anslut-
ning till Orrmuren kan inte tillåtas. 

LGK 
III/ 2 
14 G SO  

BZ 
III/2 
14 G SO  

28a LK 
STRÖMBACKA III/ 2 31 HG 
- hagmark, 
beteslandskap 

14 G SO  ABORRTJÄRNSMUREN 
- mossekomplex 

III/ 1 
14 G SO 

Gården Strömbacka ligger mycket vackert på 
Testeboåns norra sida vid Gammelfäbodström- 

Aborrtjärnsmuren är ett i det närmaste helt 
orört mossekomplex med svagt sluttande mos- 
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seenheter. Stora öppna partier med enbart 
höljevegetation förekommer flerstädes, medan 
andra delar domineras av risvegetation med ett 
mer eller mindre slutet trädskikt. Några min-
dre tjärnar, varav en är sänkt, finns i området. 

Dikningar eller andra åtgärder som kan 
komma att förändra områdets vattenbalans kan 
inte tillåtas. 

32 
JÄDRAÅN 
HYPPASETT 
- värdefulla myrmarker 

Vid Holmsjöberget rinner Jädraån med obetyd-
ligt fall i en flack dalgång alldeles ovanför hög-
sta kustlinjen. Den isälv som under HK byggt 
upp Järboåsen har här aysatt flacka sandur-
bildningar, i regel av ringa mäktighet och med 
uppstickande moränkullar. Åns lopp är kraf-
tigt meandran de och den omges av ayskurna 
korvsjöar och "blindtarmar". 

Myren Hyppasett, söder om Jädraån, do-
mineras av skogbevuxna våtmarker. Myren  

hänger samman med de flacka partierna ut-
med ån som karaktäriseras av orörda våtmar-
ker. Trädgrupper och ridåer av skog splittrar 
upp den annars öppna myren. Vegetationen 
är zonerad och delvis av högstarrtyp. 

Områdets stora naturvärden har sin grund 
I Jädraåns naturliga och komplicerade lopp och 
att de anslutande våtmarkerna är i stort sett 
opåverkade. Undantag utgör den skogsbilväg 
som korsar Hyppasett och följer myrens norra 
kant. 

Dikningar eller andra åtgärder som påver-
kar områdets hydrologi kan inte tillåtas. 

33 
	

GHZ 
Y2CALAMPI 
	

I/1 
- välutvecklat 
	

Riks-N 
flarkkärrkomplex 	14 G SO 
med stora naturvärden 

Yxalampi är ett välutvecklat flarkkärrkomplex 
med tydliga strängar, flarkar och flarkgölar. 
Myren sluttar markant åt öster och de övre 

HG 
II/1 
14 G SO  

Yxalampi. 	 Foto: Peter Ståhl. 
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flarkarna och flarkgölarna är tydligt aysatta i 
terrasser. I nordost finns stora lösbottnar ned-
anför terrassgölarna. 

Inom komplexet förekommer plana, starkt 
sluttande kärr, små mossepartier främst i kan-
terna, samt ett limnogent högstarrkärr utmed 
bäcken nordväst om Jänttjärn. Myren är grund, 
åtminstone i de övre delarna, med uppstick-
ande moränblock. 

Vegetationen på myren domineras till sto-
ra delar av tuvsäv och blåtåtel. Lokalt är insla-
get av vass stort. Även om enstaka rikkärrar-
ter som ängsnycklar, dytåg och ängsvädd före-
kommer är inga utpräglade rikkärrsamhällen 
konstaterade på Yxalampi. Varglav har påträf-
fats på några torrträd. 

Vid fågelinventering har bl.a. gluttsnäp-
pa, grönbena och gulärla noterats. 

Flarkkärr med terrassgölar utgör en i sig 
skyddsvärd myrtyp som här befinner sig an-
märkningsvärt långt söderut. Yxalampi kan 
vara ett av landets sydostligaste flarkkärr med 
terrassgölar. Genom förekomsten av den i Gäst-
rikland mycket sällsynta gluttsnäppan har 
myren stora fågelskyddsvärden. 

Yxalampi har av flera skäl stora bevaran-
devärden. Det är därför viktigt att dilmingar 
eller andra åtgärder, som kan komma att för-
ändra vattenbalansen, inte utförs i eller i an-
slutning till myren. Skogen på myren bör, lik-
som kantskogen, undantas avverkning. 

34 
TALLÅS 
- isälvsavlagringar 
vid högsta kustlinjen  

GL 
I/ 1 
14 G SO 

Jädraåns dalgång vid Tallås utgjorde under den 
senaste istidens avsmältningsskede en trång, 
ca 20 km djup fornvik av Ancylussjön vars 
kustlinje idag påträffas 210-212 m ö h. I den-
na vik aysattes Järboåsen (en biås till Enkö-
pingsås en). 

I den sju kilometer långa, kilometerbreda 
inre delen av fornviken, mellan Jädraås och 
Tallås, uppvisar isälvsavlagringarna ett rikt 
spektrum av olika formationer, skapade i nära 
anslutning till högsta kustlinjen (HK) och en 
sannolikt ganska tunn och söndersprickande 
iskant. 

I dalen förekommer bl.a. planytiga ero-
sionsåsar och lateralterrasser (terrasser utmed 
dalsidorna) skilda av erosionsrännor, en cen-
tral planytig ås med lateralterrasser och mel-
lanliggande några meter lägre parallella åsryg-
gar med avlånga sänkor och gropar mellan sig, 
runda åsgropar ibland i form av en kittelrad 
med mellanliggande tvärbankar, så att morfo-
login blir ett mellanting mellan parallellåsar, 
åsnät och kittelfält (denna åsmorfologi är ty-
pisk för området mellan sjöarna-åsgravarna 
Valkalamp och Kojvilampi.) Ett centralt hu-
vudåsstråk kan följas utmed Jädraån, från 
Pallanite till norr om Lillån, med 10 - 15 m höga 
rasbranter mot ån. 

Vid Kojvilampi når huvudåsen sin högsta 
nivå ca 211 m ö h. Vid Tallås bildar Järboåsen 
i dalgångens sydvästra del ett centralt hu-
vudåsstråk av bredare planåsar och med dem 
sammanhängande lägre, skarpryggiga paral-
lellåsar och åsnät mellan åsgropar och åsgra-
var. Planåspartier och terrasser utmed dalsi-
dorna är uppbyggda till HK-nivån (210-212 m 
ö h). 

I HK-vikens innersta del, där HK övertvä-
rar dalgången, övergår åsavlagringarna i san-
durytor så att en obruten serie av isälvsavlag-
ringar kan följas upp över HK (förekomsten av 
sanduravlagringar i Gävleborg har tidigare va-
rit dåligt känd eller t o m okänd. Mats Lindell 
1966 har emellertid påvisat att bara inom Jär-
boåsstråket förekommer på den blott 30 km 
långa sträckan mellan HK vid Tallås och pass-
punkten vid Häsbosjön inte mindre än 21 km 
sanduravlagringar förutom 9 km åsavlagring-
ar). 

På många ställen utmed dalsidorna finns 
goda exempel på svallad morän och omspola-
de block på nivån runt 110 m ö h. Den högre 
liggande moränen däremot uppvisar inte mot-
svarande påverkan. Därav kan man sluta sig 
till att högsta kustlinjen i vikens innersta del 
ligger på nivån runt 212 m ö h. 

Täktverksamhet har förekommit i åsen 
öster om Kojvilampi, för järnvägens behov och 
vid Sidsjöbäcken. På åsen öster om Kojvilampi  
firms  fångstgropar. 

Ås- och sanduravlagringama vid Tallås är 
ovanligt vackert utformade och av stort kvar-
tärgeologiskt intresse. Dalen bildar, tillsam-
mans med det stora isälvsdeltat sydost om 
Jädraås (nr 68, Ivantjärnsheden), en samman-
hängande isälvsformation av största kvartär-
geologiska intresse. Denna är av stor betydel- 
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se för tolkningen av isavsmältningsförlopp och 
landhöjning. Täktverksamhet bör inte tillåtas 
i området (i den befintliga täkten vid Sidsjö-
bäcken kan ett begränsat uttag accepteras för-
utsatt att hittills oskadade formationer inte tas 
i anspråk). 

35 
MÅCKSJÖMURARNA 
- fågelmyr 

ZH 
III/1 
14 G SO 

Måcksjömurarna sluttar mot och ligger i direkt 
kontakt med Måcksjön. Denna är reglerad, ur-
sprungligen för att trygga vattentillgången i 
flottleden mellan Måcksjön och Jädraån. Måck-
sjömurarna saknar tydliga strukturer, men 
antydning till strängbildning finns. De övre 
delarna intas av mossevegetation medan de 
nedre, närmast sjön, kännetecknas av kärr. I 
sjön, men skild från myren av en trädridå, finns 
stora flytande myröar. 

Vid en fågelinventering av myrar i Gäst-
rikland befanns Måcksjömurarna vara en av 
de intressantaste i nordvästra delen av land-
skapet. Bland de noterade fågelarterna märks 
framför allt tofsvipa, grönbena, gluttsnäppa och 
gulärla. Av särskilt intresse är förekomsten av 
gluttsnäppa som är en av de mest skyddsvär-
da myrfåglarna i Gästrikland. 

Den södra delen av Måcksjömurarna har 
skadats av dikningar i kanten mot angränsan-
de hyggen. Myrens norra, fuktigaste del är dock 
oskadad. Ytterligare dikningar kan inte tillå-
tas. 

36 
	

GHZB 
SKÄLTJÄRNSMUREN I/1 
FLINTSKALLEMUREN Riks-N 
LJUSTJÄRN 
	

13 G NO 
- stort, värdefullt 
	

14 G SO 
myrkomplex 

Skältjärnsmuren är ett stort myrkomplex med 
en excentrisk mosse med ett gölsystem, bestå-
ende av åtta gölar och stora lösbottenhöljor. 
Mossen är tydligt välvd och har ett tätt system 
av tydliga strängar. 

Centralt i komplexet finns en välutveck-
lad ensidigt sluttande mosse med tydligt av-
satta men helt raka strängar. Mossen delas i  

två halvor av en fastmarksholme och ett åtföl-
jande kärrdråg. Norr om bäcken till Skältjärn 
består myren nästan uteslutande av kärr, bl.a. 
ett flarkkärr med ett tätt system av låga men 
tydliga strängar och mjukmatteflarkar. I den 
mot söder utskjutande Flintskallemuren upp-
träder även plana mossar. 

Myren vid Ljustjärn består av ett välut-
vecklat flarkkärr och ett blött lösbottenkärr 
nordväst om tjärnen. I det senare påträffas rik-
kärrarter som dytåg, dvärglummer och björn-
brodd. Den sistnämnda har här sin enda kän-
da växtplats i Gästrikland. 

Skältjämsmuren är en av Gästriklands 
art- och individrikaste fågelmyrar. Bland på-
träffade arter kan nämnas tofsvipa, enkelbeck-
asin, storspov, grönbena, drillsnäppa, gulärla 
och varfågel. 

Skältjämsmuren rymmer en mycket in-
tressant blandning av olika myrtyper och my-
ren har ett rikt fågelliv Sammantaget gör det-
ta att myren hör till de mest skyddsvärda i 
nordvästra Gästrikland. Myren vid Ljustjärn är 
ett välutvecklat flarkkärr, tyvärr kraftigt påver-
kat av dikning På grund av sin rikkärrsvege-
tation och närheten till Skältjämsmuren har 
myren trots detta ett klart skyddsvärde. 

Inga dikningar kan tillåtas som på något 
sätt bedöms påverka myrkomplexets hydrolo-
gi. Skältjämsmuren ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (nr X15). 

37 
TROLLBERGET 
- bäckravin med 
intressant flora 

I de mäktiga avlagringarna av svallsand i Troll-
bergets nordsluttning har en bäck skurit ut en 
djup, några hundra meter lång ravin. Källor 
bryter fram på flera ställen i ravinens nedre 
sluttningar. Den ungefär 100-åriga natursko-
gen av gran är likåldrig och påverkad av av-
verkningar. Lågor förekommer därför endast 
sparsamt och lövinslaget utmed bäcken är li-
tet. I den mycket frodiga undervegetationen av 
bl.a. ormbunkar påträffas torta som karaktä-
ristiskt inslag, korallrot, knärot och spindel-
blomster. 

Bäckravinen på Trollbergets sluttning står 
i skarp kontrast till den omgivande bruknings- 

BG 
III/1 
14 G SO 
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påverkade och ensartade skogsmarken. Trots 
den ringa storleken är ravinen ett värdefullt 
naturvårdsobjekt både som naturtyp och för 
sin flora och fauna. Ravinen är av markägaren 
STORA redovisad som hänsynsområde. Om 
området undantas skogsbruksåtgärder kom-
mer naturvärdet att öka i och med att den åld-
rande skogen erbjuder lämpliga biotoper och 
substrat för arter, som inte kan fortleva i den 
rationellt brukade skogen. 

38 
SÖNDAGSÅSBERGET 
SÖNDAGSÅSMYRAN 
- skog och myr 

Söndagsåsberget, ett av STORA:s hänsynsom-
råden, ligger som en oas i det i övrigt med ra-
tionella metoder brukade skogslandskapet. 
Detta ca 15 ha stora bolagsreservat består av 
det låga bergets granskogklädda ostsluttning 
samt myrarna öster därom. Granskogen är res-
lig, marken blockrik, mosstäckt och fältskik-
tet svagt. Skogen har tyvärr röjts men asp, sälg 
och vårtbjörk förekommer i beståndet. Lung-
lav växer sparsamt på några av träden. 

Nedanför berget finns ett örtrikt kärrstråk 
med klibbal, som mot öster övergår i en öppen 
sluttande blåtåtelmyr med ängsnycklar och 
dvärglummer. Nedströms kärret vidtar magra-
re flacka myrar med trådstarr och dvärgbjörk. 
Myrarna omges av en klen mossetallskog, där 
varglav är påträffad på några torrakor. 

Det är från naturvårdssynpunkt angelä-
get att gammal skog sparas och får utvecklas 
fritt. Skogen på Söndagsåsberget är synbarli-
gen påverkad av skogsbruksåtgärder, men den 
har trots det ett värde som dessutom kommer 
att öka med stigande ålder. Området har bety-
dande botaniska kvaliteter och är värdefullt 
som utflyktsmål. Det är angeläget att skogen 
bevaras.  

turskog av gran med döende träd och döda träd 
i olika nedbrytningsstadier. I ravinen finns sto-
ra bestånd av torta och där förekommer också 
knärot, korallrot, spindelblomster och ögonpy-
rola. Tortan befinner sig här nära den södra 
gränsen av sin utbredning. Skogen erbjuder 
en lämplig miljö för många lavar och vedsvam-
par. Den goda tillgången på ved i olika ned-
brytningsstadier ger goda förutsättningar för 
hackspettars födosök. I bäcken som söker sig 
fram i ravinens botten finns bäcköring. 

Det är från naturvårdens synpunkt ange-
läget att skogen i Brattdalsbäcken kan beva-
ras i opåverkat tillstånd. Därigenom kan den 
värdefulla floran leva vidare. Lavar och svam-
par, som är beroende av död ved, kan etablera 
sig och det rika fågellivet tryggas. Ravinen är 
geologiskt intressant och känslig för mekanisk 
påverkan av t ex skogsmaskiner. För att tryg-
ga naturvärdena bör därför Brattdalsbäckens 
ravin undantas från alla skogsbruksåtgärder. 

40 
RÖNNÅSEN 
HÄSTÅSEN 
- fritidsområde m m 

FL 
111/2 
14 G SO  

Rönnåsen är Ockelbos viktigaste fritidsområ-
de. Det barrskogsbevwma berget erbjuder en 
kraftigt kuperad och omväxlande terräng. På 
Rönnåsen finns en väl utbyggd skidanläggning 
med liftar och två nedfarter av olika svårighets-
grad. Ett utbyggt system av spår och leder kom-
pletterar anläggningen. Gästrikeleden passe-
rar över berget. På Rönnåsens topp ligger en 
raststuga med magnifik utsikt över Ockel-
bobygden. På toppen av det ännu högre berget 
Häståsen finns utsiktstorn och raststuga. 

Skogsbruket på Rönnåsen och Häståsen 
bör bedrivas med särskild hänsyn till friluftli-
vet. 

BL 
II/1 

14 G SO 

39 41 BGZ BZ 
BRATTDALSBÄCKEN II/ 1 RÖNNÅSENS III/2 
- bäckravin med 1 4 G SO NORDVÄSTSPETS 14 G SO 
gammal skog 
och värdefull flora 

- gammal barrblandskog 
med rikt fågelliv 

I Brattdalsbäckens delvis branta och djupa ra-
vin växer en till vissa delar urskogsartad na- 

På Rönnåsens nordvästra spets växer en ca 
150-årig barrblandskog med stort lövinslag, 
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varav en stor del asp. I skogen finns rikligt med 
döda och döende träd. Skogen är tilltalande 
och betydelsefull för många fågelarter bl. a. 
hackspettar. En spelplats för tjäder finns san-
nolikt inom området. 

Vid skogliga åtgärder inom området bör 
stora hänsyn tas till fågellivet. Boträd och torr-
träd skall sparas. Lövträd bör sparas i så stor 
utsträckning som möjligt och spelplatsen för 
tjäder bör lämnas intakt. 

42 
	

GFL 
OL-LARSBERGEN I/1 
- geologiskt värdefull Riks-N 
åsbildning 	 14 G SO 

01-Larsbergen är ett välutvecklat åsnätsområ-
de med 4-5 parallella getryggsstråk, utan nå-
gon dominerande huvudrygg, men med inbör-
des material- och ryggförbindelser. De högsta 
kraftigare kullarna når 212-213 m ö h, är del-
talika, plana i överytan och uppbyggda till en 
nivå som överensstämmer med HK-nivån. En-
staka ryggar inom OL-Larsbergen når dock över 
215 m ö h, utan planbildning och utvisar där-
med att de aysatts i ett tidigare skede, helt sub-
glacialt (under isen). 

I centrallinjen övergår åsnätet i de övre 
delarna i en enda mer moränliknande getryggs-
ås. Ovanför HK är smärre sanduravlagringar 
aysatta, med strömrännor som går ner under 
HK till 210 m ö h. De bör ha bildats utanför 
huvudisen så snart denna retirerat upp över 
HK. 

01-Larsbergen utgör en del av Rönnåsens 
fritidsområde och är lättillgängligt och välbe-
sökt - den säregna naturen gör området till ett 
högt skattat utflyktsmål. 01-Larsbergen har 
stort geologiskt värde. Marken är delvis lätte-
roderad. Skogsbruksåtgärder i 01-Larsbergen 
bör utföras med stor försiktighet och utan in-
sats av tunga maskiner - risken för körskador 
är påtaglig. 

På grund av de höga geologiska värdena 
är 01-Larsbergen av riksintresse för naturvård. 

01-Larsbergert. 	Foto: Anders Malmborg 

43 
RÖNNÅSEN 
- gammelskog 
och klapperstensfält 

GBL 
II/1 
14 G SO 

I Rönnåsens branta sluttning mot öster och 
norr ligger serier med klapperstensfält på ni-
våer mellan 160 och 200 m ö h, upp till i nivå 
med HK. Andra delar av sluttningen intas av 
hällmarker, stup och blockterräng. Skogen är 
till största delen en måttligt gammal mager tall-
skog med en del vresiga gammelfuror i de mest 
otillgängliga branterna, kvarlämnade efter ti-
digare avverkningar. 

Betydande delar intas emellertid av en 
mossrik grov granskog på blockrik morän. Sko-
gen är delvis olikåldrig med inslag av äldre 
björk, asp och tall. Framsipprande vatten har 
på sina ställen skapat källområden med rikare 
vegetation och stort lövinslag, t ex klibbal och 
olvon. I fältskiktet påträffas en del mindre van-
liga växter som grönpyrola, tallört, tibast, ko-
rallrot, skogsnycklar, spindelblomster och två-
blad. De säregna mossorna gul och röd para-
sollmossa har påträffats. 
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På bergets krön, alldeles ovanför branten, 
ligger Friluftsfrämjandets toppstuga med en 
intagande utsikt över Ockelbobygden. Vid klart 
väder syns både Norrsundet, Gävle och havet 
vid horisonten. 

45a 
ÅKERBY 
- björkhage 

KLB 
III/1 
14 G SO 

Sluttningen ingår i Rönnåsens fritidsom-
råde. Det är ett viktigt geologiskt studieobjekt 
och har stor betydelse för landskapsbilden. 

Skogsbruk bör inte bedrivas inom klap-
perstensfälten. Markägaren, STORA AB, har 
förklarat en betydande del som hänsynsområ-
de. 

44 
ÅBYGGEBY 
VRETEN 
- tilltalande 
jordbrukslandskap 

LK 
111/2 
14 G SO  

Mellan Testeboån och Bysjön återfinns ett 
småbrutet odlingslandskap av delvis ålderdom-
lig karaktär. Öppna jordbruksmarker och 
skogsdungar avlöser varandra och lövträdin-
slaget är i regel stort. Det mycket tilltalande 
landskapet bevaras bäst genom bibehållen 
jordbruksdrift. 

45 
BYSJÖN-VI 
- sjö och 
jordbrukslandskap 

Bysjön och den öppna jordbruksbygden vid Vi 
är värdefulla element i landskapet kring Ock-
elbo och viktiga för rekreation och friluftsliv i 
nära anslutning till tätorten. 

Fornvi - den udde som skjuter ut i Bysjön 
vid Testeboåns mynning - hävdas som hag-
mark med lövträd, främst björk och enbus-
kar. På Fornvi finns flera gravfält. På grund av 
lättillgänglighet och vacker natur är udden ett 
viktigt närströvområde. 

Det är för landskapsbild och friluftsliv 
angeläget att den öppna karaktären bibehålls 
och att hävden på den fornlämningsrika ud-
den upprätthålls på ett sådant sätt att hag-
markskaraktären bevaras. Åtgärder på udden 
för annat ändamål än friluftsliv torde inte vara 
förenliga med naturvårdsintresset.  

I Åkerby, en kilometer väster om Ockelbo tät-
ort, finns en knappt ett ha stor björkhage vack-
ert belägen i odlingslandskapet kring Bysjön 
och Ockelbo. Marken är näringsfattig och en 
rished av blåbär-lingontyp dominerar fältskik-
tet. Förutom några gamla stora björkar finns 
ett yngre trädskikt av gran, asp och rönn samt 
spridda en- och rosbuskar. I fältskiktet påträf-
fas några av de vanligaste ängsväxterna: stagg, 
ängsnejlika, kattfot och ormrot. 

Björkhagen i Åkerby har lång hävdkonti-
nuitet och är en viktig del av det vackra land-
skapet. Ett lågt betestryck har dock lett till en 
begynnande igenväxning. Hagen bör därför 
restaureras och den fortsatta hävden tryggas. 

46 
DRÄNKSKAN 
- fågellokal 
vid Ockelbo 
I omedelbar anslutning till villaområden i Ock-
elbos sydvästra utkant ligger en liten sank-
mark, genomfluten av Laån. Den kallas 
Dränkskan och består av starrängar, gungfly 
och små klarvattenytor, till stor del omgivna 
av busk- och lövträdridåer. 

Dränkskan är en liten men intressant få-
gellokal där flera arter änder, vadare och ett 
stort antal tättingar regelbundet observeras. 
Dränkskan har en viss betydelse som rastlo-
kal för flyttande fåglar. Dränkskan är värde-
full, särskilt på grund av närheten till Ockel-
bo. Den är ett utmärkt studieobjekt och som 
sådan av stort pedagogiskt värde. Dränkskan 
bör bevaras. Hydrologin inom området bör inte 
förändras genom dikning eller andra åtgärder. 

47 
	

FL 
TESTEBOÅN 
	

111/2 
- rikt varierat 
	

13 H NV 
vattendrag 
	

14 G SO 
14 H SV 

Mellan Ockelbo och Kolforsen rinner Testebo-
ån genom ett omväxlande jordbruks- och 

KLF 
11/2 
14 G SO  

ZHL 
II/1 
14 G SO 
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Björlchagen i Åkerby. 	 Foto: Jonas Lundin 
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skogslandskap. Ån bildar flera stora vikar och 
utbuktningar och rinner genom de båda sjöar-
na Ycklaren och Östersjön. Ån och sjöarna har 
stor betydelse för landskapsbilden och är vär-
defulla för fritidsfisket. Kanotleden i Testebo-
ån mellan Ockelbo och Smörnäs är väl känd 
och flitigt utnyttjad. 

Ny bebyggelse bör inte etableras utmed 
de hittills obebyggda delarna avTesteboån utan 
bör koncentreras till redan exploaterade av-
snitt. 

48 
	

KLB 
STENBÄCKEN 
	

II/ 1 
- öppen välhävdad 
	

14 H SV 
hagmark 

I det omväxlande landskapet i byn Stenbäck-
en finns en 1,5 ha stor betesmark vid länsväg 
303. Till övervägande delen ligger hagen på mo-
ränmark, men ett mindre aysnitt i den södra 
delen består av för länge sedan plöjd mark på 
finsediment. Hagen är öppen sånär som på 
några enar och två stora vackra björkar. 

Vegetationen domineras av en friskäng av 
rödventyp. Dessutom förekommer små fläckar 
av stagghed. Ängsväxterna representeras av 
rikligt med låsbräken, stagg, ormrot och katt-
fot. Hagen har lång kontinuitet som betesmark. 
Den är välhävdad och spår av gödsling finns 
inte. Hagen omges delvis av en gärdsgård. Någ-
ra odlingsrösen minner om hackslåttsepoken. 

Hagen i Stenbäcken är en god represen-
tant för den kulturskapade naturtypen öppen 
hagmark. Den har en lång obruten hävdkonti-
nuitet, hävdformad vegetation och artrik flora. 
Den är det intressantaste hagmarksobjektet i 
Ockelbo kommun. Den fortsatta hävden bör 
tryggas. 

49 
	

KL 
BJÖRKLUNDA I 
	

III/ 1 
- hagmark 
	

14 H SV 

I odlingslandskapet öster om Ockelbo, på fas-
tigheten Östby 3:10 intill länsväg 303, ligger 
en 1,2 ha stor hagmark. Hagen är belägen på 
mager blockig morän och omges av åkermar-
ker. Den har ett bitvis tätt trädskikt av tall och 
björk och rikligt med enbuskar. Den domine-
rande vegetationstypen är stagghed men dess-
utom förekommer partier av rödvenäng. I de  

öppnare delarna påträffas ett flertal hävdgyn-
nade växter bl.a. låsbräken, stagg, pillerstarr 
och ormrot. 

Hagen har använts som betesmark under 
mycket lång tid, fram till mitten av 1960-talet 
med mjölkkor, därefter med får, under senare 
år dessvärre med alltför svagt betestryck. Han-
delsgödsel har aldrig använts. 

Hagen har, trots den obetydliga arealen, 
ett icke ringa värde, främst på grund av lång 
obruten kontinuitet som fodermark, hävdfor-
made vegetationstyper och att den är en god 
representant för sin naturtyp. Den fortsatta 
hävden bör tryggas. 

50 
	

BKL 
BJÖRKLUNDA II 
	

'I'll 
- blandlövhage 	14 H  SV  

Till Björklunda (fastigheten Östby 16:1) hör en 
6 ha stor hagmark som, av gamla grova björ-
kar att döma, tidigare varit en björkhage. På 
grund av alltför svag hävd har ett trädskikt av 
björk, tall och gran kunnat etablera sig. Enar 
och rosbuskar representerar buskskiktet. De 
öppnare partierna har en välutvecklad gräs-
svål med framför allt en friskäng av rödventyp. 
I hagen finns flera hävdgynnade arter bl.a. 
grönkulla, pillerstarr, kattfot, stagg, ormrot och 
hirsstarr. 

Hävdtillståndet i hagen vid Björklunda 
varierar från svagt till jämförelsevis välhävda-
de öppna aysnitt i särskilt den östra delen. 
Handelsgödsel har aldrig använts. Ett stenupp-
lag, små inslag av gammal åkermark samt en 
välgödslad utfordringsplats stör helhetsin-
trycket. Hagen har ett högt värde genom sin 
storlek och förekomsten av hävdformad vege-
tation och flora. Värdet begränsas av den del-
vis svaga hävden och det förvuxna intrycket. 
En restaurering av hagen har påbörjats. Detta 
arbete bör intensifieras och den fortsatta häv-
den tryggas. 

51 
	

ZGH 
STOR-OLFORSMUREN III / 1 
- mossekomplex 	14 H SV 
med rikt fågelliv 

Stor-Olforsmuren är ett stort komplex av mos-
sar med en stor koncentrisk mossekupol i cen- 
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trum och två excentriska mossar i norr resp 
söder. Komplexets centrala och sydvästra del 
har utnyttjats för torvtäkt och är helt utbru-
ten. I öster bär mossarna tydliga strängar och 
bitvis välavsatt kantskog. I myrens norra del  
firms  ett större öppet parti med omfattande höl-
jevegetation och enstaka gölar. 

Genom dikning och omfattande torvtäkt 
har Stor-Olforsmurens naturvärden till stor del 
gått förlorade. Delar av komplexet kvarstår 
dock i ganska ursprungligt skick. Myrens få-
gelskyddsvärden är det viktigaste bevarande-
motivet. På eller i direkt anslutning till myren 
häckar fiskgjuse, grönbena, tofsvipa och flera 
par sånglärka. 

I de opåverkade delarna av Stor-Olforsmu-
ren kan dikning inte tillåtas. 

Vansattatjärnens naturliga utlopp har er-
satts av ett grävt dike vilket i någon mån på-
verkat gränsområdet mellan mosse och kärr. 

Vansatta är ett stort och i det närmaste 
helt oskadat myrkomplex. Framför allt de sto-
ra blöta flarkkärren och blandningen av olika 
myrtyper med delvis skilda utbredningsområ-
den ger Vansatta stort naturgeografiskt värde. 
Myren är också ett värdefullt landskapsele-
ment. Särskilt tilltalande är de öppna myrytor-
na som står i direkt kontakt med Vansattatjär-
nen. 

Det är ur naturvårdssynpunkt viktigt att 
dikningar eller andra åtgärder inte tillåts, var-
ken på eller i anslutning till Vansatta, om risk 
för störningar i myrkomplexet föreligger. 

52 BH 54 ZHGL 
MURÅN III /1 HÄLLÅSMYRAN III /1 
- växtplats 
för safsa 

14 H SV - öppen fågelmyr 13 G NO 

Murån, i Hamrångeåns vattensystem, är en 
utpräglad skogså, omgiven av barrskog och 
myrmarker. Murån har en värdefull flora varav 
förekomsten av safsa är mest anmärknings-
värd. Murån berör endast till ringa del Ockel-
bo kommun (se Gävle kommun, objekt nr 19). 

53 
VANSATTA 
- stort öppet 
myrkomplex med 
mossar, kärr och tjärn 

Vansatta är ett stort myrkomplex med före-
trädesvis öppna myrenheter. Myrens norra 
halva intas av mossar, den södra av kärr. Kom-
plexet avvattnas huvudsakligen åt nordost. 
Öster om Vansattatjämen finns ett stort blött 
flarkkärr med låga tydliga, ibland höga och tyd-
ligt dämmande strängar och omfattande flark-
lösbottnar. Flarkkomplexet övergår söderut i 
ett kraftigt sluttande starrkärr. Här förekom-
mer rikkärrsvegetation med vass, blåtåtel, en, 
ängsvädd, dvärglummer, kärrfräken, tätört, 
dytåg, gräsull och hirsstarr samt svagt rikindi-
kerande brunmossor i bottenskiktet. Varglav 
förekommer sparsamt på myren. 

Hällåsmyran är gränsmyr mellan Gästrikland 
och Dalarna och ligger till större delen i Dalar-
na. Myren karaktäriseras av stora öppna kärr-
och mosseytor. Den avvattnas mot Vansatta. 

Hällåsmyran är känd som en god spelplats 
för orre och dessutom förekommer ljungpipa-
re regelbundet. Från Hällåsens sluttning har 
man en utmärkt överblick över myren. 

Myren är opåverkad. Dikningar eller an-
dra åtgärder som kan komma att påverka my-
ren kan inte tillåtas. 

55 
VICKOMPOSSO 
- myr med flarkkärr, 
strängar och lösbottnar 

Vickomposso domineras av ett centralt flark-
kärr med tydligt aysatta strängar och blöta 
flarklösbottnar. Övriga delar av myren intas av 
lågstarrkärr och rismossevegetation. 

Myren är opåverkad av dikning Vickom-
posso är ett välutvecklat, oskadat flarkkärr med 
klara bevarandevärden. Dikning i myren eller 
dess närmaste omgivning kan inte tillåtas. 

GHZL 
I/1 
13 G NO 

GHL 
III/1 
13 G NO 
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56 
STYGGSTENARNA 
- blockrik 
gammelskog 

BL 
III/1 
13 G NO 

I småkuperad, delvis mycket storblockig ter-
räng norr om berget Vickompos har STORA AB 
avgränsat ett hänsynsområde. Det är svårtill-
gängligt och naturligt avgränsat av våtmarker 
och surdråg i alla riktningar. Det har inte varit 
föremål för skogsbruk i sen tid. 

Insprängda i den måttligt gamla barrsko-
gen finns på några ställen enstaka 250-åriga 
gammeltallar. I ett surdråg i den sydvästra de-
len växer granblandad grövre klibbal. Brända 
torrakor vittnar om skogsbränder medan yx-
huggna stubbar, kolbottnar och vintervägar 
minner om gamla tiders skogsutnyttjande. 
Trots detta är naturskogskaraktären påtaglig 
då skogen till övervägande delen är ogallrad. 

Floran är i allmänhet artfattig. I anslut-
ning till bäckstråket i nordost växer dock en 
del mer krävande arter, t ex hägg, tibast, ol-
von, brakved, ormbär, torta, slåtterblomma och 
knagglestarr. 

Styggstenarna är ett jämförelsevis stort 
och naturligt avgränsat skogsbestånd som va-
rit undantaget skogsbruksåtgärder under lång 
tid. Mot bakgrund av den obetydliga areal äld-
re naturskog som ännu finns kvar i Gästrik-
land är det synnerligen värdefullt om Stygg-
stenarna får utvecklas fritt. 

57 
KOLKILAMPMURARNA 
- blandmyr med 
värdefullt fågelliv 

Kolkilampmurarna är en blandmyr med både 
mosse- och kärrpartier. En tydligt välvd halv-
cirkelformad excentrisk mosse i myrens norra 
del har sin högsta punkt vid Vickomposber-
get. Den har höga, trädbevwma strängar och 
en göl. För övrigt intas myren av sluttande kärr, 
till stor del utbildade som flarkkärr. Kolkilamp-
murarna har en värdefull fågelfauna med bl.a. 
trana, enkelbeckasin och gulärla. Myren på-
verkas i liten grad av ett par mindre diken i de 
nordvästra och sydöstra kanterna. Det är inte 
förenligt med naturvårdsintressena att fler dik-
ningar företas på eller i anslutning till myren. 

58 
VICKOMPOS 
STORMUREN 
- excentrisk mosse 
med många gölar 

Vickompos-Stormuren består av en excentrisk 
mosse med ett tiotal gölar och ännu fler lös-
bottnar och mjukmattehöljor. Mossen är ore-
gelbunden till formen och avvattnas troligen 
åt flera håll. 

En tjärn och två myrholmar finns i områ-
det. Kring gölsystemet i den södra delen är 
mossen helt öppen och nästan plan. I myrens 
norra del är strängarna högre och tydligare pa-
rallellorienterade. Väster om tjärnen avbryts 
denna vegetation av ytterligare ett område med 
upplöst strängsystem och omfattande mjuk-
mattor. Myren är opåverkad av dikning. 

Vickompos-Stormuren är ett vackert ex-
empel på en excentrisk mosse. Det omfattan-
de och komplexa systemet av gölar och lös-
bottnar är särskilt intressant och motiverar det 
höga bevarandevärdet. Dikningar som kan 
komma att förändra vattenbalansen i Vickom-
pos-Stormuren kan inte tillåtas, vare sig i my- 
ren eller dess närmaste omgivning. 

59 
MELLTJÄRNEN 
RISÄNGESTJÄRNEN 
- kärrkomplex med 
rikt fågelliv 

Längs Melltjämsån från Melltjärnen till Dam-
men vid Risängestjärnen utbreder sig ett kärr-
komplex av sluttande lågstarrkärr och över-
svämningsbetingade strandkärr. Kärren är blö-
ta och består delvis av gungflymattor. 

Fågellivet inom kärrkomplexet är rikt med 
bl. a. storspov, grönbena, enkelbeckasin, tofs-
vipa, varfågel och gulärla. 

Trots lokal påverkan av några diken har 
området stora naturvårdsvärden - en till stor 
del öppen och varierad myr med ett förhållan-
devis rikt fågelliv. Dikningar eller andra åtgär-
der som kan komma att påverka myrkomplex-
et kan inte tillåtas. 

GHZ 
III/1 
13 G NO 

GH 
II/1 
13 G NO 

ZH 
III /1 
13 G NO  
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ZH 
III/1 
13 H NV  

60 
KNAPERN 
- klapperstensfält 

GLZ 
II/1 
13 H NV 

Knapern är egentligen den centrala delen av 
ett mer än två km långt, mer eller mindre sam-
manhängande klapperstensfält i sluttning mot 
öster. 

Knapern har av STORA AB utvalts som 
hänsynsområde. Det domineras av hårt sval-
lade klapperstensfält med tydligt markerade 
stormstrandlinjer och hällmarker. Såväl öpp-
na (hårt svallade) som barrskogsbevmma sten-
torg förekommer. De senare är mindre hårt 
svallade med ett för växtligheten lättare till-
gängligt finmaterial. Inslaget av lövträd är stort. 

Inom de rena klapperstensfälten är fält-
skiktet av naturliga skäl obefintligt, medan 
kantzonerna präglas av anspråkslösa och tork-
fördragande arter som mjölon, ljung och ren-
lavar. Stenarna i klapperfälten täcks av hårt 
vidvuxna skorplavar. Området är känt för den 
rika förekomsten av hackspettar, gynnade av 
lövrikedomen och ugglor. 

Markägarens skydd av klapperstensfälten 
vid Knapern som hänsynsområde är en stor 
tillgång för naturvården. Området är nämligen 
ytterligt känsligt för mekanisk påverkan av bl.a. 
skogsmaskiner vilka skulle kunna orsaka sto-
ra och irreparabla skador vid transporter eller 
avverkning av t ex den kantskog som omger 
klapperstensfälten. 

61 
STORMYRAN 
VID KOLFORSEN 
- intressant myrtyp 

Stormyran är en svagt välvd mosse, omgiven 
av ett bälte med öppen risvegetation. Innanför 
detta följer en ridå med högvuxen tallskog som 
omger själva mosseplanet. Där förekommer 
enstaka lågvuxna tallar, ett diffust strängsys-
tern och en serie smågölar i den sydöstra de-
len. Lagg påträffas utmed den västra kanten. 

Inga ingrepp har gjorts i myrens hydrolo-
gi. Stormyran har en ovanlig hydrotopografi. 
Myrtypen är intressant och myren helt orörd. 
Dikningar eller andra åtgärder som kan kom-
ma att förändra myrens hydrologi kan inte til-
låtas. 

62 
STORMUREN 
LYNKTJÄRNEN 
- myrkomplex 

Stormuren är ett blandmyrskomplex med mos-
sar och kärr. Förutom en svagt utvecklad ex-
centrisk mosse vid Lynktjärnens sydspets och 
ett litet ensidigt sluttande mosseelement be-
står Stormuren av små plana mossar och kärr. 
Flera fastmarksholmar förekommer Större 
öppna myrytor saknas. 

Ljungpipare, tofsvipa, sånglärka och träd-
piplärka har observerats på myren vilket är 
anmärkningsvärt då dessa normalt återfinns 
på de öppna högmossarna i landskapets södra 
del. 

Myren kantas av kraftledningar och en 
järnväg i söder men är inte påverkad av dik-
ningar. Dikningar kan inte tillåtas i Stormu-
ren. 

63 
	

BK 
BASTLIND 
	

III /1 
vid Hansbomyren 
	13 H NV 

Öster om Hansbomuren alldeles intill en skogs-
bilväg står en gammal lind som en gång i tiden 
utnyttjats för basttäkt. Linden är livskraftig och 
omges av många friska skott. Förekomsten är 
sannolikt spontan. 

Linden har ett visst kulturhistoriskt in-
tresse. Den bör bevaras. 

64 
	

ZFL 
VITTERSJÖN 
	

111/2 
- skogssjö, 	 13 H NV 
utflyktsmål 
	

14 H SV 

Vittersjön är till karaktären en norrländsk 
skogssjö, helt omgiven av barrskog och fri från 
mer omfattande övervattensvegetation. Sjön är 
känd för sitt goda och livskraftiga bestånd av 
flodkräfta. Vittersjön, som är ett omtyckt ut-
flyktsmål, utnyttjas året runt för ett omfattan-
de fritidsfiske. Fritidsbebyggelse förekommer 
på flera ställen men sjön ger trots det ett in-
tryck av orördhet. 
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Det är från naturvårdens synpunkt ange-
läget att eventuell tillkommande fritidsbebyg-
gelse koncentreras och planeras på ett sådant 
sätt att sjöns karaktär av orörd skogssjö bibe-
hålls. 

64a 
BRUDHOLMEN 
	

III/DSO 
- fågelskyddsområde 13 H NV 

14 H SV 

Till skydd för häckande fiskgjusar är Brudhol-
men (Jungfruholmen) i den centrala delen av 
Vittersjön skyddad enligt naturvårdslagen som 
fågelskyddsområde. Därför är det förbjudet att 
gå i land på Brudholmen eller att uppehålla 
sig på vattnet i öns närhet (inom 100 m från 
Brudholmen) under tiden 15 april-15 augusti.  

bottenvegetation. Karaktäristiskt är det täta 
systemet av strängar och den kraftiga välvning-
en. I anslutning till denna mosse finns en skog-
bevuxen mosse och en liten men välutvecklad 
ensidigt sluttande mosse. Komplexets största 
enskilda myrtyp är dock flarkkärr. Dessa är väl-
utvecklade med tydliga strängar och flarkgö-
lar. Blöta mjukbottenytor utan tydligt sträng-
mönster förekommer också. 

Vegetationen på myren är varierande. På 
mossesträngarna växer t ex ljung, tuvdun och 
småtallar. I höljorna tuvdun, rosling och siles-
hår, lokalt även kallgräs. Inom det norra, mot 
sydost sluttande flarkkärrkomplexet är vitstarr, 
trådstarr, blåtåtel, vitag, pors, dystarr och vat-
tenklöver karaktärsväxter. Svagt rikkärrsindi-
kerande arter som dytåg, ängsvädd, hirsstarr 
och dvärglummer förekommer mer lokalt. Varg-
lav växer relativt rikligt på många ställen. 

  

Syvama har mycket stora naturvärden. 
Myrkomplexet innefattar flera vitt skilda myr-
typer, däribland välutvecklade flarkkärr och en 
excentrisk mosse av märklig beskaffenhet. 
Syvama är ett av mest spektakulära myrkom-
plexen bland många skyddsvärda myrar i nord-
västra Gästrikland. 

65 
JON-HINDERSMUREN 
- stort helt öppet 
starrkärr 

HZGL 
III/1 
13 H NV 

 

Jon-Hindersmuren är ett stort blött helt öppet 
starrkärr med begynnande strängbildning. 
Myren sluttar svagt mot norr och den norra 
delen är nästan mosseartad. 

Tofsvipa, storspov och grönbena har no-
terats på Jon-Hindersmuren. 

Kärret är mycket näringsfattigt och floran 
så vitt känt trivial. Den stora öppna myrvid-
den är dock anmärkningvärd och landskaps-
bild och fågelfauna ger myren särskilda beva-
randevärden. Öppna kärr av denna storlek är 
ovanliga i Gästrikland. Dikningar eller andra 
åtgärder som påverkar Jon-Hindersmuren kan 
inte tillåtas. 

66 
SYVAMA 
- myrkomplex med 
skiftande myrtyper 

GHL 
I/1 
13 G NO 

Syvama är ett myrkomplex med många högst 
skiftande myrtyper. I den sydöstra delen finns 
en halvcirkelformad excentrisk mosse med ett 
gölsystem bestående av ett tiotal långsmala 
gölar och ytterligare några blöta höljor med lös- 

Syvama var fram till 1982, då delar av kom-
plexet dikades, helt orört. Efter samråd med 
Länsstyrelsen har de diken som berörde de 
norra delarna lagts igen. Vissa partier i den 
södra delen är emellertid förstörda. Ytterligare 
dikningar i eller i anslutning till myrkomplex-
et kan inte tillåtas. 

67 
VONASO 
- excentrisk mosse 
med många gölar 

Hela södra delen av myrkomplexet Vonaso in-
tas av en excentrisk mosse med ett 20-tal gö-
lar. Mossen är högst kring gölsystemet i den 
sydöstra kanten. Där är strängarna diffusa och 
mossen troligen ganska plan. I de nedre de-
larna är strängarna tydligt aysatta och trädbe-
vuxna. Utmed mossens östra sida  firms  lagg 
och tendens till kantskog. Mossen avvattnas 
via flera kärrdrag åt nordväst, men en viss av-
rinning sker även åt sydväst. Komplexets nor-
ra del intas av både mosse- och kärrpartier. 

Vegetationen på Vonaso är utpräglat fat-
tig. Bland myrens häckfåglar kan nämnas grön- 
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bena, buskskvätta, ängspiplärka och gulärla. 
Vonaso är ett vackert exempel på en excent-
risk mosse med gölar. Myrtypens märkliga be-
skaffenhet, begränsade utbredning och säll-
synthet ger den särskilt stora bevarandevär-
den. Vonaso är inte påverkad av dikningar 
Därför kan inga dikningar eller andra åtgärder 
tillåtas om risk föreligger att Vonaso påverkas. 

68 
	

GBL 
IVANTJÄRNSHEDEN I/1 
JÄDRAMT 
	

Riks-N 
- isälvsdelta med 
	

13 G NO 
raviner, flygsanddyner 

Ivantjärnsheden-Jädraåsfältet är ett isälvsdelta 
i Järboåsens sträckning i Jädraåns dalgång 
(åsen påträffas såväl öster om Ivantjämsheden 
som sydväst om Jädraås station där den upp-
träder i getryggsform). Isälvsdeltat är aysatt 
som på varandra följande deltaterrasser som 
markerar olika stadier i landhöjningsproces-
sen. Sedimenten, med en mäktighet på 20 till 
25 m, döljer den ursprungligen aysatta åsen. 

Jädraån rinner fram över block- eller berg-
underlag i den delvis djupt nerskurna ravin 
som ån sekundärt eroderat ut i sedimentpla-
tåerna. Erosionsprocesserna är levande och 
nipbildning förekommer på flera håll. Ån bil-
dar på flera ställen vackert utformade mean-
derbågar. Ett flertal korvsjöar, strandvallar och 
andra fossila former illustrerar tillsammans 
med niporna åns utveckling. 

Mindre sidoraviner finns på flera ställen, 
inte sällan skapade av framträngande mark-
vatten. Flera exempel på detta finns t ex norr 
om Rohallströmmen och i den stora sidoravin 
som den anslutande Tansbäcken utbildat. 

Kraftverksdammar finns vid Jädraås och 
vid Ivantjäm samt en regleringsdamm vid Pal-
lanite, 2 km uppströms Jädraås. 

Sydost om Gammelboning, på Ivantjärns-
hedens deltaavlagringar, ligger ett flygsandfält 
med dels ett oregelbundet dynområde av små-
kullar närmast Jädraån, dels tydliga dynryg-
gar i anslutning till Stormuren i öster. Där finns 
bl. a. tre i detalj slingrande dynryggar 0,5-1 km 
långa och 5-12 m höga, orienterade ungefär i 
norr-söder. Den sydligaste dynen är längst och 
parabelformad. De mäktiga ryggarna har läsi-
dor som är betydligt brantare (22° - 34°) än vind-
sidorna (vanligen 10° - 12°). 

Ivantjärnshedens vegetation karaktärise-
ras till stor del av skarp tallhed med ris, ljung, 
blåbär och lingon i fältskiktet. På de torraste 
biotoperna, t ex flygsanddynerna, är det lavri-
ka bottenskiktet helt dominerande. Stormuren, 
i områdets nordöstra del, avgränsas mot väs-
ter av flygsanddynerna. Myren har delvis in-
gått i ett skogsforskningsprojekt. 

I Jädraåns ravin finns flera små kärr, del-
vis skapade av framträngande markvatten i 
ravinsidoma. Floran i dessa är i regel trivial 
men i ett litet kärr vid Hästdöljan växer t ex 
dvärglummer och slåtterblomma indikerande 
en näringsrikare miljö. I samma område växer 
strutbräken i en fossil meanderbåge och torta. 

På deltaplatåns södra utlöpare, ovanför 
Rohallströmmen, finns en fortfarande öppen 
vall och en hölada. På eller vid denna vall på-
träffas en del växter som med stor sannolikhet 
förts dit med hö eller utsäde. Till dessa hör 
knölklocka och knölsyska. 

På Ivantjämsheden bedrivs skoglig forsk-
ning i Lantbruksuniversitetets regi. 

Ivantjärnshedens deltaavlagringar och 
flygsandfält är av stort geologiskt intresse, lik-
som den djupt nedskurna och delvis kraftigt 
meandrande ån med nipor och aktiv erosion. 
De botaniska värdena är höga. Ivantjärnshe-
den har ett betydande värde på grund av den 
forskningsverksamhet som bedrivs där. Grus-
täkt eller annan verksamhet än skogsbruk på 
Ivantjärnsheden är inte förenlig med det höga 
naturvärdet. Maskinell markberedning bör inte 
förekomma på isälvsavlagringar och dynfält. 

Ivantjämsheden är av riksintresse för na-
turvård. 

68a 
RAVIN PÅ 
IVANTJÄRNSHEDEN 
- rik flora  

GBH 
I/1  
Riks-N  
13 G NO 

I Ivantjärnshedens centrala del finns en djup, 
närmare 600 m långravin. Denna har primärt 
bildats av framträngande grundvatten som 
samlats till en liten bäck i ravinens botten. 
Någon kontinuerlig tillförsel av vatten från an-
nat håll förekommer inte. 

Ravinen präglas av det framträngande 
grundvattnet. I synnerhet de djupare delarna 
står i skarp kontrast till den omgivande magra 
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tallheden. Med utströmningsområden i ravin-
ens sidor tilltar vattenmättnaden successivt 
mot ravinens botten och vattenföringen i bäck-
en ökar alltmer närmare ån. God tillgång till 
mineralrikt vatten gynnar floran. 

70 
MÅRTENSKLACK 
- intressant växtlokal 

B 
III/1 
13 G NO 

I ravinen växer inga äldre träd, däremot 
är det gott om gråal, glasbjörk och brakved. 
Växtsamhällena i ravinens botten utgörs hu-
vudsakligen av kärr, med en succession från 
fattigkärr i ravinens övre delar till rikkärr i de 
djupare. 

Markfloran är artrik. Bl.a. påträffas blå-
sippa, gullpudra, hässlebrodd, häxört, lund-
arv, ormbär, spindelblomster, storgröe, strut-
bräken, trolldruva och vänderot. Dessutom fle-
ra rikindikerande, inom regionen mindre van-
liga mossor. 

Ravinen ingår i Ivantjärnshedens riksin-
tresseområde. Skogsbruk bör bedrivas med 
stor försiktighet i ravinen. Markberedning bör 
inte förekomma. 

69 
VRETAS 
- öppen hagmark 

KBL 
III/1 
13 G NO 

Vretas är en av gårdarna i byn Ivantjärn. Ut-
med vägen genom byn, på ömse sidor om går-
den, ligger en hagmark fördelad på två mindre 
områden. Den dominerande vegetationstypen 
är ljunghed men friskäng av skogsnävatyp och 
fuktäng av tuvtåteltyp förekommer också. Bort-
sett från enstaka låga buskar av asp, gran, 
björk och vide är hagen helt öppen. 

Till hävdgynnade arter hör rikligt med 
fläckigt nyckelblomster samt stagg, kattfot, 
ängsskallra och ormrot. 

Några odlingsrösen vittnar om gammal 
hävd. Hagen hävdades ursprungligen som 
hackslått, därefter med nötkreatur och hästar 
fram till 1982 varefter röjning varit den enda 
skötseln. Bortsett från några perifera bitar, för-
vuxna med högörter, är hagen i gott skick. 

Hagmarken vid Vretas har högt värde bl. a. 
genom att grässvålen fortfarande är intakt med 
hävdformad flora och hävdformade vegetations-
typer, t ex ljunghed som är ovanlig i länet. På 
lång sikt är den nuvarande hävden otillräck-
lig. Hävden bör därför intensifieras och tryg-
gas på längre sikt.  

På MårtensIdacks östra sluttning finns en av 
Gästriklands kanske största förekomster av 
skogsknipprot samt flera andra arter orkidéer. 
I "Gästriklands kärlväxter" anger Enar Lindberg 
att axag förekommer på Mårtensklack. 

Tyvärr har det ännu inte varit möjligt att 
kontrollera om orkidélokalen och axagförekom-
sten sammanfaller På Mårtensklacks östsida 
finns emellertid en serie små myrar, sannolikt 
översilningskärr som berikas av framträngan-
de markvatten i sluttningen. 

Det är ur naturvårdssynpunkt angeläget 
att stor försiktighet iakttas vid avverkningar i 
anslutning till de små myrarna på Mårtens-
klacks östsluttning. Dikningar som påverkar 
myrarna bör inte tillåtas. 

Behovet av en florainventering är uppen-
bart. 

71 
SJULSMUREN 
- fågelmyr 

Sjulsmuren kan betecknas som ett mossekom-
plex med en diffust strängad och ensidigt slut-
tande mosse i söder samt plana tallmossar och 
öppna höljeytor. I västra delen finns tendens 
till flarkbildning. Myren är häckninglokal för 
bl.a. storspov, grönbena, enkelbeckasin och 
buskskvätta. 

Sjulsmuren berörs av ett par mindre di-
ken men har ett visst fågelskyddsvärde. Ytter-
ligare dikningar kan inte tillåtas. 

72 
MEDSKOGSSJÖN 
- badsjö m m 

Stora och Lilla Medskogssj öarna skils från 
varandra av Ockelboåsen (Enköpingsåsen) med 
den sannolikt mycket gamla vägen mellan 
Sandviken och Ockelbo. Vid St Medskogssjön 
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finns en välbesökt badplats. Fritidsfisket i sjön 
är betydande och vid sjöns södra ände  firms  
en stor, livligt frekventerad campingplats. 

Markägaren, Stora AB, bedriver runt Med-
skogssjön ett skogsbruk med speciella hänsyn 
tagna till det rörliga friluftslivet. 

73 
STORMUREN 
vid Flaxsjön 
- naturgeografiskt 
intressant mosse 
med fågelskyddsvärden 

Stormuren är en koncentrisk och tydligt välvd 
mosse med markanta ljung- och tallbevuxna 
strängar. På mossen finns två små djupa tjär-
nar. Norr om den större tjärnen  firms  flera lös-
bottenhöljor. För övrigt är mossen ganska torr. 
Den norra kanten av mossen hyser tät tallmos-
s eskog. 

Stormuren är en intressant fågelmyr. 
Bland många observerade arter kan nämnas 
tofsvipa, grönbena, gluttsnäppa och smålom. 

Stormuren är en mycket väl differentie-
rad och tydligt koncentrisk mosse. Myren är 
av naturgeografiskt intresse och har stort be-
varandevärde. Den har dessutom ett klart få-
gelskyddsvärde, vilket stärks av närheten till 
Flaxsjön. 

Bortsett från en mindre torvtäkt, nu tuv-
dunbevuxen, i nordvästra delen är Stormuren 
opåverkad. En förutsättning för att de höga 
naturvärdena skall bestå är att Stormuren för-
blir opåverkad. Därför kan dikningar eller an-
dra åtgärder som kan påverka Stormuren inte 
tillåtas. 

74 
SVARTTJÄRNSMUREN 
HÖGMOSSEN 
- orört mossekomplex 

Svarttjärnsmuren-Högmossen bildar ett mos-
sekomplex med två mossar, var och en med 
ett litet öppet strängat mosseplan. I den södra 
- Högmossen - finns tre gölar. Ett blött kärr 
skiljer mossarna åt. Inom komplexet finns ock- 

så en plan skogbevuxen mosse (tallmosse) 
samt översvämningspåverkade våtmarker ut-
med Flaxån. 

Svarttjärnsmuren-Högmossen bildar ett 
mycket intressant mossekomplex med avvikan-
de mossetyper. Skyddsvärdet stärks av att hela 
komplexet inklusive lagg och kantzoner är odi-
kat. Dikningar eller andra åtgärder, i eller i 
anslutning till myrarna, kan därför inte tillå-
tas. 

Svarttjärnsmurens södra spets ligger i 
Sandvikens kommun. 

75 
TESTEBOÅN 
FJÄRDEN 
- vildmarkslikt 
å- och sjösystem 

Testeboån nedströms Kolforsen präglas av det 
flacka gästrikelandskapet. Ån omges till stor 
del av myrmarker och sumpskogar och vidgar 
sig till stora sjöar. Den första av dessa är Fjär-
den som egentligen endast tangeras av Teste-
boån. Det är en oligotrof (näringsfattig) skogs-
sjö med stark vildmarksprägel. Ett stort antal 
öar och brutna stränder med uddar och djupa 
vikar ger sjön ett mycket växlande utseende. 

Fjärdens omgivningar domineras av barr-
skogar, i regel torr hedtallskog, vilken också 
kännetecknar vegetationen på öarna i sjön. I 
några grunda vikar förekommer bladvass, säv, 
sjöfräken, gul och vit näckros. Fjärdens karak-
tärsväxt framför andra - notblomstret - växer 
rikligt på grunda steniga bottnar utmed strän-
derna. 

Testeboån är nedströms Fjärden bred och 
lugnflytande och vidgar sig till två sjöar - Lång-
sjön och Mellansjön. Dessa skiljs från varan-
dra av en forssträcka vid Hångeln och ett sma-
lare, mycket vackert parti av ån nedanför den-
na. Ån omges här av örtrika ännu öppna älv-
ängar, en gång säkerligen utnyttjade för slåt-
ter. 

Floran vid forsen och på älvängarna är 
betydligt rikare än vid Långsjön och den ned-
ströms liggande Mellansjön beroende på ett 
rörligt, jämförelsevis näringsrikt vatten och 
regelbundna översvämningar. Älvängarna är till 
sin typ de nordligaste i Testeboån. Testeboån 
mellan Ockelbo och Smörnäs har byggts ut till 
en väl fungerande kanotled. Inom den här be- 
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skrivna sträckan finns två rastplatser: Getud-
den (vid Getholmen) och Hälludden. 

Stora AB, som är dominerande markäga-
re vid bl.a. Fjärden, har undantagit Getholmen 
från skogsbruk och bedriver i övrigt ett natur-
vårdsinriktat skogsbruk utmed Testeboån. 
Utmed Testeboån och vid de anslutande sjö-
arna finns enstaka fritidshus. Dessa till trots 
är "vildmarkskaraktären" påtaglig. Eventuell 
tillkommande fritidshusbebyggelse bör bedö-
mas restriktivt och inte lokaliseras till hittills 
oexploaterade aysnitt av Testeboån. 

76 
SIDBOHÄLLSKOGEN 
- urskogsartad 
tallmosse 

BL 
II/1 
13 H NV  

Denna myrlänta urskogsartade skog, cirka en 
halv mil nordväst om Oslättfors, har i brist på 
kända namn uppkallats efter det gamla bostäl-
let Sidbohäll. Området domineras av en ca 4 
ha stor tallmosse med gles lågvuxen men för-
hållandevis grov tallskog. Tallarna är likåldri-
ga och ca 240 år gamla. Enstaka torrakor före-
kommer liksom gamla övervuxna stubbar. 

Vegetationen är typisk för skvattramtall-
mossar, kraftig dominans av skvattram samt 
dessutom andra ris, tranbär och hjortron. Trots 
att tallmossen är förhållandevis virkesrik kan 
den inte betraktas som produktiv skogsmark. 

Den mest orörda skogen finns i områdets 
södra kant Marken är här mycket mager, torv-
täckt med uppstickande blockrika moränpla-
tåer. Skogstypen växlar från fuktig blåbärstyp 
till torr ristyp. Märkligt nog finns inslag av gles 
vass, vilket visar att skogen varit både blötare 
och öppnare i ett tidigare skede. Området är 
helt opåverkat av dikning och igenväxningen 
har säkerligen skett naturligt och mycket lång-
samt. 

Skogen domineras av tall med inspräng-
da granar. Den dominerande åldersklassen är 
200-250 år. Äldre grovbarkiga knotiga tallöver-
ståndare i åldrar upp till 400 år förekommer 
rikligt. Den grövsta tallen, med grov platt kro-
na, åldersbestämdes 1991 till 530 år. 

En annan tall visade sig vara 567 år trots 
att den inte var grövre än 40 cm i brösthöjd. 
Denna tall, som alltså grott omkring 1424, tor-
de vara det i särklass äldsta kända trädet i 

Gästrikland. Även granarna har nått en akt-
ningsvärd ålder. Två av dem åldersbestämdes 
till 340 resp 346 år. Den huvudsakliga anled-
ningen till att många träd i Sidbohällsskogen 
nått denna höga ålder torde vara de speciella 
markförhållandena med torvbildning och nä-
ringsbrist samt frånvaron av skogsbränder. Alla 
träd utmärks dessutom av en kontinuerlig 
långsam tillväxt utan markanta tillväxtperio-
der. 

Skogen gallrades omkring 1950, en gall-
ring som var helt inriktad mot löv- och klen-
virke. Enstaka äldre avverkningsstubbar finns 
här och där, men torrakor och lågor av såväl 
tall som gran i olika förmultningsstadier före-
kommer ganska rikligt. Kulturpåverkan i kär-
nområdet är således mycket begränsad och trä-
dens ålder vittnar otvetydigt om en mycket lång 
obruten skoglig kontinuitet. Urskogskvalite-
tema är mycket höga och skogen innehåller 
flera rekordträd. De vetenskapliga kvaliteter-
na är likaså höga och naturvärdena begränsas 
blott av den blygsamma arealen. Sidbohälls-
skogen är skyddsvärd och bör bevaras. Dik- 
ning kan inte tillåtas i myren eller dess omgiv-
ningar. 

77 
UDDE I HÄLLSJÖN 
- mycket gammal 
tallskog 

I Hällsjöns södra del, på en blockrik moränud-
de, växer en mycket gammal tallskog av torr 
eller skarp ristyp. Partier av frisk ristyp med 
inslag av gran förekommer liksom enstaka as-
par och björkar. En stor del av tallarna är om-
kring 250 år gamla. Torrakor och lågor påträf-
fas endast sparsamt. Avverkningar har före-
kommit. Hällsjön besöks ofta av fiskare och 
andra friluftsmänniskor som gärna nyttjar ud-
den som rastplats. Den gamla tallskogen är 
värdefull av såväl biologiska skäl som för fri-
luftslivet. Den bör bevaras. 
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ZB 
II/1 
13 H NV  

78 
HÄLLSJÖIWUREN 
- blandmyrkomplex 
med intressant 
fågelfauna 

Hällsjömuren är ett blandmyrkomplex med 
kärr i den södra delen och en mosse i den nor-
ra. Intressantast är myrens södra halva som 
intas av två helt öppna kärr, skilda från varan-
dra av en utskjutande moränrygg. Där förekom-
mer en omfattande mosaik av fastmattor och 
lösbottnar. Varglav växer på torrträd på my-
ren. 

Tjärnen i myrens centrala del är sänkt. 
Den kantas i sin södra del av en stor gungfly-
matta, uppkommen efter sänkningen. 

Hällsjömurens fågelfauna är intressant 
med mer eller mindre regelbunden förekomst 
av tofsvipa, storspov, grönbena, enkelbecka-
sin, sånglärka, sävsparv och varfågel. I myr-
ens närhet häckar fiskgjuse och slaguggla. 

Hällsjömurens art- och individrika fågel-
fauna är beroende av att myrens status bibe-
hålls. Dikningar eller andra åtgärder som kan 
komma att påverka myrkomplexet, kan därför 
inte tillåtas.  

der utsätts för årliga översvämningar som till-
för ängarna aysevärda mängder näringsrikt 
sediment. Detta skapar förutsättningar för en 
hög växtproduktion och en typisk vegetations-
zonering. Floran på älvängarna är ofta mycket 
rik. Ur botanisk synvinkel tillhör älvängarna 
de mest intressanta biotoperna längs Testebo-
ån. Tyvärr är de utsatta för en långsam förbusk-
ning. Enda sättet att stoppa denna är återupp-
tagen hävd i någon form. Mellan Sjuforshol-
men och Lundbosjön bildar Testeboån en bred 
fjärd, Smörnäsfjärden, som vid Smörnäs öpp-
nar sig i Lundbosjön (se beskrivningen till Gäv-
le kommun objekt 59 och 60). 

Testeboån från området kring Sjuforshol-
men med Smörnäsfjärden, Lundbosjön och 
stora delar av Testeboån nedströms Lundbo-
sjön har stora botaniska och zoologiska vär-
den, en landskapsbild med få motsvarigheter, 
och hör ur friluftslivssynpunkt till det mest 
värdefulla i regionen kring Gävle-Sandviken. 
Det ligger därför i sakens natur att planering-
en för detta område måste ske med yttersta 
omsorg om den natur och de kvaliteter som 
värderingen grundar sig på. 

Det är därför inte förenligt med naturvår-
dens intressen att området kring Testeboån ex-
ploateras med stugor, camping i stor omfatt-
ning, spår, leder, fiske, båtsport etc annat än i 
sådana former att verksamheten kan bedrivas 
utan att naturvärdena tar skada. 

79 
TESTEBOÅN 

BZHFLK 
I/1 
Riks-N 
13 H NV 

Smörnäsfjärden och Lundbosjön ligger i 
Gävle kommun. 

Vid utflödet ur Mellansjön delar sig Testeboån 
i två smala fåror som inringar Sjuforsholmen. 
Huvudfåran - den östra, med Grytströmmen 
- bildar ett mycket omväxlande vattenlandskap 
med vackra forssträckor och lugna sel. 

Stränderna, med ädellövskogspartier och 
fuktängar, är av största intresse. Älvängarna 
har tidigare utnyttjats för slåtter och än i dag 
kan rester av hölador påträffas. I den ädellöv-
skogsrika strandskogen kring Sjuforsholmen 
återfinns ett av landets nordligaste spontana 
ekbestånd med många ekar av ansenlig stor-
lek. I strandskogen växer dessutom ask, asp 
och hassel. Här har vitryggig hackspett obser-
verats vid flera tillfällen. 

Fuktängar utmed Grytströmmens strän- 
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BERGET 
	

III/1 
- intressant flora 	13 G SV 

I Råbergets svaga sydsluttning finns en an-
märkningsvärd koncentration av ärtväxter; ett 
stort bestånd av vippärt, ett bestånd av back-
vial samt rikligt med vårärt och skogsvicker 
(vippärten befinner sig här i utkanten av sitt 
utbredningsområde men uppträder i Hofors på 
flera lokaler, gärna med grönstensberggrund 
och helst i hårt svallade sluttningar nära hög-
sta kustlinjen.) Vid en kolbotten, som omges 
av stora aspar, påträffas hässlebrodd och ett 
stort bestånd av trolldruva. Blåsippa växer rik-
ligt i sluttningen. Den rika floran indikerar 
grönstensberggrund. 

Det tämligen begränsade området med rik 
flora bör helst undantas från traditionellt 
skogsbruk och lövskogen bör gynnas. 

2 
	

BFL 
SURTJÄRN 
	

II/NR 
- naturreservat, 	13 G SV 
gammal skog, 
utflyktsmål 

Naturreservatet Surtjärn kännetecknas av 
gammal tallskog, rik på mycket storvuxna träd, 
med hålträd, torrakor och högstubbar. Skogen 
är en av kommunens mest urskogslika och har 
bl. a. av det skälet ett betydande pedagogiskt 
värde. Från reservatet, med markerad led för 
besökare, har man en vacker utsikt över Hyn. 

Reservatet är aysatt till skydd för en myck-
et gammal skog med flerhundraåriga tallöver-
ståndare. Det är ett omtyckt utflyktsmål. Sko-
gen bör lämnas till fri utveckling utan annan 
skötsel än underhåll av stigen. 

3 
ÅSBOTTEN 
- brant berg 
med rik flora  

BEG 
II/1 
13 G  SV  

På östra sidan av berget Åsbotten finns en vild 
men ändå lummig grönstenspåverkad rasbrant 
med gott om gamla lövträd; björk, asp, rönn 
och sälg. På i synnerhet sälg och rönn finns  

kommunens enda livskraftiga bestånd av lung-
lav. I träden finns dessutom såväl skägglavar 
som garnlav. 

Floran är mycket rik med stora bestånd 
av nordbräken, myskmåra, dvärghäxört, troll-
druva, blåsippa och vårärt. Dessutom växer här 
vippärt, backvial, skogsvicker, skogsnarv, berg-
dunört, skogssallat, grönkulla, svartbräken och 
hällebräken. I den branta klippterrängen nära 
bergets topp växer svartbräken, stenbräken 
och hällebräken och på hällmarker kan man 
finna getrams. 

Korsnäs AB har undantagit Åsbotten från 
normalt skogsbruk i aysikt att spara det som 
bolagsreservat. 

4 
	

ZHL 
GÄSSLINGEN 
	

111 /1 
- myrkomplex 	13 G SV 
med rikt fågelliv 

De båda sjöarna Gässlingen och Hyn skils från 
varandra av ett myrkomplex av flytande myr-
öar och strandkärr med högvuxen starrvege-
tation. Fågelfaunan i området är anmärknings-
värt rik med många arter änder och vadare. 
Till häckfåglarna räknas tofsvipa, enkelbecka-
sin, storspov, grönbena, drillsnäppa, fiskmås 
samt sannolikt knipa, kanadagås, gräsand och 
storskrak. Flera olika tättingar hör också till 
de bofasta. 

I förhållande till sin storlek hör detta myr-
komplex till de fågelrikaste myrarna i Gästrik-
land. Området är skyddsvärt. Åtgärder som kan 
komma att äventyra myrkomplexets värde som 
fågellokal kan inte tillåtas. 

5 
	

B 
STORÅSEN 
	

III/1 
- barrblandskog 
	

13 G SV 
med rik svampflora 

På Storåsen växer en ordinär avverkningsmo-
gen barrblandskog med anmärkningsvärt god 
tillgång på lågor - omkullfallna träd - i olika 
nedbrytningsstadier. Här har ett flertal sällsyn-
ta och hotade vedsvampar påträffats. T ex 
gräddticka (1), gullgröppa (3), ullticka (4), 
kötticka och citronticka. Siffran inom paren-
tes anger hotkategorin. 
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BF 
II/NR 
13 G SO  

Vedsvamparna är en av flera grupper or-
ganismer som är särskilt drabbade av skogs-
bruket bl.a. på grund av att tillgången till död 
ved i olika nedbrytningsstadier är mycket då-
lig i en rationellt skött skog. Det är från natur-
vårdssynpunkt ytterligt värdefullt om väsent-
liga delar av denna skog kan sparas, att död 
ved lämnas kvar i skogen och att lågor inte ska-
das i samband med avverkning. 

6 
FRITIDSOMRÅDE 
NORR OM HOFORS 

FB 
111/2 
13 G SO  

Skogarna närmast norr om Hofors är livligt 
utnyttjade som fritidsområde. Här  firms  skid-
backar vid Kulleberget och Solbergaåsen, mo-
tionsspår för både sommar och vinter, en skjut-
bana m m. 

I samband med skogliga åtgärder bör sär-
skild hänsyn tas till områdets betydelse för fri-
luftslivet. 

7 
SOLBERGADALEN 
- naturreservat, 
gammal skog  

Norr om Solbergavallen, längst in i en liten 
trång dalgång, ligger naturreservatet Solberga-
dalen. Reservatet kännetecknas av gammal 
hävdad barrskog men där växer också en yng-
re ogallrad skog. Genom reservatet rinner från 
norr en liten bäck i en brant bäckravin. 

Rörligt markvatten i ravinen och i ravin-
ens slänter ger rik tillgång till näring vilket möj-
liggjort en anmärkningsvärd koncentration av 
sällsynta skogsväxter. Här växer t ex myskmå-
ra, i Gästrikland för övrigt blott känd från Ås-
botten, skogsbräsma på sin enda växtplats i 
landskapet samt ett stort bestånd av dvärghäx-
ört. Gästrikeleden passerar genom reservatet. 

Dikning eller andra åtgärder som påver-
kar vattenflödet i reservatet kan inte tillåtas. 

6a B 8 BKF 

KULLEBERGET II/ 1 VÄRNABACKARNA II/1 

- rik flora 13 G SO - lundartad lövskog, 
gamla betesmarker 

13 G SO 

I den gamla granskogen väster om slalomback-
en på Kulleberget är floran påtagligt rik. Här 
finns Gästriklands enda förekomst av sötvedel 
samt inslag av ädla lövträd: lönn, lind och alm. 
I fältskiktet påträffas vårärt, vippärt, stinksys-
ka, underviol och andra krävande lundväxter. 

Den botaniskt intressanta granskogen vid 
Kulleberget är värd särskild aktsamhet Ädla 
lövträd bör sparas och delar av skogen bör läm-
nas att utvecklas fritt. 

6b 
FÄB 0 D BÄC  KEN  
- domänreservat, 
gammal barrskog 

B 
III / 1 
13 G SO  

Vid Fäbodbäcken, norr om Kulleberget, har en 
barrblandskog med mycket grova tallar och gra-
nar skyddats som domänreservat. Det ca ett 
ha stora reservatet innehåller bl.a. ett flertal 
200 år gamla träd. 

Värnabackarna ligger öster om stålverket i 
Hofors. Den sjö - Värnan - som tidigare fanns 
invid bruket, har gradvis fyllts igen och tagits i 
anspråk av den expanderande industrin, lik-
som en stor del av de idylliska betesmarkerna 
i sluttningen mot sjön. Sjön var helt borta i 
början av 1970-talet. I dag återstår blott en rest 
av de forna hagmarkerna. 

Den intressantaste delen av Vämaback-
arna är lövträdsbeståndet närmast stålverket. 
Här växer asp, glasbjörk, klibbal, hägg, lind och 
rönn i trädskiktet. Buskskiktet är bitvis fro-
digt med måbär och inslag av tibast. Den störs-
ta rariteten är tandrot som här har sin enda 
förekomst i länet. För övrigt påträffas bl.a. 
stinksyska, lundarv, hässlebrodd, strutbräken 
och vårärt. 

Mellan lövskogen och riksväg 80 ligger 
gamla betesmarker med enstaka stora björkar. 
Här växer bl.a. låsbräken, darrgräs och klase-
fibbla. Dessa fortfarande ganska öppna mar-
ker är på väg att växa igen. 
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Vämabackamas ängs- och hagmarker bör 
bevaras och restaureras. Efter utglesning av 
busk- och trädskikt och återupptagen skötsel, 
får kommunen därigenom tillgång till ett vack-
ert, lättillgängligt och värdefullt naturvårdsob-
jekt av stor pedagogisk betydelse. 

9 
	

KFL 
EDSKE MASUGN 
	

111/2 
- masugnsruin, 	13 G SV 
utflyktsmål 

Edske masugn är ett industrihistoriskt ut-
flyktsmål med intressanta lämningar efter mas-
ugnen, tilltalande lövrika omgivningar och bad-
plats vid sjön Edsken. I hyttan vid Edske mas-
ugn genomfördes världens första lyckade bes-
semerblåsning. 

Underhållet bör, förutom skötseln av de 
historiskt intressanta lämningarna, inriktas på 
att gynna lövskogen i omgivningarna och att 
hålla utsikten mot sjön Edsken öppen. 

lo 
	

G 
FURULUND 
	

III/ 1 
- fyndplats 	 13 G SV 
för hoforsit 

Strax väster om Hofors, alldeles intill Rv 80, 
anstår i fast klyft en mycket ovanlig bergart, 
efter fyndplatsen benämnd Hoforsit. Bergarten 
består huvudsakligen av nickel och vattenhal-
tigt magnesiumsilikat. Hoforsit uppvisar den 
märkliga egenskapen att absorbera radioaktiv 
strålning. Detta har tidigare gjort den attraktiv 
som strålningsskydd och viss brytning har fö-
rekommit. Fyndigheten är knappast hotad så-
vida brytningen inte återupptas. Brottet bör 
dock hållas öppet och all form av övertäckning 
förhindras. 

11 
GÖSKEGRUVAN 
- rik flora 
gynnad av kalk 

BG(K) 
III / 1 
13 G SO 

Den sedan länge övergivna gruvan, som egent-
ligen består av två stora öppningar med bran- 

ta väggar, omges av stora varphögar. På dessa 
har en intressant och värdefull flora etablerat 
sig, sannolikt gynnad av ett stort kalkinslag i 
varphögarna (malmmineralet i Göskegruvoma 
är magnetit och malmen bl.a. en fattig kalk-
malm). 

Runt gruvan och på varphögarna finns 
rika förekomster av trolldruva, skelört och van-
lig låsbräken, ett stort bestånd av sparvvicker, 
samt tysk fingerört, malört, harmynta, knyt-
ling,  rockentrav och sanddraba. Den sistnämn-
da är hotad och sällsynt i inlandet. 

I närheten av gruvan finns lämningar av 
den tidigare gruvarbetarbebyggelsen med hus-
grunder, stora vårdträd (lönn och ask), samt 
en och annan trädgårdsväxt. 

Göskegruvan är framför allt intressant för 
sin ovanligt rika flora med näringskrävande och 
sällsynta växter. Gruvan är, i likhet med många 
andra gruvor i kommunen, av industrihisto-
riskt värde. 

12 
LÅNGNÄS 
- fritidsområde 

Fritidsområde på Stor-Göskens norra strand 
med tilltalande landskapsbild. Landskapet är 
öppet med lövskogdungar i sluttningen mot 
sjön. Inom området finns en golfbana och vid 
Råbacka en badplats. 

13 
STORBERGET  

Storberget har tidigare varit föremål för en om-
fattande gruvhantering, men gruvdriften har 
sedan länge upphört. Många gruvhål är myck-
et gamla. Storleken på gruvhålen varierar från 
små provgropar till mycket stora öppna dag-
brott. Några har brutits till mer än 100 m djup, 
bl.a. Storgruvan med mer än 150 m till gruv-
botten. 

Störst av gruvorna är Stora Stillgruvan 
som anlades i en nästan lodrätt stående malm-
skiva, vilken var blottlagd i hällen längs en mer 
än 200 m lång sträcka. Malmkroppen upptäck-
tes redan under tidig medeltid och mot slutet 

LE 
111/2 
13 G SO  

KEG 
11/2 
13 G SO  

149 



Om naturvärdena på Körbergsklack skall 
bevaras måste skogsbruksåtgärderna begrän-
sas. Åtgärder som kan påverka vattenregimen 
i området kan inte tillåtas. Markberedning el-
ler skogsgödsling bör ej förekomma. 

16 
TJÄRNÄS 
- lövskog med 
intressant fågelliv 

ZBL 
II/1 
13 G SO 

Hoån vid Tjärnäs omges av delvis försumpad 
lövskog av gråal, klibbal och björk samt ensta-
ka aspar och lönnar. Inslaget av äldre, döende 
och döda lövträd är stort. Skogen är ofta snå-
rig med ett buskskikt av hägg och vide. I fält-
skiktet växer vitsippa, revsmörblomma, brän-
nässla, skogsfräken, kirskål och ormbär. 

— Hofors — 

av 1600-talet bröts den i tre skilda gruvor. Ef-
ter Stollgångens tillkomst 1781 (48 m under 
markytan), började gruvan kallas Stollgruvan. 
Brytningen kunde nu ske mer rationellt och 
Djupgraven i öster bröts till 118 m djup. 

Förutom Storbergets konstgjorda hål och 
gångar finns på södra sidan av berget en sju 
meter lång fossil strandgrotta. Denna bildades 
troligen efter inlandsisens aysmältning då ha-
vets vågor kunde slå mot berget. Strandgrot-
tor är ovanliga i regionen. 

Storberget uppvisar en anmärkningsvärd 
koncentration av gruvhål och andra lämning-
ar efter gruvbrytning, vilket illustrerar gruv-
näringens betydelse för Hoforsbygden. Förut-
om att Storberget är industrihistoriskt och geo-
logiskt intressant är det också värdefullt som 
utflyktsmål och studieobjekt. 

14 
KÖRBERGET 
- strövområde 

BGF 
111/2 
13 G SO  

Denna typ av skog med någorlunda ren-
odlade lövskogbestånd är idag sällsynt. Genom 
markavvattning och uppodling eller intensivt 
skogsbruk har markområden som detta tagits 
i anspråk för andra ändamål. 

Körberget, mindre än en mil från Hofors, är ett 
uppskattat utflyktsmål och strövområde. Ber-
get är barrskogbevuxet. Områden med rikare 
flora påträffas i anslutning till kalkstråk i berg-
grunden. 

15 
KÖRBERGSKLACK 
- med rik växtlighet 

BHGL 
I/1 
13 G SO 

Körbergsklack och bergets sluttning mot syd-
ost har stora botaniska värden. Bland flera säll-
synta och krävande växter märks vippärt, vår-
ärt och backvial. I närheten av ett nedlagt kalk-
brott påträffas rariteter som toppjungfrulin, 
darrgräs, sårläka, backglim, murruta och knut-
nary.  Dessutom förekommer ett flertal orkidé-
er såsom purpurknipprot, skogsknipprot, två-
blad, grönkulla, brudsporre och Jungfru Ma-
rie nycklar. 

Av särskilt intresse är förekomsten av pur-
purknipprot, vilket är den enda i länet. Vid fo-
ten av sluttningen finns små rikkärr som upp-
kommit tack vare det kalkhaltiga markvattnet 
I sluttningen. Delar av sydsluttningen är ur na-
turvårdssynpunkt skyddsvärda. 

Den ca 30 ha stora lövskogen vid Tjärnäs 
är en av de största i denna del av landskapet. 
Här har samtliga Sveriges hackspettarter ob-
serverats. Andra anmärkningsvärda fågelarter 
som noterats i Tjärnässkogen är mindre flug-
snappare, sommargylling och stenknäck. Även 
insektsfaunan har visat sig innehålla flera ar-
ter som är sällsynta i mellansverige och bero-
ende av denna naturtyp. 

Lövskogen vid Tjärnäs, med olikåldriga 
träd och döda träd i olika nedbrytningsstadi-
er, är ovanlig och rik på olika livsformer. Sko-
gen är skyddsvärd. Den bör bevaras och ut-
vecklas fritt. Ytterligare markavvattning kan 
inte tillåtas. 

17 
GRINDBERGET 
- hassellund 
vid Tjärnäs 

Hassellunden vid Tjärnäs är en lövblandskog 
med flera arter ädla lövträd som lönn, ask och 
alm. Hassel förekommer mycket rikligt och är 
inom vissa delar dominerande. Bland andra 
buskarter märks olvon, hägg, skogstry, tibast, 
måbär och druvfläder. 

BZKFL 
I/1 
13 G SO 
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Fältskiktet är rikt med arter som blåsip-
pa, trolldruva, liljekonvalj, ormbär, gökärt, visp-
starr, skogsnäva och underviol. Ett hagmarks-
liknande parti i den centrala delen med gles 
aspdominerad blandskog och stort inslag av 
hassel omges av två rena hasselbestånd. Få-
gellivet i hassellunden är rikt. 

Hassellunden vid Tjärnäs är en av Gäst- 
riklands mest intressanta 	lövskogslokaler. 
Det är ett omtyckt och välbesökt utflyktsmål 
vilket dessvärre resulterat i att slitaget tidvis 
är påtagligt. Till skydd för vegetationen bör res-
triktioner om bl.a. blomplockning införas. Has-
sellunden är skyddsvärd. 

ter om sjön, liksom angränsande åkermarker, 
erbjuder goda rastplatser för vadare under år 
med riklig vårflod. Sjön är också en viktig häck-
ningslokal för bl.a. änder. 

I Särstasjön, liksom i Hoån nedströms 
sjön, finns en del ovanliga vattenväxter som 
blomvass, sjöranunkel, kransslinga och vatten-
aloe. Hoån, med lummiga stränder och sling-
rande lopp, är ett attraktivt kanotvatten, far-
bart från Berg i Torsåker via Ottnaren och Äl-
tebosjön till Hammarby. 

De sanka markerna runt Särstasjön bör 
bevaras och hållas öppna genom bete. 

18 KBF 21 B 
VIBYHYTTAN 111/2 GRANSKOG MELLAN III/1 
- välskött hyttruin 13 G SO GUSTAVSBERG 13 G SO  

OCH ÄLTEBO 
Hyttruinen vid Vibyhyttan är kulturhistoriskt 
intressant. Dammen vid hyttan är restaurerad. 
Omgivningarna runt hyttan hålls öppna liksom 
slagghögarna. Det hävdade området uppvisar 
en intressant torrängsflora med bl.a. darrgräs, 
vårstarr och ängsgentiana. 

Vibyhyttan är ett värdefullt utflyktsmål. 
Underhållet av omgivningarna bör bestå. 

19 
DAMMSJÖN 
- fågelsjö 

ZFL 
III/1 
13 G SO 

Den ringa arealen till trots är Dammsjön en 
intressant fågelsjö. Främst har den uppmärk-
sammats för sin ovanligt täta population av 
svarthakedopping. Dammsjön är värdefull för 
naturstudier och som utflyktsmål. 

20 
SÄRSTASJÖN 
- fågelsjö 

Särstasjön är en grund, näringsrik slättsjö i 
jordbruksbygd. Den har en rik vattenvegeta-
tion men är framför allt en intressant fågelsjö. 
På grund av Hoån, som flyter genom sjön, blir 
den tidigt isfri och är då en värdefull rastplats 
för fåglar under vårsträcket. Här rastar fram-
för allt sångsvan och änder, t ex knipa, kricka 
och bläsand. De sanka markerna norr och väs- 

Mellan gårdarna Gustaysberg och Hallarsbäck 
återfinns en ängsgranskog med anmärknings-
värt rik flora. I torrare partier förekommer ym-
nigt med blåsippa och skogstry samt måbär och 
olvon. Fuktigare sänkor kännetecknas av rika 
förekomster av dvärghäxört, gullpudra och 
skogsstjärnblomma. I skogen finns inslag av 
alm. På en kulle i områdets östra del, med asp 
som dominerande trädslag, finns ett mycket 
rikt bestånd av lungört. Detta är möjligen den 
enda kända förekomsten i Gästriklands inland. 

Skogen bör brukas med stor hänsyn till 
den värdefulla floran. Skuggande träd bör spa-
ras liksom lövträd, särskilt alm och kullen med 
aspskog. Markavvattning bör inte förekomma. 

22 
	

KB 
ÄLTEBO 
	

III/1 
- blandlövhage 
	

13 G SO  

Vid Ältebosjöns nordvästra strand finns en 1,7 
ha stor blandlövhage, en rest av de forna fo-
dermarkerna. I hagens kanter växer björk, gran 
och ek samt buskar av en, björk och al. I fält-
skiktet finns flera hävdgynnade växter som 
ängsnejlika, kattfot, stor blåklocka och orm-
rot. Området innehåller även äldre åkerstruk-
turer och odlingsrösen. 

Hävdintensiteten i hagen är svag till mått-
lig och svaga spår av gödselpåverkan finns i 
en del av den. Hagmarken har trots det ett be- 

ZHFL 
II/1 
13 G SO 
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tydande värde som en av länets få blandlövha-
gar med ek i trädskiktet och en välutvecklad 
torrängsvegetation. Den framtida hävden bör 
säkerställas. 

har dessutom drabbats av mycket kraftig ero-
sion. Den rika floran motiverar särskild natur-
vårdshänsyn i samband med skogsbruk. 

25 GBLF 
BH 23 SÖDERÅSEN I/NR/1 

KNIVSÅSGRUVO RNA III/1 - klapperstensfält, Riks-N 
- bäckravin 
med rik flora 

13 G SO intressant flora 13 G SO 

Vid Knivsåsgruvoma rinner en liten bäck ut-
för Knivsås västra sluttning. Bäcken tillförs vat-
ten genom flera källor som väller fram i ravin-
ens kanter. Tack vare god näringstillgång, rör-
ligt markvatten och hög mullrikedom, är växt-
ligheten i ravinen mycket rik. I de blöta parti-
erna finns mattor av dvärghäxört, gullpudra, 
äkta förgätmigej och bäckbräsma. I ravinen 
finns också en rik förekomst av trolldruva och 
i torrare lägen, högre upp på ravinens kanter, 
växer vårärt. 

Skogen i ravinen bör sparas. Markavvatt-
fling som påverkar ravinen bör inte tillåtas. 

24 
RYMNINGSBERGET 
- granskog 
med rik flora 

B 
III/1 
13 G SO 

I Rymningsbergets östsluttning växer en gran-
skog med påfallande rik flora. I sluttningen 
finns också en bäckravin. Berggrunden är kal-
ciumförande grönsten vilken ger sig till känna 
som en tydlig kalkpåverkan på vegetationen. 

Ovanför ravinen, på sluttande gräsdomi-
nerad mark, växer grönkulla, blåsippa och vår-
ärt. I en sänka, där vatten synbarligen blir stå-
ende vid snösmältningen, påträffades nästrot 
1992 - det första fyndet av nästrot från Gäst-
riklands inland. I bäckravinen växer sårläka, 
dvärghäxört, äkta förgätmigej och bäckbräsma. 
På planare mark  firms  bland granarna ett be-
stånd av ett tiotal stora askar med rikt upp-
slag av asksly. På en granlåga intill askbestån-
det har gräddticka (hotkategori 1) påträffats. 

Granskogen på Rymningsbergets slutt-
ning har högt naturvårdsvärde och stora bota-
niska bevarandevärden. Värdet begränsas nå-
got av att skogen är dikad. Diken i sluttningen  

Söderåsen hör till de ostligaste utposterna av 
det sydnorrländska bergkullandskapet och in-
går i den gränszon som benämns den natur-
liga Norrlandsgränsen. 

När inlandsisen smälte bort från södra 
Norrland låg Söderåsen oskyddad för Ancylus-
sjön. Moränen på sluttningarna kunde bear-
betas av vågorna som lämnade renspolade häl-
lar eller vidsträckta klapperstensfält efter sig. 
På bergets nordostsluttning, upp till den väl 
markerade högsta kustlinjen, finns därför vid-
sträckta klapperstensfält med mäktiga terrass-
vis anordnade strandvallar (stormstrandlinjer) 
uppbyggda av mer eller mindre rundade ste-
nar. Området, som benämns Vågorna, är glest 
bevuxet med framför allt gran, men där finns 
också stora trädlösa stentorg, upp till 200 m 
långa och 75 m breda. 

I den sydöstra delen finns kalspolade häll-
marker som är tydligt påverkade av översilan-
de basiskt vatten. Där är vegetationen rik med 
inslag av sällsynta växter som klippbräcka, 
backskafting, fågelstarr, liten fetknopp, brud-
sporre, backglim mm. På en öppen äng högre 
upp i sluttningen växer rikligt med stor blå-
klocka och ett stort bestånd av vippärt. Ned-
anför den brantaste sluttningen återfinns grön-
stenspåverkade gräsmarker med fältgentiana, 
sårläka, darrgräs, låsbräken, hårstarr, grönkul-
la mm. 

På privat initiativ har vandringsstigar och 
rastplatser anlagts på berget. Därigenom un-
derlättas allmänhetens möjligheter att besöka 
olika delar av berget, studera klapperstensfäl-
ten och njuta av den milsvida utsikten. 

Klapperstensfälten kan ta allvarlig skada 
av t ex skogsmaskiner. Skogsbruk bör därför 
inte bedrivas i de glest beskogade centrala de-
larna av Vågorna. I klapperstensfältens ytter-
områden bör eventuellt skogsbruk endast be-
drivas under vinterförhållanden med maskiner 
som inte skadar de geologiskt intressanta for-
mationerna. En betydande del av Vågorna har 
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Vågorna på Söderåsen. 	 Foto: Anders Malmborg  

skyddats som naturreservat. Vågorna är i sin 
helhet av riksintresse för naturvård. Ett per-
manent skydd av delar av riksintresset är mo-
tiverat. 

26 
ERIK-LARS 
- hackslått 

LKB 
11/i 
13 G SO 

Erik-Lars i Åsmundhyttan ligger i det småku-
perade och omväxlande odlingslandskapet i 
Storåns dalgång. Till gården hör en liten hack-
slåttrest på 0,5 ha på åkerrenen invid tillfarts-
vägen, mellan gården och den gamla landsvä-
gen. Ängsmarken har inte skötts systematiskt 
på senare tid men årlig slåtter återupptogs 
1991. 

I fältskiktet finns flera utpräglat slåtter-
gynnade växter, bl.a. darrgräs, vårstarr, vår-
fingerört, rödkämpar, fältgentiana och låsbrä- 

ken.  Dessutom växer här ormrot, rödklint och 
stagg. Gårdsmiljön är ålderdomlig och vackert 
välhållen i gammal stil. 

Ängsmarken vid Erik-Lars har sitt främ-
sta värde i den artrika floran. Det är värdefullt 
om den framtida hävden av hagmarken kan sä-
kerställas. 

27 
KLOCKSBERG 
- utsiktsberg med 
botaniska värden 

Klocksberg, av röd Hedesundagranit, reser sig 
högt över slätten sydost om Torsåker med stor-
slagen utsikt över bygden. Bergets topp består 
av frispolade lavklädda hällmarker med gles 
hällmarkstallskog. Enligt en gammal uppgift 
har fjälltagellav vuxit på berget men laven har 
inte kunnat återfinnas på senare år. En lodrät 
klippvägg är däremot tätt bevuxen med violett- 

FLB 
111 /2 
13 G SO 
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31 
KRATTE MASUGN 
- fritidsområde med 
kulturhistoriska 
värden, fågelsjö 

FKLZ 
11/2 
13 G SO  

Vid Kratte Masugn finns rika och välbevarade 
lämningar efter bruksepoken. Den f d skogs-
bruksskolan ägs idag av Gävle kommun. An- 
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grå tagellav, vilken tillhör hotkategori 2 (sår-
bar). På det finmaterial - sand - som spolats 
ner från Klocksberg och ansamlats vid bergets 
nordost och nordvästsida, växer glesa bestånd 
av mosippa. 

Utsikten från Klocksberg över Torsåkers-
bygden är storslagen. Berget är därför ett om-
tyckt utflyktsmål. Skogsbruket på Klocksberg 
bör bedrivas med särskild hänsyn till bergets 
betydelse för friluftslivet. Hällmarkstallskogen 
bör undantas från skogsbruk. Terrängkörning 
är inte tillåten på berget. 

28 
OTTNAREN 
- rastlokal 
för storskrake 

ZL 
III/ 2 
13 G SO 

Ottnaren - kommunens största sjö - omges till 
största delen av skog, men utmed sjöns syd-
västra strand finns också betydande arealer 
jordbruksmark. Vegetationen i delar av Ottna-
ren tilltar snabbt, särskilt i inloppet från Sär-
stasjön. Runt sjön finns ett stort antal fritids-
hus. 

Ottnaren har en betydande attraktion - 
den årliga ansamlingen av storskrake i sjöns 
centrala delar. 1975 räknades inte mindre än 
ca 4 000 fåglar och årligen observeras åtmins-
tone något 1000-tal. Denna extremt stora an-
samling av storskrake ger sjön rangen som 
rastlokal av internationell betydelse. Haysörn 
observeras regelbundet vid åtel vintertid.  

tio meter djupa vindlande raviner i lätterode-
rade mäktiga sandavlagringar. I ravinerna är 
vegetationen lummig med inslag av hänsyns-
krävande skogsarter som spindelblomster och 
spädstarr. 

Vid Gropbacka  firms  också lämningar ef-
ter en damm, kanaler och andra anläggningar 
från bruksepoken. Jämmalm och kalk har bru-
tits i Gropbackas närhet. Vattnet uppfordra-
des ur gruvorna med hjälp av stånggångar. 
Gästrikeleden passerar förbi Gropbacka och 
den raststuga som enligt traditionen var Erik 
Axel Karlfeldts diktarstuga när han tjänstgjor-
de som informator vid Kratte masugn. 

För att de botaniska värdena skall bestå 
är det önskvärt att hävden återupptas med slåt-
ter eller bete. Skogsbruk bör bedrivas med sär-
skild hänsyn till det höga naturvärdet. Ravin-
erna bör undantas från allt skogsbruk. För att 
undvika markskador bör avverkning ske vin-
tertid. Traditionell markberedning bör inte fö-
rekomma. 

30 
LILLSJÖN 
- sluttningskärr  

Vid Lillsj öns nordöstra ände finns en bäck, 
omgiven av ett mycket fuktigt sluttningskärr i 
gammal granskog. Här är floran mycket rik med 
bl.a. kommunens största förekomst av såväl 
tvåblad som skogsknipprot. Även brudsporre 
växer i kärret. 

BH 
II/ 1 
13 G SO 

Översilningsmarkerna i Kopparåsens 
sluttning är av stort botaniskt värde. De är 
känsliga för mekanisk påverkan av till exem-
pel skogsmaskiner. De bör därför undantas 
från åtgärder som kan skada den rika floran. 
Dikningar som påverkar kärret eller dess vat-
tentillförsel kan inte tillåtas. 

29 
GROPBACKA 
- ravinlandskap 

BGK 
III/ 1 
13 G SO  

Vid Gropbacka fanns ursprungligen ett soldat-
torp som med tiden övergick till fäbod. Spåren 
efter denna epok finner man i den igenväxan-
de hagmarken med gamla glest spridda björ-
kar och sälgar i områdets nordöstra del. Där 
växer hävdgynnade arter som brudsporre, lås-
bräken och darrgräs samt skogstry, skogsvick-
er, underviol och vårärt. Den angränsande sko-
gen är påfallande rik med t ex tibast, tvåblad 
och vårärt. 

Gropbacka kännetecknas av ett ravinland-
skap, skapat av bäckar som skurit ut mer än 
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läggningen utnyttjas som lägergård, kursgård, 
konferenslokal, lägerskola m m. Omgivningar-
na kring "Kratten" är parkartade med plante-
rade ädla lävträd som ask och lönn och bota-
niska rariteter som knölbräcka, harris, körvel 
och rosendunört, möjligen odlade och förvil-
dade. Där finns också naturliga torrbackar med 
mandelblom, vårförgätmigej etc. 

33 
BODAS 
- attraktivt 
jordbrukslandskap 
och flyttfågelstråk 

LZKG 
11/2 
Riks-K 
13 G SO 

Förutom Gästrikeleden, som passerar ge-
nom Kratte Masugn, finns i omgivningarna 
både motionsspår, naturstig och en strövvän-
lig natur med många sevärdheter från bergs-
manstiden. 

Krattdammen är känd för sina flytande 
öar. De bildades av att växttäcket lossnade och 
flöt upp i samband med att dammen skapa-
des. Trots att sjön är relativt liten och närings-
fattig har den en rik fågelfauna. Där häckar 
exempelvis knipa, kricka, vigg, kanadagås, 
storspov, skrattmås och fiskmås. 

32 
LARS-LARS 
- öppen hagmark 

KLB 
II/1 
13 G SO 

Lars-Lars ligger i ett småkuperat och mång-
formigt landskap i Nyhyttans by. Till gården 
hör två öppna hagmarker på ömse sidor om 
byvägen med en sammanlagd areal på 1,6 ha. 
Av hävdgynnade växter i hagarna märks lås-
bräken, darrgräs, rödklint, ängsnejlika, vår-
starr, kattfot, stagg och ormrot. 

En trägärdsgård omgärdar delar av betes-
marken där man också finner odlingsrösen och 
äldre åkerstrukturer. Gårdens brukningshis-
toria sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Hag-
markerna hävdas med fårbete sedan 1940-ta-
let. All mark på gården, inklusive åkermarken, 
är opåverkad av handelsgödsel. Andra störan-
de ingrepp förekommer inte heller. 

Hagmarkerna vid Lars-Lars har ett högt 
naturvårdsvärde genom den långa hävdkonti-
nuiteten, artrik flora, vacker landskapsbild och 
frihet från negativ påverkan. Den framtida häv-
den av hagmarkerna bör säkerställas.  

Den nästan nio km långa dalgången vid Bodås 
är vid Bagghyttan i söder trång och djup, men 
övergår mot Åsmundhyttan i norr till en allt 
mer öppen och flack dal. Bodåsgruvan i södra 
delen av dalen ägs av Sandvik AB och lades 
ned 1979. I övrigt präglas dalen av sitt jord-
bruk. 

Det öppna och mycket tilltalande landska-
pet karaktäriseras av åker- och betesmarker 
med enstaka träddungar och åkerholmar. Da-
len inramas av skogsklädda berg. I kanten mel-
lan skogen och det öppna jordbrukslandska-
pet ligger gårdarna spridda. 

En mindre ås har delvis fått utgöra un-
derlag för riksväg 68 som löper parallellt med 
järnvägen i dalens västra sluttning. 

Bodåsdalen räknas som ett av de viktigas-
te flyttfågelstråken i denna del av landet. Rov-
fågelsträcket under hösten tillhör de stora be-
givenheterna för länets ornitologer. 

Bodåsdalen är av riksintresse för kultur-
minnesvård. 

34 
BYSJÖN 
- fågelsjö 

Bysjön är, det lilla formatet till trots, den kan-
ske främsta fågellokalen i Hofors. Bysjön är en 
näringsrik slättsjö med hög produktion och rik-
lig växtlighet. I sjön rastar många av de vanli-
ga slättsjöfåglarna, men också för trakten ovan-
liga fåglar som skedand, stjärtand, årta, snat-
terand, salskrake och svarthakedopping. 

De sankmarker runt Bysjön som över-
svämmas under vårfloden erbjuder förnämliga 
rastplatser för vadarfåglar. Storspov och tofs-
vipa kan ses i stort antal men också grönbena, 
gluttsnäppa och svartsnäppa. Bysjön har ock-
så uppmärksammats som en betydelsefull rast-
lokal för sångsvan, med flockar som kan upp-
gå till hundratals fåglar under såväl vår- och 

ZL 
II/1 
13 G SO  
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höststräcket. Bland häckande slättsjöarter kan 
nämnas skrattmås, sothöna och knölsvan. 

Öster om Bysjön finns några vattenfyllda 
lergravar där bl.a. knölsvan och svarthakedop-
ping har häckat och där rörhöna ofta observe-
rats. Dammarna har en hög biologisk produk-
tion som skapar förutsättningar för ett intres-
sant fågelliv. Dammarna utgör ett gott kom-
plement till Bysjön. 

I såväl Bysjön som lergravarna öster där-
om har tippning av schaktmassor, rivningsbrå-
te etc förekommit Detta är inte förenligt med 
naturvårdsintresset. 

Hagen i Österhästbo är fri från såväl han-
delsgödselpåverkan som andra störande in-
grepp och har dessutom ett högt värde som en 
av de få blandlövhagama i länet. Det är ange-
läget att den framtida skötseln av hagen kan 
säkerställas. 

37 
FÄBODS 
- öppen äng 
och träd- och 
buskbärande äng 

KBL 
I/1 
13 G SO 

  

I sydsluttning mot Fäbodsjön ligger vid Fäbods 
en 2,3 ha stor hävdad ängsmark, omgiven av 
skog och brukade åkrar. Ängsmarken fördelar 
sig på 0,9 ha intensivt hävdad öppen äng och 
en svagare hävdad 1,4 ha stor träd- och busk-
bärande äng. 

35 
SÖRÄNG 
- öppen hagmark 

BK 
II/1 
13 G SO 

Till gården Söräng i Österhästbo hör två öpp-
na hagmarker på tillsammans 1,5 ha. Hagarna 
sammanbinds av tät granskog som djuren har 
tillgång till, men som knappt betas. 

I fältskiktet finns flera hävdgynnade väx-
ter, bl.a. blåsuga, kattfot, rödklint, grönkulla, 
stagg, ormrot och stor blåklocka. I hagarna 
finns odlingsrösen och rester av äldre åkrar. 
Enligt brukaren har marken ursprungligen 
varit slåttermark men på senare tid har den 
under en lång period hävdats med bete. 

Hagarna vid Söräng har ett högt bevaran-
devärde genom den artrika floran och den långa 
obrutna hävdkontinuiteten. Det är därför an-
geläget att den fortsatta hävden säkerställs. 

36 
ÖSTERHÄSTBO 
- blandlövhage 
och betad skog 

BKL 

111/2 

13 G SO  

Centralt i byn Österhästbo finns en opåverkad 
rest av gamla fodermarker - en smal blandlöv-
hage på knappt ett hektar. Bredvid hagen finns 
ett skogsparti på 3,5 ha, delvis glest och betat 
men också med stora aysnitt tät opåverkad 
skog. Hagmarken har ett busk- och trädskikt 
av björk, gran, hassel, ask, al, tall och en. Darr-
gräs, slåtterfibbla och ormrot påträffas i fält-
skiktet. 

Den öppna ängsmarken tillhör de artrikas-
te grässvålarna i länet. Där växer jungfrulin, 
brudsporre, fältgentiana, mandelblom, svart-
och rödkämpar, gullviva, ängshavre, darrgräs 
och knägräs. Jungfrulinet växer här på en av 
blott några få kända ängslokaler i länet. 

I delar av området finns rester av en trä-
gärdsgård. Ängarna har länge hållits öppna 
genom slåtter eller bete. Den sista 30-årsperi-
oden har marken hävdats med årlig lieslåtter. 
De träd- och buskbevuxna delarna har de se-
naste åren röjts årligen och slagits vissa år men 
sedan 1987 sker årlig lieslåtter av hela områ-
det. 

Fäbods har hög prioritet för bevarande 
bland annat på grund av den anmärknings-
värt artrika ängsfloran, den långa obrutna häv-
den och den vackra landskapsbilden. Ängs-
markerna vid Fäbods hör till de högst värdera-
de i länet. Det är därför mycket viktigt att den 
framtida hävden säkerställs. 

38 
STORLINDEN 
- gammal lind, 
domänföremål 

Vid Stillarens östra strand växer en mycket stor 
lind, som någon meter ovanför marken grenar 
sig i tre grova huvudstammar. Linden uppskat-
tas vara över 200 år gammal. 

B 
III/1 
13 G SO  
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39 
DANSARBERGET 
- utflyktsmål 
och jättegryta 

GF 
111/2 
13 G SO 

Dansarbergets sluttning mot öster intas av 
hällmarkstallskog. I sluttningen finns Dansar-
grottan - en 5 m djup jättegryta med en diame-
ter på 2 m. I Dansargrottan har kommunens 
enda hällristning, ett solhjul, påträffats. Ber-
get är av visst värde som utflyktsmål och ströv-
område. 

40 
GAMMELSTILLA 
YSTMYRAN 
BREDMOSSEN 
- bruksmiljö, 
bruksdammar, myrar 
med värdefullt djurliv 

ZBHGKL 
I/NR/1 
Riks-N 
12 G NO 
13 G SO 

I omgivningarna kring det vackert belägna bru-
ket Gammelstilla återfinns tre värdefulla na-
turvårdsobjekt: 

— Hofors — 

D Gammelstilladammama, ursprungligen an-
lagda för att trygga brukets behov av vatten-
kraft. 
▪ Ystmyran som förutom själva myren även 
omfattar ett lövdominerat sumpskogsområde 
norr om och i anslutning till myren. 
▪ Bredmossen, ett stort nästan opåverkat 
myrkomplex med vidsträckta öppna myrytor. 
Skyddat som domänreservat 1987. 

Till dessa kommer Gammelstilla bruk med 
många välbevarade byggnader och andra läm-
ningar från bruksepoken. 

Bruket och dammarna är av stort kultur-
och industrihistoriskt intresse. Dammarna är 
värdefulla fågelsjöar, bl. a. som häckningsplats 
för många krävande arter. 

Ystmyran och det anslutande lövdomine-
rade sumpskogsområdet är en värdefull vilt-
och fågelbiotop. Den rika tillgången på lövskog 
är viktig för flera arter hackspettar och många 
andra fågelarter. Den sällsynta och utrotnings-
hotade vitryggiga hackspetten har haft en sta-
bil förekomst vid Ystmyran. 

Bredmossen är egentligen ett stort kom-
plex av våtmarker. Det består i söder av en 

Bredmossen. 	 Foto: Peter Ståhl 
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— Hofors — 

koncentrisk mosse, svagt välvd och i ett tidigt 
utvecklingsstadium och i norr av plana öppna 
kärr och strandområden med insprängda 
skogsholmar kring Övre Dammen. Samman-
taget bildar de ett mycket värdefullt våtmarks-
område. Fågelfaunan är ovanligt rik och vane-
rad. Bredmossen har klassats som en av Gäst-
riklands förnämsta fågelmyrar. 

Gammelstilla bruk med Gammelstilladam-
marna, Ystmyran och Bredmossen är redan var 
för sig skyddsvärda. Tillsammans utgör de en 
anmärkningsvärd koncentration av värdefulla 
naturvårdsobjekt. 

En förutsättning för att de höga kvalite-
terna skall bestå är att myrar och andra våt-
marker undantas från alla åtgärder som på-
verkar vattenbalansen, att lövskog i största 
möjliga utsträckning bevaras och att anlägg-
ningarna, tillhörande Gammelstilla bruk, un-
derhålls. 

Bredmossen, Gammelstilladammarna och 
Ystmyran är i sin helhet av riksintresse för 
naturvård. Gammelstilla-Bredmossens domän-
reservat har ombildats till naturreservat. 

41 
ÖRTBACKEN 
- öppen hagmark 

Örtbacken, norr om Gammelstilla, är en 2 ha 
stor opåverkad hagmark i vidsträckta för öv-
rigt konstgödslade betesmarker. Hagmarken 
består av några högre liggande, steniga morän-
ryggar som förutom några spridda enbuskar 
är helt öppen. 

Här finns en artrik flora med bl.a. man-
delblom, låsbräken, blåsuga, ängshavre, darr-
gräs, piggstarr, vårstarr och kattfot. Örtback-
en har hävdats väl och kontinuerligt under 
mycket lång tid vilket tillsammans med den art-
rika floran ger den högt värde. Den framtida 
skötseln av Örtbacken bör säkerställas. 

42 
VÄSTANHEDE 
- öppen hagmark 
och betad skog 

Västanhede ligger omedelbart öster om Nedre 
Dammen i Gammelstilla. Gårdens 42 ha stora  

betesmarker räknas till länets mest värdefulla 
ängs- och hagmarksobjekt. Betesmarkerna vid 
Västanhede ligger till större delen i Sandvikens 
kommun (objekt nr 58). 

43 
UGGLEBO 
- öppen hagmark 
och betad skog 

KLB 
II/1 
12 G NO 

Till gården Ugglebo i Nyhyttan hör en 3 ha stor 
öppen hagmark och 1,5 ha betad skog. Den 
öppna hagmarken består av två skilda områ-
den, ett vid vägen öster om gården och ett an-
nat omedelbart norr om gården. Det förstnämn-
da är bitvis artrikt med bl.a. brudsporre, lås-
bräken, blåsuga, darrgräs, rödkämpar, svart-
kämpar, pillerstarr och slåtterfibbla. I den be-
tade skogen väster om gården växer en gles 
tallskog med en ofta välutvecklad grässvål. 
Skogsarter som kruståtel, skogskovall och blå-
bär dominerar men mer utpräglade ängsarter 
som kattfot, blåsuga och ängsfryle finns ock-
så. 

Odlingslandskapet vid Ugglebo är lätt ku-
perat, ålderdomligt och mycket vackert. Hag-
marken och den betade skogen har betats un-
der lång tid, under senare år delvis av hästar. 
Hagmarken nära vägen, som är den botaniskt 
mest intressanta, har under senare år bara 
skötts genom röjning av lövsly. Intensifierad 
hävd med lieslåtter skall återupptas. 

Ugglebos fodermarker är mycket värdeful-
la genom sin mångformighet, den anrika flo-
ran med flera ovanliga ängsväxter, en väl och 
kontinuerligt hävdad skog och vacker land-
skapsbild. Den framtida skötseln av Ugglebos 
hagmarker bör säkerställas. 

44 
BAGGHYTTAN 
- öppen hagmark 

Bagghyttan är en av de sydligaste byarna i 
Bodåsdalen. Till en av gårdarna i byn hör en 
hagmark på 3,5 ha, vackert belägen i en ost-
vänd moränsluttning med utsikt över åker-
markerna i den trånga dalgången och med järn-
vägen som gräns mot väster. Bortsett från 
spridda kanel- och nyponrosbuskar är hagen 
så gott som öppen. Fältskiktet är mycket art-
rikt med flera intressanta ängsväxter, bl.a. 

KBL 
II/1 
13 G SO  

BKL 
I /1 
13 G SO 

KLB 
III / 1 
12 GNU 
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Kårsberget påverkades av avverkningar för 
i det närmaste 100 år sedan och har därmed 
en för Gästrikland ovanligt lång tid av orörd-
het. Den skogliga kontinuiteten kan spåras 
långt bakåt i tiden. Ur skoglig synpunkt är stora 
delar av berget att betrakta som impediment. 
Kårsberget är skyddat som domänreservat. 

47 
STORKÄLLAN 
- stor och djup källa 

HG 
III/1 
12 G NO  

Storkällan söder om Kårsberget är Brickbäck-
ens källflöde. Källan, som är djup och mycket 
stor med en diameter på ca 10 meter, omges 
av barrskog Källan och bäcken från källan om-
ges till stor del av hyggen och ungskog. 

Storkällan har ett högt naturvårdsvärde. 
Det är viktigt att källan och bäcken inte ska-
das av åtgärder i skogsbruket. 

48 
BRICKBÄCKEN 
- djup ravin 
med yppig växtlighet 

GB 
III/1 
12 G NO  

— Hofors — 

finns rikligt med det för länet sällsynta jung-
frulinet. Dessutom växer här låsbräken, darr-
gräs, vårfingerört, kattfot, ormrot, rödklint, 
stagg och ängsvädd. 

Hagmarken har lång kontinuitet som be-
tesmark. Den betades fram till och med 1990, 
de sista åren med häst. Efter att hävden upp-
hört går igenväxningen dessvärre snabbt. Be-
tesmarken i Bagghyttan, med sin artrika och 
ovanliga ängsflora, har ett betydande natur-
vårdsvärde. Det är därför önskvärt att hävden 
återupptas och att den framtida skötseln sä-
kerställs. 

Bagghyttan ligger i Bodåsdalen, som är av 
riksintresse för kulturminnesvård. 

46 
KÅRSBERGET 
- domänreservat, 
gammal skog 

BGL 
III/1 
12 G NO 

De mest värdefulla delarna av Kårsberget om-
fattar hällmarker kring bergets topp samt 
blockbranten och sluttningen mot öster. Ber-
gets nordostsida är brantast med jättelika gra-
nitblock och lodytor. 

Kårsberget gränsar mot kulturskog och 
väg. På bergets topp och höjdplatå växer häll-
markstallskog av skarp eller torr ristyp. Bran-
ten mot östsluttningen domineras däremot av 
blandskog med björk, asp och gran samt sprid-
da äldre tallar. 

Kolning förekom vid Kårsberget kring se-
kelskiftet. En del grövre skog sparades emel-
lertid och skogliga åtgärder har inte förekom-
mit sedan dess. Några äldre tallar är mellan 
200 och 250 år gamla. 

45 
SÖRGÅRDEN 
- öppen hagmark 

KBL 
II/1 
12 G NO 

Sörgården ligger vackert i den trånga södra 
delen av Bodåsdalen. Genom gårdens marker 
flyter en bäck vars ravin idag utgör en 2,8 ha 
stor, i huvudsak öppen hagmark. Betesmar-
ken är variationsrik med flera olika vegetations-
typer. I hagmarkens norra litet magra del åter-
finns ett glest trädskikt av unga tallar samt 
spridda enbuskar. 

Grässvålen är bitvis mycket artrik med fö-
rekomst av bl.a. fältgentiana, blåsuga, slåtter-
fibbla, darrgräs och bockrot. På några ställen i 
ravinens botten växer björk och klibbal. Av 
hävdgynnade växter noteras stagg, ormrot, röd-
klint, kattfot och vaxskivlingar. 

Hagmarken, som fortfarande betas, ger 
intryck av att ha en lång kontinuitet som fo-
dermark. Spår av handelsgödsel  firms  fläckvis, 
bl.a. i anslutning till angränsande åkermark. 
Sörgårdens välhävdade hagmarker, med lång 
hävdkontinuitet, har bl.a. höga floravärden. De 
är väl värda att bevara. Den framtida skötseln 
av hagmarkema bör säkerställas. 

Sörgården ligger i Bodåsdalen, som är av riks-
intresse för kulturminnesvård. 

Brickbäcken rinner mot norr i ett svagt me-
andrande lopp, djupt nedskuren i sandiga av- 

159 



lagringar och bildar en mycket djup och vack-
er bäckravin. I ravinen växer granskog. Ravi-
nen kännetecknas i övrigt av en yppig om än 
inte artrik växtlighet, dominerad av ormbun-
kar. Spindelblomster och jungfru marie nyck-
lar förekommer mycket rikligt. I bäcken finns 
ett mycket livskraftigt bestånd av inplanterad 
bäckröding. 

För att den vackra men känsliga ravinen 
med sin intressanta flora inte skall skadas bör 
den undantas från skogsbruk. Markavvattning, 
som påverkar bäckravinen, kan inte tillåtas. 

49 
KÖPMANSMOSSEN 
-  orört  moss ekomplex 

GH 
III/NR 
12 G NO 
13 G SO 

— Hofors — 

norra halva intas av en tydligt strängad mosse 
som är glest skogbevuxen utom i kanterna. I 
komplexets södra del  firms  två plana och skogs-
bevuxna mossar, omgivna av ett stort blött 
strängkärr. 

Köpmansmossen är orörd och uppvisar fle-
ra intressanta myrtyper, bl.a. länets sydligas-
te ensidigt sluttande mosse. Myren är häck-
ningsplats för trana, grönbena och tofsvipa. I 
de äldre barrskogbestånden öster om myren 
förekommer ett stort tjäderspel. 

Köpmansmossen samt de glesa äldre be-
stånden av gran och tall öster om mossen skyd-
dades som domänreservat 1987 och ombilda-
des till naturreservat 1996. 

Köpmansmossen bildar ett myrkomplex av tre 
väl ayskilda mossar, omgivna av kärr. Myrens 

Köpmansmossen. 	 Foto: Peter Ståhl 
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— Bollnäs — 

1 
RIK KÄRR 
VII SÖROMÅSEN 
- sluttningsmyr 
med rik flora 

BHK 
II/1 
15 G NV  

Vid Söromåsen, 200 m söder om Haga finns ett 
litet öppet rikkärr, bildat i anslutning till kraf-
tiga källflöden i skogen ovanför den egentliga 
myren. Kärret sluttar tydligt och är uppdelat i 
flarkar (huvudkällan används som lokal vat-
tentäkt). 

Kärret hyser en artrik flora med ovanligt 
många rikkärrsväxter, bl.a. sällsynta arter som 
tagelsäv, smalfräken och källört. Trots den be-
gräns ade storleken är rikkärrsfloran förvå-
nansvärt komplett. Myren torde vara ett av de 
finaste rikkärren i Bollnäs kommun. 

I myrens nerkant finns rester av en för-
dämning som troligen anlagts för att förbättra 
slåtterutbytet. Tvärs över myren finns också 
rester av en gärdsgård. 

Rikkärret vid Söromåsen har stora bota-
niska värden. De kulturhistoriskt intressan-
ta lämningarna efter äldre brukningsformer 
stärker naturvärdet. Myren får ej dikas.  

återfinns i Los. På källkupolen växer smaldun-
ört och i den sydöstra kanten ett par buskar av 
glansvide. Ingen av dessa återfinns på närma-
re håll än i Los sockens kalkområde. 

Mosstäcket består nästan helt av brun-
mossor t ex rikkärrsmossorna guldspärrmos-
sa och praktklomossa samt gyllenmossa som 
likaledes föredrar rikkärr. Några vitmossor fö-
rekommer varav rikkärrsarten purpurvitmos-
sa är en av de vanligaste. 

Rikkärret vid Högmyran hör till de allra vär-
defullaste och mest skyddsvärda i Bollnäs kom-
mun vilket motiveras av både hydrologi och flo-
ra. Åtgärder som påverkar vattenbalansen i 
kärret kan ej tillåtas. Avverkning i kärret el-
ler i kärrets kantzoner bör ej förekomma. I kär-
rets närhet bör skogliga åtgärder utföras med 
stor försiktighet. 

3 
KILSBÄCK 
- öppen hagmark 

Kilsbäcken mynnar i Orsjön vid Djupaviken. 
Till en av de gårdar som ligger på de smala se-
dimentmarkerna utmed bäcken hör en öppen 
hagmark på ömse sidor om bäcken, troligen 
belägen på gamla hackslått/sidvallsängar. 

KBL 
III/1 
15 G NO 

2 
RIKKÄRR 
VID HÖGMYRAN 

  

BH 
II/1 
15 G NV 

Floran innehåller några av de vanligaste 
ängsväxterna som stagg, ormrot, ängsfryle och 
liten blåklocka samt darrgräs på en av mycket 
få lokaler i kommunen. 

300 m söder om gården Högmyran, i sluttning 
mot nordost, strax söder om Kilsbäcken ligger 
ett rikkärr, ca 1 ha stort. Längs kärrets övre 
kant finns åtminstone två källor och ute på 
kärrytan en källa med källkupol. Kärret har 
en central trädfri starrdominerad del som lö-
per ut i flikar i omgivande sumpskog som mest 
består av glasbjörk, gran och tall. 

Kärret har en mycket rik flora av kärlväx-
ter och mossor av vilka många bara återfinns 
i de näringsrika förhållanden ett rikkärr er-
bjuder. Här redovisas blott några av de mest 
sällsynta. 

Tagelsäv och hårstarr växer i närheten av 
källor och andra partier med tunt torvtäcke. 
Den förra förekommer på mindre än tio loka-
ler i kommunen medan den andra närmast 

Det största intresset knyts till förekomsten 
av darrgräs, men hagen är också värdefull som 
exempel på en ogödslad fodermark med lång 
och kontinuerlig hävdhistoria. Efter en kortare 
period utan hävd betas området för närvaran-
de med får. Den framtida hävden av hagen bör 
tryggas. 
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— Bollnäs — 

Utsiktfrån Djupa i Undersviksbygden. 

4 
UNDERSVIK 
-odlingslandskap 

LKBF 
1/2 
Riks-N 
Riks-F 
15 G NV 
15 G NO 

De flacka sedimentmarkerna mellan Tevsjön 
och Karsjöberget - Offerberget - intas av vack-
ert odlingslandskap som mot söder, vid Unders-
vik, övergår i en småbruten kuperad jord-
bruksbygd med åkrar, ängar, dungar och skog-
bevuxna berg. Till stor del utgör Ljusnanåsen 
en naturlig avgränsning mot Tevsjön, om än 
inte alltid så framträdande. 

Vid Kyrkbyviken bildar Ljusnanåsen en 
lång smal udde med sandstränder - Långnäs, 
en naturlig badplats. Vid udden förekommer en 
fjällväxtflora med bl.a. fjällvedel och smalfrä-
ken. I skogsterräng (skogen till stor del avver-
kad) nära badplatsen vid Hållnäs har den säll-
synta bombmurklan påträffats. 

Foto: Anders Malmborg 

Landskapet i Undersviksbygden är vack-
ert och attraktivt. Tevsjön - Orsjön har stort 
värde för fiske, kanoting och båtsport. Det är 
viktigt att landskapets öppna karaktär bibehålls 
vilket endast låter sig göras med bibehållen 
jordbruksdrift. Vid planering för byggelse etc bör 
särskild hänsyn tas till landskapsbilden. 

I väster avgränsas bygden av det höga och 
branta Offerberget. På block i bergroten växer 
springkorn. Vid en eventuell avverkning ned-
anför Offerberget bör en tillräcklig mängd skug-
gande träd sparas för att växten skall kunna 
överleva. 

5 
TEVSJÖN 
	

LBF 
ORSJÖN 
	

11/2 
- älvlandskap 	Riks-N 

Riks-F' 
15 G NO 

Ljusnans östra strand vid Tevsjön - Orsjön ka-
raktäriseras av en brant barrskogsbevuxen 
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bergssluttning. Kullerberget och Medsandsber-
get höjer sig 160-170 meter över vattenytan 
och bildar fond bakom sjölandskapet och det 
öppna bygderna vid Undersvik. Öppen mark fö-
rekommer framför allt vid Iste, samt i mindre 
omfattning även vid Tomterna. Vid Storsand 
finns en badplats. 

Vid Iste finns två små botaniskt intressan-
ta kärr. I en igenvuxen tjärn vid 01-Pers, som 
förr utnyttjades som slåttermyr, växer sex ar-
ter videbuskar, bl.a. odonvide som är sällsynt. 
Hybrider mellan de olika arterna förekommer 

I en sluttningsmyr, ca 500 m nordost om 
Mjörsbäcksviken, påträffas en blandning av 
strand- och myrväxter, bland dessa Kung Karls 
spira och smalfräken. 

Strandområdet vid Tevsjön - Orsjön är 
framför allt av betydelse för landskapsbilden i 
Ljusnandalen. Sjösystemet har betydelse för 
fiske och båtsport. Bebyggelse bör utformas med 
hänsyn till landskapsbilden. 

Åtgärder som påverkar de båda botaniskt 
intressanta kärren vid Iste kan inte tillåtas. 

Orsjöns norra del är av riksintresse för 
naturvård. 

6 
DALÅN 
- skogså med 
intressant djurliv 

ZH 
II/1 
15 G NO 

På den blott sex kilometer långa sträckan mel-
lan Stora Dalsjön och Bysjön faller Dalån ca 
100 meter. Ån är därför rik på forsar, vanligt-
vis med blockstränder, men flyter bitvis också 
lugnt vindlande. Ån rinner genom ett barr-
skogslandskap utom närmast Bysjön där den 
omges av jordbruksmarker. 

Dalån tillhör de vattendrag i länet som har 
en livskraftig stam av flodpärlmussla. Bäver 
har observerats i Dalåns vattensystem. I eller 
i anslutning till ån påträffas gyttrad igelknopp, 
skogssäv och tibast. 

På grund av Dalåns värdefulla djurliv bör 
skogsridåer med skuggande träd sparas utmed 
ån. 

7 
ANDERSVALLS- 	GHBZKL 
MYRAN 
	

I/1 
ANDERS VALLS- 	Riks-N 
SLATTEN 
	

15 G NV 
- stort egenartat 
myrkomplex 

Andersvallsmyran är en stor och väl samman-
hållen blandmyr, olik andra myrtyper i länet. 
Mitt i den stora, öppna, till synes horisontella 
myren samlas breda vattenstråk från vilka av-
vattningen sker mot nordost via ett system av 
flarkar och gölar. 

Andersvallsslåtten är ett stort kärrkomplex 
av blöta högstarrkärr, sumpskog och frodiga 
strandkärr. Genom myren ringlar Prästvallsån 
med sandbotten. I ett 10 m brett bälte längs ån 
är vegetationen högvuxen och starkt tuvad, 
dominerad av högvuxna gräs, styltstarr och vi-
den. Här och var längs ån finns lövdungar. Res-
ter efter lador vittnar om den myrslåtter som 
givit myren dess namn. På flera ställen i om-
rådet finns sumpskog av gran, tall och lövträd. 
I myrens västra del är skogen på många håll 
gammal och inslaget av torrakor stort. 

I området  firms  två märkliga källor omgiv-
na av intressanta kärrsamhällen med rik flo-
ra. Här förekommer bl. a. gullpudra, bäckbräs-
ma, källört och gökblomster samt ett stort an-
tal mossor. Vid källorna finns lador. 

Fågelfaunan på Andersvallsmyran är art-
och individrik. Många arter vadare häckar, lik-
som änder och ett förhållandevis stort antal 
tättingar. Ett stort orrspel räknas till myrens 
begivenheter. Även Andersvallsslåtten uppvi-
sar en intressant fågelfauna. 

Andersvallsmyran avviker från länets öv-
riga myrar genom sin stora öppna och blöta 
myryta och sitt märkliga system av gölar. An-
dersvallsslåtten är troligen en av Hälsinglands 
största och mest opåverkade slåttermyrar med 
många kvarstående slåtterlador. Den har dess-
utom stora botaniska värden. Båda myrarna har 
ett värdefullt fågelliv. Området ligger till större 
delen i Ljusdals kommun och omfattar förut-
om myrarna även byn Hästberg och Prästvall-
ens fäbod. Det är i sin helhet av riksintresse 
för naturvården. 

Andersvallsmyran och Andersvallsslåtten 
ingår i Myrskyddsplan för Sverige (Nr X11). 
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9 
SVEDÅSEN 
- gammal 
finnbebyggelse, 
rik flora 

BKF 
III/ 1 
15 G NV 

Svedåsen är en gammal finnbyggelse med ur-
sprung från 1695 och bebodd till 1947. Bebyg-
gelsen omges av igenväxande ängsmarker med 
intressant flora. På torrare ängsmarker före-
kommer åkervädd och blåsuga. På en igenväx-
ande blomrik fuktäng med en källa växer sto-
ra mängder kärrfibbla och andra högörter. Vid 
källan påträffas källört och källarv. 

För vandrare, som passerar Svedåsen på 
Hälsingeleden, har ett vindskydd uppförts vid 
den gamla bosättningen. 

— Bollnäs — 

8 
TUNNWAYIUM 
SANDASMYREN 
- myrkomplex 

 

De gamla kulturmarkerna vid Svedåsen är 
av både botaniskt och kulturhistoriskt värde 
och är genom Hälsingeleden även av betydel-
se för friluftlivet. Det ligger därför i naturvår-
dens intresse att ängarna hävdas genom bete 
och/eller slåtter. 

GHBZ 
III/1 
15 G SV 
15 G NV 

Tunnmyran och Sandåsmyran är geografiskt 
åtskilda, men redovisas som ett objekt. De har 
en likartad uppbyggnad - plana eller svagt slut-
tande mossar dominerar. Båda är opåverkade 
av dikningar. 

På flera ställen förekommer mosspartier 
med stora tuvor eller öar av risvegetation, vil-
ket är betecknade för komplexets hydrotopo-
grafi. På Sandåsmyran är tuvorna lokalt orien-
terade i strängar (ensidigt sluttande mosse). I 
den centrala delen av Tunnmyran mynnar en 
källa med små gölar och lösbottnar. Denna del 
intas av kärrvegetation med bl.a. högstarrve-
getation runt själva källan. 

Fågellivet inom området är ofullständigt 
känt, men förutom häckande grönbena och fle-
ra arter tättingar förekommer på Tunnmyran 
ett mycket stort orrspel. 

De båda myrarna bildar ett orört komplex 
av huvudsakligen öppna mossar. De uppvisar 
ett intressant och något avvikande vegetations-
komplex bestående av en mosaik av stora ristu-
vor, vilket tillsammans med den även i övrigt 
tilltalande hydrotopografin motiverar skydds-
värdet. Dikning eller annan påverkan på my-
rarna kan ej tillåtas. 

10 
BYVALLEN 

fäbod 

11 
SIMEÅ ÅSBERGET 
- mäktig 
landskapsbild, 
vintersportanläggning 

KFL 
III/ 1 
15 G NV  

FLBZ 
I/1 
Riks-F' 
15 G NO 

Byvallens fäbod grundades enligt uppgift på 
1700-talet. Som mest fanns där tio stugor. 
Medan driften på några av fäbodarna upphörde 
redan vid sekelskiftet drevs den sista fram till 
1930-talet. 

Vid Byvallen finns en raststuga för Häl-
singeleden. De gamla fäbodarna är kulturhis-
torisk värdefulla och viktiga för landskapet. Det 
ligger därför i naturvårdens intresse att vallen 
bevaras i ett så ursprungligt skick som möjligt 
och att markerna kring stugorna hålls öppna. 
Skogsbruket bör bedrivas med stor hänsyn till 
miljön kring fäboden. 

Orsj öns västra strand domineras helt av det 
höga och branta Åsberget. Bergssluttningen är 
delvis skogsklädd, men där finns också branta 
stup, block och grottor. I sluttningen växer 
måbär, vårärt, skogsvicker, tibast, underviol, 
stinksyska och try. Korp häckar i branten. 

I ängsgranskogen i Åsbergets sluttning mot 
ostnordost har en mycket art- och individrik 
snäckfauna påträffats med bl. a. mindre skogs-
glanssnäcka (Aegopinella pura). 

Vintersportanläggningen, Orfa, med skid-
backe, liftar, uthyrningsstugor etc som intar 
Åsbergets sydöstra sluttning, är en viktig bas-
punkt för friluftslivet i Ljusnandalen. Orsjön 
är värdefull för fiske, kanot- och båtsport. 

Åsbergets sluttning har främst botaniska 
värden. Området är ur flera aspekter värdefullt 
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för friluftslivet. Vid planering av bebyggelse m 
m bör hänsyn tas till landskapsbilden och om-
rådets betydelse för turism och friluftsliv. 

12 
BYSJÖBYGDEN 
- vacker 
jordbruksbygd 

KBL 
I/1 

15 G NO  

Sluttningarna mot Bysjön och Hundgårdssjön 
präglas av ett vackert och omväxlande småska-
ligt jordbrukslandskap. 

I dalgången finns flera gårdar som ur kul-
turhistorisk synvinkel värderas högt. I en 
klass för sig står Erk-Pers i Östansjö (se objekt 
B nedan). Vid flera gårdar i Östansjö finns väl-
bevarade rester av det gamla odlingslandskap 
som i hög grad präglades av kreaturshållning. 

Bysjöbygdens vackra jordbrukslandskap 
bevaras bäst med fortsatt jordbruksdrift. Pla-
nering för eventuell bebyggelse bör ske med 
stor omtanke om kultur- och naturmiljön. 

12b 
ERK-PERS 
- värdefull 
gårdsmiljö 

Erk-Pers omges av en stor mängd uthus och 
andra tillhörande byggnader. Gården är i sin 
helhet ovanligt väl bevarad. Den är av riksin-
tresse för kulturminnesvården. 

Vid Erk-Pers, i nära anslutning till gården, 
finns en 1,5 ha stor beteshage, en rest av de 
forna fodermarkerna. Den har ett relativt tätt 
trädskikt av gran och björk samt enbuskar. 
Floran är förhållandevis artfattig. Av hävdgyn-
nade arter märks stagg, ormrot, ängsfryle och 
ängsskallra. 

I hagen finns inga kulturhistoriska spår 
och den är helt opåverkad av handelsgödsel. 
Trots att hävden har eftersatts är möjligheter-
na goda att med enkla medel restaurera ha-
gen. Efter återupptagen hävd skulle den bli ett 
värdefullt komplement till gården och ingå som 
en del i den ålderdomliga och kulturhistoriskt 
intressanta gårdsmiljön. 

BKL 
(III/1) 
15 G NO 

12a 
BLIXTS BKL 12c 

BKL - 	artrik hackslått (II/1) SPÅRS 
15 G NO  - öppen artrik 

hagmark 
(II/1) 
15 G NO  

Gården Blixts, ursprungligen ett soldattorp, lig-
ger i en liten dalgång som grenar av mot norr 
från Bysjödalen. 

Till gården hör en ca 1 ha stor hackslått 
fördelad på två områden. I det större, med en 
skogsnävafrisk äng, är inslaget av hävdgynna-
de arter stort. Förutom kattfot, ormrot, stagg 
och ängsskallra förekommer brudsporre och 
fältgentiana rikligt Efter att djurhållningen 
upphört 1974, har ängen hävdats genom sly-
röjning och årlig hackslåtter. 

Hackslåtten vid Blixts har ett högt värde 
genom lång kontinuerlig hävd, frihet från stö-
rande ingrepp och rik flora. Ängen hävdas i Boll-
näs naturskyddsförenings regi och är förhopp-
ningsvis tryggad.  

Spårs har ett vackert läge i sluttningen mot 
Hundgårdssjön. Insprängt i den i övrigt ratio-
nellt drivna gården ligger en drygt 1 ha stor 
öppen hagmark med opåverkad grässvål. I hag-
markens norra del finns ett aysnitt med gran 
och tall. Naturbetet övergår mot söder i en kul-
tiverad betesmark. Grässvålen är påfallande 
artrik med ett flertal arter som är beroende el-
ler gynnade av den långvariga hävden. Bl.a. 
finns fältgentiana, skogsklocka, brudsporre, 
nattviol, fläckigt nyckelblomster, låsbräken, 
slåtterblomma, kattfot och ormrot. 

I hagen finns husgrunder och odlingsrö-
sen - spår efter den fäbodvall som tidigare fanns 
på platsen. Marken är fri från påverkan av han-
delsgödsel. Hävden av ängarna vid Spårs upp-
rätthålls på traditionellt sätt med kreatursbe-
te och sen slåtter. Floran i hagen vid Spårs är 
ovanligt artrik med flera hotade och ovanliga 
ängsväxter. Lång kontinuitet som fodermark, 
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gott hävdtillstånd och vacker landskapsbild bi-
drar till det höga bevarandevärdet. Den framti-
da hävden, bete och/ eller slåtter, av hagmar-
ken bör tryggas. 

Grossmyran är i viss mån påverkad av äldre 
delvis igenvuxna diken. Det största diket skär 
genom det centrala flarkstråket, men påver-
kan syns vara mycket svag. Ytterligare dikning-
ar i Grossmyran kan ej tillåtas. 

12d  
BOND-BRITTAS KLB 14 

ZHBFL - liten hävdad (III/1) SINDERÅN 

hackslått 15 G NO  -källflöde till I/1 
Galvån Riks-N 

15 G SV 
Vid Bond-Brittas, en av de östligaste gårdarna 
i Östansjö, hävdas fortfarande en liten hack-
slåttyta på traditionellt vis. Gräshed av stagg-
typ dominerar vegetationen med de vanligare 
hävdgynnade ängsväxterna som ormrot, stagg, 
kattfot och ängsfryle. I anslutning till en källa 
finns en fuktäng med kärrfräken, brudborste 
och stjärnstarr. Några glest stående björkar och 
ett fåtal enbuskar representerar träd- och  busk-
s  kikt . 

Sinderån och myrområdet Sindrorna ingår i 
Galvåns vattensystem och hör till Andåns käll-
flöden. Andån är ett viktigt reproduktionsvat-
ten för Galvsj öns storvuxna och snabbväxande 
öring. Området är också ett av länets viktigas-
te uttervatten (se vidare objekt 30, Galvån, 
samt objekt 25, Galvån, i Ovanåkers kommun). 

Trots sin litenhet är ängen vid Bond-Brit-
tas representativ för naturtypen hackslått. Den 
är välhävdad, utan spår av handelsgödsel och 
har lång kontinuitet som fodermark. Det är ur 
naturvårdssynpunkt viktigt att hävden upprätt-
hålls. 

15 
VASSBERGSMYRAN 
- källa med 
intressant flora 

GHB 
III/1 
15 G SV 

13 
GROSSMYRAN 
- myr med 
rikt fågelliv 

GHZ 
III /1 
15 G SO 
15 G NO 

Grossmyran är ett svagt sluttande kärr. Det av-
vattnas huvudsakligen mot sydost via ett blöt-
are centralt vattenstråk, med tydlig uppdelning 
I övertvärande strängar och flarkar. I kanter-
na vidtar mindre blöta lågstarrkärr och troli-
gen mossvegetation. I myrens båda ändar finns 
tallmossar. 

Myren domineras av öppna lågstarrkärr 
med vitmossar i bottenskiktet. Kring det cen-
trala flarkkärret växer bladvass. Grossmyran 
betecknas som fattigkärr trots att enstaka mer 
krävande arter som brunag och ängsnycklar 
påträffas. 

Grossmyrans fågelliv är förhållandevis rikt. 
Till häckfåglarna räknas trana, enkelbecka-
sin och grönbena liksom flera olika tättingar.  

I Vassbergsmyrans övre kant finns en mycket 
stor källa, kring vilken en svag kupol har 
byggts upp. Vid källan finns en intressant käll-
vegetation med bl.a. källört, gökblomster, skav-
fräken, fjälldunört och källarv. 

Torvtäkt bedrivs på Vassbergsmyran, men 
källan och dess närmaste omgivningar är un-
dantagna från täktverksamheten. Åtgärder som 
påverkar källan eller dess närmaste omgiv-
ningar kan inte tillåtas. 

16 
	

LKBZF 
ORBADEN-ARBRÅ II/1 
- jordbruksbygder 	Riks-F 
kring Kyrksjön 	15 G SO 

15 G NO 

Området Orbaden - Arbrå omfattar bygderna 
kring Kyrksjön i Ljusnans dalgång. Det består 
till stor del av öppna jordbruksbygder, flacka i 
den norra delen kring Vallsta men, i områdets 
södra del, ibland relativt brant lutande från de 
omgivande skogsklädda bergen. Öster om  äl- 
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ven är landskapet mer kuperat. Kullar, skogs-
dungar och våtmarker gör jordbrukslandska-
pet rikt varierat men förbuskningen av tidiga-
re slåtter- och betesmarker är ibland betydan-
de. 

Många av byarna i området har bibehållit 
sin ålderdomliga prägel och är viktiga för land-
skapets karaktär. Ett flertal mycket väl beva-
rade gårdsanläggningar ger, tillsammans med 
omgivande odlingsmark och vägar, en god upp-
fattning om äldre bebyggelseförhållanden på 
landsbygden. 

Kyrksjön är reglerad men har trots det be-
tydelse för friluftslivet genom möjligheter till 
bad, fiske och båtsport. 

16a 

ORBADEN vid Orsj öns södra strand är ett av de 
förnämsta naturbaden i Hälsinglands inland, 
beläget alldeles nedanför de höga nipor som 
Ljusnan skurit ut i det finkomiga materialet. 

Badet skadades allvarligt vid Arbråsjöarnas 
reglering. Det högre vattenståndet och en för-
ändrad strömningsbild har lett till omfattande 
erosion. Den nuvarande stranden vid Orbaden 
är därför konstgjord och sannolikt beroende av 
upprepad s andtillförs el. 

16b  

BONDTJÄRN är en igenväxande tjärn men 
gungfly. Drygt 500 m norr om .Bondtjärn, vid 
Hänsätter, finns en liten våtmark som vid hög-
vatten står i förbindelse med Ljusnan. Här finns 
en skrattmåskoloni, men framför allt är loka-
len av betydelse som rastlokal för sträckande 
fågel. 

16c, d 

I området runt Kyrksjön finns flera lokaler med 
intressant flora eller fauna. 

PARTÅNS MYNNING (c) och KLOCKARVI-
KEN (d) är kända fågellokaler, särskilt viktiga 
som rastplatser. Där har flertalet av Sveriges 
änder och vadare observerats, men även t ex 
sumphöns och ett stort antal tättingar. 

Partåmynningen, med näringsrikt vatten 
och dybotten, uppvisar en ävjebroddsvegetation 
med bl.a. den sällsynta och hotade ävjepilör-
ten. Lokalen har försämrats genom Kyrksjöns 
reglering. 

16e 

På de svagt sluttande hällmarkerna med gles 
hällmarkstallskog på utsiktsplatsen ORRBER-
GET, väster om Arbrå, växer fjällnejlika. 

16f  

HAGA. I Orrbergets nordsluttning finns stora 
betesmarker som består av 4 ha öppen hag-
mark och 7 ha betad hundraårig granskog. I 
den öppna delen finns några spridda enbuskar 
men inget trädskikt. Stagg och olika bärris do-
minerar fältskiktet. Dessutom finns ormrot, 
kattfot, ängsfryle och i fuktigare delar rikligt 
med fläckigt nyckelblomster. Vita, gula och 
röda vaxskivlingar samt toppvaxing (två exem-
plar 1988) tillhör också den strängt hävdbero-
ende ängsfloran. 

Hagen har troligen varit betesmark sedan 
mitten på 1800-talet. Därom vittnar gärdsgår-
dar av sten och trä och djupt upptrampade kre-
atursstigar. Grässvålama är mycket välhävda-
de genom bete. 

Den långa kontinuiteten av hårt bete och 
den jämförelsevis stora arealen ger betesmar-
ken vid Haga ett högt värde. Den är en god re-
presentant för naturtypen öppen hagmark i 
denna del av länet. Hävden av området bör tryg-
gas. 

16 g 

Betesängarna kring FLYBÄCKENS slingrande 
lopp, före utflödet i Norrängesviken, utmärks 
av en ängsflora. Utmed bäcken finns strand-
ängar och på åstranden växer rankstarr. Litet 
högre upp utmed Flybäcken, norr om Forsbo 
skola, finns igenväxande ängs- och hagmar-
ker med många ängsväxter, bl.a. låsbräken. 

Landskapsbilden i den öppna jordbruksbyg-
den kring Kyrksjön är i regel mycket tilltalan-
de. Det är ur naturvårdssynpunkt angeläget att 
detta landskap bibehålls, vilket tveklöst sker 
bäst med forts att jordbruksdrift. 

Igenplantering eller förbuskning av mar-
ginella jordbruksmarker är ur naturvårdssyn-
punkt olycklig, särskilt om det tillåts ske i an-
slutning till Ljusnan och Kyrksjön. Inom om-
rådet finns flera lokaler som är särskilt värde-
fulla på grund av sin flora eller sitt djurliv. 
Dessa områden bör hävdas på ett sådant sätt 
att de speciella värdena bevaras. 
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Grossjöberget. 	 Foto: Peter Ståhl 

Trots att området tidigare berörts av flera av-
verkningar står anmärkningsvärt mycket skog 
kvar och ett sammanhängande skogtäcke av 
hög ålder, med stora mängder död ved och stor 
andel löv karaktäriserar därför Grossjöberget. 
Berget, som inte är särskilt högt, intas av mo-
rän, delvis grovblockig och till viss del aysatt 
som en tämligen lucker och genomsläpplig yt-
morän. I det starkt kuperade området förekom-
mer källflöden, småmyrar och tillfälliga vatten-
samlingar. 

Under den senaste 100-årsperioden har 
Grossjöberget härjats av två stora skogsbrän-
der. Den första på 1880-talet, den andra 1932. 
Den senare började troligen sydost om Abborr-
sjön, spred sig söder om och runt sjön, drog vi-
dare mot västnordväst och brände av betydan-
de arealer i områdets centrala del. Inom brand-
fältet finns rikligt med brandljud och gränsen 
mot opåverkad skog är fortfarande markant. 
Brandfältets högre delar är torra och talldomi-
nerade men för övrigt är lövinslaget ofta mycket 
stort, ibland helt dominerande. 
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17 
RORÅSEN 
	

BH 
- 	värdefull 
	

III/ 1 
våtmark 
	

15 G SO 

På Roråsens sluttning mot nordväst ligger en 
liten intressant våtmark i en ca 100 m lång 
"dal" eller ränna i bergssluttningens morän-
täcke (troligen är detta en skvalränna utero-
derad under inlandsisens avsmältningsskede). 
Rännan, med mycket god markvattentillgång, 
intas av en sandblandad dy täckt av mossor och 
mattor av revor från rödven och brunven. Där 
växer också spädstarr, repestarr, bergdunört, 
kärrdunört samt köseven på en av de sydligas-
te lokalerna i landet. 

Köseven är beroende av de speciella mark-
och fuktighetsförhållanden som råder på plat-
sen. Därför kan markavvattning inte tillåtas. 
Skogsbruk bör bedrivas med skonsamma me-
toder så att markskador ej uppkommer. 

18 
PUNSARNA 

skogslandskap 
med myrar, tjärnar 
och sjöar 

Området omfattar ett mosaikartat skogsland-
skap med myrar, tjärnar och ett par mindre 
sjöar. Hönsbär, ovanlig i dessa trakter, växer i 
området. I den norra kanten av Punsama finns 
ett rikt orkidékärr. Även fågellivet är förhål-
landevis rikt med framför allt änder och vada-
re. 

Dikningar eller andra åtgärder som påver-
kar naturvärdena vid Punsama kan inte tillå-
tas. Skogsbruket inom området bör bedrivas 
med hänsyn till naturvärdena. 

19 
GROSSJÖBERGET 
- brandpåverkad 
naturskog 

BZHL 
I/1 

15 G SO  

Skogen på det aysides belägna Grossjöberget 
har på grund av sin relativa otillgänglighet 
kommit att utnyttjas i jämförelsevis liten grad. 

BGLZ 
III/ 1 
15 G SO  
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Värdefulla inslag i Grossjöbergets natur är 
t ex ett flertal levande tallar i åldrar mellan 
300 och 400 år, flera partier med gammal grov 
och hög asp, en bäckdal nedströms Abborrtjärn 
med jättegranar, lind, lönn, träjon, trolldruva 
och strutbräken, en sluttningsmyr vid Gross-
jöns nordvästra ände med tvåblad, ängsnyck-
lar och gräsull samt ett litet klibbalkärr, ett 
par skogsfrulokaler och en lokal för kambrä-
ken. 

Ytterligare belägg för naturskogskvaliteter-
na finner man i den artrika mossfloran med 
ett par hotade naturskogs arter samt den än art-
rikare lavfloran, varav ett drygt tiotal arter 
anses hotade i det svenska skogslandskapet. 

Det nästan obrutna skogslandskapet, den 
åldriga skogen och den stora andelen lövskog 
skapar förutsättningar för ett intressant och 
rikt djurliv. Ett större tjäderspel, flera arter rov-
fåglar och ugglor hör till de mest anmärknings-
värda. Fem hackspettarter förekommer regel-
bundet och vitryggig hackspett hörde tidigare 
sannolikt till häckfåglarna. 

Utmärkande för en skog med naturskogs-
prägel är en rik insektsfauna. Grossjöberget 
är i det ayseendet inget undantag. Bland de mer 
än 100 olika fjärilar som noterats finns flera 
ovanliga arter. 

Skogen på Grossjöberget har sammanfatt-
ningsvis en hög medelålder, inslag av mycket 
gamla och döende träd, intressanta succes-
sionsstadier efter bränder med rikligt med stå-
ende och liggande döda stammar och stor an-
del lövträd, främst björk och asp. 

Skogen har skapat goda förutsättningar för 
en artrik och speciell flora och fauna med 
många arter helt beroende av de speciella kva-
litker som bara den riktigt gamla skogen kan 
erbjuda. Det är ur främst vetenskaplig natur-
vårdssynpunkt angeläget att skogen på Gros-
sjöberget undantas från skogbruk. 

20 
HALSEN 
	

ZFL 
- 	klarvattensjö 
	

I /1 
med värdefullt 
	

Riks-N 
fiskbestånd 
	

15 G SO 

Hälsen är en klarvattensjö, högt belägen (286 
m ö h) med litet avrinningsområde och lång- 

sam vattenomsättning. Avrinningsområdets 
tunna, dåligt buffrande jordar har givit till re-
sultat att Hälsen är förhållandevis sur. 

I sjön finns ett värdefullt reliktbestånd av 
röding, vars existens hotats av sjöns låga pH. 
Bl. a. av det skälet kalkades sjön första gången 
i augusti 1983. Förutom röding finns i Hälsen 
även öring, abborre och lake - sjön är en mycket 
populär fiskesjö. 

Det är av många skäl (bl.a. genetiska) vik-
tigt att Hälsens naturliga rödingstam kan be-
varas. För att trygga rödingens och andra fis-
kars förmåga att reproducera sig, krävs att 
sjöns alkalinitet hålls tillräckligt hög (genom 
lämpliga kalkningsåtgärder). 

Hälsen är av riksintresse för naturvård. 

21 
PROSTBERGS- 	BH 
BÄCKEN 
	

III/ 1 
- källområde 	15 G SV 
med rik flora 

Alldeles på gränsen mellan Bollnäs och Ovan-
åkers kommuner rinner Prostbergsbäcken 
genom en granskog med källor och surdråg. 
Floran inom området är intressant och präg-
las av den goda markvattentillgången. Bl.a. på-
träffas lundarv, källarv, bäckbräsma, gullpudra, 
fjälldunört och spädstarr. 

Dikning kan inte tillåtas i källområdet. 
Eventuell avverkning av granskogen bör ske 
under vintern på väl tjälad mark. 

22 
ACKTJÄRN 
- växtplats för 
dvärgnäckros 

B 
III/ 1 

15 G SO 

Acktjärn är en oligotrof skogssjö. Vid den syd-
västra grunda sandstranden växer dvärgnäck-
ros på sin enda kända lokal i kommunen. 
Växtplatsen bör skyddas mot exploatering 
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23 25 KHGLF 
TATTARMOR- BH PORNEBY-FLÄSTA 1/2 
BACKEN III/ 1 - värdefullt Riks-F 
- granskog med 
frodig vegetation 

15 G SO jordbrukslandskap Riks-N 
15 G SO 

På finkorniga jordarter (mo - mjäla) utmed Tat-
tarmorbäcken växer granskog av hög bonitet. 
Skogen är delvis avverkad. Floran utmed bäck-
en är rik och frodig. Bland annat växer här 
strutbräken, fjälltolta, dvärghäxört, gullpudra, 
skogssallat och lundelm. 

Det är angeläget att skogen närmast bäck-
en sparas. Dikning kan ej tillåtas inom områ-
det. 

24 
KOLDEMO 
	

KLF 
- värdefullt 
	

1/2 
jordbrukslandskap 	Riks-N 

Riks-F 
(Riks-K) 
15 G SO 

Koldemo representerar ett av de mest välbeva-
rade landskapsavsnitten i den centrala delen 
av Ljusnandalen. 

Den öppna jordbruksbygden sluttar svagt 
mot älven och landskapet domineras av ett 
antal stora gårdar, varav flera är av kulturhis-
toriskt intresse. Till dessa hör Träslottet, väl 
känt och flitigt besökt. 

På grund av landskapets öppna karaktär 
och den spridda gårdsbebyggelsen, får alla för-
ändringar i bygden stora återverkningar i land-
skapsbilden. Landskapet bör därför hållas öp-
pet genom bibehållen jordbruksdrift och till-
kommande bebyggelse inplaneras med stor 
omsorg om kulturlandskapet. 

Koldemo ingår i Ljusnandalen - av riksin-
tresse för naturvård och friluftsliv. De centra-
la delarna av Koldemo är av riksintresse för 
kulturminnesvården. 

Utmed Ljusnans östra strand  firms  ett sam-
manhängande jordbrukslandskap kring byar-
na Forneby och Flästa. Bygden avgränsas i ös-
ter och söder av höga skogsklädda landskaps-
dominerande berg. 

I sydost öppnar sig en högt belägen dalgång 
mellan bergen. I denna ligger Ljusnanåsen 
som tränger fram mot Ljusnandalen centralt 
genom jordbruksbygden i Flästa och Forneby. 
På eller utmed åsen löper landsvägen mellan 
Söderhamn och Arbrå. 

Bebyggelsen i Flästa är till stor del samlad 
på åsen som omges av den odlade marken. I 
Forneby är bebyggelsen mer spridd. De stora 
välskötta gårdarna, som i flera fall bevarat trak-
tens traditionella byggnadsstil, omges av sina 
odlingsmarker. 

Vid Djupdal i Flästa, där Kvarnån brutit 
genom Ljusnanåsen, finns en ovanligt stor 
källa. Källan mynnade ursprungligen längs en 
300 m lång källfront med ett 40-tal individuel-
la läckpunkter. Hela källområdets totala flöde 
var ca 1001/s. Källan, eller källorna, vid Fläs-
ta utnyttjas i dag som vattentäkt för Bollnäs 
kommun vars totala behov av vatten täcks med 
god marginal. Uttaget uppgår till 701/s. Någon 
minskning av läckaget har inte märkts ens 
under torråren på 1970-talet. 

I kanten mellan Flästabygdens jordbruks-
bygder och Norrberget ligger Linsänkestjärn. 
Namnet anger att tjärnen utnyttjats som lin-
sänke för att "röta" linet. Vid tjärnens norra 
strand finns en badplats. 

Ett par små, botaniskt intressanta lokaler 
i Flästabygden förtjänar att nämnas. På väg-
kanter och i en torr sydvänd brink vid Per-Ers 
växer backstarr på en av sina få lokaler i kom-
munen tillsammans med flera andra torr-
marksväxter. 

En betesmark sydväst om Frids utmärks 
av en frodig färgrik högörtflora dominerad av 
älgört och mjölke. Dessutom växer här rikligt 
med gökblomster, backruta osv. Gräshopps-
sångare har observerats på platsen. 
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Det vackra odlingslandskapet i Forneby och 
Flästa, i nära kontakt med Flästasjön, är en 
värdefull del av Ljusnandalen. Det är för na-
turvården viktigt att landskapets öppenhet be-
varas, vilket sker bäst med bibehållen jord-
bruksdrift. 

27 
MSNAPP 
- hasselbestånd 

B 
III/1 
15 G SO  

Flera gårdar, främst i Forneby, är kultur-
historiskt intressanta. Källorna i Flästa har 
stort hydrogeologiskt värde. Eventuell nybebyg-
gelse bör inplaneras med stor omsorg om det 
värdefulla kulturlandskapet. 

Forneby - Flästa är av riksintresse för na-
turvård. 

26 
LJUSNANÅSEN 
VÄXBO-FLÄSTA 
- intressant geologi 

GLF 
11/2 
15 G SO  

Mellan Växbo och Flästa går Ljusnanåsen in i 
vad som under inlandsisens avsmältningsske-
de var fjärdar mellan mäktiga fornskärgårds-
öar (Lappberget, Sjögråberget, Bodberget, Norr-
berget m fl). 

Från en passpunkt mellan Bodberget och 
Lappberget sluttar åsen åt båda håll. Huvud-
åsen löper i sydost - nordvästlig riktning cen-
tralt i passet och omges på båda sidor av tämli-
gen plana sandfält. I dessa finns ett stort antal 
mäktiga åsgropar eller åsgravar, i regel lång-
sträckta och orienterade parallellt med huvud-
åsen. Några av dessa åsgravar intas helt eller 
delvis av sjöar, utan vare sig av- eller tillföde. 
De är grundvattensjöar med i regel mycket fint 
vatten. 

Området är barrskogbevuxet. Skarp tallhed 
dominerar på de torraste partierna, men in-
slaget av gran kan vara ganska stort inom 
områden med större andel finjord och högre 
markfuktighet (främst i områdets södra delar). 

De geovetenskapliga värdena är stora men 
inte minst på grund av sin lättillgänglighet har 
området även viss betydelse för friluftslivet. 
Risken för markskador i samband med skogs-
bruksåtgärder bör beaktas, främst i anslutning 
till åsgravar och åsgropar. 

En åsvårdsplan har utarbetats för området. 

Bergroten nedanför det branta berget His-
napp är torr och uppvisar en förhållandevis art-
fattig flora. Av stort intresse ur naturvårdssyn-
punkt är emellertid förekomsten av hassel med 
inte mindre än ett 20-tal buskar. 

Hasselbeståndet bör bevaras. 

28 
BODBERGET 
- sydväxtberg 

Bodbergets mot sydväst orienterade stup är ett 
av de mäktigaste i kommunen, omtyckt av 
bergsklättrare. Det är också ett typiskt sydväxt-
berg med intressant flora. Bland annat påträf-
fas lövbinda, åkerbinda och getrams samt mer 
typiska sydbrantväxter som svartbräken, hälle-
bräken, gaffelbräken, stenbräken, tjärbloms-
ter, bergglim, kungsljus och backtrav. Korp 
häckar i branten. 

Bodbergets sydsluttning har främst stora 
botaniska värden. I samband med avverkning-
ar bör lövträd i rasbranten sparas. 

29 
ÖJUNGS VALLEN KL 
- välbevarad 
	

111/2 
fäbodmiljö 
	

15 G SO 

Öjungsvallen ligger i sydsluttning på sjön 
Öjungens västra sida. Fäboddrift förekom på 
vallen fram till 1945. 

Fäbodmiljön är väl sammanhållen och bygg-
naderna, med något undantag, väl underhåll-
na. Genom att skogen vuxit sig hög ända inpå 
bebyggelsen har vallen i hög grad förlorat sitt 
öppna läge. 

Det är ur naturvårdssynpunkt värdefullt om 
Öjungsvallen kan bevaras. Omgivningarna 
kring vallen bör hållas öppna. 

BZFL 
II/1 
15 G SO  
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30 31 
NYBOHOCKEN BH GALVSJÖN ZHBFL 

myrkomplex med II/ 1 - 	värdefullt I/1 
källor och rik flora 15 G SO vattensystem Riks-N 

15 G SV 
I Nybohockens norra jämna sluttning, från 190 
till 250 m ö h, utbreder sig ett långsträckt sam-
manhängande komplex av myrar och sump-
skog. 

Längs områdets övre kant finns två stora 
och ett flertal små källor. Genom området lö-
per en bäck som ger upphov till en flera tiotal 
meter bred strandzon med limnogena kärr. För 
övrigt består myrarna uteslutande av sluttan-
de kärr. I komplexets östra ände finns ett 0,5 - 
1 ha stort klibbalkärr. 

Kärren är glest tallbevuxna och domine-
ras av gräs och starr. Här förekommer många 
rikkärrsarter såväl i fältskiktet (hirsstarr, ta-
gelsäv, ängsnycklar, gräsull) som i bottenskik-
tet (piprensarmossa, guldspärrmossa). 

Klibbalkärret består av ett 100-tal alar och 
ett mindre antal granar med majbräken och 
revsmörblomma som dominerande arter i fält-
skiktet. 

Källorna präglar vegetationen och floran. 
Storgröe, som förekommer särskilt rikligt i en 
källa strax nedanför vägen i sydost, är det märk-
ligaste inslaget. Här växer dessutom gullpudra 
och skogsstjärnblomma. 

I kanten av den isolerade myren i väster 
mynnar ytterligare en stor källa som givit upp-
hov till välutvecklade källstarrsamhällen med 
mattor av äggmossa och typiska källarter som 
kärrdunört, fjälldunört och källarv. 

Området har mycket stora botaniska vär-
den. Särskilt förekomsten av rikkärr, källarv 
och klibbalbestånd på hög höjd över havet är 
intressant. Detta är en av de rikaste lokaler-
na i Hälsingland för gullpudra, gräsull och stor-
gröe. Floran är skyddsvärd. 

Dikningar eller andra åtgärder som påver-
kar myrkomplexet kan ej tillåtas.  

Galvsjön är stor och delvis djup. Den är ett 
omtyckt utflyktsmål med utmärkta badmöjlig-
heter, värdefullt fiske och vacker landskaps-
bild. Galvsjön ingår i Galvåns vattensystem vil-
ket i sin helhet är av riksintresse för natur-
vård. 

Galvsjön med omgivningar är av värde för 
friluftslivet och för sin landskapsbild. Sjöns 
öringstam är mycket värdefull och skyddsvärd 
(se även beskrivningen till objekt 25, Galvån, 
i Ovanåkers kommun). 

32 
GALVÅN 
	

HBZF 
- vattendrag 
	

I/1 
med värdefullt 
	

Riks-N 
fiskbestånd 
	

15 G SV 
och flora 	 15 G SO 

Galvån avvattnar Galvsjön och rinner ut i Ljus-
nan vid Röste. 

Ån är mycket brant med 64 meters fall-
höjd på den fem kilometer långa sträckan mel-
Ian Galvsjön och Åsbacka. Här finns såväl sto-
ra blockiga forsar som breda grunda aysnitt med 
sandbotten. Åns nedre del - Rösteån - är ca 15 
meter bred, lugnflytande och omgiven av jord-
bruksmark. Medelvattenföringen vid utloppet 
ur Galvsjön är 5 m3/s. 

Galvån är den enda kvarvarande ån i Boll-
näs kommun med någorlunda intakta fors-
sträckor. Den har därför ett förnämligt bestånd 
av harr och öring i de övre delarna. Även i de 
nedre strömmarna vid Röste finns stor fin harr. 
Ån är också ett utmärkt kräftvatten. 

Under flottningsepoken utsattes Galvån för 
omfattande rensningsarbeten, men under 
1970-talet har vissa biotopförbättrande åtgär-
der utförts. Flera dammar i vattendraget be-
gränsar emellertid möjligheterna för vandran-
de fisk att komma upp i ån. 
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Flugfiske i Galvån. 

Utmed en forssträcka med blockstränder i 
Galvån, mellan 500 meter och en kilometer 
från Galvsjöns utlopp, växer skavfräken, tibast 
och olvon. Strömstare förekommer regelbun-
det inom området. 

Galvåns vattensystem är av riksintresse 
för naturvård. 

32a 
STRANDKÄRR 
	

HBZF 
VID GALVÅN 
	

I/1 
- rik flora 
	

(Riks-N) 
15 G SV 
15 G SO 

Söder om Vintervägsmyran omges Galvån av 
ett våtmarkskomplex av översvämningsbeting-
ade strandkärr och smärre partier med slut-
tande fastmattekärr. Längs med Galvån löper  

Foto: Bollnäs kommun 

en kraftig strandvall, bevuxen med skog eller 
kraftiga buskage. Genom ett avbrott i vallen 
står de blöta strandkärren innanför vallen i 
kontakt med ån. 

Rikedomen på olika våtmarkssamhällen 
ger upphov till en artrik flora. Blöta strandkärr 
domineras av starrarter med inslag av pors. De 
sluttande kärren uppvisar åtminstone lokalt 
en rikkärrsvegetation med bl a ullsäv och kärr-
ull. På ett par ställen, i övergången mellan kärr 
och strandkärr, växer Kung Karls spira. Även 
strandvallen uppvisar en artrik flora med över-
svämningsgynnade örter som videört, ängsvädd 
och vitmåra. 

Galvån är värdefull såväl för sin flora och 
fauna som för friluftslivet och har stor betydel-
se för landskapsbilden. Eventuella åtgärder 
utmed ån, inklusive skogsbruk, bör utföras 
med stor omsorg om miljön. 

Det är särskilt viktigt att en skuggande 
skogsridå lämnas utmed åns stränder, för att 
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Växbodalen. 

menliga effekter på fiskbeståndet skall undvi-
kas. 

Dikningar i de botaniskt värdefulla strand-
kärren vid Galvån kan inte tillåtas. En utbygg-
nad av Galvån för vattenkraftändamål är inte 
förenlig med naturvårdsintresset. 

33 
DROPPHÄLL 
	

BH 
- klassisk 
	

I/1 
växtlokal 
	

15 G SO 

Dropphäll, som ligger alldeles nedanför väg 83, 
har fått sitt namn av en fem meter hög klipp-
brant med ständigt framsipprande vatten. Det-
ta är en klassisk växtlokal, lätt tillgänglig ge-
nom en gammal kärrväg vid klippans fot. Vid 
den mot sydost exponerade bergroten, med fro-
dig och artrik lundvegetation, har följande väx-
ter noterats: nordisk stormhatt, vårärt, spring-
korn, underviol, dvärghåxört, gullpudra, troll-
druva, try och storgröe. 

Växtlokalen vid Dropphäll är skyddsvärd. 
Skogen, särskilt lövskogen, vid Dropphäll bör  

Foto: Anders Malmborg 

skötas utpräglat naturvårdsinriktat. Markbe-
redning bör ej förekomma i den närmaste om-
givningen. 

34 
	

LE 
FLÄSTASJÖN 
	

111/2 
BOLLNÄS 
	

Riks-F 
- barrskogsdominerat 15 G SO 
älvlandskap 

Vid Flästasjön trängs Ljusnandalen ihop. Den 
är trång, skogsbevuxen och inramad av höga 
barrskogsklädda berg. 

Kring bl a byarna Växsjö och Röste väster 
om älven och Röstebo-Ren, öster om älven, öpp-
nar sig ett attraktivt, delvis småkuperat jord-
brukslandskap. Älven och Växsjön ger möjlig-
heter till fiske och annan friluftsverksamhet. 

Kvarnön, vid Röstebo, karaktäriseras av 
igenväxande, delvis skogsliknande, ängs- och 
hagmarker vid Ljusnan. Där påträffas ännu 
många ängsväxter, t ex låsbräken, slåtterfibb-
la, stor blåklocka och stagg. 
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I sydsluttningen av en moränkulle  firms  
vackert utbildad torrängsvegetation. På älv-
stranden växer smalfräken. På Kvarnön före-
kom tidigare även brudsporre men den har 
dessvärre försvunnit med tilltagande igenväx-
ning. 

Vården av ängsmarkerna på Kvarnön har 
återupptagits genom att markerna röjts, häg-
nats och ställts i ordning för fårbete. Med får-
ens hjälp skall förhoppningsvis floran gynnas 
och brudsporren på sikt återkomma. 

Vid Ren finns ett bestånd av ormgran som 
främst har ett kuriosaintresse (ormgran har 
av genetiska orsaker förlorat förmågan till nor-
mal förgrening). 

35 
VÄXBO 
- öppet jordbruks- 
landskap med stora 
kulturhistoriska värden 

Den djupa dalgången vid Växbo kännetecknas 
av ett öppet levande jordbrukslandskap, skarpt 
avgränsat mot de omgivande skogsklädda ber-
gen (nivåskillnaden mellan dalbottnen och ber-
gen uppgår till i runda tal 200 m). 

Ursprungligen var gårdarna i Växbo sam-
lade kring Västersjön. Sedan byn skiftats flyt-
tades gårdarna ut från byn och ligger i dag upp-
radade mot skogen utmed dalsidorna. I Väx-
bobygden finns flera fastigheter med högt kul-
turhistoriskt värde. Bland dessa bör Vallinsgår-
den särskilt nämnas. Den anses vara en av 
Hälsinglands mest praktfulla gårdar, flyttad till 
sitt nuvarande läge efter storskiftet 1763. I går-
den finns bevarade väggmålningar från den ti-
den. 

I Växbodalens norra del bryter Växboån ge-
nom Ljusnanåsen och har där skapat en mäk-
tig ravin. Ravinens ursprungliga namn är 
Kvarndalen, men den har av någon anledning 
under senare tid kommit att benämnas Troll-
dalen. 

I denna ravin  firms  en rad kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader bevarade. Dels en väl sam-
manhållen miljö med olika linberedningsan-
läggningar, dels (nedanför vägen) Växbo kvarn. 
Det är den enda större bevarade anläggningen 
vid forssträckan. Den uppfördes 1869 och till 
den en kvarndamm. I anslutning till kvarnen  

finns ett mälteri och andra byggnader. Kvar-
nen rustades 1985. 

Centralt i Växbobygdens odlingslandskap 
ligger Södersjön - en liten fågelsjö med skratt-
måskoloni och flera häckande simfågelarter. 
Under vårsträcket besöks sjön regelbundet av 
många arter änder och vadare. Rovfåglar up-
pehåller sig gärna i sjöns omgivningar. 

Det natursköna landskapet i Växbodalen 
har stora kulturhistoriska värden. Kvarndalen 
och dess anläggningar är ett viktigt utflykts-
mål. Det är ur naturvårdssynpunkt angeläget 
att landskapets öppenhet bevaras vilket sker 
bäst med fortsatt jordbruksdrift. Tillkomman-
de bebyggelse i det öppna kulturlandskapet bör 
behandlas restriktivt. 

36 
SLÅTTERMYRAN BH 

strandkärr och 
	

III /1 
gungfly utmed 
	

15 G SO 
Öjungsån 

Slåttermyran består av artrika strandkärr och 
gungflysamhällen på ömse sidor om den blott 
ett par meter breda Öjungsån. Bitvis kantas 
ån av al, björk och videbuskar. I kanterna av 
myren vidtar mer torftig myrvegetation med 
tall och ristuvor. Bland de växter som tilldrar 
sig störst intresse kan nämnas flytformen av 
löktåg, som förekommer rikligt i Öjungsån, 
samt bäckbräsma, dvärgbläddra, vattenblädd-
ra, dytåg och myggblomster. 

Slåttermyran har framför allt botaniska 
värden. Dikningar eller andra åtgärder som på-
verkar myren kan ej tillåtas. 

37 
SKÄFTESBERGETS BH 
SYDSLUTTNING 
	

II/1 
- myrar och 
	

15 G SO 
sumpskog 
med intressant flora 

I Skäftesbergets sydsluttning, med myrar och 
sumpskog, är floran rik och intressant. På 
myrarna förekommer t ex tvåblad, axag, smal-
fräken och skavfräken (skäfte) samt hybriden 

KI,F 
1/2 
15 G SO 
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41 
KÄRR NORDOST 
KLITTEN 
- myr m m 
med rik flora 

BH 
III / 1 
15 G SO 

Alldeles nedanför det branta berget Klitten lig-
ger ett litet trädbevuxet sluttningskärr med rik 
flora. 

Bland påträffade arter kan nämnas tvåblad 
och gräsull. I bergroten växer vårärt. Den skog 
som växer i kärret bör sparas. Åtgärder som 
påverkar kärrets vattenbalans kan inte tillå-
tas. 

42 
KUSMYRTJÄRNEN 
- rikt fågelliv 
och rik flora 

BZ 
II/1 
15 G SV 
15 G SO 

Kusmyrtjärnen omges av plana kärr till vilka 
ett glest skogsbevuxet kärr ansluter i nordväst. 

Området är kraftigt påverkat. Såväl öster 
som väster om sjön finns odlingsmarker som 
anlagts på utdikad myrmark. Genom hela om-
rådet löper ett dike och tjärnen är sänkt. 

Kusmyrtjärnens flora är artrik med ett 100-
tal våtmarksarter (kärlväxter). Av särskilt in-
tresse är förekomsten av källört, gräsull, trind-
starr och källarv samt den rika förekomsten 
av ängsnycklar. Vid en källa i skogen söder om 
den västra myrdelen påträffas gullpudra. 

Kusmyrtjärnen har också ett intressant få-
gelliv med bl. a. häckande trana. 

Trots att området är tämligen starkt på-
verkat motiverar den artrika floran och fågel-
livet en hög klassning. Åtgärder som kan för-
sämra betingelserna för växt- och djurliv är inte 
förenliga med naturvårdsintresset. 
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mellan de båda sistnämnda. I de mer sump-
skogsartade delarna är lövinslaget stort med 
bl.a. klibbal på flera ställen. I gallrade delar av 
skogen har de flesta lövträden huggits bort. En 
nybruten väg in i området har haft en viss dik-
ningseffekt. 

Skäftesbergets sydsluttning är botaniskt 
intressant. Dikning i myrarna eller andra åt-
gärder som kan förändra hydrologin kan inte 
tillåtas. Lövträd bör sparas och sumpskogen 
helst undantas från skogsbruk. Markberedning 
bör ske med stor försiktighet. 

38 
IGELTJÄRN 
- växtplats för ryl 

Norr om Igeltjäm, i en avverkningsmogen tall-
skog av hög bonitet, växer ryl på sin enda kän-
da lokal i Bollnäs kommun och i utkanten av 
sitt utbredningsområde. 

För att skydda rylförekomsten bör, i sam-
band med skogsbruksåtgärder, en tät fröträds-
ställning eftersträvas. Varken körvägar, hyg-
gesavfall eller markberedning bör förekomma 
på växtplatsen (se Floravård i skogsbruket, 
1984, med anvisningar för skogsskötsel). 

39 
ILJUNGEN 
- fiskevatten 

FL 
111/2 
15 G SO 

I Iljungen finns sedan gammalt en livskraftig 
öringstam med ovanligt storvuxen fisk. Öring-
en är dock troligen inplanterad liksom den rö-
ding som också förekommer i sjön. Dessutom 
finns regnbåge, abborre och ål. Iljungen är ett 
populärt fiskevatten. 

40 
SLÅTTBÄCKEN 
	

BH 
- myr med 
	

III/ 1 
intressant flora 	15 G SO 

Slåttbäcken omges på ömse sidor av myrar, 
delvis sluttningsmyr med artrik flora. Bl a på- 

B 
III/ 1 
15 G SO  

träffas ängsnycklar och gräsull, troligen även 
sumpnycklar. Utmed myrens södra kant finns 
ett stort hygge. 

Dikningar i myrarna kan inte tillåtas. 
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43 
BOLLEBERGET 
	

FBL 
- fritidsområde, 	11/2 
intressanta 	15 G SV 
växtlokaler 	 15 G SO 

Stora och Lilla Bolleberget är Bollnäs viktigas-
te närströvområde. Förutom att bergen erbju-
der en omväxlande och attraktiv natur i nära 
anslutning till tätorten finns där också ett väl 
utbyggt system av både sommar- och vinterle-
der. Slalombackar med liftar, bollplaner och en 
simbassäng kompletterar bilden. Bollegården 
med restaurang, hotell etc är ett naturligt cen-
trum för fritidsaktiviteterna i Bollebergsområ-
det. 

43a 
STORA 
	

BL 
BOLLEBERGETS 
	

I/1 
NORDOSTBRANT 15 G SV 

15 G SO 

Stora Bollebergets nordöstra brant är känd som 
den sydligaste fyndplatsen i landet för fjäll-
bräcka. Denna är i länet för övrigt blott känd 
från ytterligare en lokal. 

Bergstupet är fuktigt, med mullrik bergrot 
och storblockig rasbrant. Bland övriga rarite-
ter märks framför allt fjällnejlika, lind, vårärt 
och flenört. 

BH 
II/1 
15 G SV 
15 G SO 

Blistermyran är ett svagt sluttande litet rik-
kärr på Stora Bollebergets sydsluttning. Myren 
är öppen och blöt. I kanterna förekommer våta 
ytor med rikligt med storsileshår, vitstarr och 
ullsäv omväxlande med torrare tuvor. 

Bland intressanta arter på myren kan föl-
jande nämnas: gräsull, kärrull, tagelsäv, tagel-
starr, trindstarr, ängsnycklar och myggbloms-
ter. Utmed Bollebäcken, i anslutning till my-
ren, växer en fuktig granskog av hög bonitet.  

Där påträffas bl.a. dvärghäxört, trolldruva, gull-
pudra och stinksyska. 

Stora och Lilla Bolleberget är Bollnäs vik-
tigaste närströvområde som, förutom fritids-
anläggningarna, har en rik natur väl lämpad 
för naturstudier. Bollebergsområdet har bety-
dande botaniska kvalitaer. Stora Bollebergets 
nordostbrant är en klassisk växtlokal och Blis-
termyran torde vara ett av de mest värdefulla 
rikkärren i kommunen. Båda är skyddsvärda. 

I samband med skogsbruk kräver området 
kring Blistermyran och Bollebäcken speciella 
hänsyn. Skogsbruk bör inte förekomma vid 
myren och dess närmaste omgivningar. En för-
siktig utglesning av skogen utmed Bollebäck-
en är sannolikt möjlig om den utförs på väl tjä-
lad mark. Markberedning bör ej förekomma. 
En naturvårdsinriktad skogsbruksplan (NISP) 
har upprättats för Bollebergsområdet. 

44 
HÖLEBYGDEN 
- värdefull jordbruks- 
bygd och intressanta 
åsformationer 

KGLBF 
II/2 
15 G SO 

I en mycket klart avgränsad odlingsbygd kring 
Hölesjöns sydvästra strand ligger Höle by. I dag 
är byn delad i Östra och Västra Höle med går-
darna utspridda längs en slingrande byväg, med 
den odlade marken i den svaga sluttningen mot 
Hölesjön. 

Den öppna kulturbygden avgränsas mot 
sydväst av Ljusnanåsen. Från att vara utpla-
nad till vidsträckta sandfält med ett rikt sys-
tem av strandvallar, höjer sig åsen vid Fölltjärn 
till en markant åsrygg. Denna är många gång-
er uppdelad av åsgropar och åsgravar till två 
eller flera parallella ryggar. Åsgravarna är i fle-
ra fall mycket stora och intas i flera fall helt 
eller delvis av tjärnar eller myrmarker. På en 
vägkant vid Lönns, på sand och mo, växer de 
ovanliga torrmarksartema backstarr och sand-
viol. 

Hölebygden består av ett flertal kulturhis-
toriskt intressanta jordbruksfastigheter i en 
levande jordbruksbygd med stora skönhetsvär-
den. Ljusnanåsen med sitt rika system av ås-
gravar är av påtagligt kvartärgeologiskt intres-
se. Torrmarksfloran vid Lönns är botaniskt in-
tressant. Den vackra landskapsbilden och den 
lätttillgängliga naturen på åsen gör området in-
tressant för friluftslivet. 

43b 
BLISTERMYRAN  

181 



— Bollnäs — 

45 
BLYSTERMYRAN 
- rikkärr  

 

I det låglänta området kring Voxsjön och 
Norrsjön  firms  flera våtmarker av stort värde 
för fågellivet. Rönnäs udde, Järnmyran och vi-
kar vid Mödänge är betydelsefulla rastlokaler, 
men också viktiga häckfågellokaler. 

BH 
III/ 1 
15 G SO 

Blystermyran är ett svagt sluttande och glest 
skogsbevuxet kärr. I den södra kanten rinner 
en liten bäck genom myren. Myren är ett svagt 
rikkärr, där rikkärrsarter som ullsäv, gräsull, 
ängsnycklar, skavfräken och hirsstarr påträf-
fas. Till de intressantare arterna i området 
hör även ängsvädd och tibast. Dikningar som 
påverkar myren kan ej tillåtas. Den skog som 
växer i kärret eller i kärrets kantzoner bör spa-
ras. 

46 
SÖRBO 
	

KLZB 
MÖDÄNGE 
	

11/2 
FRELUGA 
	

14 G NV 
- rikt varierat 
	

15 G SV 
jordbrukslandskap 15 G SO 

Kring Voxnans sammanflöde med Anneforsån 
utbreder sig ett rikt varierat jordbrukslandskap 
Det är i sin västra del småkuperat med öppna 
jordbruksmarker, omväxlande med skogskläd-
da kullar. I öster kring Voxsjön är landskapet 
flackare. Vid såväl Voxnans som Voxsjöns 
stränder finns strandängar och våtmarker. 
Dessa består i huvudsak av gamla slåttermar-
ker som till viss del fortfarande hålls öppna med 
hjälp av betesdjur. Tyvärr har de i många fall 
tagits ur hävd, med en accelererande igenväx-
ning som följd. 

Voxnan och den likaledes starkt me-
andrande Anneforsån är av central betydelse 
för landskapsbilden och skapar tillsammans 
med Norrsjön, Sörbosjön och Voxsjön en värde-
full kontakt med vatten. Bebyggelsen har gam-
la anor och flera byar har stort kulturhistoriskt 
värde (Freluga, Mödänge, Sörbo). Särskilt in-
tressanta är Freluga och den radbyliknande 
Edstuga by. Förhistoriska lämningar - två  gray-
högar från järnåldern - vittnar om en tidig bo-
sättning. En rikt varierad bebyggelse från se-
kelskiftet, äldre gårdar och gårdar av Voxna-
dalstyp m m ger hela bebyggelsemiljön ett be-
tydande värde. I odlingslandskapet kring byar-
na finns ett mycket stort antal ängslador - vik-
tiga inslag i landskapsbilden. 

De näringsrika och delvis betade strand-
ängarna har inte sällan en rik och intressant 
flora. Vågen vid Freluga står via en smal öpp-
ning i förbindelse med Voxnan. Där förekom-
mer t ex vattenblink och kärrstjärnblomma. I 
en hagmark i södersluttning har en rik och 
ovanlig snäckfauna konstaterats. 

Utanför det egentliga jordbrukslandskapet, 
i Uvbergets blockiga nordsluttning vid Fjäle, på 
en plats som brukar kallas "Trollkäringars 
trädgård", växer bl a hassel, trolldruva, vårärt, 
skogsvicker, lönn, lind, tibast, underviol och 
try. 

I Sörbo, två kilometer öster om "trädgår-
den" i Fjäle, återfinns en liknande lokal. Där 
växer bl.a. strutbräken, trolldruva, måbär, vår-
ärt, skogsvicker, tibast och try. 

Landskapet kring Sörby, Mödänge och Fre-
luga är mycket attraktivt. Stora kulturhisto-
riska värden, vacker landskapsbild, rikt djur-
liv och en intressant flora gör att området vär-
deras högt. Det ligger i naturvårdens intresse 
att det öppna landskapet bibehålls. Detta kan 
endast göras med fortsatt jordbruk och betes-
drift på de låglänta, ofta fuktiga ängarna. De 
båda rika och botaniskt värdefulla lokalerna 
vid Fjäle resp Sörbo bör bevaras genom att lönn 
och lind sparas vid avverkning och att ett rikt 
lövinslag gynnas vid föryngring. 

47 
HÄNGSJÖN 
- fågelsjö 

ZLF 
111/2 
15 G SO 

Hängsjön är en igenväxande sjö nära Bollnäs 
tätort, till viss del omgiven av jordbruksmar-
ker. 

Hängsjön tillhör kanske inte länets främ-
sta fågelsjöar, men i sjön och dess omgivning-
ar häckar inte mindre än ett 40-tal fågelarter. 
Under vår och höst rastar många olika fåglar i 
sjön, ofta i betydande numerär. Bland häckfåg-
lama kan t ex rörhöna, svarthakedopping och 
mindre hackspett nämnas. I sjön  firms  också 
en skrattmåskoloni. 
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Hängsjön är intressant p g a sitt fågelliv. 
Det stora värdet ligger i närheten till Bollnäs 
tätort. Den tjänar därvid som ett förträffligt stu-
dieobjekt för kommunens skolor, väl lämpad 
för studier av såväl djurliv som flora och vat-
tenmiljö. 

48 
VARPEN 
- kulturbygd 
kring sjön Varpen 

KLFB 
II/2 
Riks-F 
14 G NO 
15 G SO 
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Här finns en rik förekomst av dvärghäxört och 
bäckbräsma. Varpen och bygderna runt sjön 
har stora kulturhistoriska värden och en att-
raktiv landskapsbild. Det är ur naturvårdssyn-
punkt angeläget att det öppna landskapet be-
varas genom bibehållen hävd. 

I skogsområdet mellan Lenninge och Häng-
sjön, med bl a dvärghäxört, bör slutavverkning 
undvikas i sumpskogspartier och utmed den 
lilla bäcken. Dikning kan inte tillåtas på och 
uppströms växtplatsen (en successiv förnyelse 
av trädbeståndet genom försiktiga uthuggning-
ar har troligen ingen negativ inverkan på flo-
ran). 

Nedströms Bollnäs vidgar sig Ljusnan och bil-
dar sjön Varpen. Sjön omges av flera mycket 
gamla byar; Vik, Häggesta, Vevlinge och Stock-
sätter samt Bollnäs som utgjort bygdens natur-
liga centrum. I området  firms  Ljusnandalens 
tätaste koncentration av lämningar från för-
historisk tid. 

Varpen omges till största delen av jord-
bruksmarker, vilka många gånger blott bildar 
en smal bård, ofta i brant lutning, mellan sjön 
och den omgivande barrskogen. Ett stort antal 
fritidshus finns runt Varpens stränder, särskilt 
utmed den östra stranden. 

Kring Voxnans utlopp i Varpen ligger byar-
na Voxsätter och Lenninge, omgivna av ett öp-
pet och kuperat odlingslandskap. Bebyggelsen 
är rikt varierad. Voxsätters bykärna är i hu-
vudsak bevarad. Här  firms  flera stora gårdar, 
uppförda i enlighet med landskapets äldre bygg-
nadstradition. 

Voxnan har varit av stor betydelse för byg-
dens näringar. Förutom det viktiga fisket har 
älven utnyttjats som kraftkälla för ett flertal 
vattendrivna verk. Det nya kraftverket i Len-
ningeströmmarna utplånade många kulturhis-
toriska lämningar efter tidigare verksamhe-
ter vid älven. 

I en fårbetad torrbacke vid Häggestalund 
finns den hittills enda kända växtplatsen i Häl-
singland för råttsvans (Myosurus minimus), som 
tillsammans med vårveronika och vårförgät-
migej hör till den allra tidigaste vårfloran. I 
övrigt växer här bl.a. gul fetknopp, sandnarv och 
rödklint. 

I en liten flack dal med mo-mjäla-jordar, 
mellan Lenninge och Hängsjön, växer en gran-
skog av hög bonitet. Genom skogen som delvis 
har sumpskogskaraktär rinner en liten bäck. 

48a 
NILSES 
	

KL 
- sötvattenstrandäng III/1 

14 G NO 
15 G SO 

Nilses, omedelbart öster om Bollnäs, ligger 
vackert vid Varpens nordöstra strand. Till går-
den hör en ca två ha stor betad sötvattenstrand-
äng med tydlig vegetationszonering, från en 
kortskottsvegetation i vattenlinjen till en röd-
venfriskäng med bitvis tätt träd- och buskskikt 
av björk, al och viden i den torraste delen. I 
övrigt är strandängen öppen. I den förhållan-
devis artfattiga floran märks hävdgyrmade ar-
ter som strandranunkel och slamkrypor i vat-
tenlinjen och ormrot, stagg och ängsvädd i den 
torrare ängen. 

Sötvattenstrandängen vid Nilses är intres-
sant på grund av kontinuerlig hävd, frihet från 
störande ingrepp och närheten till Bollnäs tät-
ort. Det är angeläget att den framtida hävden 
tryggas. 

49 
STOLPKÄLLS- 	BH 
RÖNNINGEN 
	

III/ 1 
ROLMYRAN 
	

15 G SO 
- artrikt 
myrkomplex 

De smala och mycket långsträckta myrarna 
Stolpkällsrönningen och Rolmyran, skilda från 
varandra av en vattendelare, består huvudsak-
ligen av kärr. I Rolmyran finns ett öppet 
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kärrparti med tendens till strängar och flar-
kar. Vattnet i myrarna samlas i blötare stråk 
som i regel löper centralt i myrarna. 

Floran inom myrområdet är förhållandevis 
rik med t ex gräsull, skavfräken, sumpnycklar 
och ängsnycklar. I sluttningen sydost om All-
männingsberget mynnar källor omgivna av 
unga klibbalar. Utmed det källdråg som däri-
från söker sig ner mot myrstråket växer bäck-
bräsma, gullpudra och källört. 

Vid Igeltjärn finns ett klibbalkärr med späd-
starr och trindstarr. Myrarna omges till stor del 
av ungskog. 

Dikningar eller andra åtgärder som påver-
kar myrarna kan inte tillåtas. 

51 
STORIWYRART 
- orörd 
excentrisk mosse 

GH 
III/1 
14 G NV  

Stormyran är en excentrisk mosse. Den är del-
vis skogsbevuxen och har tydlig lagg i norr och 
öster. En liten tjärn  firms  nära mossens hög-
sta punkt. Inga ingrepp har gjorts i mossen. 

Stormyran representerar en myrtyp som 
här befinner sig nära sin nordvästgräns. Dik-
ungar eller andra åtgärder som påverkar mos-
sens hydrologi kan inte tillåtas. Skogen på mos-
sen bör sparas. 

52 
50 TJUVBERGET BL 
RENGSJÖBYGDEN KL - sydväxtberg II/1 
- attraktivt 
kulturlandskap 

11/ 2  
15 G SO 

14 G NO 

Rengsjöbygden ligger inklämd mellan höga 
skogsklädda berg, i en dalgång som delar sig 
runt ett par branta bergklackar och några min-
dre sjöar. I nordost avgränsas dalen av Ljus-
nanås en. 

Landskapet är omväxlande och vackert. De 
uppodlade jordbruksmarkerna sluttar delvis 
starkt mot sjöar och vattendrag i dalbottnarna. 

Bullerberget reser sig brant ca 120 meter 
över Östersjöns yta. Söder om Västersjön lig-
ger det lika branta men 50 meter lägre Skall-
berget. Träddungar och småmyrar förekommer 
rikligt, inte minst utmed vattendragen. 

Västerbyn och Rengsjö kyrka utgör tillsam-
mans en intressant bebyggelsemiljö. Två av 
gårdarna i Västerbyn, Västergården och Norr-
gården, utgör numera socknens hembygdsby. 

Västersjön, med rik övervattensvegetation, 
är av ett visst intresse som fågelsjö. Där har 
bl.a. småfläckig sumphöna och gräshoppssång-
are observerats. Hornuggla häckar i närheten. 

Rengsjöbygden utgör ett omväxlande och 
attraktivt kulturlandskap, delvis med bebyggel-
se av högt bevarandevärde. Det är angeläget 
att landskapets öppenhet bibehålls vilket för-
utsätter kontinuitet i jordbruksdriften.  

Mot öster och nordost bildar Tjuvberget tvär-
branta stup och en storblockig rasbrant mot 
Övre  Herten.  Berget är ett välkänt sydväxtberg 
med en intressant och rik flora. I bergroten är 
floran lundartad, karaktäriserad av växter som 
gynnas av ständigt framträngande sippervatten 
och det något varmare lokalklimat som kän-
netecknar bergbranten. 

Bland intressantare växter som uppgivits 
från Tjuvberget är måbär, skogsvicker, vårärt, 
trolldruva, tibast, try, getrams, springkorn och 
lind. Även myska (myskmadra) har uppgivits 
från Tjuvberget, vilket i så fall är den enda lo-
kalen i kommunen. 

Lövskogen i rasbranten och i bergroten bör 
sparas. 

53 
	

KLF 
SEGERSTA 
	

1/2 
HÅRGA 
	

Riks-F 
- vackert 
	

14 G NO 
älvlandskap 

Ljusnandalen mellan Varpen och Bergviken 
bär sin prägel av den breda lugnflytande älven, 
till stor del omgiven av ett öppet, delvis kupe-
rat jordbrukslandskap . 
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På älvens båda sidor finns ett anmärk-
ningsvärt stort antal vikar, av vilka Djupasjön 
på norra älvstranden är den största. 

Intressant är också Bosjöbäckens m fl ut-
flöden i Ljusnan. Bäcken flyter ca 1,5 km pa-
rallellt med men motströms Ljusnan, skild från 
älven av den delvis låga, men tydligt markera-
de Gävle ås en. 

Åsen kan följas längs Ljusnan hela vägen 
mellan Bergviken och Varpen, efter att söder 
därom varit försvunnen från trakten av Skog. 
Sannolikt anstår åsen däremellan på Bergvik-
ens botten. Vid Landafors har älven skurit ut 
nipor i åsen. 

Bygderna kring Ljusnan är gamla kultur-
bygder. Hårga by med fyra gårdar i en tämligen 
tät klunga ligger i ett stenigare och mer små-
brutet landskap än andra byar i trakten. Runt 
gårdarna finns hagmarker med lövträd, som 
tillsammans med vägen bildar en väl samman-
hållen bymiljö med klart samband till den od-
lade marken och älven. 

Segerstabygden och Mårdnäs har en myck-
et gammal historia. På Ljusnans båda strän-
der och speciellt på Mårdnäshalvön finns en 
tät koncentration av järnåldersgravar, som vi-
sar att området tidigt varit bebott och att här 
funnits en talrik befolkning. På Borgberget 
nordväst om Segersta finns en fornborg. 

Det är ur naturvårdssynpunkt angeläget 
att det öppna landskapet bevaras genom bibe-
hållet jordbruk och att hänsyn tas till den vär-
defulla miljön vid planering för t ex nybebyg-
gelse. 

54 
STORA ÖJUNGEN 
- fiskesjö m m 

FLK 
111/2 
14 G NV  

Stora Öjungen är en kraftigt flikad sjö med djupa 
vikar, långt utskjutande uddar och många öar. 
Sjön är ett omtyckt fiskevatten och utflykts-
mål. Stora Öjungens egentliga utlopp (Gam-
melån) finns i sjöns sydvästligaste vik. För att 
trygga vattenförsörjningen till Annefors bruk 
anlades ett nytt utlopp i sjöns östligaste vik - 
011esviken. Det består av en grävd och sprängd, 
delvis stensatt kanal som leder vatten via den 
lilla tjärnen Ögat till Lilla Öjungen, varifrån 
vattnet via Öjungsån når Armefors. Vid kana-
len, nedströms Ögat, finns en minnessten över 
detta arbete. 

Stora Öjungen är främst av intresse för fri-
luftslivet Kanalen är intressant för kulturmin-
nesvården (berör även Ovanåkers kommun, 
objekt 84). 

Mårdnäshalvön uppvisar omväxlande bran-
ta och flacka stränder, betesmarker, gammal 
parkliknande tallskog och en grund aysnörd vik 
av Ljusnan (Mårdnästjäm) med intressant flo-
ra. Vid Mårdnäs finns också en välbesökt bad-
plats. 

55 
ÖSTRA ÖJUNGSBO 
- delvis väl 
bevarad fäbodvall 

KLF 
III/1 
14 G NV  

Vid överstebostället Mårdnäs återstår än i 
dag ett stort antal uthusbyggnader som tillhört 
den äldre gårdsanläggningen. Huvudbyggnaden 
brann 1915. Inom området finns rikligt med 
lämningar efter skiljestället för timmerflott-
ningen på Ljusnan, bl.a. den stora flottarbosta-
den på Kungsholmen. 

Det sägenomspunna Hårgaberget, söder om 
Ljusnan, reser sig drygt 160 m över älvens yta, 
med vidsträckt utsikt över Ljusnandalen. På 
berget finns ett utsiktstorn. 

Ljusnans dalgång mellan Bergviken och 
Varpen har betydande kulturhistoriska värden, 
vacker landskapsbild, betydelse för turism och 
rekreation, för bad, fiske och båtsport och är 
även intressant på grund av flora och djurliv.  

Öster om Stora Öjungen, vackert belägen i 
sluttning mot sjön, ligger Östra Öjungsbo fäbo-
dar. 

Trots att vallen i dag används för fritidsbo-
ende och att en viss nybebyggelse har förekom-
mit, finns stora ytor av de forna fodermarker-
na kvar. Hagmarken, delvis rik på enbuskar 
och med flera vackra gamla vårdträd, domine-
ras av stagghed. Den bäst bevarade fäbodbebyg-
gelsen finns på Rustnäset norr om och skild 
från resten av vallen. 

Kärlväxtfloran är fläckvis artrik med blå-
suga, pillerstarr, fjälltimotej, stagg, ormrot, gök-
ärt m fl arter. Ängslador och odlingsrösen min-
ner om äldre tiders brukarmöda. Trägärds- 
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Foto: Jonas Lundin 

Trots svag hävd är grässvålarna kring Östra Öjungs fäbodar ännu artrika. 

gårdarna underhålls inte och  firms  kvar blott 
som förfallna rester. 

Den nuvarande hävden inskränker sig till 
lieslåtter på en minimal yta och buskröjning i 
vissa delar. Resterande delar hävdas inte alls 
eller har övergått till gräsmatta. Den 35 km 
långa Finnskogsleden passerar förbi Ögat och 
Östra Öjungsbo fäbodar. 

Det är ett naturvårdsintresse att Östra 
Öjungsbo fäbodar och miljön kring dem vårdas 
och bevaras. Markerna kring fäbodarna bör 
hållas öppna. Likaså bör kanalen genom Ögat 
underhållas. I samband med skogliga åtgärder 
bör speciell hänsyn tas till miljön kring fäbo-
den.  

bästa exemplet i länet på denna verksamhet 
Det stora antalet slåtterlador vittnar om den 
betydelse slåttern haft. 

Slåttsjön är också en förnämlig fågellokal. 
Under vårsträcket rastar mer eller mindre re-
gelbundet stora fågelflockar i sjön, bl.a. sång-
svan. Många olika slättsjöfåglar häckar. I re-
gel, dock ej varje år, finns en skrattmåskoloni 
i Slåttsjön. 

Det ligger i naturvårdens intresse att det-
ta kulturhistoriskt intressanta slåtterlandskap 
bevaras, vilket bl.a. kräver reparation och un-
derhåll av ladorna. På grund av områdets höga 
fågelskyddsvärden bör en skyddande skogsri-
då lämnas runt slåttermyren. 

56 
SLÅTTSJÖN KZHL 57 
- gammalt III/1 FINNFARA LK 
myrslåtterlandskap 14 G NV - vackert 111/2 
med rikt fågelliv j ordbrukslandskap 14 G NV 

14 G NO 
Slåttsjöns namn anspelar på den sjöslåtter som 
förr bedrevs på de vidsträckta, mycket blöta 
myrmarkerna väster om sjön. Slåttsjön är det  

Den kraftigt flikade sjön Flugens nordligaste 
vik omges av ett kuperat vackert odlingsland- 
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skap, inklämt mellan skogen och sjön. Bebyg-
gelsen är av relativt ursprunglig karaktär. Det 
är ur naturvårdssynpunkt angeläget att det 
öppna jordbrukslandskapet bevaras genom bi-
behållen hävd. 

aktig botten. Intill källan växer bl a spädstarr. 
Källan är hydrogeologiskt intressant och floran 
vid källan höjer värdet ytterligare. Skogen kring 
källan är dessvärre avverkad. 

57a 59 BKL 
UTIGÅRDS III/1 SJORSBO KL 

- hagmark 14 G NV (SJULSBO) III/1 

14 GNU  - välbevarad 
fäbodmiljö 

14 G N 

Vid Utigårds, en av gårdarna i Finnfara, häv-
das ännu en rest av den forna naturliga foder-
marken. Betesområdet består dels av en min-
dre del öppen hagmark, dels, i den västra de-
len, av en hagmark med ett glest skikt av björk, 
rönn och tall samt delvis talrikt med enbus-
kar. Långvarig hävd har gynnat ett flertal ängs-
växter, bl.a. rödkämpar, rödklint, ängsnejlika, 
kattfot och ormrot. 

Hagen vid Utigårds är välhävdad, har lång 
kontinuerlig hävd och artrik flora. Den är av 
stor betydelse för landskapsbilden i Finnfara 
Hävden av området bör tryggas.  

Vid Storflugens norra strand ligger Sjorsbo 
(egentligen Sjulsbo) fäbodar. De bildar en väl 
sammanhållen fäbodmiljö som egentligen be-
står av tre delar, varav en ligger vid sjön. Med 
undantag av ett fritidshus har bebyggelsen på 
vallen en ursprunglig karaktär. Landskapet är 
öppet, men fägator och hägnader saknas. 

Det är ur naturvårdssynpunkt angeläget 
att Sjorsbo fäbodar bevaras och att landskapet 
hålls öppet. 

60 
58 KYRKBYTJÄRN ZBLF 
TROLLKÄLLAN HB - fågelsjö m m I/1 
- källa III/1 14 G NO  

14 G NV 

Cirka en kilometer väster om Stenbo ligger 
en källa med mycket stort vattenflöde och liv- 

Vid Bergvikens västligaste vik, i det vackra kul-
turlandskap där Hanebo kyrka på en höjd do-
minerar landskapet, ligger Kyrkbytjärn. Det är 

Kyrkbytjärn och Hanebo kyrka. 	 Foto: Anders Malmborg 
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en grund näringsrik sjö som liknar de syd- och 
mellansvenska lerslättsj öarna. Den har ler-
slättsjöarnas karaktäristiska vegetationszone-
ring och en för regionen ovanligt rik fågelfau-
na. 

Kyrkbytjärn består egentligen av två min-
dre tjärnar, Kyrkbytjärn och Innantjäratjärn, 
vilka emellertid numera bildar en samman-
hängande sjö. I samband med Bergvikens reg-
lering 1963 höjdes vattenytan i tjärnarna en 
meter. För att förhindra att korttidsreglering-
en av Bergviken skulle komma att påverka 
tjärnarnas vattenyta byggdes en fast damm i 
utloppet. Kyrkbytjärns nuvarande vattenyta lig-
ger därför drygt 46 m ö h. 

Eftersom höjningen av vattenytan medför-
de att ny mark, delvis jordbruksmark, kom att 
läggas under vatten, blev produktionen i den 
nyskapade sjön mycket hög. En snabb nyetab-
lering av många av den eutrofa sjöns typiska 
floraelement blev följden. Tillsammans bildar 
dessa i dag en växtmosaik som intar större de-
len av sjöarealen. Till sjön gränsar några skogs-
partier, bl.a. vid sjöns utlopp - Båthusån. Öster 
om ån finns en lövdominerad dunge med en-
staka grova tallar, väster om ån ett äldre bland-
bestånd med grova granar, tallar, aspar och björ-
kar. Skogen är delvis lundartad med till ex-
empel olvon samt lundgröe och trolldruva i fält-
skiktet. 

Kyrkbytjärn har utvecklats till en av de in-
tressantaste fågelsjöarna i Hälsinglands in-
land. I sjön häckar inte mindre än ca 25 våt-
marksanknutna fåglar. Om även de närmaste 
omgivningarna räknas in, uppgår antalet häck-
ande arter till drygt 70. De öppna omgivningar-
na kring Kyrkbytjäm bör bibehållas genom fort-
satt hävd, vilket också är av största betydelse 
för landskapsbilden kring Kyrkbyn och Hanebo 
kyrka. Skogsdungarna på ömse sidor om Båt-
husviken är viktiga komplement till sjön. De 
är också viktiga för fågellivet och bör därför spa-
ras. 

61 
MYR NORDOST OM 
GRANNÄSBERGET 
- liten öppen 
och blöt myr 

I en sänka mellan bergen nordost om Grannä-
sen ligger en liten helt öppen myr av utpräglat  

fattig typ. Stora delar av myren intas av svik-
tande mjukmattor med vitmossor. Vegetatio-
nen är artfattig. I myrens östra del finns en 
egenartad uppdelning i lösbottnar och låga men 
fasta ristuvor. Enstaka mindre vattensamling-
ar förekommer också. 

Myren har en avvikande hydrotopografi. 
Den är öppen och blöt med stora mjukmattor 
och lösbottnar. Dikningar eller andra åtgärder 
som kan påverka myren kan ej tillåtas. 

Myren ligger till största delen i Ovanåkers 
kommun. 

62 
SVARTBO 
- brandpräglad skog 

BL 
III/1 
14 G NV 

I en grytformad nordsluttning ca 1,5 km sydost 
om Svartbo finns en starkt brandpräglad skog, 
omgiven av hyggen och ungskogar. En stubbe 
uppvisar brandljud från inte mindre än fem 
bränder. Tallskog dominerar - men i den väs-
tra delen finns ett parti med glasbjörk och asp 
där lövbrännekaraktären är påtaglig. I områ-
dets östra del är terrängen brant och blockig 
med några grova aspar. Lunglav och stuplav 
växer på asparna och i fältskiktet påträffas bl.a. 
nattviol. 

Den kvarlämnade skogen vid Svartbo är 
visserligen påverkad av såväl dimensionsav-
verkningar under 1800-talet som kolning un-
der betydligt senare tid. Trots det är skogen in-
tressant och kommer, om den lämnas att ut-
vecklas fritt, att bli av oskattbart värde i det 
annars ganska enahanda skogslandskapet. 
Området har av markägaren STORA AB utvalts 
som hänsynsområde. 

63 
STENBOMYRAN 
- fågelmyr 

Själva Stenbomyran består till större delen av 
en excentrisk mosse, tydligt välvd men med 
ett tämligen diffust strängmönster. Mossen 
omges delvis av frodiga pors-starrkärr. I kom-
plexets södra del förekommer både skogsbevux-
na mossar, ristuvesamhällen och kärr. Områ- 

GH 
III/1 
14 G NV 

ZHG 
II/1 
14 G NV  
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65 
BOFARABYGDEN 
- öppet 
jordbrukslandskap 

KL 
111/2 
14 G NO 

Bofarasjön omges av ett öppet och för Hälsing-
lands inland vidsträckt odlingslandskap, i svag 
sluttning mot sjöns stränder. I detta landskap  
firms  flera kulturhistoriskt värdefulla bebyg-
gelsemiljöer i de tre byarna Västerberg, Bofara 
och Löten norr om sjön och Västansjö väster 
om Bofarasjön. Byarnas bebyggelse ligger sam-
lad i täta klungor på kullar i landskapet. Av 
stort värde är också den gamla byvägen som 
fått behålla sin äldre sträckning. Söder om sjön 
är landskapet mer småbrutet och innehåller 
bl.a. sommarladugårdar som hör till byarna 
norr om sjön. Bofarasjön är om våren en god 
rastlokal för sträckande fågel. Det öppna jord-
brukslandskapet runt Bofarasjön bör bevaras, 
vilket sker bäst genom fortsatt hävd. 

66 
MYCKELÄNGARNA 
- ladlandskap  

KL 
I/1 
Riks-K 
14 G NO 

Vid den egentliga Norrlandsporten, mellan de 
höga och branta bergen Kölberget och Diger-
berget, ligger Myckelängarna. Det är ett öppet 
sidlänt ängslandskap med ett osedvanligt stort 
antal bevarade lador och endast en obetydlig 
permanent äldre bebyggelse. Bland ängslador-
na  firms  också övernattningsstugor vilka vitt-
nar om slåtterängarnas betydelse även för av-
lägsna byar. Slåtterängarna är i dag uppodla-
de. Myckelängarna uppvisar en mycket tillta-
lande landskapsbild och det är ett av de bästa 
exemplen i länet på ett norrländskt ladland-
skap. Vissa lador är emellertid i dåligt skick 
och i stort behov av restaurering. Nybebyggel-
se är inte lämplig i det öppna landskapet. 

67 
KÖLBERGET 
- vildmarksbetonad 
skog, klippstup m m 

FLBZ 
II/NVO 
14 G NO  

Det trånga passet mellan Kölberget och Diger-
berget bildar den egentliga Norrlandsporten. 
Kölberget i synnerhet uppvisar mot dalen i sö- 
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det är något påverkat av dikning. Stenbo-
tjärnarna är sänkta och Lillboslåtten, komplex-
ets södra del, är dikad. 

Området hyser ett ovanligt rikt fågelliv med 
ett förhållandevis stort antal häckande arter, 
bl.a. flera arter vadare, smålom, änder, fisk-
mås och svarthakedopping. 

Det art- och individrika fågellivet motive-
rar den höga klassningen. Ytterligare påver-
kan på myrområdet kan inte tillåtas. Randsko-
gen runt myren bör sparas. 

64 
FRÄKENSJÖN 
- fågelsjö 

ZBL 
II/1 
14 G NO 

I likhet med många andra sjöar, som gränsar 
till jordbruksmarker, har Fräkensjön sänkts. 

En stor del av de en gång, med stor möda, 
vunna åkermarkerna är i dag åter övergivna 
och uppvisar en varierande grad av igenväx-
ning. 

Fräkensjön är mycket grund (max djup ca 
två meter) med riklig vegetation, men med öpp- 
na 	i den centrala delen. I öster 
gränsar sjön direkt mot skogen. I övrigt omges 
sjön av en lövskogsbård. 

Fräkensjön är en god fågelsjö. Förutom fle-
ra arter änder häckar i sjön skäggdopping, 
svarthakedopping, knölsvan, vattenrall osv. 

Under högvattenperioderna, framför allt 
under våren, är den en betydande rastlokal för 
bl a tranor, kärrhökar, storlom, smålom, sals-
krake, brushanar och ljungpipare. 

Ett fågeltorn har uppförts på en liten hol-
me nästan mitt i sjön. Från detta är överblick-
en över sjön mycket god. En markerad stig från 
Västerbergs skola leder till fågeltornet. 

På grund av ständigt krympande biotoper 
för många fågelarter ligger det i naturvårdens 
intresse att Fräkensjön bevaras som fågelsjö. 
Detta kan i framtiden kräva restaureringsåt-
gärder. 

Dessutom bör åtminstone en del av strän-
derna kring sjön samt angränsande strandäng-
ar hållas öppna med hjälp av betesdjur. 
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der en framträdande och skarp profil. Berget 
stupar brant mot norra stambanan som drogs 
fram genom passet på 1870-talet. Från en lätt-
tillgänglig klipphylla ovanför stupet har man 
en storslagen utsikt över Myckelängarna och 
Bergviken. 

De högst belägna delarna intas av en gles, 
mager och brandpåverkad hällmarkstallskog. 
I sluttningen mot öster med blockig morän väx-
er en grov granskog med inslag av asp och björk. 
Floran är artfattig men i sippervattenstråk fö-
rekommer arter som olvon och brakved. På lå-
gor har trådticka och raggluden taggsvamp på-
träffats. Den senare tillhör, enligt Floravård i 
skogsbruket, hotkategori 3. 

Längst i sydost, nedanför ett hällmarksom-
råde, innefattar naturvårdsområdet även igen-
växande hagmarker med örtrik, värmekrävan-
de flora. Här växer t ex trolldruva, vårärt, blå-
sippa, vitsippa och nattviol. 

Berget, floran och skogen med lövträd, tor-
rakor och lågor skapar goda förutsättningar för 
ett rikt och intressant djurliv av såväl insek-
ter som fåglar och annat vilt. 

Kölbergets södra del är sedan 1980 natur-
vårdsområde och har av markägaren STORA 
AB utvalts som hänsynsområde. 

68 
	

FL 
DIGERBERGET 
	

1/2 
- Norrlandsportens Riks-N 
fritidsområde 
	

14 G NO 

På Digerbergets nordsluttning finns en av Boll-
näs kommuns stora vintersportanläggningar. 
Den består av en skidbacke med flera nedfar-
ter, ett utbyggt liftsystem, omfattande nät av 
spår och leder för såväl vinter- som sommar-
bruk, campingplats och uthyrningsstugor. 

Läget vid Bergvikens strand och utmärkta 
kommunikationer ger goda förutsättningar för 
ett året runt-utnyttjande av anläggningarna. 
Via en förbindelseled står Norrlandsportens fri-
tidsområde i kontakt med Hälsingeleden. 

Norrlandsporten är en viktig baspunkt för 
friluftslivet i södra delen av Ljusnandalen. Lä-
get vid Bergviken ger utmärkta möjligheter till 
fiske, kanoting och olika former av båtsport, 
viktiga komplement till de olika former av  

friluftsliv som området ger utrymme för. Diger-
berget är barrskogsbevuxet, men i den norra 
sluttningen och framför allt längs vägen och 
mellan vägen och Bergviken är lövinslaget 
stort. Särskilt intressant är förekomsten av 
lönn. 

I samband med skogsbruksåtgärder bör sär-
skilda hänsyn tas till friluftslivets intressen, 
framför allt i anslutning till spårsystem och öv-
riga anläggningar Lövskogen bör gynnas. 

68a 
NORRLANDS- 	BH 
PORTEN 
	

14 G NO 
- lokal med 
rik flora 

I Digerbergets nedre sluttning, strax öster om 
fritidsanläggningens stugby, växer en vacker 
rakstammig björkskog med undervegetation av 
ormbunkar och örter (markägaren, stiftsnämn-
den, har sparat skogen som ett skogligt refe-
rens område) . 

Ett stycke upp i sluttningen ersätts björk-
skogen av ungskog av gran och tall. Sluttning-
en översilas av markvatten och fältskiktet do-
mineras av örter. Här finns ett stort antal kalk-
gynnade växter bl.a. blåsippa, vårärt, try, tibast 
och stinksyska. 

Mest anmärkningsvärd är den rika före-
komsten av stor låsbräken - den enda kända i 
Hälsingland och därtill en av de rikaste i Norr-
land. Högre upp i sluttningen finns små källor 
och ett litet backkärr, där myskmadra och två-
blad hör till den påtagligt kalkgynnade floran. 

Den rika växtligheten i sluttningen grun-
das på näringsrikt, lättrörligt markvatten. Bak-
grunden till det näringsrika vattnet är däre-
mot inte klarlagd, men flera lokaler med kalk-
påverkad växtlighet finns i Digerbergets och 
Hamnäsbergets sluttning mot Bergviken. 

För att bibehålla låsbräkenförekomsten 
kan det bli nödvändigt att ta upp små gläntor i 
skogen. 

Eftersom svåra körskador uppstått i den 
mjuka fuktiga marken i samband med tidiga-
re avverkningar, bör framtida skogsbruksåt-
gärder endast utföras på väl tjälad mark. 
Markavvattning kan ej tillåtas i sluttningen. 
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68b 
KNUPB 0 DARNA 
- välbevarad 
fäbodmiljö 

KFL 
Riks-K 
14 G NO 

tressant strängmyr. Skogen på myren eller i 
myrens kantzoner bör ej avverkas. Dikningar 
eller andra åtgärder som kan komma att på-
verka myrarna kan ej tillåtas. 

Knupbodarna på Digerbergets sydsluttning är 
en mycket välbevarad fäbodvall. På vallen finns 
ca 15 byggnader varav fem bostugor. Inte bara 
byggnaderna utan även hägnadssystemet är till 
stor del bevarat och underhållet, vilket väsent-
ligen bidrar till intrycket av en ursprunglig fä-
bodmiljö. Vallen, som rustats med AMS-medel, 
är lättillgänglig genom en ny vägförbindelse. 

Knupbodama är en av kommunens kan-
ske bäst bevarade fäbodvallar. Det är av väsent-
lig betydelse, inte minst ur naturvårdssyn-
punkt, att byggnaderna och miljön på vallen be-
varas. Vallen bör som hittills hållas öppen med 
hjälp av betesdjur. Vid avverkningar i anslut-
ning till vallen bör skogen närmast fäboden 
lämnas orörd. 

69 
SMEDBONINGARNA BH 
- bäckravin med 
	

III/ 1 
intressant flora 	14 G NO 

I en liten bäckravin som på Digerbergets nord-
sida leder mot Bergviken växer skogssvingel. 
Gräset är sällsynt och näringskrävande. Det 
fordrar fuktig, skuggig och näringsrik miljö. 

Bäckravinen är en av flera lokaler med krä-
vande arter i Digerbergets norra sluttning. Det 
är viktigt att bäcken och ravinen inte skadas i 
samband med skogsbruk. Skuggande träd, sär-
skilt lövträd, bör lämnas i ravinen. 

70 
GÄDDTJÄRNEN 
- opåverkad myr 

GH 
III/ 1 
14 G NV  

Mellan Gäddtjämen och Aborrtjärnen sträck-
er sig ett långsmalt myrstråk med bl.a. ensi-
digt sluttande mossepartier. Öster om Gäddtjär-
nen finns ett område med skogbevwma sträng-
ar och mellanliggande flarkar. Mindre kärrpar-
tier förekommer också vid Gäddtjämen. My-
ren är helt opåverkad och innehåller en in- 

71 
ÄNDALÖSTJÄRNEN BH 
- litet rikkärr 	III/1 

14 G NV 

Öster om Ändalöstjämen ligger ett litet rikkärr 
i förhållandevis kraftig sluttning mot Ändalös-
myran. Kärret är inte större än 100 x 150 m 
och utmärker sig främst för sin rikedom på 
orkidéer. 

Intressantast är förekomsten av den i trak-
ten sparsamt förekommande orkiden tvåblad, 
men även dess mindre släkting spindelbloms-
ter samt korallrot och stora mängder Jungfru 
Marie nycklar förekommer. De rikare förhål-
landena indikeras för övrigt av gräsull, knagg-
lestarr och dvärglummer. 

Myren får ej dikas. Avverkning i eller i an-
slutning till myren bör ske med stor försiktig-
het så att markskador ej uppstår. 

72 
RIKKÄRR SÖDER BH 
OM HÅLTJÄRN 
	

II/1 
14 G NO 

Knappt en halv km sydsydost om Håltjärn, i 
Brattåsbergets branta nordsluttning, ligger ett 
artrikt sluttningskärr med tall och lövträd, 
omgärdat av granskog. Kärret är kraftigt på-
verkat av markvatten och genomflutet av fle-
ra källdrag. 

Det är ett utpräglat rikkärr med gräsull, 
skavfräken, tvåblad, skogsfru samt skogsknipp-
rot som här har en av sina rikaste förekom-
ster i kommunen. 

Sluttningskärrets rika flora är beroende av 
att källflöden och översilande vatten inte störs. 
Därför kan dikningar eller andra åtgärder som 
påverkar myren inte tillåtas. Skogen på my-
ren bör sparas. I myrens omgivning bör i syn-
nerhet lövskog sparas. Skogen i sluttningen 
ovanför myren bör brukas så att markskador 
inte uppkommer. 
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Björkhage i Tönsen. 

73 

Foto: 

74 

Jonas Lundin 

MIDDAGSBERGET B TÖNSEN KBL 
kambräkenlokal 111 /1 - björkhage IT/1 

14 G NO 14 G NO 

På Middagsbergets sydöstra sluttning, en halv 
km norr om Lötbodarna, växer kambräken på 
en av sina mycket få kända lokaler i länet. 
Växtplatsen ligger i kanten av ett hygge. San-
nolikt har arten gynnats av det förbättrade ljus-
klimatet vid hygget. Markberedning av växt-
platsen bör inte förekomma. En alltför kraftig 
igenväxning runt växtplatsen bör också undvi-
kas. 

I det småskaliga jordbrukslandskapet kring 
sjön Tönsen finns en björkhage på ytblockig 
morän. 

Vegetationen domineras av en rished med 
bärris medan framsipprande markvatten har 
skapat en fuktäng av högörttyp i lägre delar. 
Björk dominerar trädskiktet och enbuskar 
finns spridda i hela området. Floran är artrik 
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med bl a pillerstarr, kattfot, nattviol, fläckigt 
nyckelblomster, fjälltimotej, ormrot och stagg. 
Hagen är delvis inhägnad med trägärdsgård. 

Björkhagen vid Tönsen värderas högt. Den 
är god representant för naturtypen björkhage i 
en trakt, fattig på naturliga fodermarker. Den 
har lång kontinuerlig hävd och artrik flora. 
Landskapet är mycket vackert. 

Hävden av hagen bör säkerställas. 

76 
HÄSBODALEN 
- intressant 
åslandskap, 
klarvattensj ö 

GHBZ 
KLF 
Ill 
Riks-N 
14 G SV 
14 G NV 

75 
STORA OCH 
LILLA VITMYRAN 
- värdefullt 
myrområde 
med rikt fågelliv 

 

Den dalgång som här benämns Häsbodalen föl-
jer det storskaliga nordväst-sydostliga sprick-
dalslandskap som kännetecknar den sydnorr-
ländska bergkullterrängen. I dalen har Häsbo-
åsen aysatts, omgiven av ett mångformigt gla-
cifluvialt material. Dalgången är i sin helhet 
av riksintresse för naturvården. 

GHZL 
II/1 
14 G NV  

Vid passagen av landskapsgränsen mellan 
Gästrikland och Hälsingland utmärks dalen av 
vidsträckta sandurfält, moränryggar och flacka 
myrmarker. 

Stora och Lilla Vitmyran bildar det största myr-
komplexet i Bollnäs kommun. Det intas av slut-
tande mossar och kärr som ofta förekommer 
blandade. 

Både Stora och Lilla Vitmyran domineras i 
de centrala delarna av stora flacka höljeytor 
medan strängar och större ristuvor är av un-
derordnad betydelse. Från Vitmyrtjärnen utgår 
två breda och blöta kärrdråg med hög-starrve-
getation. 

I området mellan de stora myrenheterna 
ingår även olika typer av lågstarrkärr. Ett svagt 
rikkärr finns söder om bäcken i östra delen av 
Stora Vitmyran med bl a ängsnycklar och flera 
krävande mossor. Varglav har påträffats på my-
ren. 

Fågelfaunan inom myrkomplexet är 
skyddsvärd med flera olika arter vadare, fisk-
mås, kricka och ett stort antal tättingar. 

Stora och Lilla Vitmyran utgör det största 
och troligen mest skyddsvärda blandmyrkom-
plexet av denna för sydvästra Hälsingland ka-
raktäristiska typ. Området har också stora få-
gelskyddsvärden och en tilltalande landskaps-
bild med stora öppna myrytor. 

Dikningar eller andra åtgärder, som kan 
komma att påverka myrkomplexet, kan ej til-
låtas. 

Inom det avgränsade området, söder om 
Långsjön, får åsen en mer distinkt utformning. 
Nedanför Långsjöberget genomdras dalgången 
av getryggiga, upp till sju meter höga parallellå-
sar. De branta ryggarna delar sig runt djupa 
långsträckta, ofta vattenfyllda dödisgropar av vil-
ka Långsjön intar den största. 

Mellan Långsjön och Häsbosjön vidgar sig 
dalgången och dalbottnen uppfylls av flacka san-
durpartier med ett tätt system av strömrännor 
I flätat flodmönster. Bitvis är sandurytorna 
starkt präglade av åsgravar, i några fall ända 
till 15 meter djupa. 

Väster om Rödmyrberget höjer sig ett 300 
meter långt och upp till 17 meter högt åsparti. 
Det består av två puckliga getryggsåsar, ett del-
vis blockigt åsnät och åsgropar. I sidan av ås-
partiet har sandurströmmar preparerat ur 
strömrännor. 

Mot Häsbosjöns södra ände bryter blockiga 
moränkullar och ryggar igenom isälvsmateri-
alet. Utefter Häsbosj öns västra strand trängs 
isälvsavlagringama ihop till en enda getryggig 
radialås - Egga eller Eggåsen - via ett bredare 
åsnätliknande parti med åsgravar och åsgro-
par. Huvudåsen är upp till 25 meter hög. 

Vid Häsbo går åsen in i ett 800 meter långt 
och 400 meter brett åsnätområde med krafti-
ga getryggiga parallellåsar och 25 meter djupa 
åsgravar kring den centrala huvudryggen som 
löper obruten genom området. 
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Den del av Eggåsen som följer Häsbosjöns 
västra strand, har av markägaren STORA AB 
utsetts till hänsynsområde (objekt 102 b i 
Ovanåkers kommun). 

76a 
SJÖSVEDEN 
- hackslått 

KBL 
I / 1  

I den aysmalnande djupa dalgången löper 
Egga som singelrygg mot nordväst, maximalt 
30 m hög men ibland mycket lägre. I höjd med 
Skålsjön störs den enhetliga ryggbildningen och 
mäktiga finsediment täcker dalbottnen och 
dalsidorna. 

Häsbodalen karaktäriseras av barrskog 
med delvis skarp tallhed på de torraste parti-
erna med isälvsmaterial. 

Häsbosjön, centralt belägen i Häsbodalen, 
är en utpräglad klarvattensjö. Den ligger näs-
tan högst i vattensystemet och avrinningsom-
rådet är litet. Därför är vattenomsättningen 
långsam. Under dessa förutsättningar blir en 
sjö ofta kraftigt försurad, men någon tydlig för-
surningspåverkan kan inte spåras i Häsbosjön. 
Alkaliniteten är förhållandevis god (0,1) och 
sjöns pH ligger mellan 6 och 7 enheter. Detta 
beror sannolikt på att sjön tillförs aysevärda 
mängder grundvatten från Häsboåsen som 
gränsar mot sjön i sydväst. Grundvattnet har i 
regel god alkalinitet och relativt högt pH. 

Häsbosjön har ett värdefullt fiskbestånd 
med röding (inplanterad på 1920-talet), öring, 
sik, abborre, gärs och bergsimpa. Sjön är myck-
et uppskattad som fiskevatten. 

Häsbodalen har höga naturvärden. Häsbo-
åsen och andra isälvsformationer är av stort 
geologiskt intresse. Botaniska värden finner 
man bl. a. i det högåldriga barrskogsområdet på 
Rödmyrbergets västsluttning, med en delvis på-
tagligt rik flora. Häsbosjön är en av länets få 
verkliga klarvattensjöar. Den är av betydande 
hydrologiskt intresse och har ett värdefullt fisk-
bestånd. Landskapsbilden i den delvis branta, 
delvis småkuperade dalen är mycket tilltalan-
de. 

Häsbodalen är av riksintresse för natur-
vård. Skogsbruket bör därför bedrivas med sär-
skild hänsyn till områdets naturvetenskapli-
ga kvaliteter och betydelse för friluftslivet. 
Täktverksamhet i hittills opåverkade områden 
kan inte tillåtas. Markavvattning kan inte til-
låtas (se även objekt 102 i Ovanåkers kom-
mun). 

Nedan följer en beskrivning av två delob-
jekt i Häsbodalen.  

Alldeles intill byvägen, vid en av gårdarna i Sjö-
sveden, finns en 0,6 ha stor hackslåttyta. I den-
na hage finns några enstaka björkar och gra-
nar men buskskikt saknas helt. I den artrika 
ängen växer kattfot, ormrot, fläckigt nyckel-
blomster och stagg samt fältgentiana med en 
glädjande rik förekomst. 

Fram till 1960-talet betades ängarna i Sjö-
sveden mer eller mindre regelbundet. Däref-
ter har denna äng slagits med lie i augusti varje 
år. Hackslåtten är mycket värdefull på grund 
av sin rika flora, lång kontinuerlig hävd och 
frihet från störande inslag. Hävden av hack-
slåtten bör tryggas. 

Foto: Peter Ståhl 

Skogsbrand gynnar många växt- och 
djurarter (Rödmyrberget 1990). 

76b 
RÖDMYRBERGET 
- bränd skog 

BZL 
I / 1 

I växlande och kuperad terräng på Rödmyrber-
gets västra sluttning, med myrar, bäck- och 
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sipperstråk och med blockrika partier, växer 
granskog med insprängda tallöverståndare. 
Området har "vildmarkskaraktär" med myck-
et gamla tallar och granar, rikligt med lågor 
samt torrakor och högstubbar av tall. I skogen 
finns partier med rikare flora. På översilande 
kärrpartier förekommer slåtterblomma, dvärg-
lummer, brudborste och vass och på fastmarks-
partier stenbär, blåsippa och grönpyrola. På 
granlågor växer de hotade svamparna ullticka, 
rynkskinn och violmussling. 

Skogen på Rödmyrberget, som uppvisar tal-
rika spår av skogsbränder, bedömdes vara 
lämplig för den naturvårdsinriktade skogs-
brand som iscensattes häri maj 1990. Då brän-
des ca 8 ha av den skog, som i väster ansluter 
till naturskogsområdet, sedan det värdefullas-
te timret tagits till vara. Kvar på rot fanns 30-
40 m3/ha och mycket brännbart material på 
marken. 

Målsättningen med skogsbranden var att 
skapa en lövbränna och försöka ge kolonisa-
tionsmöjligheter för arter som är knutna till 
bränd ved, t ex vissa skalbaggar. 

Rödmyrberget har av markägaren STORA 
AB utvalts som hänsynsområde. 

Norr om Häsbosjön, på Svartbergets syd-
västvända sluttande hällmarker, växer fjällnej-
lika på en av tre kända lokaler i kommunen. 

77 
TOMTAS 
- hackslått 

BKL 
II/1 
14 G NV 

På platsen för den allra tidigaste bosättningen 
i Vittsjöns by finns en hackslåttyta omgiven 
av milsvid skogsmark. Marken intas främst av 
en gräshedsvegetation men en friskäng finns 
också liksom en gräs-lågstarrfuktäng vid ut-
loppet från en källa i ängens ena utkant. 

Marken är med undantag av fem-sex en-
buskar helt öppen. Floran är rik. Tvåblad, fläck-
igt nyckelblomster, fältgentiana, slåtterblom-
ma, dvärglummer, pillerstarr, stagg och orm-
rot hör till de ca 75 kärlväxter som noterats. 

En husgrund och två odlingsrösen finns 
kvar som minnen från äldre tiders markan-
vändning. Hävden av ängen, med fagning och  

slåtter, återupptogs 1990 efter att ha upphört 
på 1960-talet. Då planterades granskog som 
emellertid avverkades 1990 för att ängen skul-
le kunna restaureras. 

Hackslåtten vid Tomtas har ett mycket 
högt värde genom att den trots ett långt avbrott 
i hävden bibehållit en artrik ängsflora. Värdet 
höjs av att restaureringen skapat ett gott hävd-
tillstånd. 

78 
GRANNAS 
- hackslått 

Grannas är stamhemman i den gamla finnbo-
sättning som var ursprunget till Vittsjö by. Vid 
Grannas finns en 0,5 ha stor rest av forna ti-
ders omfattande hackslåttmarker, nu omgiven 
av uppväxande ungskog. Ängen är helt öppen 
med undantag av några enbuskar. 

Ängen domineras av en friskäng av skogs-
nävatyp med flera intressanta ängsväxter re-
presenterade. Bl. a. växer här darrgräs på en 
av mycket få lokaler i Bollnäs kommun. Dess-
utom brudsporre, tvåblad, fläckigt nyckelbloms-
ter, fältgentiana, slåtterblomma, pillerstarr och 
dvärglummer. I ängen finns några odlingsrö-
sen och rester efter gärdsgårdar av såväl trä 
som sten. Hackslåtten vid Grannas har, i lik-
het med den vid Tomtas, ett uppehåll i hävden 
sedan 1960-talet, en 20-årig period med gran-
plantskog som avverkades 1990, varefter häv-
den med fagning och årlig slåtter återuppta-
gits. 

Trots avbrottet i hävden är ängen vid Gran-
nas mycket värdefull genom den intressanta 
ängsfloran med bl.a. darrgräs. Den återupptag-
na hävden är en förutsättning för att ängen 
skall bestå men utgör också ett viktigt motiv 
för den höga värderingen. 

79 
RIMSB OASEN 
VID NYBOSJÖN  

Väster om Nybosjön uppträder Rimsboåsen som 
en isolerad blott kilometerlång liten ås, på båda 

BKL 
II/1 
14 G NV  

GL 
II/1 
14 G  SV  
14 G NV  
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sidor omgiven av myrar. Till skillnad mot när-
liggande åsstråk löper denna i nord - sydlig rikt-
ning, oberoende av markytans topografi och 
nästan vinkelrätt mot landisens rörelserikt-
ning. Det sannolika bildningssättet torde vara 
att åsen, åtminstone delvis, aysatts av ytvatten-
strömmar i en isränna som eroderat sig ner 
genom isen till markytan (den normala åsbild-
ningen sker i en istunnel under den avsmäl-
tande isen). Den slingrande getryggen är 10-
20 m hög och delar sig ibland i parallella del-
ryggar kring en djup åsgrop för att åter sam-
mansmälta i form av en krönkulle. 

På åsen växer en relativt ung tallskog med-
an gran intar lägre och fuktigare partier. I 
åsens södra del har täktverksamhet förekom-
mit som bl.a. berör huvudåsen. Åsens norra del 
tangeras av en vägskärning där en mindre 
mängd material tagits ut. Ytterligare täktverk-
samhet, förutom efterbehandling av den södra 
täkten, bör inte tillåtas i huvudåsstråket. Ma-
skinell markberedning bör inte förekomma på 
åsen.  

talet men som så småningom utvecklades till 
fast bebyggelse med både skola och affär. Stora 
delar av de naturliga fodermarkerna kring byn 
är igenvuxna. Landskapsbilden domineras där-
för av åkermarker. Dessa är dock i stora styck-
en förvånansvärt naturaliserade med rödven-
ängar som i sina torrare partier hyser arter 
som fältgentiana och låsbräken. 

I en öppen hagmark med en friskäng av 
skogsnävatyp finns blåsuga, ängsnejlika, orm-
rot och stagg. Spåren från äldre tiders hävd in-
skränker sig till några odlingsrösen. Åkrarna 
har inte plöjts sedan 1950-talet och saknar helt 
spår av handelsgödsel. 

Rimsbos fodermarker har, trots att de i de-
lar varit plöjda, ett högt värde genom sin artri-
ka flora och betydelse för landskapsbilden. Om-
rådet bör ställas i stånd och underhållet tryg-
gas. Därvid skulle värdet höjas och det smått 
förvuxna intrycket elimineras. 

82 
RIMSB OMEN 
	

GL 
- getryggsås 	 II/1 

14 G NV  

Sträckningen av den kraftiga åsryggen förbi 
Rimsbo är anmärkningsvärd. 

80 
GRUVBERGET 
- gammal skog 

BL 
III/1 
14 G NV  

Alldeles norr om Gruvberget, i ett område med 
små moränryggar, finns rester kvar av myck-
et gammal skog. Denna avgränsas i väster av 
en myr och i öster av en fastighetsgräns. Den 
skog som gränsar mot myren innehåller rik-
ligt med hålträd, torrakor och gamla storvuxna 
furor. 

Det är viktigt för såväl flora som fauna att 
områden med gamla träd, torrträd och hålträd 
bevaras. Därför bör skogen vid Gruvberget läm-
nas att utvecklas fritt. 

81 
RIMSBO 
- by med stora 
naturliga 
fodermarker 

BL 
III / 1 
14 G NV 

Rimsbo, ca 320 m ö h, ligger i de södra delarna 
av Bollnäs finnskog. Byn har sitt ursprung i en 
fäbodvall som anlades vid sjön Saggen på 1600- 

Huvudåsryggen går i "normal" riktning i 
Långsjöns dalgång förbi Rimsbo, men mellan 
Östra och Västra Saggen böjer åsen av i rät 
vinkel mot sydväst för att efter några kilome-
ter stiga från 335 till 360 m i passet sydost om 
Måndagsberget. I passet övergår den via några 
ojämna moränkullar i moränen. Den "norma-
la" sträckningen för åsen hade varit i sydostlig 
riktning via Fansen - Kaxen till Testeboåns 
dalgång. 

Förbi Rimsbo slingrar sig den getryggiga 
huvudåsen genom Långsjöns dalgång. Vid 
Rimsbo finns även radiala parallellryggar i si-
dan av huvudåsen och åsgropar eller åsgravar 
mellan småryggar och kullar av varierande 
höjd. 

Den bitvis mycket vackra vägen mellan 
Gruvberget och Annefors, förbi Rimsbo, löper 
på åsen. 

Rimsboåsen är geologiskt intressant och 
av stor betydelse för landskapsbilden. Nya grus-
täkter i åsen kan inte accepteras. 
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83 85 
FANSEN BKL NYBODARNA KL 
- hackslått III/1 - välbevarad III/1 

14 G NV  fäbodvall 14 G NO 

Mellan den ensamliggande gården Fansen och 
sjön med samma namn finns en långsmal gam-
mal hackslått. Den ligger på blockig morän där 
de enda förekommande vedväxterna är några 
spridda enbuskar. 

Den magra marken, med några mindre od-
lingsrösen, intas av stagghed med bl.a. fält-
gentiana, ormrot, ängsvädd och ängsfryle. Äng-
en är opåverkad av såväl handelsgödsel som 
andra störande ingrepp och har bibehållit 
mycket av sin ålderdomliga prägel.  

Fäbodmiljön vid Nybodarna är väl bevarad, trots 
att karaktären på någon av stugorna har för-
vanskats i samband med renovering. Naturen 
och växtligheten ger stämning av fäbod. Sko-
gen växer dock in med flera stora granar på 
den forna vallen. 

Det ligger i naturvårdens intresse att fä-
bodvallen bevaras. Husen bör därför repareras 
och underhållas och vallen hållas öppen. 

Hackslåtten vid Fansen hävdas troligen 
endast genom slyröjning men har trots det ett 
högt värde på grund av den ännu artrika flo-
ran, prägeln av gammal fodermark och det 
vackra läget. Ängsslåttern bör återupptas. 

86 
RÖMMABERGET 
DJUPSJÖN 
- skogsområde 
med mycket stora 
naturvärden 

BZL 
II/1 
14 G NO  

84 
STORKÄLLMYRAN 
- myr med 
stor källa 

GHB 
III/ 1 
14 G NO 

Storkällmyran är en liten glest skogsbevuxen 
myr av blandad mosse-kärr-karaktär med till 
största delen trivial flora. 

En stor källa i den nordöstra kanten har 
givit myren dess namn. Ur den flera meter dju-
pa källan strömmar klart, svagt grönaktigt vat-
ten och på bottnen och kanterna av källan lig-
ger algbehängda trädstammar. En liten bäck 
som så småningom försvinner, leder vattnet 
ut över myren. 

Vid källan finns intressanta växter, de  fies-
ta  typiska källarter. Hit hör äggmossa, källört, 
fjälldunört och källarv. Storkällmyran är  hydro-
logiskt och botaniskt intressant. 

Dikningar eller andra åtgärder som kan 
komma att förändra myrens hydrologi kan ej 
tillåtas. Skogen på myren bör sparas.  

Skogen på Römmaberget - Djupsjön består av 
två väsentligen olika skogstyper. I sydsluttning 
mot Djupsjön växer en mycket gammal gran-
skog där dock tall dominerar de högsta partier-
na i den östligaste delen. Inslaget av björk och 
asp är delvis stort. En liten myr intas av hög-
vuxen sumpgranskog. Åldern på skogen är 
mycket hög, i genomsnitt ca 200 år. Av de ål-
dersbestämda träden har en gran visat sig vara 
300 år och två mycket grova, högresta pelar-
tallar var 400 respektive 450 år gamla. 250-
till 300-åriga tallar förekommer allmänt. Lå-
gor och brutna stubbar påträffas delvis rikligt. 
Tillsammans med spridda torrakor och moss-
belupna block är urskogskaraktären påtaglig. 

På Römmabergets branta storblockiga syd-
sluttning växer en öppen och ljus skog där löv-
andelen bitvis uppgår till 90 procent. Asp är det 
dominerande trädslaget, vanligen tillsammans 
med vårtbjörk och glasbjörk. 

Skogstypen är en torr ristyp och floran tri-
vial. Skogen utgör en lövskogsfas, uppkommen 
efter en troligen mycket svår skogsbrand för 
ca 100 år sedan. Detta framgår av markens 
tunna humustäcke, av gamla urbrunna tall-
torrakor och kolrester tio meter upp på stam-
marna. I områdets nedre del finns troligen två 
lövgenerationer och flera granar har överlevt 
branden. 
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87 
MYRSJÖMYRORNA 
- ovanlig myrtyp 

GHZB 
I/ 1 
Riks-N 
14 G NO 

Den centrala delen av Myrsjömyrorna (sydost 
om Myrsjön) bildar ett stort excentriskt moss-
komplex med tydliga strukturer och ett välut-
vecklat gölsystem med 19 gölar. 

Myren har formen av en halvcirkel med 
högsta punkten mot berget i sydväst. Sträng-
arna är glest tallbevuxna och tydligast aysatta 
i myrens nedre delar. Vid Myrsjön finns stora 
höljeytor. Myren längst i öster är mer skogsbe-
vuxen och domineras av mosse. 
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Urskog vid Djupsjön. 

De båda skogstyperna exemplifierar ovan-
ligt vackert två olika faser i en naturskogs ut-
veckling, där skogsbranden var ett naturlig 
inslag i livscykeln. Skogsbränder har inte säl-
Ian återkommit med anmärkningsvärd regel-
bundenhet. 

Skogen har berörts av mänskliga aktivi-
teter fastän i ringa grad. Avverkningstillfället 
för en yxhuggen tallstubbe i skogen vid Djup-
sjön har kunnat dateras till omkring 1880. Vis-
sa avverkningar och gallringar har även skett 
på 1900-talet. På Römmaberget har dimensi-
onsavverkningar av tall förekommit. I övrigt 
saknas spår av kulturpåverkan. 

Områdena är också, ur skilda aspekter, 
viktiga faunabiotoper för t ex hackspettar, an-
dra hålhäckande fåglar och vedinsekter. 

Skogen på Römmaberget och vid Djupsjön 
är den mest orörda i Bollnäs kommun och upp-
visar två olika faser i en naturskogs utveck-
ling. Dels en ung lövdominerad skog uppkom-
men efter brand, dels en gammal barrdomine-
rad skog under lång tid opåverkad av skogs-
brand. Tillsammans har de oskattbara natur- 

Foto: Anders Malmborg 

värden och är av stort skogshistoriskt intres-
se. Det är inte förenligt med naturvårdens in-
tressen att skogen avverkas. Dikning kan inte 
tillåtas och vägdragning bör ej heller förekom-
ma. 
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Sydväst om vägen är myren en blandmyr 
med såväl öppna som glest skogsbevuxna mos-
sar och kärr. Utmed den bäck som rinner ge-
nom myren växer sumpgranskog. 

Frodiga starrkärr vid Myrsjön har förr ut-
nyttjats för slåtter. Starrkärren övergår suc-
cessivt i ren mossevegetation. Den rikaste flo-
ran finns längs bäcken med en bård av hög-
vuxna starrarter och grenrör. Floristiskt intres-
santast är förekomsten av varglav och höns-
bär (den senare är sällsynt i inlandet). 

Myrsjömyrornas fågelfauna är intressant 
om än inte anmärkningsvärt rik. Bland häck-
ande fåglar märks storspov, trana, grönbena, 
enkelbeckasin och kanadagås. 

89 
KÄLLA SYDOST OM BH 
VACKERBERGET 
	

111 /1 
- intressant flora 	14 G NO 

I en liten flack dal sydost om Vackerberget väx-
er en fuktig granskog av hög bonitet. I en källa 
och bäck i den lilla dalen finns länets nordli-
gaste kända lokal för den sällsynta dunmos-
san. Även thujamossa och spädstarr påträffas 
på samma lokal. 

Dikning kan ej tillåtas vid källan eller i 
bäcken. Skogsbruk inom området bör bedrivas 
så att markskador ej uppkommer. 

Myrsjömyrorna, särskilt den del som lig-
ger nordost om vägen, representerar en myr-
typ som är sällsynt i länet och som här är både 
väl utvecklad och orörd. Området har också 
vissa fågelskyddsvärden, vilka dock har liten 
betydelse för områdets klassning. Denna grun-
dar sig huvudsakligen på det stora hydrogeolo-
giska bevarandevärdet. 

90 
FREDAGSBERGET 
- ålderdomligt 
jordbruk 

KL 
III/1 
14 G SV 

Skogen på myren eller i myrens kantzo-
ner bör ej avverkas. Dikningar eller andra åt-
gärder som kan komma att påverka myren kan 
inte tillåtas. 

Myrsjömyrorna är av riksintresse för na-
turvård och ingår i Myrskyddsplan för Sverige 
(Nr X14). 

88 
SÖDRA 
	

BH 
VILNÄSTJÄRN 
	

III/1 
- artrik 
	

14 G N 
vattenflora 

Södra Vilnästjäm uppvisar en artrik vattenflo-
ra. Förutom de vanliga arterna gäddnate och 
rostnate, växer i tjärnen även gropnate. I ut-
loppsbäcken påträffas bäcknate som är sällsynt 
i regionen och här befinner sig på gränsen för 
sin utbredning mot norr. Detta är den enda 
kända lokalen för bäcknate i kommunen. 

För att den artrika vattenfloran i Södra Vii-
nästjärn ej skall förstöras bör tjärnen ej sän-
kas. Ej heller bör bäcken genom tjärnen rätas 
eller grävas ur.  

På det ensligt belägna Fredagsberget ligger en 
troligen mycket gammal gård med mycket ål-
derdomlig bebyggelse. Gårdens ännu öppna od-
lingsmarker ligger på det ryggformade bergets 
krön, 350-370 meter över havet i svag slutt-
ning mot sydost. 

Gården har kulturhistoriskt intresse. Det 
vore värdefullt om åtminstone en del av de gam-
la ännu öppna jordbruksmarkerna kunde bi-
behållas och med dem också floran som inte 
påverkats av moderna jordbruksmetoder. 

91 
LÖRDAGSMYRAN GH 
- stort 
	

III /1 
blandmyrkomplex 	14 G SV 

Lördagsmyran är ett stort blandmyrkomplex 
med ensidigt sluttande mossar och flarkkärr. 
Den östra myrdelen är glest skogsbevuxen, 
medan den västra är helt öppen. 

I det stora myrkomplexet ingår fem ensi-
digt sluttande mossar med tydligt aysatta 
strängar. I den västra delen finns flytande över-
gångar mellan sluttande mosse och strängkärr. 
Fågelfaunan är liksom floran ofullständigt 
känd. Varglav förekommer dock på några stäl- 
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95 
BLOMSTERMYREN 
- artrik myr 
med välutvecklad 
rikkärrsflora 

BH 
III/1 
14 G SO 

Blomstermyran är ett litet rikkärr samman-
satt av en öppen och blöt kärryta med bl.a. vit-
starr och kallgräs i den nordvästra delen samt 
glest trädbevuxna och mer utpräglade rikkärr 
i söder. Där förekommer välutvecklade brun-
mossamhällen med bl a kärrkammossa och gyl-
lenmossa. Fältskiktet domineras av starr. En 
betydande rikedom av örter är utmärkande för 
vegetationen, bland andra slåtterblomma, gök-
blomster, ögonpyrola, klotpyrola, björnbrodd och 
kärrtistel. Rikkärrs arterna dvärglummer, 
ängsnycklar och gräsull förekommer allmänt. 

Myren har stort botaniskt värde. Markav-
vattning som påverkar myren kan ej tillåtas. 
Skogen på myren och i myrens kantzoner bör 
sparas. 

96 
JANSBO 
- öppen hagmark 
med rik flora 

BKL 
III/1 
14 G SO  

Vid den södra av de två gårdarna vid Jansbo 
finns en liten öppen hagmark med rik flora. I 
hagen finns spridda småtallar och enbuskar 
och i den artrika floran märks bl.a. kattfot, orm-
rot, fjälltimotej, pillerstarr, stagg och fältgenti- 
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len på myren. Frånsett några diken i kanter-
na är Lördagsmyran opåverkad. Ytterligare dik-
ningar som kan komma att påverka myren kan 
inte tillåtas. 

94 
ÄNGA-LILLBO 
- värdefull flora 

B 
III/1 
14 G SO 

92 
PELLES 
- hackslått m m 

 

I en liten och sannolikt mycket gammal hack-
slått vid Änga-Lillbo, som fortfarande hävdas 
med slåtter, finns en intressant flora. Vegeta-
tionen är en stagghedliknande gräsmark som 
dock saknar ris. I ängen växer kattfot, stagg 
och ormrot samt framför allt fältgentiana. 

KLB 
III/1 
14 G SV 

I Källbobergets sydsluttning ligger Pelles, en av 
tre gårdar i byn Källbo, ursprungligen en fä-
bodvall med anor från 1700-talet. 

Gården omges av hackslåttmark, betesval-
lar och tidigare betad skog. Fodermarkerna 
hävdas genom slåtter, lieslåtter i de stenigare 
partierna, efter att betet upphört i slutet av 
1980-talet. 

Några enstaka björkar och rönnar finns ut-
spridda i fodermarkerna där ängsväxter som 
stagg, kattfot, fjälltimotej och ögontröst hör till 
karaktärsarterna. Trägärdsgårdar, odlingsrö-
sen, ängslador och husgrunder finns ännu 
kvar. 

Pelles värde ligger i en hög grad av mång-
formighet vad gäller hävdformer, natur- och ve-
getationstyper samt kontinuerlig hävdhistorik 
och gott hävdtillstånd. Hävden bör tryggas. 

93 
ÄNDALÖSMYRAN GHB 
ÄNDALÖSTJÄRNEN III/1 
- myrkomplex 	14 G SV 
med liten tjärn 

Ändalösmyran är en långsträckt myr med en 
liten tjärn - Ändalöstjärnen - i mitten. 

Myren domineras av ensidigt sluttande öpp-
na mossar. I myrens båda ändar ersätts dessa 
av kärr. Lokalt förekommer flarkkärr. Vegeta-
tionen är fattig, men tendens till rikare parti-
er förekommer. Det intressantaste fyndet ut-
gör björnbrodd som här har en av sina sydli-
gaste förekomster i länet. 

En körväg och ett dike korsar myren, som 
i övrigt är opåverkad. Myren är representativ 
för länsdelen och av ett visst botaniskt intres-
se. Avvattning av myren kan ej tillåtas. 

Hackslåtten vid Änga-Lillbo har en rik och 
värdefull flora och ängen är välhävdad. Det är 
viktigt att hävden tryggas och utförs på ett för 
floran lämpligt sätt, d v s med lie. 



— Bollnäs — 

ana. Djurhållningen på Jansbo upphörde på 
1960-talet, men ängen är trots det välhävdad 
tack vare de frigående djuren från Persbo (se 
följande objekt). 

Hagmarken vid Jansbo är värdefull på 
grund av lång obruten hävdkontinuitet, art-
rik flora och ett gott hävdtillstånd. Att hävden 
av hagen är beroende av frigående betesdjur 
från en närliggande gård, förefaller på lång sikt 
inte tillfredsställande. 

97 
PERSBO 
- traditionellt 
jordbruk med 
höga naturvärden 

BKL 
I/1 
14 G SO 

Den i skogslandskapet isolerade gården Pers-
bo tillkom på 1700-talet som ett kolartorp un-
der Katrinebergs bruk. Gården är ett levande 
exempel på gamla tiders skogsjordbruk med 
små flikiga åkrar, följsamt anpassade till land-
skapets former. Mellan åkrarna och i inägo-
markens periferi ligger hackslåttytor och 
dessutom finns fragment av inte längre häv-
dad öppen ängsmark och sidvallsäng. 

I inägomarken finns flera hävdformade ve-
getationstyper och en rik flora präglad av lång 
obruten hävd. Till de mest intressanta arter-
na hör en rik förekomst av fältgentiana, darr-
gräs på en av sina få kända växtplatser i Häl-
singland, fläckigt nyckelblomster, slåtterblom-
ma, ormrot, kattfot, ängsskallra och vaxskiv-
1Mgar. Hela inägomarken omgärdas av sten-
eller trägärdsgårdar. Ängslador kompletterar 
den ålderdomliga gårdsmiljön. 

Persbo drivs på traditionellt vis med nöt-
kreatur (fjällkor) på skogsbete. Djuren hålls 
utanför inägorna till hösten då de släpps in för 
efterbete på ängar och vallar. En omfattande 
restaurering av i stort sett all ängsmark 1990 
grundades på att hackslåttmarkerna delvis var 
förvuxna och igenslyade.Få objekt i länet kan 
uppvisa en liknande mångformighet vad gäl-
ler hävdformer, naturtyper, vegetationstyper 
och av hävd formad flora som Persbo. Frihet 
från störande ingrepp, lång obruten hävdkon-
tinuitet och det traditionella jordbruket med 
hackslåtter och utmarksbete bidrar till det 
mycket höga värdet. Det är synnerligen ange-
läget att driften vid Persbo kan bestå. 

98 
MYRKOMPLEX 
LÄNGS GOPÅN 
- intressanta 
myrtyper, 
rikt fågelliv 

Utmed Gopån utbreder sig ett långsträckt myr-
komplex som består av glest skogsbevuxna 
mosspartier, lågstarrkärr och blöta högstarr-
kärr. Delar av området har tidigare utnyttjats 
för slåtter, men inga dikningar har förekom-
mit. 

I den södra delen av området finns en del 
mycket blöta kärrytor med kalla, vattenklöver, 
kärrull och vattenbläddror. Vid sydsidan av den 
östra Norrtjärnen finns även ett starkt lutan-
de, örtrikt och frodigt översilningskärr. 

Fågelfaunan inom området är artrik. Bland 
häckfåglarna märks flera arter änder, enkel-
beckasin, grönbena, gulärla och fiskgjuse. 

Området rymmer en del intressanta myr-
typer, av vilka kärren mellan Norrtjärn och Go-
pån förefaller särskilt skyddsvärda. Det hyser 
också ett rikt och varierat fågelliv vilket ytter-
ligare höjer bevarandevärdet. Dikning som 
påverkar myrområdet kan ej tillåtas. 

Myren tangerar även Ockelbo kommun. 

99 
BOTJÄRNSMUREN 
GOPÅN 
- orört myrkomplex 
med flera vattendrag 
och rikt fågelliv 

Botjärnsmuren bildar, tillsammans med myr-
marker utmed Gopån, ett sammanhängande 
orört myrkomplex, dominerat av sluttande kärr 
och glest skogsbevtuma mosspartier. Fågelfau-
nan är intressant. 

Myren, som ligger i Ockelbo kommun, tange-
rar blott Bollnäs kommun (se beskrivning till 
objekt 2 i Ockelbo kommun). 

HZGB 
II/1 
14 G SO  

HZ 
III / 1 
14 G SO 
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100 
ROTSJÖN 
- naturskog 

 

såväl vad gäller utseende som biologiskt inne-
håll. Ängslador, odlingsrösen och en åtminsto-
ne delvis bevarad gärdsgård höjer det kultur-
historiska värdet. Den fortsatta hävden av 
hackslåtten bör tryggas. 

BZL 
I/1 
14 G SV 

På gränsen mellan Hälsingland och Dalarna lig-
ger ett höjdområde med naturskog och liten kul-
turpåverkan av ovanlig storlek för dagens för-
hållanden. Det ligger "längst bort på skogen" 
och har kommit i sista hand för skogsbruksåt-
gärder. 

I skogen, där torrträd, högstubbar och lå-
gor förekommer rikligt, finns flera arter väx-
ter och djur som tidigare var ett normalt in-
slag i naturskogen men som är i stort sett ut-
plånade i den rationellt brukade produktions-
skogen. 

Till dessa arter hör i tallskogen dvärgbä-
garlav, i den gamla granskogen violettgrå ta-
gellav, ullticka, gränsticka, kötticka, rynk-
skinn, doftskinn och stjämtagging, på några 
sälgar och aspar lunglav. På ett block i skyddat 
läge växer skuggblåslav. Till gammelskogens 
typiska fåglar hör - förutom ugglor - tjäder, röd-
stjärt och tretåig hackspett. 

Naturskogen vid Rotsjön är skyddsvärd. Den 
ligger till största delen i Kopparbergs län. 

101 
HINRIKS 
- hackslått 

BKL 
III/1 
14 G SV 

Hinriks är en ensamgård på Björnklittens nord-
ostsluttning ca 330 m ö h. Djurhållningen på 
gården upphörde 1965. Efter ett drygt tioårigt 
uppehåll hävdas en mindre hackslått med lie-
slåtter och de forna åkrarna buskröjs. 

Hackslåtten har en stagghedsvegetation 
där ljung och rödven dominerar växttäcket. 
Trädskiktet är sparsamt med några få spridda 
björkar och aplar. I fältskiktet märks ormrot, 
kattfot, stagg och ängsskallra samt mindre rik-
ligt de likaså hävdgynnade blåsuga och fjällti-
motej . 

Hackslåtten vid Hinriks är inte påverkad 
av konstgödsel eller andra störande ingrepp. 
Den representerar väl naturtypen hackslått 

102 
KICKISMYRAN 
	

GH 
SIMONSTJÄRNEN 
	

II/1 
- innehållsrikt 
	

14 G SV 
blandmyrkomplex 

Blandmyrkomplex med mossar, kärr, rinnan-
de vatten och ett stort antal tjärnar. 

Kickismyran är ett väl utvecklat flarkkärr 
med tydliga strängar och flarkar, vissa vatten-
fyllda, andra med lösbottnar eller gungfly. Lo-
kalt förekommer rikkärrsvegetation med gräs-
ull, dvärglummer, hirsstarr och ängsnycklar. 
Varglav har påträffats på en torraka. 

Runt Simonstjärnen finns en ensidigt slut-
tande mosse, flarkkärr m m. Mellan Kroktjär-
nen och Fanstjämen består myren av skogs-
bevuxna mosspartier. Väster om Åtjärnen vid-
tar ett stort översvämningsbetingat kärr. 

Fågelfaunan inom myrkomplexet är ofull-
ständigt känd. 

Kickismyran - Simonstjämen bildar ett in-
tressant och innehållsrikt myrkomplex. Av sär-
skilt värde är Kickismyran, de öppna myrarna 
vid Simonstjämen och strandkärren vid Åtjär-
nen. Dikespåverkan är obetydlig. Därför kan 
dikningar eller andra åtgärder, som kan kom-
ma att påverka vattenbalansen, inte tillåtas. 

103 
HÄLLFORS 
	

GBL 
- hällmarkstallskog 
	

II/1 
14 G SV 

Öster om Hällfors trängs Kölsjöåns mycket 
flacka dalgång ihop till ett trångt pass mot Lil-
la Åberget i söder. Här har kraftiga smältvat-
tenströmmar koncentrerats och spolat bort i 
stort sett allt löst material och blottlagt bergrun-
den. Här växer i dag en gles hällmarkstallskog 
med små sumpskogsinslag. Avrundade block 
vittnar om häftiga vattenflöden. 
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Kölsjöån har utnyttjats som flottled. Res-
ter av dammanläggningar och isolatorer (för te-
lefonledning) i levande träd finns ännu kvar 
utmed ån. Hällmarkstallskogen innehåller 
enstaka avverkningsstubbar, gamla körvägar 
och stigar men också enstaka gammeltallar 
och trögvuxna granar. 

Utmed Kölsjöån finns en liten förekomst 
av den starkt hotade ringlaven som finns på 
fem träd i området. På ett större block nära ån 
växer rostlevermossa. Den har sin huvudut-
bredning på kalfjället och befinner sig här på 
en östlig utpostlokal. 

Hällmarkstallskogen vid Hällfors bör spa-
ras, dels på grund av den intressanta skogen 
men också på grund av de stora biologiska vär-
den som i synnerhet ringlaven representerar. 
Området har av markägaren STORA AB utvalts 
som hänsynsområde. 

104 
ÅBERGET 
	

BZL 
brandpåverkad 
	

II/1 
bergsbrant 
	

14 G SV 

Till skillnad mot bergets övre delar står sko-
gen kvar i Stora Åbergets branta och blockrika 
nordostsluttning. Här finns bara enstaka spår 
av tidigare avverkning. Den senaste utfördes 
sannolikt i slutet av 1800-talet. Gran domine-
rar i branten men genomgående finns inslag 
av såväl gamla tallar som lövträd. Brandpåver-
kan i sluttningen har varit stor och många av 
gammeltallarna bär spår av upp till fem olika 
skogsbränder. Den senaste syns ha berört sko-
gen någon gång under 1800-talets sista decen-
ni er. 

Medan den grandominerade skogen i den 
brantaste sluttningen närmast är att betrakta 
som impediment, övergår den i den östra de-
len i tämligen virkesrika bestånd där tall do-
minerar. På gammelgranar förekommer vio-
lettgrå tagellav och bland hotade vedsvampar 
märks särskilt gränsticka, ullticka och rynk-
skinn. I sluttningens nedre blockrika delar 
finns småmyrar och källdråg och en ställvis 
tätare granskog med inslag av asp. 

Den gamla och obetydligt påverkade natur-
skogen vid Åberget har i sig ett betydande na-
turvetenskapligt värde. Den gamla skogens 
betydelse för fåglar, däggdjur och insekter kan 
inte överskattas och förekomsten av sällsynta  

och hotade vedsvampar och lavar stärker bety-
delsen av att området sparas. Mot den bakgrun-
den är det ovärderligt att markägaren STORA 
AB utpekat Åberget som ett hänsynsområde. 

105 
JON-MATSBO 
- hackslått 

KBL 
III/1 
14 G SV 

Jon-Matsbo ligger på 350 m höjd i ett glest be-
folkat skogs- och myrlandskap. På gården häv-
das fortfarande en 0,8 ha stor hackslått i brant 
sydsluttning. Hackslåtten intas till största de-
len av en stagghed med stort inslag av ljung. 

Av särskilt intresse är den relativt rika fö-
rekomsten av darrgräs som blott återfinns på 
ett fåtal ställen i kommunen. Andra hävdgyn-
nade växter är ormrot, stagg och ängsskallra, 
som alla är vanliga samt ängsnejlika och ögon-
tröst. 

Hackslåtten vid Jon-Matsbo har en fler-
hundraårig hävdkontinuitet. Tills ammans 
med den intressanta floran, där darrgräset in-
tar en särställning, ger detta ängen ett bety-
dande värde. Den framtida hävden av ängen 
bör tryggas. 
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1 FZL 3 BH 
STULTSJÖN III/1 KÄRR NORDOST III/1 
- skogssjö 15 G SO OM KLITTEN 15 G SO 

15 G NO - kärr med rik flora 

Stultsjön, i Söderhamns nordligaste hörn, är 
en utpräglad skogssjö, helt omgiven av barr-
skog. Vattnet i sjön är svagt brunfärgat av hu-
musämnen, men har en jämförelsevis god vat-
tenkemi. Sjöns stränder är steniga - blockrika 
eller, som i den sydvästra delen, myrlänta. Mot 
myren kantas sjön av en lövbård, men omges i 
övrigt av barrskog med trivial flora där blåbärs-
ris dominerar. 

I Stultsjön häckar storlom och på omgi-
vande myrar även trana. I sjön finns abborre 
och laxöring. Bebyggelse förekommer inte runt 
Stultsjön, som främst har ett värde för frilufts-
livet som fiskevatten och utflyktsmål. Det är ur 
naturvårdssynpunkt angeläget att sjöns "orörd-
het" bevaras. 

2 
	

KLF 
LÅNGBROSBODARNA III/1 
- välbevarad 
	

15 H SV 
fäbodmiljö 

Fäbodvallen Långbrosbodarna är vackert belä-
gen på sydsidan av den udde som skjuter ut i 
Långbrosbodsjön. Den väl samlade bebyggelsen 
ligger i sluttningen på ömse sidor om vägen ge-
nom vallen, med bostugorna högt på ena sidan 
och fähusen lågt på den andra. Flertalet av vall-
ens byggnader är bevarade i ett synbarligen 
ursprungligt skick, men några nyuppförda el-
ler panelklädda stugor stör helhetsintrycket. En 
björkhage mellan vallen och sjön hävdas ge-
nom slåtter, varigenom utsikten mot sjön hålls 
öppen. Vallen hävdas för övrigt med mekanisk 
gräsklippning, vilket dessvärre lett till en ut-
armning av floran. 

Fäbodvallen Långbrosbodarna är kultur-
historiskt värdefull. Den är också av intresse 
för naturvården för såväl friluftsliv, landskaps-
bild som flora. Det ligger därför i naturvårdens 
intresse att vallen bevaras, att byggnader och 
den omgivande vallmiljön underhålls och att 
inga åtgärder vidtas som negativt påverkar den 
attraktiva miljön, t ex nybyggnation eller ovar-
sam ombyggnad av de befintliga stugorna. Gräs-
klippning av vallrutan borde, åtminstone till 
någon del, ersättas med slåtter.  

Alldeles nedanför det branta berget Klitten lig-
ger ett litet trädbevuxet sluttningskärr med för-
hållandevis rik flora. Bland påträffade arter kan 
t ex nämnas tvåblad och gräsull, i bergroten 
växer vårärt. 

Myren ligger delvis i Bollnäs kommun. Dik-
ning eller andra åtgärder som påverkar myren 
kan ej tillåtas. 

4 
	

GBL 
LJUSMYRSBERGET II/1 
- klapperstensfält 
	

15 H SV 

På Ljusmyrsbergets sluttningar finns tre stora 
klapperstensfält och många små. De sträcker 
sig från knappt 190 m ö h, nära bergets topp, 
till under 90 m ö h. Den landhöjning som Ljus-
myrsbergets klapperstensfält åskådliggör har 
pågått under många tusen år. För närvarande 
är landhöjningen ca 60 cm per 100 år. 

De tre största klapperstensfälten ligger på 
Ljusmyrsbergets södra, östra (Ljusmyrsklappen) 
och norra (Hemmersklappen) sluttningar. Den 
södra, mellan Ljusmyrsberget och toppen sö-
der därom, ligger aysevärt högre än de andra 
två. Mäktiga strandvallar av grova block mar-
kerar olika stormstrandlinjer hos det vikande 
havet. 

Klapperstensfälten är i regel helt fria från 
annan vegetation än lavar, av vilka kartlaven 
kan färga de stora stentorgen gulgröna. I Ljus-
myrsklappens nedre del står grupper av vack-
ra vårtbjörkar samt enstaka grova aspar och 
vresiga tallar. Mitt på Hemmersklappen står en 
ensam jättetall och även här finns gamla vresi-
ga tallar i kanterna. Vid västra kanten står en 
ovanligt grov lönn och under den några små 
krusbärsbuskar. Fler lönnar finns i närheten 
och dessutom förekommer spridda träd av 
björk, gran och rönn. 

I undervegetationen, som domineras av lil-
jekonvalj, växer också rikligt med getrams, sten-
bär, träjon, smultron, hässlebrodd och lund-
gröe. Det är ur botanisk synpunkt intressant 
att denna flora, som är karaktäristisk för vissa 
strandavsnitt utmed Gävlekusten, i dag åter-
finns 120 meter över havsytan, på en nivå som 
var haysstrand för många tusen år sedan. 

208 



— Söderhamn — 

Hemmersklappen. 	Foto: Peter Ståhl 

Nedanför Hemmersklappen finns små tid-
vis uttorkade källor och bäckar. Här är floran 
rik med bl. a. de sällsynta arterna grönstarr och 
skogsknipprot. 

Klapp e rs  tens  fälten på Ljusmyrsb ergets 
sluttningar är värdefulla ur naturvårdssyn-
punkt och av betydelse för förståelsen av lan-
dets geologiska utvecklingshistoria. De har ock-
så betydande landskapsestetiska värden med 
bl.a. en storslagen utsikt över havet. Skador på 
klapperstensfälten kan från naturvårdens syn-
punkt inte accepteras. Skogsbruk och skogs-
maskiner bör därför inte förekomma i områ-
det. Det är angeläget att skogen och enskilda 
träd på klapperstensfälten och i deras kantzo-
ner sparas. 

5 
	

FLB 
ÄLGMYRARNA 
	

111/2 
MATSÄCKEN 
	

15 H SV 
- barrskogslandskap 

Nordväst om Järsjön, och delvis omslutande 
Storhedskärret, utbreder sig ett omväxlande 
barrskogslandskap med delvis kraftigt kuperad, 
delvis småbruten terräng. Berg och höjdryggar  

med lavklädda hällmarker och lågvuxen häll-
markstallskog omväxlar med små, delvis öpp-
na myrmarker och välvuxen barrskog. 

Området är ett förhållandevis lättillgäng-
ligt strövområde med omväxlande och tilltalan-
de natur. Skogsbruket bör i så hög grad som 
möjligt bedrivas med hänsyn till områdets be-
tydelse för friluftsliv och landskapsbild. Av sam-
ma skäl bör hällmarkstallskog sparas och dik-
ungar inte tillåtas. 

5a 	 BH 
STORHEDSKÄRRET III /1 
- kärr med rik flora 15 H SV 

I Storhedsbergets nordöstra sluttning ligger ett 
kraftigt sluttande kärr, genomflutet av en liten 
bäck. Kärret, som omges av torra tallhedar, är 
helt opåverkat av dikning. 

I kärret med omgivningar växer bland 
mycket annat vitsippa, krypvide, brakved, ol-
von, ullsäv, grönstarr, korallrot, myggblomster 
och skogsknipprot. Den senare, den största 
rariteten i området, växer liksom grönstarr både 
på myren och i skogen ovanför. 

Förekomsten av framför allt skogsknipp-
rot ger myren ett betydande botaniskt värde. 
Dikningar eller andra åtgärder som påverkar 
vattenbalansen i myren eller de närmaste om-
givningarna kan inte tillåtas. Skogen på myren 
och i kantzonerna bör sparas. 

6 
	

GHL 
TORRAKMYRAN 
	

III/1 
STORMYRAN 
	

15 H SV 
GRÖNHALSEN 
- orört myrkomplex 

Torrakmyran, Stormyran och Grönhalsen bil-
dar ett sammanhängande myrkomplex med 
både mossar och kärr, ofta med flytande över-
gång i varandra. Komplexet bildar det största 
sammanhängande myrområdet i kommunen. 
Det är, så när som på en körväg, ej påverkat av 
några ingrepp. 

Stormyran är helt öppen, delvis en mosse 
som dock mot söder övergår i kärr. Centralt i 
myren finns några långsmala, djupa gölar om-
givna av yviga starruggar. 

Grönhalsen är en excentrisk mosse vars 
strukturmönster bildar en halvcirkel mot ber- 
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get i sydväst. Strängar och höljor är tydligt dif-
ferentierade och de yttre strängarna är krafti-
gare skogbevuxna än de inre. 

På Torrakmyran har mossebildningen gått 
längst i den sydöstra delen, där enstaka sträng-
ar kan urskiljas. Myren intas dock huvudsakli-
gen av mossevegetation men torvdjupet är, jäm-
fört med Stormyran, ganska måttligt (1,5 me-
ter resp 4,5 meter). 

Floran på myrkomplexet är inte anmärk-
ningsvärd, ej heller fågellivet. Värdet ligger sna-
rare i dess orördhet, storlek, tilltalande land-
skapsbild och intressanta myrtyper. Det sena-
re motiveras främst av den välutvecklade ex-
centriska mossen och Stormyrans stora blöta 
myryta med gölar. Mot denna bakgrund fram-
står myren som en av de värdefullaste i kom-
munen. Dikning, torvtäkt eller andra åtgärder, 
som påverkar myrkomplexet kan därför inte til-
låtas. Ej heller bör avverkningar förekomma på 
myrarna eller i deras kantzoner. 

7 
	

GHBZ 
MYRAR MELLAN 1/2 
SKÅSSAN, 	 Riks-N 
LJUSMYRAN 
	

15 H SV 
OCH HAVET 

Öster om bergkullterrängen i Hälsinglands in-
land vidtar ett mot norr aysmalnande och mot 
havet jämnt sluttande, jämförelsevis flackt kust-
landskap, rikt på myrar och sjöar. På grund av 
landhöjningen utvecklas här en succession av 
myrar från de yngsta kärren i de delar som 
nyligen frilagts från havet till välutvecklade 
mossar. 

Vid gränsen mellan Hudiksvalls och Söder-
hamns kommuner, där nivåskillnaden från ha-
vet till de högsta delarna uppgår till ca 60 me-
ter, är denna landhöjningsbetingade process 
mycket illustrativt åskådliggjord. Landhöjning-
en har skapat en kontinuerlig serie av olika 
långt utvecklade myrar, vars differentiering kan 
följas från de yngsta kärren något tiotal meter 
över havsytan till Ljusmyran och Skåssan som 
representerar särskilt välutvecklade mossety-
p er. 

Serien av mossar representeras av plana 
skogbevuxna mossar, svagt välvda mossar, tyd-
ligt koncentriskt eller excentriskt välvda mos-
sar med mosseplan, lagg och kantskog 

Närmast havet, till ca 30 m ö h, är kärr 
den dominerande myrtypen. Även kärren är av  

vetenskapligt intresse då de delvis är utbildade 
som strängkärr och i något fall som flarkkärr. 
Bäst utvecklade och tydligast differentierade är 
dessa strukturer på myren Syrvälling, 25 möh. 
I dessa delar, bl.a. kring Sivik,  firms  också skal-
grus vilket på flera ställen gett upphov till en 
intressant skalmärgelflora med bl.a. ask, två-
blad och vårärt. 

Det riksintressanta området från Skåssan 
till havet är ett utmärkt exempel på landhöj-
ningsbetingad succession av myrar i allmän-
het och mossar i synnerhet. Det är av stort ve-
tenskapligt värde och viktigt som studieobjekt. 
All markavvattning inom riksintresset bör be-
handlas mycket restriktivt och myrarna undan-
tas från alla åtgärder som kan påverka vatten-
balansen. 

Nedan följer en beskrivning av tre myrar i 
Söderhamns kommun som utgör delobjekt i det 
större området. 

7a 
	 GHZ 

LJUSMYRAN 
	

15 H SV 
- mosse, kärrkomplex 

Ljusmyran bildar ett mosse-kärrkomplex som 
bl.a. innefattar en excentrisk mosse med gölar 
och kärr med svag strängbildning. Myren lig-
ger till större delen i Hudiksvalls kommun. 

7b 
SVARTTJÄRNSMYRAN 
- komplex av 
	

GH 
mossar och kärr 	15 H SV 

Svarttjärnsmyran består av ett komplex av skog-
bevuxna, ostrukturerade mossar och öppna-
halvöppna kärr. I anslutning till tjärnarna fö-
rekommer starrkärr av låg- och högstarrtyp 
samt partier med gungfly. Inga ingrepp har 
gjorts i Svarttjärnsmyran. 

Myren är som enskilt objekt inte särskilt 
märklig. Dess huvudsakliga värde ligger i att 
den dels är orörd, dels ingår i den mycket in-
tressanta serien av mossar i olika utvecklings-
stadier mellan Skåssan och havet. 

Svarttjärnsmyran ligger till stor del i Hu-
diksvalls kommun. 
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8 
BLYSTERMYRAN 
- rikkärr  

BH 
III / 1 
15 G SO 

Blystermyran är ett svagt sluttande och glest 
skogbevuxet kärr, i den södra kanten genom-
flutet av en liten bäck. Myren är ett svagt rik- 

— Söderhamn — 

Skåssan (E 4 passerar nedtill). 

7c 	 GHZL 
SKÅSSAN 
	

15 H SV 
RAGGTJÄRNEN 
- välutvecklad 
koncentrisk mosse 

Skåssan är en välutvecklad, kraftigt välvd kon-
centrisk mosse med ett torvdjup i de centrala 
delarna på närmare 5,5 meter. Mossen är till 
större delen glest skogbevuxen. Utmed den nor-
ra sidan är kantskog och lagg tydligt aysatta. 
Mossen bär ett tätt system av skogbevuxna 
strängar och smala höljor. Kring mossens cen-
trum och högsta punkt glesnar skogen betyd-
ligt och höljesamhällena ges större utbredning. 
Här förekommer också tre djupa gölar. I gölar-
na växer märkligt nog näckrosor och enstaka 
andra arter, som normalt saknas på en mosse. 

Foto: Anders Malmborg 

inventeringen klassificerats som svagt välvda 
mossar. I den nordvästra myrdelen förekommer 
en plan, helt skogbevuxen mosse. På den syd-
östra mossen finns tydliga koncentriska struk-
turer och bred kantskog. 

Skåssan är ett vackert exempel på en kon-
centrisk mosse. Den har en imponerande mäk-
tighet och den illustrativa utbildningen med tyd-
ligt aysatta koncentriska strängar och höljor 
samt gölar och delvis väl aysatt lagg och kant-
skog gör den till ett lämpligt studieobjekt. 

Myrarna kring Raggtjärnen är orörda och 
har, tillsammans med Skåssan och myrarna ös-
ter om  derma,  ett klart vetenskapligt värde. 

För Skåssan gäller föreskrifter om samråd 
inför vissa arbetsföretag enligt § 20 naturvård-
slagen. 

Skåssan är en av de få myrar i länet där 
fjärilsfaunan dokumenterats. Denna invente-
ring visade att de flesta av landets myrbundna 
dagfjärilar, bl.a. ovanliga pärlemorfjärilarter, till-
hör myrens fauna. 

Myrarna runt Raggtjärnen utgör över-
gångstyper mellan helt skogbevuxna mossar och 
sådana med utbildat mosseplan. De har i myr- 
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kärr, där arter som ullsäv, gräsull, ängsnyck-
lar, skavfräken och hirsstarr påträffas. Till de 
intressanta arterna i området hör även ängs-
vädd och tibast. 

Kärret ligger till större delen i Bollnäs kom-
mun. Skogen i kärret bör sparas. Dikning kan 
ej tillåtas. 

9 
TANNÅSEN 
- artrik betesmark 

BKL 
III/ 1 
15 G SO 

Tannåsen ligger 110 m ö h som ensamgård i 
skogslandskapet söder om Trönöå'ns dalgång. 
På gården finns en 1,5 ha stor betesmark med 
lång hävd. De delar av den forna inägomarken 
som hävdas består dels av f d sidvallsäng, dels 
av fd åker. Den senare intas nu av friskängar, 
där ängsväxter som stagg, ormrot, vårbrodd, 
ängsfryle och prästkrage är vanliga i växttäck-
et. Dessutom finns backnejlika och kattfot. Den 
gamla sidvallsängen intas av en gräs-lågstarr-
fuktäng med bl.a. slåtterblomma, trådtåg och 
brudborste. 

Gårdsmiljön ger ett relativt genuint intryck, 
stärkt av tre ängslador. Åkermarken plöj des 
sista gången i början av 1960-talet varpå följde 
en tioårig period utan hävd. Under 1970-talet 
återupptogs hävden med maskinell slåtter åt-
följd, sedan början av 1980-talet, av fårbete. 
Marken är till största delen välhävdad och fri 
från påverkan av konstgödsel. 

Tannåsen är ett exempel på en ensamlig-
gande skogsgård där rester av den forna foder-
marken finns kvar i hävdat tillstånd. Den art-
rika grässvålen och förekomsten av flera hävd-
formade vegetationstyper bidrar till värdet. En 
nackdel är det långa hävdbrottet och att mar-
ken varit plöjd. Hävden bör tryggas. 

10 
	

KBL 
FÅLMO 
	

III/1 
- skogstorp med 
	

1 5 H SV 
betad ängsmark 

Vid det gamla torpet Fålmo finns en gammal 
åker/slåttervall. Den har inte plöjts sedan 1940-
talet men däremot betats sedan slutet av 1960-
talet. Vegetationen domineras av friskäng - men 
fuktängar av bl.a. högörttyp förekommer ock-
så. Ängen har ett glest trädskikt av främst gran 
men även björk, tall, ek och tysk lönn påträf-
fas. Genom de senaste årens kontinuerliga be- 

teshävd har floran börjat naturaliseras och 
innehåller bl.a. ormrot, ängsfryle, ängsskallra, 
ögontröst och brudborste. 

Torpmiljön är väl bevarad med bonings-
hus och ladugård och en ängslada i anslutning 
till den nuvarande betesmarken. Inga spår av 
konstgödsel kan noteras. Trots den korta slåt-
ter- och beteskontinuiteten är värdet högt ge-
nom de hävdgynnade arter och vegetionstyper 
som kännetecknar Fålmo. Den ålderdomliga 
torpmiljön bidrar till värdet. 

11 
	

KL 
KRYPE FÄBODAR III/ 1 
- välbevarad 
	

15 H SV 
fäbodmiljö 

Krype fäbodar ligger i stenig och kraftigt kupe-
rad skogsterräng. Flera av byggnaderna på val-
len används som fritidshus. De är väl under-
hållna och bevarade i ursprungligt skick. Slåt-
terängarna strax intill vallen har uppenbarli-
gen inte hävdats på många decennier och intas 
därför av en välvuxen björkskog. 

Fäboden är av värde även ur naturvårds-
synpunkt. Det är angeläget att den kulturhis-
toriskt intressanta miljön bevaras. Nybyggna-
tion bör inte tillåtas. 

12 
ÖVER-LUSSMAR FÄBODAR 
- välbevarad 
	

KBL 
fäbodmiljö 
	

III/ 1 
15 H SV 

Över-Lussmar är en välbevarad fäbod, belägen 
nära kusten och uppförd i anslutning till ett 
mindre område med sedimentjordar. Detta lig-
ger insprängt i det rikblockiga och delvis mycket 
storblockiga skogslandskap som kännetecknar 
stora delar av länets kustnatur. Vallen består 
av två från varandra skilda husgrupper. 

Vid vallen finns en 1,5 ha stor öppen ängs-
mark, fri från träd och buskar. Vegetationen be-
står av fuktängar med ett växttäcke dominerat 
av vårbrodd, ängsfryle och ormrot. Vanliga utan 
att dominera är också stagg, trådtåg och åker-
bär. 

Miljön kring ängen är genuin med välbe-
varade bostugor, ladugård och hölador. Ängen 
har tidigare använts som slåttervall och till och 
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Trönödalen. 

med plöjts, senast på 1950-talet i samband med 
att fäboddriften upphörde. Ängen restaurera-
des på 1980-talet varefter slåttern återuppta-
gits. Ängen är fri från inverkan av konstgödsel 
eller andra störande ingrepp. 

Över-Lussmar har ett högt värde på grund 
av den välbevarade fäbodmiljön och slåttermar-
ken som börjar återfå en artrik ängsflora. Det 
är ur naturvårdssynpunkt angeläget att fäbod-
vallen bevaras och underhålls. Nybebyggelse bör 
ej tillåtas. Hävden av ängen bör säkerställas. 

13 
	

KL 
TRÖNÖ 
	

11/2 
- odlingslandskap 	Riks-K 

15 H SV 

Trönöbygden kännetecknas av en trång upp-
odlad dalgång, omgiven av skogklädda berg. Mitt 
i dalen rinner Trönöån i ett mer eller mindre 
meandrande lopp. Dalens sydöstra del är rela-
tivt flack, men den blir mot de högre delarna i 
nordväst allt brantare och får en mer småkul-
hg karaktär. 

I Trönödalen  firms  flera bebyggelsemiljöer 
av stort kulturhistoriskt värde. Bland dessa 
framstår Trönö gamla kyrka, Söderblomsgår-
den, Daglösa och Långbro byar som särskilt vär- 

Foto: Anders Malmborg 

defulla. Trönö medeltidskyrka, med sina älds-
ta delar från 1100-talet, hör till länets mest in-
tressanta kyrkobyggnader. Inom området finns 
ett flertal större bondgårdar från 1800-talet. De 
är i regel lokaliserade till skogskanterna med 
den odlade jorden i dalgången nedanför - ett 
resultat av lagaskiftet på 1800-talet då de ur-
sprungliga byarna till stor del slogs sönder. 
Spridda i odlingslandskapet finns ett stort an-
tal ängslador. 

Trönöån är värdefull som fisk- och kräft-
vatten. Den har ett rikt kräftbestånd och är 
viktig som lekvatten för Storsjöns fiskstam. 
Norralaån-Trönöån är av riksintresse för na-
turvård främst på grund av sin betydelse för 
fisk och kräftor, särskilt som lekvatten. Trönö-
bygden hör till de mest värdefulla miljöerna 
kommunen. Det är därför angeläget att jord-
bruksdriften består och landskapet inte tillåts 
växa igen. 

De centrala delarna av Trönöbygden är av 
riksintresse för kulturminnesvården. 

13a 	 KLB 
ÖSTERGÅRDEN 
	

III/1 
- öppen hagmark 
	

15 H SV 

På en moränkulle i byn Fly i Trönödalen, ca 1,5 
km sydost om Trönö gamla kyrka, finns en ii- 

213 



— Söderhamn — 
ten öppen hagmark som höjer sig över omgi-
vande sedimentmarker. Kullen intas av rödven-
friskäng och en mosaik av av rished av blåbär-
lingontyp och gräshed av rödventyp. Enstaka 
lönnar, någon tall och rönn bildar trädskikt 
medan enstaka druvfläder- och rosbuskar re-
presenterar buskskiktet. 

I fältskiktet finns rikligt med liten blå-
klocka, ängsnejlika, ormrot och kattfot. Andra 
ängsarter är rödklint och ögontröst. Hagen har 
betats under mycket lång tid, under senare år 
med hästar. Två ängslador minner om gamla 
tiders fodertäkt. Konstgödsel har aldrig använts. 

Hagen är ett representativt exempel på en 
öppen hagmark med lång kontinuitet som na-
turlig fodermark, fri från konstgödsel och an-
dra störande ingrepp. Trots hagmarkens be-
gränsade storlek bidrar hävdformade vegeta-
tionstyper och hävdgyrmade växter till ett högt 
bevarandevärde. 

Norralaåns -Lötåns fiskbestånd är värde-
fullt. Möjligheten för havsvandrande fisk att ta 
sig upp i vattensystemet är särskilt viktig. 

I Skenstaviken har vissa biotopförbättran-
de restaureringsarbeten utförts. Sjöarna är vär-
defulla för sitt fågelliv och" för landskapsbilden. 
Närheten tfll Söderhamn gör dem också intres-
santa som utflyktsmål och som studieobjekt för 
skolorna. Ytterligare torrläggningsföretag kan 
inte tillåtas. För att sjöarnas värde som fågel-
biotoper skall bestå kan fortsatta biotopförbätt-
rande åtgärder bli nödvändiga. 

Åns nedersta lopp benämns Lötå' n. Den 
rinner delvis genom jordbruksmarker för att 
slutligen mynna i Söderhamnsfjärdens inner-
sta vik Flaket. Ån är viktig för landskapsbil-
den, men det största värdet knyts till åns bety-
delse som lekvatten för haysöring. Av det skä-
let är ån av riksintresse för naturvård. 

15 KLZ 
14 ZHLF NORRALA 111/2 
TRÖNÖM\T I/1 - jordbrukslandskap Riks-K 
NORRALAÅN Riks-N 15 H SV 

15 H SV 

Trönöån följer dalgången genom Trönöbygden, 
byter namn till Norralaån i Norralabygden, vid-
gar sig till de två små fågelsjöarna Skenstavi-
ken och Varbergsviken, byter namn på nytt till 
Trönöån och rinner slutligen ut i Söderhamns-
fjärden. Ån är ett viktigt reproduktionsvatten 
för framför allt haysöring men har också ett livs-
kraftigt bestånd av flodkräfta. 

Norralaån har ett värdefullt bestånd av 
havsvandrande fisk. Dammen vid Kungsgården 
hindrade förr fiskvandringen, men genom att 
dammen öppnas har lekmogen fisk möjlighet 
att stiga långt upp i vattensystemet. Norrån, 
som faller ut i Norralaån nedströms Kungsgår-
den, är fri från vandringshinder nedströms 
Siammorfors. Förutom bl.a. öring förekommer 
enligt en obekräftad uppgift även flodpärlmussla 
i Norrån. 

Nedströms Norralaslätten vidgar sig Nor-
ralaån till två små sjöar, Skenstaviken och Var-
bergsviken. Båda är påverkade av sänknings-
företag, gödda från bl.a. jordbruket och kraf-
tigt igenvuxna. Både Skenstaviken och Var-
bergsviken är kända fågelsjöar. De är viktiga 
rastplatser för änder och vadare men också vär-
defulla häckfågellokaler. Bl.a. har brun kärr-
hök häckat i Varbergsviken under många år.  

Den flacka dalgången vid Norrala utmärks av 
gammal jordbruksbygd - en helåkerbygd med 
spridda odlingslador. Gårdarna däremot kan-
tar dalgången mot den omgivande skogen. Ge-
nom jordbrukslandskapet rinner Norralå' n i ett 
delvis rätat lopp, medan kyrkan bevakar byg-
den från en liten höjd mitt i dalen. 

Den gamla byn Solberg ligger norr om den 
egentliga jordbruksbygden. Byns torpbebyggelse 
utgjorde vinterboställen för fiskarna från Skär - 
så. Byn har få om ens några motsvarigheter i 
länet. 

Norralabygden uppvisar en värdefull land-
skapsbild och känslig miljö med många välbe-
varade gårdar. Eventuell nybebyggelse kräver 
omsorgsfull inpassning i landskapet. Ovisshet 
om byn Solbergs framtid har gjort att under-
hållet av en del torp inte har varit tillfredsstäl-
lande. Ett program för bevarande av byn bör 
utarbetas. 

Norralaån är av riksintresse för naturvård. 
Norralabygden är av riksintresse för kulturmin-
nesvården. 
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15a 	 BK 
FORS 
	

III/1 
- betad hage 	15 H SV 

Till en av gårdarna i byn Fors i Norrala socken 
hör en betad 1 ha stor moränbacke. Hagen är i 
stort öppen. Enstaka tallar, björkar och lönnar 
kompletterar bilden liksom några buskage av 
en, rosor och röda vinbär. En friskäng av röd-
ventyp dominerar med inslag av tuvtåtelfukt-
äng i fuktigare svackor. Stagg, liten blåklocka 
och rödkämpar är talrika i grässvålen. Andra 
ängsväxter som ger hagmarken karaktär är 
kattfot, revfibbla och luddhavre. Brudbröd upp-
ges växa i en lieslagen vägkant. 

Gårdsmiljön är genuin med K-märkta bygg-
nader, men spår av äldre fodertäkt eller betes-
bruk saknas. Hagen har under senare år be-
tats med mjölkkor. 

Hagen i Fors har högt värde genom lång 
kontinuitet som fodermark, gott hävdtfllstånd 
och intressanta ängsväxter. En viss tendens till 
överbetning  firms  dock och två korsande kraft-
ledningar stör helhetsintrycket. 

15b 
	

BKL 
BERGE 
	

II/1 
- hävdad björkhage 15 H SV  
med rik flora 

Berge  by i Norrala är en del av jordbruksland-
skapet längs Norralaån. Här växlar landskapet 
mellan skog, åker och betesmarker. I byn finns 
en brant och hög moränkulle med den ena av 
blott två kända, ännu hävdade björkhagar i 
kommunen. Förutom björk växer också asp, 
lönn och rönn i trädskiktet och spridda ros-
buskar i buskskiktet. Arealen är ca 0,5 ha. 

Björkhagen domineras av en mager gräs-
hed av rödventyp med inslag av andra vegeta-
tionstyper. Floran innehåller flera intressanta 
ängsväxter, bl.a. brudbröd och brudsporre med 
få eller ingen ytterligare känd växtplats i kom-
munen. Dessutom rödkämpar, tjärblomster, 
stor blåklocka, rödklint, stagg och kattfot. Mar-
ken är välhävdad genom bete med mjölkkor. 
Inga spår av konstgödsel eller andra störande 
ingrepp finns. 

Som en av få bevarade björkhagar i Söder-
hamn har hagen i  Berge  ett mycket högt beva-
randevärde. Lång hävdkontinuitet, gott hävd-
tillstånd och frånvaron av ingrepp höjer värdet  

liksom förekomsten av brudbröd på en av de 
nordligaste lokalerna i landet. 

16 
	

GH 
FJÄLLMYRAN 
	

III /1 
- koncentrisk mosse 15 H SV 

Fjällmyran är en koncentrisk mosse, omgiven 
av mer eller mindre trädbevuxna mossar och 
kärr. Mossen är välvd i kanterna men nästan 
plan innanför den tydligt aysatta kantskogen. 
Lagg finns i öster och sydost. Strängarna på 
mossen är risbevwma och inslaget av lavar i 
bottenskiktet är ovanligt stort. Martallar och 
även torrakor finns spridda över mossen. 

Fjällmyran är en tydligt koncentrisk mos-
se av en myrtyp, som är sällsynt i regionen. 
Den befinner sig här på gränsen för sitt utbred-
ningsområde. Mossen är obetydligt påverkad av 
dikningar. Dikningar eller andra åtgärder som 
påverkar mossen kan inte tillåtas. Kantskogen 
bör sparas. 

17 
	

ZH 
HOCKELSJÖN 
	

III /1 
- fågelsjö 
	

15 H SV 

Hockelsjön är en igenväxande sänkt sjö, gen-
omfluten av Slåtterån. Sjön sänktes i samband 
med uppodling av de nu igenväxande marker-
na norr om sjön. De grunda vattnen har emel-
lertid skapat förutsättningar för ett rikt fågel-
liv. Bland många observerade fågelarter bör 
regelbundna besök av brun kärrhök särskilt 
framhållas. 

Hockelsjön har ett visst värde som fågel-
sjö. 

18 
	

ZHG 
HÖLJÅN 
	

III /1 
SKÄRSÅN 
	

15 H SV 
- opåverkat vattendrag 

Höljån rinner från Losesjön och mynnar i Skär-
så hamn efter att ha bytt namn till Skärsån. 
Mellan Losesjön och havet faller ån ca 30 me-
ter i en 5 km lång strömsträcka. I hela sin 
sträckning omges ån av våtmarker. Loppet är 
delvis starkt vindlande och utvidgningar före-
kommer vid myrarna. Ibland delar ån upp sig i 
flera små armar, t ex i den västra delen av Skär- 
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Sydosten i Klacksörarna. 

såmyran. Kring utloppet ur Losesjön påträffas 
strängstrandkärr. 

Höljåns vattensystem är av viss betydelse 
som lekvatten för uppvandrande fisk. Det är 
därför särskilt värdefullt att vandringshinder 
inte förekommer i vattendraget. 

Myrarna utmed Höljån-Skärsån är värde-
fulla ur naturvårdssynpunkt. Det största vär-
det hos vattendraget ligger emellertid i dess be-
tydelse för uppvandrande fisk. Därför bör inga 
åtgärder företas i vattendraget, som kan även-
tyra åns värde som lekvatten. Vegetationen ut-
med stränderna får av samma skäl inte avver-
kas. Dikningar i angränsande våtmarker kan 
ej tillåtas. 

Foto: Anders Malmborg 

blockiga Knöshararna en knapp kilometer sö-
der därom. Vegetationen är sparsam, men på 
de större öarna förekommer enstaka buskar. 

Fågellivet är rikt med en mängd vitfågel 
som trutar, måsar och tärnor. Ejder och svärta 
uppehåller sig gärna på grundområdena kring 
öarna och vadare uppträder på stränderna. 
Labb förekommer med enstaka par. 

Gråhäll och Knöshararna är värdefulla för 
fågellivet. Behovet av skydd för öarna och få-
gelbeståndet bör utredas. 

20 
	

BZKFL 
KLACKSÖRARNA II/1 
- ögrupp med 15 H SV 

19 värdefull 15 H SO 
KNÖSHARARNA III/1 landhöjningsvegetation 
- fågelöar 15 H SV 

Mellan Ytterskär i Söderhamns norra skärgård 
och Klacksörarna ligger två grupper med små 
öar, dels Gråhäll med små skär, dels de stor- 

Klacksörarna består av sex öar och flera min-
dre skär. På samma undervattensrygg ligger 
också öarna Vitgrund och Vatstenarna i Hu-
diksvalls kommun. De har därför sammanförts 
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med Klacksörarna till ett objekt. På tre ställen 
inom ögruppen finns gammal fiskarbebyggel-
se. 

Öarna i ögruppen är låga och bevmma med 
barrskog. På några av dem finns åldriga grova 
typiska kusttallar som höjer sig över kronta-
ket. Dessa storfuror kan i många fall tillhöra 
den första trädgenerationen av ursprungligen 
solitära tallar. 

22 
MO 
GLÖSSBOÅN 
FÄRGERIÅN 
- jordbrukslandskap, 
vattendrag 

KGZL 
III/ 2 
14 H NV 
15 G SO 
15 H SV 

Öarna har en karaktäristisk landhöjnings-
vegetation. På flera ställen finner man, även i 
öarnas centrala delar, gamla strandvallar med 
inslag av arter som kännetecknar den unga, 
icke trädklädda landhöjningskusten. Den nor-
mala zoneringen med en albård mellan strand-
ängar och den irmanför liggande barrskogen är 
i regel väl utbildad. På Nordvästens väststrand 
är dock albården ersatt av ungtallar. 

Flera igenväxande vikar uppvisar intres-
santa vegetationstyper. Detsamma gäller de 
mycket frodiga och artrika strandängarna i en 
del vikar, där uppspolade multnande algvallar 
göder växtligheten. 

Fågellivet är rikt, särskilt på småskären i 
nordöstra delen av Klacksörarna. På öarna fö-
rekommer även skogsfågel. 

Klacksörarnas vegetation uppvisar natur-
vetenskapligt intressanta drag. Ögruppen är 
värdefull för friluftslivet och har en viss bety-
delse för fågellivet. Nybebyggelse bör ej tillåtas. 

21 
	 BH 

MYR SYDVÄST 
	

III! 1 
OM BJÖRNBERGET 15 G SO 
- skogsmyr med 
intressant flora 

En liten men ganska "fin" myr i en för övrigt 
ordinär produktiv skog. I myren växer bl.a. gräs-
ull, dytåg, myrtåg, ryltåg, tätört, hirsstarr och 
strätta. 

Dikning som påverkar myren kan ej tillå-
tas.  

Mitt i Glössboåns dalgång vid Mo omges Ljus-
nanåsen av ett öppet jordbrukslandskap. Den 
kraftigt meandrande ån skär på ett par ställen 
genom åsen och bildar vackra raviner med fro-
dig växtlighet. Jordbruksbebyggelsen är i hu-
vudsak koncentrerad till åsen, men spridda 
gårdar förekommer även på dalgångens slutt-
ningar. Många gårdar och byggnader har bety-
dande kulturhistoriskt värde. 

Glössboån-Färgeriån har ett slingrande och 
kraftigt meandrande lopp. I ån förekommer 
abborre, gädda och framför allt öring. Ån har 
sannolikt stor betydelse som lekvatten för Flor-
sjöns fiskbestånd. Florsjön är näringsrik och 
har ett reproducerande bestånd av gös. Färge-
riåns och Klittåns myrmingsområde i Florsjön 
utmärker sig för ett värdefullt fågelliv med bl.a. 
häckande brun kärrhök och småfläckig sump-
höna. 

Mobygden har kulturhistoriska värden och 
en tilltalande landskapsbild. Den kraftigt me-
andrande ån har geologiskt värde och ett vär-
defullt fiskbestånd. Dessa värden skulle till stor 
del gå till spillo om ån rätades, vilket därför 
inte bör ske. 

23 
	 FZBL 

ÖRTJÄRNARNA 
	

III/ 2 
- strövområde 
	15 H SV 

Stora och Lilla Örtjärnen ligger i en trång dal, 
omgiven av höga berg. I dalen har svämsedi-
ment aysatts och där finns också tydliga exem-
pel på strandvallar. Några fossila blockhav strax 
nordost om Lilla Örtjärn är exempel på upp-
frysningsfenomen. Bäcken som sammanbinder 
tjärnarna, har skurit ut raviner i de sandiga 
svämsedimenten. Växtligheten i ravinerna är 
frodig. På ömse sidor om bäcken har långsträck-
ta myrmarker utbildats med täta snår av viden 
och enbuskar längs bäcken. Områdets fågelliv 
är rikt och floran intressant. Det är ett välbe-
sökt och uppskattat strövområde. 

Det är viktigt att områdets värde för fri-
luftslivet och som studieobjekt särskilt  beak- 
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tas. Skogliga åtgärder, avverkning, markbered-
ning etc bör utföras med försiktighet. Lövträd 
bör sparas. Dikning som påverkar myrar eller 
vattendrag kan inte tillåtas. 

24 
	

KL 
KYRKBYN 
	

111/2 
- kulturbygd med 
	

14 H NV 
vacker landskapsbild 15 H SV 

Den småkuperade odlingsbygden kring Kyrk-
byn ligger förhållandevis isolerat i barrskogs-
landskapet öster om Söderhamn. Bebyggelsen, 
i många fall av stort kulturhistoriskt intresse, 
har enligt sedvanligt mönster placerats på de 
högsta punkterna i landskapet, eller så högt 
som möjligt på sluttningarna mot omgivande 
berg. Byvägen löper centralt genom bygden med 
många vackra utblickar över bygden. 

Det öppna landskapet vid Kyrkbyn bör bi-
behållas vilket endast kan ske med fortsatt 
hävd. Eventuell nybebyggelse kräver omsorgs-
full inplacering i bygden. 

Dikningar som påverkar sjöarna eller om-
givande myrmarker kan ej tillåtas. Skogsbru-
ket bör bedrivas med hänsyn till friluftslivet. 

27 
	

ZBL 
FLAKET 
	

111 /1 
- fågellokal 
	

15 H SV 

Flaket består dels av den innersta, kraftigt igen-
växande delen av Söderhamnsfjärden, dels av 
angränsande sankängar och i viss mån även 
omgivande brukade åkermarker. Flaket är un-
der höst och vår en värdefull flyttfågellokal, men 
är också intressant både för sin häckfågelfau-
na och flora. 

Flaket är ett värdefullt naturvårdsobjekt 
och ett viktigt exkursionsområde för kommu-
nens skolor. Det är därför inte förenligt med 
naturvårdens intressen att genom t ex utfyll-
nader eller andra åtgärder förändra använd-
ningen av området. Det är emellertid också vik-
tigt att den variation i områdets naturförhål-
landen, som den odlade marken erbjuder, bi-
behålls genom fortsatt hävd. 

25 
BOCKSJÖN 
- badsjö 

FHL 
111/2 
15 H SV 

28 
TUVAN 
- fågellokal 

ZL 
mn 
15 H SV 

Bocksjön är en källsjö med utmärkt vatten och 
sandstränder. En vandringsled - Mostigen - 
passerar förbi sjön. Vid den södra stranden 
finns en badplats. I övrigt är sjöns stränder obe-
tydligt påverkade vilket gynnar det rörliga fri-
luftslivet. Den höga vattenkvaliteten gynnar 
fiskbeståndet. Förutom abborre och gädda finns 
även öring och bäckröding. 

Bocksjön har betydelse för friluftslivet. 
Skogliga åtgärder bör utföras med hänsyn till 
friluftslivets behov. Lövträd bör sparas. 

26 
	

LF 
STORTJÄRN 
	

III/1 
LILLTJÄRN 
	

15 H SV 
- exkursionsområde 

Stortjärn och Lilltjärn är små näringsfattiga 
sjöar, till viss del omgivna av myrmarker. Mo-
stigen passerar utmed Stortjärns östra strand. 
Detta är även i övrigt ett uppskattat strövom-
råde i nära anslutning till Söderhamn. Sjöarna 
utnyttjas som studieobjekt av skolor. 

Tuvan utgör resterna av en liten vik som förr 
sträckte sig mot norr från Söderhamnsfjärdens 
inre del. På grund av landhöjningen har Tuvan 
snörts av från fjärden och det grunda vattnet 
har praktiskt taget fullständigt vuxit igen, fram-
för allt med bladvass. De kringliggande åker-
markerna är dikade och ett stort utfallsdike 
avgränsar Tuvan mot väster. 

Tuvan är framför allt en intressant fågel-
lokal, inte minst viktig på grund av att brun 
kärrhök regelbundet häckar i de vidsträckta 
vassarna. 

Det finns planer på att delvis restaurera 
Tuvan. Genom att gräva ut bottensedimenten 
(och använda dem som jordförbättringsmedel) 
skulle den forna sjön till viss del kunna åter-
skapas. En omsorgsfull utformning av dessa ar-
beten skulle kunna tillföra Tuvan nya kvalite-
ter utan att för den skull spoliera de nuvaran-
de. 

En ytterligare sänkning av Tuvans vatten-
nivå är däremot inte förenlig med naturvårdens 
intressen. 
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storskrak, småskrak, labb, tärnor och måsfåg-
lar. 29 

	
BZLF 

NORRFJÄRDEN 
	

II/1 
- aysnörd haysvik 
	

14 H NV 
15 H SV 

Norrfjärden står! förbindelse med Midsommar-
fjärden och havet genom det smala och grunda 
Baggsundet. Norrfjärden har uppmärksammats 
för sin höga vattenkvalitet. Av stort intresse är 
också den vegetation av kransalg (Charafragi-
lis) som täcker bottnarna i stora delar av fjär - 
den. 

Norrfjärden omges helt av fritidshusbebyg-
gelse. Fjärden är värdefull för friluftslivet och 
har en intressant bottenflora. För att denna inte 
skall skadas är det motiverat att införa hastig-
hetsbegränsning för motorbåtstrafiken i fjär - 
den. 

30 
	

KBL 
IDFJÄRD SVALLEN III/1 
- fäbodvall med 
	

15 H SV 
intressant flora 

Floran kring Idfjärdsvallen och framför allt på 
ängarna söder om vallen är intressant. Växt-
ligheten är rik och bl.a. märks gullviva, vårärt 
och blåsippa. Den rika floran betingas av över - 
silningsvatten. Bebyggelsen på vallen är rela-
tivt väl bevarad. 

Det är ur naturvårdssynpunkt angeläget 
att den rika floran vid Idfjärdsvallen inte utar-
mas genom t ex igenplantering av de små inä-
gorna kring vallen. 

31 
STÅLNÄSHARARNA 
- relativt opåverkad 
skärgård 

Öster om Stålnäset finns en liten koncentrerad 
skärgård av små öar, som med något undantag 
nästan helt saknar skog. På några av öarna 
finns enstaka fritidshus. Skärgården och den i 
stort sett orörda kustremsan på Stålnäset är 
av stort värde för friluftslivet. Skärgården är 
också betydelsefull för sjöfågelbeståndet i Sö-
derhamnsskärgården. Flera av öarna är vikti-
ga häckningsöar. Särskilt gäller detta några av 
öarna i den norra delen, bl a Glätte och Miha-
ret samt i den centrala delen Långharen, Rönn-
harsrabbarna m fl med häckande svärta, ejder, 

Ytterligare fritidsbebyggelse på Stålnäsha-
rarna bör inte tilllåtas, ej heller på den kust-
remsa av Stålnäset som vetter mot skärgården. 
Behovet av skydd för viktiga fågelöar bör utre-
das. 

32 
	

BKLF 
PRÄSTGRUNDET I/1 
- ytterskärgårdsö 
	

Riks-N 
med värdefull skog Riks-K 

15 H SO 

Prästgrundet är den yttersta av öarna i Söder-
hamns skärgård. På ön ligger ett gammalt fis-
keläge och ett kapell. Fiskelägesmiljön är ur-
sprunglig och utomordentligt väl bevarad även 
om viss nyare bebyggelse har tillkommit. 

Terrängen på Prästgrundet är storblockig 
och svårframkomlig. Utmed stränderna finns 
vidsträckta klapperstensfält. Tall saknas märk-
ligt nog nästan helt på ön, som i stället intas av 
ren granskog. Lövträd förekommer endast spar-
samt. Granen är uppenbarligen det först kolo-
niserande trädet ovanför stränderna. Vid Tarm-
viken finns dock en strandskog av gråal, sälg 
och asp. 

Skogen är starkt påverkad av det utsatta 
läget i ytterskärgården. Granarna är kortvux-
na, har ofta en torkad toppspira och toppbrott 
är vanliga. Föryngringen förefaller till stor del 
ske med skott från krypande grenar. Granen 
förekommer i åldrar upp till åtminstone 200 år. 
Lågor och torrakor påträffas ganska allmänt. 

Avverkningsstubbar påträffas sparsamt, 
men antalet ökar ju närmare bebyggelsen man 
kommer. Någon systematisk avverkning verkar 
inte ha förekommit medan däremot vedtäkt för 
husbehov syns ha pågått under mycket lång 
tid. Ön tillhörde under 1700-talet kronan. Drott-
ning Kristina gav då de fiskare som bodde på 
ön tillstånd att avverka träd för gälstänger och 
för vedbrand. 

Prästgrundet uppvisar en intressant och 
starkt avvikande naturskogstyp med obruten 
kontinuitet och endast svag kulturpåverkan. 
Särskilt intressant och ovanlig är den nästan 
totala grandominansen. Skogsbruk eller skogs-
vård i egentlig mening har aldrig förekommit 
på Prästgrundet och kan, med hänsyn till det 
stora naturvårdsvärdet, ej heller accepteras. 

FZL 
II/1 
14 H NO 
15 H SO  
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Prästg rundet. 

Skogen kan närmast klassas som impedi-
ment och är knappast aktuell för skogsbruk. 
Ön har betydande naturvetenskapliga och kul-
turhistoriska värden. För att den genuina mil-
jön kring fiskeläget inte skall förvanskas bör 
tillkommande bebyggelse behandlas mycket 
restriktivt. Skogen bör lämnas att utvecklas 
fritt. Därför bör varken skogsbruk eller vedtäkt 
tillåtas. 

Prästgrundet är av riksintresse för natur-
vård. Det värdefulla fiskeläget är av riksintres-
se för kulturminnesvården. 

33 
OLBERGET 
- gammal skog 
och hällmarkstallskog 

Olbergets övre delar består av hällmarker om-
givna av mycket storblockig terräng och Map-
perstensfält. Blockigheten och delvis branta 
sluttningar gör berget svårtillgängligt. På ber-
get växer skog varav en mindre del i söder är 
impediment. Skogen är gles och gammal, be-
står till 90 procent av tall och resten gran. Tal-
larna är 200-300 år, plattkroniga och med dia-
metrar upp till 60 cm. På de kalspolade hällar-
na står en hällmarkstallskog med flerhundra-
åriga men högst 5 meter höga tallar. 

Foto: Anders Malmborg 

Åtskilliga stubbar vittnar om att avverk-
ningar, sannolikt dimensions avverkningar, be-
rört skogen på och kring berget. De delar, sär-
skilt i norr och söder, som bär en produktiv 
välvuxen skog, har lämnats vid senare avverk-
ningar. 

Det är ur naturvårdens synvinkel glädjan-
de att en så stor samling gamla tallar finns kvar. 
Det vore än mer glädjande om området lämnas 
för fortsatt fri utveckling. 

34 
BRATTBERG 
- sötvattenstrandäng 
och öppen hagmark 

Brattbergs by ligger i ett småskaligt, skogsom-
gärdat odlingslandskap vid Vågen, en aysnörd 
vik av sjön Marmen, med Marmaverkens in-
dustribyggnader som ett högst påtagligt inslag 
i landskapsbilden. Vid en av gårdarna i byn 
finns en betesmark som består dels av betade 
strandängar vid ett av Vågens tillflöden, dels 
öppen hagmark i högre belägna delar. De låg-
länta partierna intas av fuktängar som övergår 
i friskäng på fastare mark. En liten dunge med 
gran och tall samt enstaka en- och rosbuskar 
finns i hagen. Ett fornminne i skogsdungen 
samt ett par ängslador vittnar om den betydel- 

BL 
III/1 
14 H NV 

BKL 
III/1 
14 H NV 
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se ängarna en gång haft för foderförsörjning-
en. De hävdas sedan mycket länge genom bete. 
Floran är jämförelsevis fattig. 

Hagmarken vid Brattberg är stor och öp-
pen med lång kontinuitet som fodermark och 
till stora delar i gott hävdtillstånd. Bortsett från 
några kanter finns ingen påverkan av handels-
gödsel. Kraftledningar, en vägbank och indu-
stribyggnaderna stör helhetsintrycket. 

Trots detta, men framför allt på grund av 
att så få betespräglade marker bevarats, bör 
hävden av hagmarken vid Brattberg tryggas. 

35 
KINSTABY 
- intressant växtlokal 

B 
III/1 
14 H NV  

Utmed den nedlagda järnvägen mellan Bergvik 
och Söderhamn, strax väster om Kinstaby, på-
träffades för några år sedan en törel (Euphor-
bia agraria) som inte tidigare noterats i Sverige. 
Som svenskt namn har föreslagits "bantörel". 

Bantöreln växer i grus och jord på ban-
vallens södra sida, gränsande mot åkermark. 
På samma bandel växer den i Hälsingland säll-
synta blåelden (Echium vulgare). Bantöreln har 
sin egentliga hemvist i sydösteuropa, sydryss-
land och Turkiet och har sannolikt spritts till 
platsen med järnvägstransporter. 

Bantörelns växtplats vid Kinstaby är bota-
niskt intressant. Det ligger därför i naturvår-
dens intresse att lokalen bevaras. 

36 
	

LK 
SÖDERALASLÄTTEN 111/2 
- öppet 
	

(Riks-K) 
jordbrukslandskap 	14 H NV 

Mellan Söderala och Ålsjön utbreder sig en flack, 
låglänt jordbruksslätt omgiven av byarna As-
kesta, Ina och Sund. Markerna 
är svåravvattnade och Söderalaån som korsar 
slätten är utgrävd och rätad. 

Landskapet präglas av den öppna jord-
bruksslätten. Det är därför angeläget, från bl. a. 
naturvårdens synpunkt, att jordbruksdriften 
upprätthålls. 

De intressanta byarna vid Söderalaslätten 
är av riksintresse för kulturminnesvården. 

37 
	

ZBLF 
ÅLSJÖN 
	

I/NR 
- en av länets 	Riks-N 
främsta fågelsjöar 	14 H NV 

På Söderalaslättens ostligaste utlöpare ligger 
Ålsjön, länets kanske förnämsta fågelsjö. Ålsjön 
har under årens lopp utsatts för flera olika sänk-
ningsföretag med en accelererande igenväxning 
som följd. Under 1960-talet blev det uppenbart 
att sjön som fågelsjö, om den snabba igenväx-
ningen fick fortsätta, snart skulle vara ett min-
ne blott. Frågan om en restaurering kopplades 
till kravet på ett skydd för Ålsjön. Efter att Ål-
sjön aysatts som naturreservat 1978 utnyttja-
des vägbanken för E 4, som skurit av sjöns väs-
tra del, till att skapa en fördämning. Därmed 
kunde sjöns medelvattenyta höjas med 70 cm. 

Ålsjön är mycket grund. Sjön gränsar i norr 
mot jordbruksmarker med stor areal betade 
strandängar. I söder växer skog i delvis brant 
sluttning mot sjön. Merparten av sjöns vatten-
yta täcks av vidsträckta vassar. På de förhål-
landevis små öppna vattenytorna finns rikligt 
med näckrosor och annan flytbladsvegetation. 

Den långsmala, lättillgängliga och över - 
blickbara Ålsjöns betydelse som fågelsjö kan 
enklast åskådliggöras med några sifferuppgif-
ter. Mer än 60 fågelarter häckar i sjön och dess 
närmaste omgivningar. Mer än 200 fågelarter 
har noterats och det förekommer att mer än 
100 arter observeras under en och samma dag. 
Änder, sumphöns, vadare och måsfåglar av fle-
ra olika arter uppträder regelbundet, liksom 
kärrhökar, fiskgjuse och andra rovfåglar. I om-
givningarna häckar ugglor. Antalet tättingar är 
stort och rikt varierat. Understundom uppträ-
der mer sällsynta och "exklusiva" arter. 

I brant nordsluttning mot Ålsjön växer en 
grandominerad barrblandskog med litet inslag 
av björk. Skogen är sluten och högstammig med 
många grova granar och tallar. Granar med en 
brösthöjdsdiameter på 70 cm förekommer och 
vissa (dock inte de grövsta) har konstaterats 
vara mer än 170 år gamla. Lågor påträffas all-
mänt. Föryngringen av gran är mycket god lik-
som fördelningen i olika åldersklasser. Tallar-
na är upp till 200 år gamla och mer likåldriga. 
Torrakor och lågor av tall saknas emellertid. 

Skogen har lämnats orörd under lång tid, 
men rikligt med granstubbar tyder på att den 
genomhöggs på 1930- eller 1940-talet. 

Växt- och djurlivet i skogen är intressant. 
Flera lundväxter förekommer t ex tibast, gull- 
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pudra, skogssallat, stinksyska och strutbräken. 
Skogen är också intressant som häckningsbio-
top för hackspettar och rovfåglar. 

Naturskogen vid Ålsjön är av förhållande-
vis hög ålder och den befinner sig i ett sent ut-
vecklingsstadium. Den har stått orörd under 
lång tid och har mycket höga bevarandevär-
den. Sedan 1992 ingår Ålsjöskogen i Ålsjöns 
naturreservat. 

Närheten till Söderhamn och de mycket 
goda kommunikationerna gör Ålsjön och Ålsjö-
skogen utomordentligt värdefulla som studie-
objekt och utflyktsmål. På grund av den goda 
tillgängligheten är det också förhållandevis lätt 
att få en åtminstone översiktlig bild av Ålsjöns 
fågelliv. 

Ålsjön är av riksintresse för naturvård. 

38 
	

ZBLF 
VÅTMARKER 
	

I/1 
VÄSTER OM ÅLSJÖN Riks-N 

14 H NV 

Träsk- och våtmarksområdet väster om Ålsjön 
skildes från sjön av banken för väg E4. Det har 
därefter utsatts för ytterligare avvattningsföre-
tag. Trots detta ligger det till stora delar under 
vatten vid vårens och höstens högvattenperio-
der och är då mycket attraktivt för bl.a. änder, 
sumphöns och vadare. 

På grund av den obetydliga fallhöjden tor-
de det vara i det närmaste omöjligt att åstad-
komma en effektiv torrläggning av våtmarker-
na. De borde därför undantas från alla vidare 
dikningsföretag, restaureras och inordnas i Ål-
sjöns naturreservat. 

Våtmarkerna är en del av riksintresset Ål-
sjön. 

39 
ÖSTANSJÖ 
- jordbruksbygd 
vid Ålsjön 

På den smala slätten mellan Ålsjön och de skog-
klädda bergen norr därom ligger ett vackert j ord-
brukslandskap med flera j ordbruksfastigheter, 
varav några av kulturhistoriskt intresse. 

Jordbruksbygden i Östansjö har stor be-
tydelse för landskapsbilden kring Ålsjön. Det  

är också viktigt, för Ålsjöns status som fågel-
sjö, att betesdriften på ängarna närmast sjön 
upprätthålls. Därigenom förhindras en ound-
viklig igenväxning av ängarna, vilken skulle vara 
till stort men för sjön och för de fåglar, särskilt 
vadare, som är beroende av kortbetade strand-
ängar för näringssök och som häckningsbio-
top. 

Det bästa sättet att bevara åker- och ängs-
markerna norr om Ålsjön är att sörja för att 
jordbruksdriften kan upprätthållas. En restrik-
tiv behandling av eventuella planer på nybe-
byggelse gagnar såväl landskapsbild som kul-
turmiljö. 

40 
	

BZL 
MOSNEÅSEN 
	

III/1 
- hällmarkstallskog 14 H NV  

Söder om Ålsjöreservatet vidtar en barrskog som 
ur skogsekologisk synvinkel inte är anmärk-
ningsvärd, bortsett från de övre delarna av 
Mosneåsen som delvis intas av hällmarkstall-
skog. Skogsfågelfaunan är emellertid intressant 
och flera olika rovfågelarter observeras regel-
bundet. 

På Mosneåsens sydsluttning finns en se-
dan gammalt känd skalgrusförekomst. Från 
denna har täkt av skalgrus som jordförbätt-
ringsmedel förekommit i ganska stor omfatt-
ning. I anslutning till det kalkrika skalgruset 
förekommer en intressant örtflora med bl.a. 
arter som vårärt, skogsknipprot och grönkulla. 

Det är särskilt angeläget att boträd av oli-
ka slag på Mosneåsen sparas, liksom den svag-
växande rena hällmarkstallskogen på bergets 
övre delar. Ytterligare skalgrustäkt bör ej tillå-
tas. 

41 
LUGNSJÖN 
- gråallund med 
rik flora och rikt fågelliv 

Lugnsjön aysattes som naturreservat 1972 för 
att "skydda och vårda ett område med frodig 
lundvegetation, i vilken gråalen utgör det do-
minerande trädslaget". Förutom gråal växer där 
även lönn, rönn, hägg och glasbjörk. 

I fältskiktet finns flera växter av stort bo-
taniskt intresse. Bland dessa kan framför allt 
sårläka, slokstarr och hässlebrodd framhållas, 

LKZ 
II/1 
14 H NV 

BZFL 
I / NR 
14 H NV  
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av vilka de två förstnämnda här växer på grän-
sen för sin utbredning mot norr. 

111/2 
14 H NV  Lugnsjön är halvt igenvuxen. Kaveldun och 

näckrosor dominerar. Sjöns lövrika omgivning-
ar med en bård av buskar runt stränderna ska-
par förutsättningar för ett rikt småfågelliv. Till 
de häckande fåglarna räknas också skäggdop-
ping, svarthakedopping, vigg, brunand, knöl-
svan och sothöna. Rörhöna och vattenrall före-
kommer regelbundet. 

44 
HÄLLMYRAN 
- fritidsområde 

Hällmyran är Söderhamns viktigaste fritidsom-
råde, beläget blott några få kilometer från cen-
trum. Här  firms  spårcentral och markerade mo-
tionsstigar för både sommar- och vinterbruk. 
Hällmyran erbjuder också goda möjligheter till 
andra, icke "spårbundna" aktiviteter. 

För att bryta igenväxningen av Lugnsjön 
har stora insatser gjorts för att restaurera sjön. 
Lugnsjöns naturreservat, blott några få kilome-
ter från Söderhamns centrum, är ett viktigt stu-
dieobjekt och utflyktsmål. 

45 
ÅSBACKA 
- lundvegetation 

BL 
II/1 
14 H NV  

42 a, b 
FÄRSSJÖN 
VADTJÄRN 

BZFL 
III/1 
14 H NV  

Udden vid Åsbacka kännetecknas av en lund-
vegetation med bl.a. poppel och alm. Av sär-
skilt intresse är purpurknipprot som här växer 
på sin enda kända lokal i Hälsingland. 

Uppströms resp nedströms om Lugnsjön ligger 
ytterligare ett par små sjöar - Färssjön resp 
Vadtjärn. Bäcken, som sammanbinder de tre 
sjöarna, kantas delvis av våtmarker. Omgivning-
arna kring Färssjön och Vadtjärn har rik flora 
och rikt fågelliv. De utgör ett komplement till 
Lugnsjöns naturreservat och det närströvom-
råde vid Söderhamn till vilket också Klapper-
berget och Hällmyran bör räknas (objekt 43 och 
44). 

Skogsbruk och annan verksamhet inom 
dessa områden bör bedrivas med särskild hän-
syn till friluftslivet och naturvårdens intressen. 

43 
KLAPPERBERGET 
- klapperstensfält 

GLF 
III/1 
14 H NV  

Söder om Lugnsjöns naturreservat reser sig 
Klapperberget till en höjd av drygt 65 m ö h. På 
nivåerna mellan ca 47 m ö h och bergets topp 
finns flera klapperstensfält och väl utbildade 
strandvallar. Berget ligger långt under HK och 
de stora klapperstensfält som  firms  t ex på Ljus-
myrsberget (objekt 4). 

Bildningar som de på Klapperberget är 
betydelsefulla för förståelsen av landhöjnings-
förloppet. God tillgänglighet och närhet till Sö-
derhamn höjer värdet som studieobjekt och när-
strövområde. 

Udden har botaniskt värde och är ett in-
tressant utflyktsmål. Skogen på udden bör be-
varas och bebyggelse ej tillåtas. 

46 
	

BH 
MORVIKSTJÄRNEN III/1 
- värdefull flora 	14 H NV 

Morvikstjärnen är intressant på grund av sin 
rika och ovanliga flora. Till de växter som på-
träffats hör kärrbräken, som är ovanlig i Häl-
singland och kräver en förhållandevis närings-
rik växtplats, samt tagelstarr, slokstarr, bäck-
veronika m fl. Dikningar eller andra åtgärder 
som påverkar Morvikstjärnen kan ej tillåtas. 

47 
SKATÖN 
- fritidsområde 

Skatön bildar den yttersta udden av näset norr 
om Söderhamnsfjärden. Ön skiljs från fastlan-
det blott av den delvis grävda Svartstensrän-
nan. Bortsett från Skatberget, med öns högsta 
punkt 32 m ö h, består ön av mer eller mindre 
omlagrad morän. Stora klapperstensfält kän-
netecknar öns hela nordsida och centrala del. 
Vackert utformade fornstrandlinjer finns på fle-
ra ställen, särskilt väl utbildade på öns nord-
sluttning. 

FLGB 
II/NVO 
14 H NO 
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Skatrevet. 

Skatöns vegetation är tydligt zonerad från 
strandens salttåliga havsstrandväxter som orm-
tunga, strandråg och strandloka via en lövbård 
av framför allt gråal till den orörda barrskog-
ens bärris och knärot. Klapperstensfälten in-
tas i huvudsak av en lavflora, som i de högre 
delarna övergår i mjölonmattor och gles häll-
markstallskog. 

Vackra artrika havstrandängar återfinns 
på de finkorniga jordarna längs Skatöns södra 
och östra stränder. I övrigt är såväl Skatöns 
stränder som de omgivande småöarna helt präg-
lade av den storblockiga moränen med en i re-
gel ganska trivial flora. Mellan blockstränder-
na finns sandstränder på några ställen, sär-
skilt utmed Skatöns södra strand och i syn-
nerhet vid Skathamnen. På sandstränderna 
påträffas små strandängsfragment. 

Skatön är i första hand av betydelse för 
friluftslivet och erbjuder goda möjligheter till 
bad och naturstudier. Utsikten från Svartsunds-
berget över Söderhamns skärgård är anslåen-
de. 

48 
GRÅHÄLL 
PENNINGGRUNDET 
- fågelöar 

De två små öarna Gråhäll och Penninggrundet 
hör till Söderhamnsskärgårdens yttersta utpos-
ter. De är viktiga häckningsöar för flera olika 
sjöfågelarter. Bland annat finns där en stor  

Foto: Söderhamns kommun 

koloni av silvertärna. Labb hör till de regelbun-
det återkommande häckfåglarna. 

En utredning om eventuellt skydd för Grå-
häll och Penninggrundet som fågelskyddsom-
råde bör genomföras. Ett beslut bör i så fall 
grundas på behovet av tillträdesförbud under 
häckningssäsongen. 

49 
SUNNANÅ 
- attraktivt  

LB 
111/2 
14 H NV  

odlingslandskap, hassel 

I sluttning mot Marmen ligger vid Sunnanå ett 
småbrutet odlingslandskap med vacker land-
skapsbild och intressant flora. Särskilt anmärk-
ningsvärd är förekomsten av hassel. 

Det är ur naturvårdssynpunkt värdefullt 
om det öppna landskapet vid Sunnanå kan be-
varas, vilket sker bäst med bibehållen hävd. 
Hasselbestånden bör sparas och om möjligt gyn-
nas. 

50 
HÖLJEBRO 
- lövlund med 
intressant flora 

Vid Höljebro fanns tidigare en av de största for-
sarna i Ljusnans nedre lopp. Efter tillkomsten 

I/1 
14 H NO 

BLZ 
II/1 
14 H NV  
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av kraftverket vid Höljebro är strömfåran torr-
lagd vid normal vattenföring. 

Sluttningarna mot den forna forsen intas 
av lövskog eller blandskog med för regionen 
oväntat rik lundvegetation. Bl.a. finns här sto-
ra bestånd av hassel jämte lind och lönn. Bland 
markens örter dominerar vitsippa och blåsippa 
men även de ovanligare arterna trolldruva, vår-
ärt och sårläka har rika förekomster. Vid en 
vattenfylld sänka intill den torrlagda forsen 
återfinns det mycket sällsynta gräset glesgröe 
(Glycerin lithuanica) som här växer i stor mängd 
tillsammans med kalla och rankstarr. 

Lundvegetationen vid Höljebro har inte 
bara gynnats av den höga luftfuktigheten vid 
forsen, den har sannolikt varit en förutsättning 
för den rika floran. Lokalen är en av de främsta 
representanterna i Hälsingland för denna ve-
getationstyp. De botaniska värdena är mycket 
höga. Den yppiga lundvegetationen skapar ock-
så förutsättningar för ett rikt fågelliv, särskilt 
tättingar. 

Skogen vid Höljebro har stora naturvär-
den. Ädellövvegetationen bör gynnas. Det är från 
naturvårdens synpunkt också angeläget att de 
urskogsartade naturskogspartierna tillåts ut-
vecklas fritt. Vid normal vattenföring tappas ing-
et vatten förbi kraftverket i Höljebro. Natur-
vårdsnyttan av en viss tappning i den gamla 
strömfåran är så stor att den bör vägas in i 
beslutet när en omprövning av kraftverket blir 
aktuell. 

51 
RENSKALLA 
- hasselbestånd 
och sumpskog 

Invid Ljusnan, på udden söder om Renskalla, 
finns ett för Hälsingland ovanligt stort och stor-
vuxet hasselbestånd. Förekomsten är botaniskt 
intressant eftersom hasseln här befinner sig i 
utkanten av sin utbredning mot norr. 

Vid Renskalla finns också en dalgång med 
sumpskog med gran, tall, al, sälg, krävande 
kärlväxter och rik lavflora. I fältskiktet påträf-
fas gullpudra, bäckbräsma, skogssallat, skogs-
nycklar, dvärghäxört, spädstarr och rankstarr. 

Hassellokalen vid Reåkalla har bevarats 
av markägaren (STORA AB) som har för aysikt 
att även fortsättningsvis vårda beståndet. 
Sumpskogen tillhör en hotad naturtyp vilket 
tillsammans med den rika floran motiverar att  

skogen undantas från skogsbruk. Markavvatt-
ning i dalen kan inte tillåtas. 

52 
GUSSIKLINT 
- fritidsområde, 
rik flora 

BZLF 
II/1 
14 H NV  

Det lilla berget Gussiklint, norr om Ljusne, be-
står i sina övre delar av renspolade klipphällar 
med en hällmarksvegetation av bl.a.knotiga tal-
lar. På västsidan strax nedom krönet ligger en 
klapperstensgördel och i västsluttningens ne-
dre del  firms  skalgrus. På bergets södra och 
östra sluttningar förekommer stråk med rikare 
flora. Där växer bl. a. blåsippa, skogsknipprot 
och tvåblad. 

I Gussiklints västra sluttning finns en skid-
backe med lift och i bergets omgivningar ett ut-
byggt system av spår och leder. 

Väster om Gussiklint finns ett rikkärr
, 

	/löv- 
kärr, för vilket den ovan nämnda skalgrusföre-
komsten utgör en förutsättning. I rikkärret väx-
er ask, gråal, videarter, brakved och olvon samt 
I fältskiktet bl. a. tagelstarr (ovanlig i regionen), 
gräsull, slåtterblomma och ängsnycklar. 

Gussiklint och rikkärret väster om berget 
har betydande botaniska kvaliteter. Berget är 
också värdefullt för friluftslivet. 

Markägaren, STORA AB, bedriver vid Gus-
siklint ett utpräglat naturvårdsinriktat skogs-
bruk bl. a. anpassat till friluftslivets intressen. 
Det är synnerligen viktigt att anläggningarna 
på och omkring berget inte skadar den natur 
och de naturvetenskapliga värden, som utgör 
en väsentlig del av bergets tillgångar. Rikkärret 
och hällmarkerna bör helt undantas från skogs-
bruk. I kärret kan dikningar ej tillåtas. 

53 
MELINS KULLE 
- intressant växtlokal 

I Sandarne, på en f d åker som i slutet av 1940-
talet utnyttjades för matjordstäkt, växer en li-
ten sällsynt viva. Den har funnits där sedan 
åtminstone slutet av 1960-talet men först i bör-
jan av 1980-talet konstaterades dess egentliga 
identitet. Det visade sig vara en viva (And rosa-
ce elongata) som i Sverige tidigare endast på-
träffats förvildad i eller i anslutning till bota-
niska trädgårdar. Som svenskt namn har före-
slagits "sandviva". 

B 
II/1 
14 H NV  

B 
III/1 
14 H NV 
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Sandvivan är en östlig (östra Europa till 
Asien) stäppväxt. I Sandarne växer den tillsam-
mans med andra torrmarksväxter som sand-
arv, vårförgätmigej, vårveronika, femfingerört, 
klofibbla, rockentrav och den sällsynta ryska 
drakblomman (Dracocephalum thyrruflorum). 

Växtplatsen för sandviva i Sandarne är på 
grund av sina botaniska kvaliteter av intresse 
för naturvården. Det är värdefullt om den kan 
bevaras. 

54 
PIPSJÖH 
- fritidsområde 

FBZL 
III /1 
14 H NV  

Området kring Dammsjön, Storsjön och Pip-
sjön söder om Sandarne är ett omtyckt ströv-
område, i viss mån tillrättalagt för friluftsliv. 
Flera olika motionsstigar genomkorsar områ-
det. Vid Pipsjön finns en naturstig. Pipsjön är 
en omtyckt fiskesjö med regelbunden utsätt-
ning av ädelfisk. Den hör också till de bästa 
kräftvattnen i kommunen. Sjön har högt pH 
(över 7) och hög alkalinitet. 

Floran är påtagligt rik. Bland intressanta-
re växter noteras blåsippa, dvärghäxört, grön-
kulla, nattviol och flera andra orkidéer. 

I fritidsområdet vid Pipsjön bedrivs ett nor-
malt skogsbruk. Med hänsyn till värdet för fri-
luftslivet är det därvid särskilt viktigt att stigar 
och vandringsleder vårdas och underhålls och 
att särskild naturvårdshänsyn tas till sjöar och 
strandnära områden. Maskinell markberedning 
bör ej förekomma och dikning ej tillåtas. 

55 
	

FZBL 
SÖDERHAMNS 
	

II/1 
SKÄRGÅRD 
	

(Riks-K) 
- attraktiv övärld 
	

14 H NV 
14 H NO 

Skärgården utanför Söderhamn består av ett 
mycket stort antal öar, av vilka Enskär, Sand-
skär, Grimskär och Lockskär är de största. Öar-
na är utan undantag mycket låga, i regel under 
5 m ö h. Endast de centrala delarna av Grimskär 
reser sig mer än 10 m ö h. Öarna är i regel 
barrskogsbevuxna. Sandskär, Enskärsoren och 
Enskär tillhör Ljusnanåsen. 

Söderhamns skärgård är i sin helhet av 
intresse från naturvårdssynpunkt. Floran är på 
många håll intressant, fågelfaunan är rik och  

varierad, bl. a. häckar bergfink på öarna. Skär-
gården är av stor vikt för det rörliga friluftsli-
vet. Några av öarna bör särskilt framhållas. 

På Sandskärs nordostsida finns ett sär-
präglat kulligt sandfält som möjligen kan bestå 
av fossila dyner. På "dynerna" växer en kråk-
rismatta och gles kusttallskog. Kråkrisheden 
övergår i en skarp lavtallhed. En stor klibbal-
fuktäng på Sandskär övergår mot stranden i 
en artrik strandäng, som till yttermera visso är 
en värdefull fågelbiotop. 

Enskärsorens stränder hyser en artrik 
havsstrandflora med bl. a. strandglim och 
strandärt. Ovanför stranden omväxlar en träd-
lös kråkrished med lavrik ljunghed och dungar 
av tallskog. En riklig förekomst av snölav (Cetra-
ria intermedia) på Enskärsoren är anmärknings-
värd. Den hör annars till fjällens karaktärsväx-
ter. En liten strandäng på öns västra spets har 
visat sig vara en viktig rastplats för sträckande 
vadare. 

Klapperstensfält med vackert skulpterade 
strandterrasser kännetecknar Enskärs sydöst-
sida. Klapperfältets övre delar är bevuxna med 
gles, lavrik kusttallskog. 

Barrskogen karaktäriserar skärgårdsöar-
na. Skogen, i all synnerhet den orörda skogen, 
är därför en mycket värdefull del av öarnas 
natur, av stor betydelse för naturupplevelsen. 

Söderhamns skärgård är viktig för frilufts-
livet och hör till kommunens livligast frekven-
terade fritidsområden. På flera av öarna finns 
en omfattande fritidshusbebyggelse varigenom 
tillgängligheten till öarna i hög grad kringsku-
rits. En utökning av fritidshusbebyggelsen i Sö-
derhamns skärgård står därför i strid med na-
turvårdens intressen. 

Det värdefulla fiskeläget på Rönnskär är 
av riksintresse för kulturminnesvården. 

Kommunen bör klargöra sin aysikt med 
skärgårdsöarna. Från naturvårdens synpunkt 
och för friluftslivet har den orörda naturen det 
största värdet. Eftersom öarna i stor utsträck-
ning är skogklädda kan i så fall inte ens "skogs-
vård" accepteras. Är kommunens aysikt däre-
mot att skapa parkmark eller att bedriva skogs-
bruk på öarna, bör detta klargöras. Skogsbruk 
i skärgården bör bedrivas ytterst restriktivt och 
med största tänkbara hänsyn till öarnas bety-
delse för naturvård och friluftsliv. Särskilt käns-
liga delar - t ex dynområden, klapperstensfält 
och strandzoner - bör undantas från allt skogs-
bruk inklusive skogsvård. Intäkterna från 
skogsbruk på öarna bör vägas mot den förlust 
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r2  

av naturvärden och värden för friluftslivet som 
åsamkas kommunen. 

56 
	

ZBGLF 
STENÖORN 
	

I/NR 
- fågellokal 
	

Riks-N 
14 H NO 

Söderalaåsens (Ljusnanåsens) ostligaste utlö-
pare (skärgårdsöarna undantagna) bildar den 
udde som benämns Stenöorn. Asen består av 
en mycket flack, hårt svallad sandrygg med 
långgrunda stränder. 

Udden är i stort sett trädlös, känneteck-
nad av torrängar, ofta med en tät kråkrismatta 
på de högre partierna och tidvis översvämma-
de strandängar. I den övre strandzonen före-
kommer strandråg. Bladvass växer delvis rik-
ligt i strandlinjen. Floran uppvisar en del min-
dre vanliga havsstrandarter som ormtunga, 
saltarv, rödnarv, strandvial, strandglim, kust-
arun och strimsporre. 

Stenöorn är en av länets förnämsta rast-
lokaler för vadare, där i stort sett samtliga i 
Sverige regelbundet förekommande arter har 
observerats. Udden är också en viktig häck-
ningsplats. 

Stenöorns värde som utflyktsmål för 
främst fågelstudier kan inte överskattas. Stenö-
om aysattes som naturreservat 1978. Till skydd 

Foto: Jonas Lundin 

Kärrsnäppa på Stenöorn. 

för fågellivet råder tillträdesförbud under tiden 
1april-31 augusti. Förbudet gäller dock inte ut-
siktsplatsen med fågeltornet eller stigen till tor-
net. För att förhindra igenväxning är naturre-
servatet beroende av återkommande skötselåt-
gärder, vilka regelbundet måste utvärderas och 
omprövas. En mindre utvidgning av naturre-
servatet mot nordväst har aktualiserats. 

Stenöorn är av riksintresse för naturvård. 

57 
	

BGFZL 
LILLJUNGFRUN 
	

I/1 
- orörd skärgård 
	

Riks-N 
14 H NO 

Lilljungfrun med omgivande skärgård hör till 
de få, ännu oexploaterade delarna av Söder-
hamns skärgård. 

På Lilljungfrun växer en gles olikåldrig 
barrblandskog som blir allt lägre mot den hårt 
exponerade ostsidan. Bland klapperstenarna 
växer mattformigt utbredda granar, vars form 
är resultatet av vegetativ förökning. På öns väs-
tra sida, som inte är lika hårt utsatt som den 
östra, finns en markerad klibbalbård och 
strandängspartier. Ett mindre klapperstensfält 
intar öns krön. En liten sandstrand på öns väst-
sida är en välbesökt badplats. 

De större öarna runt Lilljungfrun är be-
vuxna med gles barrblandskog medan de min-
dre i regel är helt trädlösa. Småöarna känne-
tecknas ofta av örtrika strandängar. 

Lilljungfrun med omgivande öar represen-
terar hela serien av utvecklingsstadier hos en 
landhöjningskust fram till väl etablerad, flera 
generationer gammal barrskog. 

Fågellivet på öarna är rikt och varierat. I 
synnerhet gäller detta Båkharet och Ö Kullha-
ret med mycket häckande vitfågel, tärnor, ej-
der, svärta, vigg, storskrak, småskrak, tobis-
grissla och kanadagås. 

Till skillnad mot de flesta öar och ögrup-
per i Söderhamns skärgård är Lilljungfrun med 
omgivande öar obebyggda. Öarna är viktiga för 
friluftslivet som utflyktsmål för rekreation och 
för naturstudier. Bebyggelse bör ej tillåtas. 
Skogsbruk, vedtäkt eller annan form av mark-
utnyttjande är ej förenligt med naturvårdsin-
tresset. 

Lilljungfrun med omgivande öar är av riks-
intresse för naturvård. Öarna är skyddsvärda. 
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58 
HAMNÄSBERGETS FOT 
- rik lundvegetation BH 

II/1 
14 G NO 

I översilningsmarker längs en liten bäck, som 
söker sig utför sluttningen mot Bergviken, ut-
breder sig en lundvegetation med anmärknings-
värt rik flora. Till de krävande växter som ingår 
i fältskiktet hör blåsippa, vårärt, trolldruva och 
try. Den intressanta lundfloran kulminerar i 
områdets nedre del i en fuktig lövlund med 
undervegetation av strutbräken, myskmadra 
och hässleklocka. Här finns också en rik före-
komst av lönn. 

Lundvegetationen med stor andel löv och 
rik flora har ett mycket högt naturvårdsvärde. 
Den fuktiga skogsmarken är ömtålig och sär-
skilt känslig för körskador som kan uppstå t ex 
i samband med skogsbruk. Skogen bör lämnas 
till fri utveckling. Markavvattning kan inte till-
åtas. 

59 
HAMNÄS 
HAMNÄSUDDEN 
- lövlund med rik flora 

Vid Hamnäs, mellan gamla väg 305 och Bergvi-
ken,  firms  en örtrik lövlund med en rik och krä-
vande lundvegetation. Förutom alm växer i lun-
den ask, lönn, lind, hägg och hassel. I den fro-
diga örtvegetationen påträffas strutbräken, 
lundarv, blåsippa, myskmadra, flenört, stink-
syska, lundstjärnblomma, trolldruva, tvåblad, 
gullpudra, hässleklocka, skogssallat samt lun-
delm och hässlebrodd. I buskskiktet måbär, 
skogstry och tibast. 

Stora delar av lunden ligger på översil-
ningsmark. Den bäck som rinner genom lund-
ens södra del omges av en fuktäng med strut-
bräken, trolldruva, måbär, olvon m m. Norr om 
lövlunden är skogen glesare, av hagmarkska-
raktär med stora lövträd, skapad genom bete 
och gallringar. Bete förekommer sannolikt inte 
längre. 

Norr om almlunden, mot Hamnäsudden, 
vidtar ett större område som till större delen 
består av betesmarker, igenväxande med gran, 
al och asp eller fuktängar och ängsgranskog. 
Faunan är art- och individrik. Den lövrika sko-
gen med rik undervegetation skapar goda för- 

utsättningar för ett stort antal fågelarter. Inte 
minst gäller detta hålbyggande fåglar som 
hackspettar m fl. Snäckfaunan är art- och in-
dividrik med en stor andel sällsynta arter. 

Skogen vid Harrmäs och Hamnäsudden har 
en påfallande örtrik flora och rik fauna. Den är 
botaniskt intressant och viktig för landskaps-
bilden. Vid skötseln av almlunden bör lövvege-
tationen gynnas. Viss gallring kan bli nödvän-
dig. Skogsbruket vid Hamnäsudden bör bedri-
vas med särskild hänsyn till det stora natur - 
vårdsvärdet. Eventuell bebyggelse är inte för-
enlig med naturvårdsintresset. Markavvattning 
kan inte tillåtas. 

60 
BLAKAN 
- skogssjö och 
bäckravin med 
intressant flora 

Blakan är en liten skogssjö, som delvis omges 
av sandstränder. Den ligger mindre än en kilo-
meter från och 85 meter högre än Bergviken. 
Sjön avvattnas till Bergviken genom en bäck 
som störtar sig utför berget i en brant och del-
vis djup ravin. Bäcken har skurit sig ner i mo-
ränen och lämnat kvar stora block eller, i de 
brantaste partierna, frilagt det underliggande 
berget. 

Vegetationen i bäckravinen är mycket fro-
dig. Grova granar växer i branterna, där också 
lind förekommer. I buskskiktet växer lönn, ol-
von och brakved och i fältskiktet blåsippa, troll-
druva och underviol. 

Blakan med sina sandstränder är värde-
full för friluftslivet. Bäckravinen är av visst geo-
morfologiskt intresse, men har framför allt bo-
taniska värden. Skogsbruket i och invid bäck-
ravinen bör bedrivas med stor försiktighet. En 
viss utglesning av trädskiktet kan eventuellt 
vara gynnsam. Lövträd och buskar bör gynnas. 

61 
	

BEL 
FAGERSAND 
	

III / 1 
- hassellund 
	

14 H NV 
och badplats 

Utmed Bergvikens östra strand finns terrass-
formigt anordnade platåer av sand, huvudsak-
ligen uppbyggda av svallmaterial från Trollber-
gets sluttning. Stora blockfält i sluttningen vitt- 

BZL 
II/1 
14 H NV  

BFG 
II/1 
14 H NV 
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nar om starka, eroderande krafter under tidi-
gare faser i Östersjöns utvecklingshistoria. 

I terrasserna har en liten bäck skurit ut 
en ravin. Bäckravinen och den närmaste om-
givningen är bevuxen med en frodig lundvege-
tation med bl.a. hassel, try och gråal samt en 
örtrik flora med t ex blåsippa, ormbär och gull-
pudra. Hassel dominerar buskskiktet och före-
kommer även spridd i den omgivande barrsko-
gen. Intill en öppen äng vid Bergviken finns en 
badplats med sandstrand. 

Hassellunden vid Fagersand bör bevaras. 
En viss utglesning av barrskogen är sannolikt 
gynnsam. Bebyggelse eller vägdragning som 
påverkar badplatsen eller hassellunden bör inte 
tillåtas.  

verkas av skalmärgel (täckt av sjösand och  Map-
per)  ca 20 meter sydost om källan. Ett stort 
antal intressanta rikkärrsarter har påträffats i 
kärret. Särskilt intressant är förekomsten av 
ask, sumpnycklar, kärrull och grönstarr. Den 
överlag rika floran ger området höga botaniska 
värden. 

I den rika sumpskogen är snäckfaunan 
mycket rik med bl.a. taggsnäcka (Acanthinula 
aculeata). 

Markavvattning i anslutning till Stockviks-
tjärnen, med omgivande myrar och kärr, kan 
inte tillåtas. I lövkärret eller dess närmaste om-
givningar bör inga skogsbruksåtgärder företas. 
Området är skyddsvärt. 

62 
64 
HÄRNEBO 

BKL 
III/1 PLB 

GULLGRUVA 
- bruksmiljö med 

III/2 
14 H NV 

- hävdad 
sötvattenstrandäng 

14 H NV 

rester av parkanläggning 

I den gamla bruksmiljön vid Gullgruva finns 
rester av en parkanläggning där ädla lövträd, 
lönn, ask, oxel och hassel är vanliga. Några stora 
ekar nordväst om Gullgruva är sannolikt plan-
terade. Området rymmer också hagmarkslika, 
igenväxande, ibland lundartade partier med 
grova björkar och askar samt hassel. Torrängs-
partier och små frodiga högörtängar påträffas 
på udden nordväst om herrgården och i den 
norra delen. Från en kulle norr om byn med 
hagmarkslik vegetation av kraftiga aspar, lönn, 
ask och tall har man en vacker utsikt över Järv-
sjön. Fågelfaunan är rik i de lövrika omgivning-
arna. 

Omgivningarna kring Gullgruva är påver-
kade av förbuskning och allmän igenväxning. 
För att de botaniska värdena och den vackra 
landskapsbilden inte skall förstöras bör tidiga-
re på olika sätt hävdade marker underhållas 
genom gallring, röjning och helst även bete. 

63 
	

BH 
STOCKVIKSTJÄRNEN II/1 
- lövkärr och rikkärr 14 H NV 

Stockvikstjärnen omges av myr och högproduk-
tiv skogsmark. I väster finns ett lövkärr med 
inslag av ask. En källa som springer fram strax 
ovanför och öster om tjärnen ger upphov till ett 
litet backkärr med rik flora. Sippervattnet på- 

I det kuperade men öppna landskapet vid Här-
nebosjöns nordöstra strand finns en ca 1 ha 
stor sötvattenstrandäng. Den ingår i en större 
betesmark, huvudsakligen belägen på åker. 

Strandängen är öppen med undantag av 
en mindre dunge med gråal, klibbal, björk och 
sälg. Buskskikt saknas. Närmast strandlinjen, 
där betesdjurens tramp blottat sedimentjorden, 
finns en kortskottsvegetation med bl.a. nålsäv, 
strandranunkel och vanlig igelknopp. Längre 
från strandlinjen vidtar fuktängar av olika slag. 
Strandängen ger intryck av att ha hävdats som 
fodermark under mycket lång tid. Den är över-
allt välhävdad med en välutbildad klarvatten-
bård i strandlinjen. Ängen är ej påverkad av 
handelsgödsel. 

Sötvattenstrandängen vid Härnebo är vär-
defull såväl för det goda hävdtillståndet, före-
komsten av kortskottsvegetation och artrika 
fuktängar som för den vackra landskapsbilden. 
Värdet begränsas något av den ringa storleken. 
Den fortsatta hävden av strandängen bör tryg-
gas. 

65 
SKOG 
- fridlyst ek 

B 
III/NM 
14 H NV 

På kyrkoherdebostället i Skog växer en stor ek, 
mer än 18 m hög och med en omkrets i bröst-
höjd på mer än 4 meter. Eken fridlystes 1931. 
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66 
ENTJÄRNEN 
- myr med 
värdefull fågelfauna 

ZL 
III/ 1 
14 H NV  

Han besökte platsen för att undersöka den re-
dan tidigare kända lövskogsvegetationen, men 
fann dessutom en flora av sällsynt rikt slag. 
Halden beskrev området som ett "lövkärr-löv-
kärrskog och synnerligen blöt och svår att be-
träda". 

Entjärnen omges av myrmarker. Myrens östra 
del består av en koncentrisk mosse med tydlig 
kantskog. Mossen är tuvad och bevuxen med 
låga martallar. Söder om vägen till Gullgruva, 
som skär genom myren, finns ytterligare ett 
mosseparti. Runt Entjärnen består myren av 
starrkärr med inslag av pors. 

På myren kring Entjärnen brukar ett orr-
spel förekomma. Inom området häckar smålom. 

Myren är något påverkad av dikning och 
av vägen till Gullgruva. Myrens främsta värden 
är fågellivet. Dikning eller andra åtgärder som 
påverkar Entjärnen och myrmarkerna närmast 
tjärnen kan inte tillåtas. 

67 
UVBERG 
- barrskogsbevuxet 
litet berg 

LFBZ 
III/ 1 
14 H NV  

Vid E4, mitt emot rastplatsen vid Norrbränn-
ingen, ligger ett litet renspolat berg, omgivet av 
blockrika och storblockiga sluttningar där även 
små ansamlingar av  Mapper  förekommer. Ber-
get är på sina övre delar bevuxet med en låg, 
gles hällmarkstallskog. Runt berget växer, för-
utom gran och tall, även höga aspar och björ-
kar. Några lindbuskar har påträffats i sydslutt-
ningen. 

I skogen vid Uvberg finns rikligt med spår 
efter hålhäckande fåglar. Förekomsten av lind 
är av visst botaniskt intresse. Områdets lättill-
gänglighet gör det intressant för friluftslivet. 
Lövskog, särskilt storvuxna aspar och hålträd 
samt hällmarkstallskogen vid Uvberg bör spa-
ras. 

68 
STORRÖJNINGSMORAN 
- exklusiv flora 

Storröjningsmoran beskrevs första gången av 
Bertil Halden i Svensk Botanisk Tidskrift 1926. 

Efter de dilmingar som troligen utfördes i 
början av 1930-talet har karaktären delvis för-
ändrats. Genom torrläggningen har marken i 
de fuktigare delarna sjunkit samman med en 
halv meter eller mer. Granen, som gynnats av 
detta, har utbildat kraftiga pelarrötter och do-
minerar helt trädskiktet. Denna utveckling har 
påskyndats genom att lövträd, framför allt björk, 
har huggits ut. Flera av de gamla askarna har 
dött. Floran har också påverkats av förändring-
en. Utvecklingen för några arter har sannolikt 
varit negativ, medan andra förvisso gynnats av 
de torrare förhållandena. 

Vegetationen domineras av örter och orm-
bunkar. Karaktärsarter är lundbräken, kärrvi-
ol, revsmörblomma, harsyra samt ängs- och 
skogsfräken. De norra, våtare partierna, är san-
nolikt de mest intakta delarna av Haldens löv-
kärr. Här förekommer på öppnare ytor en in-
tressant massvegetation av springkorn, rev-
smörblomma, gullpudra och dvärghäxört. Här 
finns även våta kärrpartier med klibbal, ask, 
gran, brakved och hägg i träd- och buskskikt 
samt ältranunkel, vanligt mannagräs, kalla,  
flask-  och slokstarr (sparsamt) i fältskiktet. 
Dessa kärr representerar en sydlig vegetations-
typ som här sannolikt befinner sig nära sin 
nordgräns. En stor del av lövvegetationen har 
dock huggits ur. I bottenskiktet domineras 
mossfloran av  Sphagnum  Squarrosum, Mnium-
after och storbåliga levermossor. 

Storröjningsmoran uppvisar en anmärk-
ningsvärd koncentration av sällsynta och min-
dre vanliga kärlväxter. Lokalens "värdefullas-
te" arter är glesgröe (Glyceria lithuanica) och 
sötgräs (Cinna. latjolia). Dessa har en mycket 
inskränkt utbredning i landet och är i huvud-
sak koncentrerade till södra Norrland. Glesgröet 
förekommer rikligt vid Storröjningsmoran men 
med begränsad utbredning, medan sötgräset 
finns i stora mängder över större ytor. Flera min-
dre vanliga eller direkt sällsynta arter finns ock-
så, varav flera med sydlig utbredning, t ex ält-
ranunkel, ask och slokstarr (Carex pseudocy-
perus). Andra arter som storgröe (Paa remota) 
och myskmåra (Galium triflorum) är också säll-
synta men har en annan utbredning. 

Storröjningsmorans rika flora har sin 
grund i de ovanligt gynnsamma markförhållan-
den som en underliggande skalgrusförekomst 

BHZ 
I/ 1 
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Jungfru Marie nycklar och skogsfräken. 

skapar. Lokalen är, som tidigare nämnts, känd 
sedan länge. Trots att den utsatts för betydan-
de torrläggningsåtgärder har den bibehållit 
mycket av sina exklusiva kvaliteter. Ytterligare 
dikningar vore emellertid sannolikt ödesdigra 
för många arter. Ett par diken som tillkom 1979-
1980 hotar att spoliera den rikaste glesgröefö-
rekomsten. 

Storröjningsmoran är utomordentligt in-
tressant och tillhör länets, från botanisk syn-
punkt, värdefullaste lokaler. En viss restaure-
ring, främst igenläggning av några diken kan 
vara nödvändig. En begränsad avverkning kan 
förmodligen företas utan olägenhet för floran, 
förutsatt att den genomförs på väl tjälad mark. 
Skogen bör föryngras naturligt. Ytterligare dik-
ning kan ej tillåtas. 

Storröjningsmoran är skyddsvärd. 

Foto: Anders Malmborg 
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BH 
GASSVIK 
	

III/ 1 
- öppet kärr 	14 H NV 
med rik flora 

Gassvik är ett öppet och blött kärr med några 
fastmarksholmar. Myren avvattnas mot norr till 
Kvarnån genom ett längsgående dike, kantat 
av trädridåer. 

Myrens södra del består av ett rikkärr med 
tagelsäv, ängsnycklar och myskgräs som in-
tressantaste arter. Myren är artrik med inslag 
av strandväxter som frossört, kabbeleka och 
hönsbär men med mer anspråkslösa myrväx-
ter som karaktärsarter. 

Den artrika floran gör myren intressant, 
framför allt ur botanisk synvinkel. Dikning, 
torvtäkt eller andra åtgärder som påverkar 
myren, kan därför inte tillåtas. 
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70 
	

FKZBL 
STORJUNGFRUN 
	

I/1 
- Söderhamnskustens Riks-N 
största ö 
	

14 H NO 

Storjungfrun, ca 7 km från fastlandet, är den 
största av öarna utanför Söderhamnskusten. 
Ön byggs upp av kraftigt svallad morän. På ön 
finns flera klapperstensfält, många gånger av 
betydande storlek och i regel med vackert ut-
bildade strandvallar. Bl.a. består Fyrudden av 
en 10 meter hög moränrygg, täckt av klapper - 
sten. 

Stränderna är i regel blockrika och svår-
tillgängliga men vid Toppartallen på öns västra 
kust finns en långgrund sandstrand. Berget går 
i dagen på några få ställen. De största blottade 
hällmarkerna återfinns på Hälludden - öns 
nordspets. På öns norra halva finns dessutom 
minst sex små tjärnar och nära sydspetsen yt-
terligare en, om möjligt ännu mindre. 

Storjungfrun karaktäriseras av barrskog, 
där allt från blandskog med rikt lövinslag till 
rena tall- och granbestånd förekommer. Utmed 
stränderna växer på många ställen en bård av 
klibbal, i vilken föryngringen av gran kan vara 
god. Granen slås dock lätt ut i samband med 
häftiga stormar och saltvattenindränkning. 

Bebyggelsen på Storjungfrun är till störs-
ta delen koncentrerad till området mellan Nor-
ra hamnen och Fyrhamnen. Förutom några 
byggnader av yngre datum på Fyrudden finns 
på ön ett kapell och några sjöbodar, troligen 
uppförda redan under 1600-talet. Ett par fiskar-
stugor är också mycket gamla. 

Floran på Storjungfrun är rik och varie-
rad. Bland de många arter som påträffats kan 
följande framhållas: ormtunga, strutbräken, 
backglim, trolldruva, gullpudra, måbär, strand-
vial, tibast, tallört, stinksyska, skogsnycklar, 
ängsnycklar och nästrot. Alm och lind växer 
också på ön, den senare dock planterad. Ask 
har funnits, men slogs ut i samband med den 
svåra stormen i januari 1954. 

Fågellivet på Storjungfrun är rikt. Särskilt 
gäller detta småöarna norr om ön och i syn-
nerhet huvudöns södra del samt hela gruppen 
av småöar söder därom inklusive inre och yttre 
Svartuddsrabbet öster om huvudön. På dessa 
öar är fågellivet särskilt rikt med t ex vitfågel, 
ejder, svärta, skrak, tobisgrissla och grågås. 

Trots sitt ayskilda läge är Storjungfruns 
värde för friluftslivet betydande. Där finns goda  

badstränder, omväxlande natur och ett rikt sys-
tem av strövstigar. Förutom den delvis kultur-
historiskt intressanta bebyggelse som är kon-
centrerad till området kring hamnen vid Fyr-
udden, är Storjungfrun i stort sett obebyggd. 

Med hänsyn till Storjungfruns stora bety-
delse för friluftslivet bör skogsbruket på ön be-
drivas utpräglat naturvårdsinriktat. Det är sär-
skilt viktigt att den omväxlande naturen bibe-
hålls och att strövstigar, hällmarksområden, 
klapperfält och strandzoner inte skadas. I dessa 
områden bör skogsbruk över huvud taget inte 
bedrivas. Ett skydd för fågellivet på Storjung-
fruns södra del och omgivande öar kan vara 
motiverat. 

Storjungfrun är av riksintresse för natur - 
vård. 
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BH 
KÄLLA SYDOST OM III/1 
VACKERBERGET 14 G NO 
- intressant flora 

I en liten flack dal sydost om Vackerberget väx-
er en fuktig granskog av hög bonitet. I en källa 
och bäck i den lilla dalen finns länets nordli-
gaste kända lokal för den sällsynta dunmos-
san. Även thujamossa och spädstarr påträffas 
på samma lokal. 

Vid eventuell avverkning bör stor försik-
tighet iakttas så att markskador inte uppkom-
mer. Dikning som påverkar källan eller bäcken 
kan ej tillåtas. 

72 
KLOCKÅSEN 
- urskogsartad skog 

På Klockåsens övre delar växer en för länsde-
len ovanligt orörd skog. På toppen av berget väx-
er hällmarkstallskog med knotiga minst 200-
åriga tallar. I sluttningarna blir gran gradvis 
alltmer dominerande men träden är klenvuxna 
och mycket gamla. Mer än 200-åriga granar är 
inte ovanliga. Boniteten är uppenbarligen låg 
och även om föryngringen är god är tillväxten 
mycket svag. 

Här och var finns torrakor och brutna stub-
bar av tall. Lågor i alla nedbrytningsstadier fö-
rekommer rikligt. Skogen har genomhuggits för 
mycket länge sedan - alla kvarstående gran-
stubbar är genommurkna. Skogen har också 

BZL 
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påverkats av skogsbrand, men för mer än 250 
år sedan, varefter gran har hunnit etablera sig 
och ta överhanden i bergets nedre sluttningar. 

I den blockiga terrängen på Klockåsen väx-
er de mindre vanliga ormbunkarna gaffelbrä-
ken och svartbräken. 

Skogen på Klockåsen är ovanligt orörd för 
länsdelen med lång skoglig kontinuitet. Sko-
gen på Klockåsen, som till stor del är att be-
trakta som impediment, bör undantas från 
skogsbruk. 

73 
HEMSTANÄS 
- lövdominerade 
våtmarker med 

rikt fågelliv 

Z(H) 
111/2 
14 G NO  

Utmed bäcken från Lillsjön, norr om Hemsta-
näs, utbreder sig ett kärrområde med rikt löv-
inslag. Bäcken och anslutande mindre vatten-
drag är dikade, men våtmarkerna utsätts trots 
det för årliga översvämningar. 

De synbarligen näringsrika markerna ka-
raktäriseras av frodig lövvegetation och rik få-
gelfauna. Bland många observerade arter kan 
följande särskilt noteras. Liten hackspett och 
stjärtmes har häckat, näktergal förekommer år-
ligen, sävsångare påträffas regelbundet, gräs-
hoppsångare är sporadisk gäst och flodsånga-
re har observerats. 

Det är från naturvårdssynpunkt värdefullt 
om de lövrika våtmarkerna vid Hemstanäs kan 
bevaras. Ytterligare sänkning av bäckens nivå 
skulle äventyra de årliga översvämningar, som 
påtagligt gynnar den frodiga vegetationen. 

74 
MICKELS 
- sötvattenstrandäng 
och öppen hagmark 

På gården Mickels i Långbo by, omges ån mel-
lan Storsjön och Gårdsjön av en hagmark. In-
ramad av gårdsmiljö och odlad mark med skog 
och sjö i fonden, är den ett mycket vackert in-
slag i landskapsbilden. Närmast ån är naturty-
pen sötvattenstrandäng medan övriga delar är 
att betrakta som öppen hagmark. 

Sötvattenstrandängen intas av en artrik 
fuktäng av gräs- lågstarrtyp, avlöst av bl.a. hög-
örtfuktäng i de något högre delarna. Floran är 
påfallande artrik med flera hävdgynnade arter. 
På den södra sidan av ån växer bl.a. darrgräs 
på en av sina få lokaler i Hälsingland. Tagelsäv 
och knappsäv har kunnat etablera sig nära ån 
och dessutom förekommer rödklint, stagg och 
ormrot. En trösklada med inskription från 1724 
hör till miljön. 

Markerna har betats sedan 1946 men ut-
nyttjades dessförinnan till slåtter. Hela hagen 
är välhävdad och aldrig påverkad av handels-
gödsel, men har till viss del kalkats vid ett till-
fälle. En mindre kraftledning berör hagmarken. 

Betesmarken vid Mickels är mycket vär-
defull på grund av sin mångformighet och art-
rikedom där bl.a.förekomsten av darrgräs till-
drar sig särskilt intresse. Det goda hävdtillstån-
det och den vackra landskapsbilden bidrar till 
det höga värdet. Den fortsatta hävden av Mick-
els ängar och hagmarker bör tryggas. 

75 
HOLMSVEDSMYRAN 
- myr med intressant 
flora och rikkärr 

Holmsvedsmyran, som sluttar mot öster, mot-
tar vatten från berget i sydost. Vattnet rinner 
ut över myren i blöta dråg och ger upphov till 
grunda gölar. Myren omges av tät kantskog av 
tall men ger i de centrala delarna, trots en gles 
och lågvuxen tallskog, ett ganska öppet intryck. 

Myren är delvis ett rikkärr, med den rikas-
te floran kring ett blött dråg med bladvass i den 
norra änden. Där växer bl.a. plattstarr, som har 
sydlig utbredning och björnbrodd med utpräg-
lat nordlig utbredning. Kombinationen av dessa 
växter är inte känd från någon annan myr i 
länet. Förutom dessa, och en även i övrigt väl-
utvecklad rikkärrsflora, har en rad intressanta 
rikkärrsmossor noterats i myren. 

Holmsvedsmyran är främst av stort bota-
niskt intresse. Dikningar, torvtäkt eller andra 
åtgärder som påverkar myren kan inte tillåtas. 
Skogen på myren och i myrens kantzoner bör 
lämnas orörd. 

BKL 
II/1 
14 G NO 

BHL 
II/1 
14 G NO 
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76 
AMERIKA 
- sötvattenstrandängar 

BKL 
II/1 

14 G NO 
14 H NV  

Amerika ligger i Holmsvedens södra utkant, på 
en udde vid Härnbosjöns södra strand. Gården 
omges av odlad mark, som vid sjöstranden över-
går i två betade sötvattenstrandängar med fle-
ra våta och fuktiga vegetationstyper. Närmast 
vattenlinjen, där mineraljorden blottats genom 
kreaturstramp, har en välutvecklad kortskotts-
vegetation utvecklats. 

Den norra av de båda strandängarna har 
en kantskog av klibbal. I den södra växer björk 
och gran i ett glest bestånd. I båda förekomm-
mer viden sparsamt. Floran är i övrigt förhål-
landevis artrik med arter som är gynnade eller 
beroende av betet, t ex mattformigt växande 
strandranunkel och nålsäv. Strandängarna har 
utnyttjats som betesmarker i många genera-
tioner och är alltjämt välhävdade. 

Amerikas sötvattenstrandängar är repre-
sentativa för naturtypen. Det goda hävdtillstån-
det, lång kontinuitet som fodermark samt före-
komsten av kortskottsvegetation och artrika 
fuktängar bidrar till värdet. En viss handels-
gödselpåverkan i utkanterna och påverkan från 
ett vägbygge drar i någon mån ner helhetsin-
trycket. Den fortsatta hävden bör säkerställas. 

77 
SAGBERG 
- berg med 
klapperstensfält 
och grottor 

Sagberg reser sig brant närmare 90 meter över 
omgivande skogsmarker. På bergets sydostsida 
utbreder sig starkt flikade klapperstensfält från 
ca 145 till 180 m ö h. Fälten, med väl framträ-
dande stormstrandlinjer, är till största delen 
helt öppna. På Sagbergs krön har berget spruck-
it upp och utlöst bergskred varvid bl.a. stora, 
ca 2 meter tjocka skivor av berget glidit utför 
bergssidan och bildat blockanhopningar. Block-
en har bildat mer eller mindre fantastiska for-
mationer och blockgrottor som givits mer eller 
mindre fantasifulla namn. 

Floran innehåller arter som knärot, natt-
viol, skogssallat, skogstry, vårärt, trolldruva. 

Enligt folklig tradition brukade en storbon-
de från Törmånger, med påtagliga svårigheter 
att skilja andras tillhörigheter från egna, ta sin 
tillflykt till en grotta på Sagberg. Där förvarade 
han sitt värdefullaste tjuvgods. Dit drog han 
sig också undan när länsman var i antågande. 
Efter honom kallas grottan "Tjuv-Jons håla". 
(Hälsingerunor 1976). 

Sagberg är värdefullt som utflyktsmål och 
utsiktsplats. De öppna klapperstensfälten, 
blockgrottor etc är naturvetenskapligt intres-
santa. Skogsbruk bör bedrivas med omtanke 
om de höga värdena. Delvis bör skogen, sär-
skilt tallskogen, lämnas till fri utveckling. Klap-
perstensfälten är mycket känsliga för körska-
dor. Skogsmaskiner bör därför inte tillåtas på 
sådana marker. 

78 
	

KL 
TÖNNÅNGER 
	

III/1 
- björkhage 	14 H NV 

Vid en av de äldre gårdarna i det småskaliga, 
vackra odlingslandskapet vid Tönnångersj öns 
nordvästra strand, finns en vackert belägen 
björkhage. Hagen vetter mot söder och domi-
neras av en torräng som i lägre delar övergår i 
en friskäng. Några äldre vackra björkar ger ka-
raktär åt hagen. I buskskiktet finns rosbuskar 
och för övrigt märks ängsväxter som rödklint, 
ängsnejlika, kattfot, stagg och ormrot. 

I hagen finns något odlingsröse. Gårdsmil-
jön är genuin och i hagens omgivningar finns 
gamla ekonomibyggnader, husgrunder och ett 
fornminne. All betad mark runt gården är väl-
hävdad, men det är bara i björkhagen som häv-
den varit långvarig och störningsfri. 

Björkhagen i Tönnånger är välhävdad och 
representativ, fri från ingrepp och störningar. 
Trots att den inte är särskilt stor och floran 
inte uppvisar några stora rariteter, bör den fort-
satta hävden av hagen tryggas. 

79 
	

BH 
FALLÄNGENA 
	

III / 1 
- intressant flora 	14 H NV 

Fallängena är ett tämligen artfattigt pors- och 
blåtåtelkärr, förr utnyttjat för slåtter. Genom 
kärret rinner Fallängesån. Det ur botanisk syn-
vinkel intressantaste inslaget är förekomsten 
av sjöranunkel i ån. Sjöranunkelns utbredning 
är sydlig och den befinner sig här nära nord-
gränsen för sin utbredning. 

GLFB 
11/2 
14 H NV 

234 



— Söderhamn — 
Dikningar eller andra åtgärder som kan 

komma att påverka Fallängena eller Fallänge-
sån kan inte tillåtas.  

ligt goda förutsättningar att utvecklas till ett 
mycket värdefullt urskogsbestånd. Dikningar 
kan därför inte tillåtas i området. Skogen är 
skyddsvärd och bör lämnas orörd. 

80 BKL 
BH TVÄRÅN III/1 82 

SUNNÄSBRUK 14 H NV  ÖVER-MORRFJÄRD III/1 
- rikt vattendrag - våtmarker med 

rik flora 
14 H NV 

Tvärån rinner från Sörbrärmingen, genom God-
dagsmyran, förbi Sunnäsbruk och mynnar i 
havet i Sunnäsfjärdens innersta vik. 

Tvärån är ett värdefullt kräftvatten. An 
omges utmed långa sträckor av fuktängar, vil-
ka av ägobilden att döma tidigare haft betydande 
värde som slåtterängar. Floran längs ån är rik 
och frodig. Bl.a. kantas ån av storvuxna löv-
träd, främst ask och asp men också storvuxna 
granar. 

Sunnäsbruk var ett järnbruk med ham-
mare, i drift mellan åren 1682 och 1869. Lo-
kaliseringen till Tvärån styrdes av tillgången till 
vattenkraft. I dag är Sunnäsbruk säte för en 
forskningsstation som drivs i Jägareförbundets 
regi och som är knuten till det 800 ha stora 
vilthägn som anlagts strax söder om bruket. 

Skogen bör skötas med särskild hänsyn 
till lövskogen utmed Tvärån. Till skydd för djur-
livet i ån bör väl tilltagna skuggande lövridåer 
lämnas på åns båda sidor. 

81 
RASBERGSSKO GEN 
- gammal naturskog 

Söder om Goddagsmyran och väster om Ras-
bergsmyran finns ett 45 ha stort naturskogs-
område. Terrängen är småkuperad med morän-
kullar, skilda från varandra av svackor med 
småmyrar eller sumpskog. Skogen är en bland-
skog av tall och gran, huvudsakligen av torr till 
frisk ristyp. 

Skogen har stått orörd under mycket lång 
tid. Den är gammal och grov med rikligt av 200 
till 250-åriga tallöverståndare samt spridda 
torrakor och fallna stammar. Växtligheten är 
för övrigt mager och fattig. Till de intressantas-
te arterna hör grönpyrola och knärot. 

Rasbergsskogen, som redan i dag har höga 
urskogskvaliteter, har av många skäl - ålder, 
struktur, storlek, topografi, avgränsning - ovan- 

Över-Morrfjärd är ett våtmarkskomplex av hu-
vudsakligen svagt sluttande kärr, åtskilda av 
skogsridåer. Komplexet ligger i sin helhet min-
dre än 5 m ö h. Kärrens utveckling och vegeta-
tionsförändringar kan följas från havsstranden 
nordväst om Fåraskär till komplexets övre och 
äldsta delar, via den nu helt aysnörda och kraf-
tigt igenväxande Över-Morrfjärd. 

Väster om Morrfjärd förekommer intres-
santa och delvis välutvecklade rikkärr. Över - 
Morrfjärd är nästan helt igenvuxen av vass och 
säv med talrika små grunda vattenytor. Ett stort 
antal eutrofa sjö- och strandväxter ingår i ve-
getationen. Vid Morrfjärdens utlopp i havsvi-
ken nordväst om Fåraskär finns en artrik 
strandäng med intressanta saltvattengradien-
ter. 

Området kring Över-Morrfjärd innehåller 
en komplett serie landhöjningsbetingade våt-
marker och blir genom kontakten med havet 
ovanligt artrikt. Mer än 100 våtmarksanknut-
na kärlväxter har påträffats, varav ett stort antal 
har en sydlig utbredning. 

Våtmarkskomplexet vid Över-Morrfjärd 
har ett betydande naturvetenskapligt bevaran-
devärde. Dikningar som påverkar området kan 
därför inte tillåtas. Skogsbruk bör så långt möj-
ligt undvikas, men där det kan bli aktuellt bör 
åtgärderna utföras på väl tjälad mark för att 
körskador skall undvikas. 

83 
	

ZBF 
DRAGGAN 
	

II/1 
- skogssjö med 
	

14 H SV 
rikt fågelliv 

Draggan är en grund skogsjö med rik övervat-
tensvegetation och anmärkningsvärt rikt fågel-
liv. Sjöns viktigaste tillflöde, Västbyån, som bl.a. 
avvattnar jordbruksmarkerna vid Västby, tor-
de tillföra sjön en hel del näringsämnen. Under 
högsommaren växer sjön nästan helt igen med 
bl.a. starr och bladvass och klarvattenytorna 

BL 
II/1 
14 H NV  
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är små. Draggan omges av en granblandskog 
med stort inslag av asp, björk och al. Skogen 
vid utloppet från sjön och längs Draggån med 
högvuxna granar, grova aspar, björk och al är 
särskilt värdefull. 

Fågellivet vid Draggan är påfallande rikt. 
Till de häckande eller regelbundna fågelarter-
na hör flera hackspettar, bl.a. mindre hackspett, 
ugglor, rovfåglar, änder och ett mycket stort an-
tal tättingar. Artrikedomen är anmärknings-
värd, i all synnerhet som sjön är en skogssjö 
om än grund och med rik växtlighet. Förkla-
ringen finner man i den omgivande skogens 
varierande sammansättning med rikt lövinslag 
och gott om stora och gamla träd. En invente-
ring av flora och insektsfauna borde genomför-
as. 

Skogen runt Draggan bör sparas. Markav-
vattning i våtmarkerna närmast sjön kan inte 
tillåtas. 

84 
	

Z(H) 
SÖRGLAPEN 
	

111/2 
NORRGLAPEN 
	

14 H SV 
- myrar med 
rikt fågelliv 

Sörglapen består av två koncentriska mossar 
med tydligt strängmönster. Mossarna är öppna 
med ren höljevegetation i kanterna. Kantskog 
och utvecklad lagg saknas. 

Mossen är övningsskjutfält för flygvapnet. 
Den är därför genomdragen av flera diken och 
vägar och den är dessutom skadad av skjut-
verksamheten. Ingreppen har dock inte syste-
matiskt avvattnat myren, vilket troligen är skä-
let till att den fortfarande är öppen. 

Norrglapen är också sammansatt av mos- 
sar, varav Högmossen längst i söder är en myck-
et svagt koncentrisk mosse med kraftig kant-
skog. Även komplexets norra del, den egentliga 
Norrglapen, består av mossevegetation med 
strängar. Norrglapen är också påverkad av ett 
par korsande vägar och några diken, varav ett 
leder från Norrglaptjärnen. Även denna myr 
ingår i flygvapnets övningsskjutfält. 

Sörglapen och Norrglapen är intressanta 
för sitt fågelliv. Inom de båda myrkomplexen 
häckar bl.a. flera par ljungpipare, storspov, en-
kelbeckasin, skogssnäppa, kricka och smålom. 

Trots att Sörglapen och Norrglapen är all-
varligt påverkade av flygvapnets övningsskjut- 

ningar är fågelfaunan intressant och värdefull. 

85 
	

FL 
NORAN 
	

111/2 
- vackert sjölandskap 14 H SV 

14 H NV 

Noran är i det här sammanhanget det samman-
fattande namnet på de tre sjöarna Böles-No-
ran, Varvs-Noran och Tönnebro-Noran i Skärj-
åns vattensystem. Sjöarna avgränsas mot väs-
ter av Gävleåsen som visserligen inte är sär-
skilt framträdande i terrängen, men som dock 
har stor inverkan på naturen. Den urgamla 
vägen mot Norrland följde troget åsens sträck-
ning. På åsen löper ännu i dag E 4. Vägen föl-
jer sjöarna vilka allt som oftast skymtar genom 
den öppna tallskogen. 

På flera ställen utmed sjöarnas stränder 
mot åsen finns attraktiva badplatser med ut-
märkta sandstränder. Området kring Noran är 
värdefullt för turism och friluftsliv. Sjösystemet 
har kalkats. Skogsbruk och annan verksamhet 
bör bedrivas med särskild hänsyn till de behov 
och krav som turism och friluftsliv ställer. 

86 
	

BZHKL 
SKÄRJÅN 
	

II/ 1 
- vattendrag med 
	

Riks-N 
stora naturvärden 	14 H SV 

På den mer än 10 km långa sträckan mellan 
Tönnebro-Noran och havet faller Skärjån ca 57 
meter. Blockiga forssträckor växlar med lugn-
flytande aysnitt. På flera ställen grenar sig ån i 
flera armar som omsluter mindre öar och block-
revlar. På sträckan ingår tre reglerade sjöar - 
Lill-Tönnebrotj ärn, Stor -Skärj an och Lillsjön. 
Ån mynnar i havet vid Axmarsbruk i Axmar na-
turreservat. 

Skärjån kantas av lövrika, ofta sumpskogs- 
artade strandskogar med framför allt klibbal och 
asp. Ask förekommer på flera ställen. I strand-
vegetationen ingår högörter som fackelbloms-
ter, videört, ängsruta och de sydliga och mer 
ovanliga arterna strandklo, hampflockel och sjö-
ranunkel. Utmed ån finns dessutom en rik fö-
rekomst av safsa som här har sin nordligaste 
utpost i Europa. 

Fågellivet är rikt och skyddsvärt, bl.a. har 
området utmed Skärjån uppmärksammats som 
en mycket god hackspettlokal. Hackspettarna 
gynnas av den goda tillgången på lövträd, var- 
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Safsa. 	 Foto: Peter Ståhl 

av den rika förekomsten av grova aspar är sär-
skilt värdefull. 

Bottenfaunan i Skärjåns forsar är rik och 
intressant. Såväl försurningskänsliga som för-
oreningskänsliga arter finns representerade. 
Många sällsynta arter har påträffats, varav fle-
ra med sydlig utbredning. För en av dessa, en 
skalbagge (Stenelmis canaliculata), är detta det 
nordligaste fyndet i Sverige. Ån har stort värde 
som fiskbiotop och lekvatten för havsvandran-
de fisk. 

Det forsande vattnet och den lövrika sko-
gen bildar ett mycket tilltalande landskap. I vat-
tensystemets nedre del, kring Axmarsbruk, är 
ån och lämningarna efter de anläggningar som 
funnits i anslutning till ån, viktiga inslag i land-
skapsbild och kulturmiljö. 

Skärjån är ur många synpunkter ett myck-
et värdefullt vattendrag. Såväl floran, fågelli-
vet som bottenfaunan är skyddsvärd. Ingrepp 
bör inte ske i vattenmiljön. Den lövrika skogen 
utmed ån bör bevaras, vilket är viktigt för såväl 
fågelliv som för åns roll som lekvatten. Det är 
angeläget att vandringsvägar för havsvandran-
de fisk ställs i ordning Därigenom skulle inte 
mindre än ca 5 km mycket lämpligt lekvatten  

göras tillgängligt för bl. a. haysöring. Markav-
vattning av myrar och sumpskog i åns närhet 
kan inte tillåtas. Skärjån kalkas kontinuerligt. 

Skärjån är i sin helhet av riksintresse för 
naturvård. 

87 
HÄLSINGMYRAN  
SJÖMUREN  

kustanknutna 
moss etyper 

GHB 
III / 1 
14 H SV 

Myrarna innehåller tre koncentriska mossar. 
Samtliga är svagt välvda med ett diffust och 
något excentriskt strängmönster. På mossarna 
står i regel lågvuxen martallskog. Sjömuren och 
östra Hälsingmyran omges av kantskog. Tydlig 
lagg finns runt både östra och västra Hälsing-
myran och de skiljs åt av ett örtrikt kärrstråk, 
påverkat av markvatten från sluttningen söder 
om myren. 

Det sammanhängande myrkomplexet Häl-
singmyran-Sjömuren består av en intressant 
uppsättning koncentriska mossar, som i den-
na del av länet enbart förekommer utmed kus-
ten. Bortsett från ett gammalt dike i Hälsing-
myrans västra kant (som lokalt torkat ut my-
ren) är myrarna opåverkade och väl värda att 
bevara eftersom en stor del av traktens mossar 
systematiskt dikats. Dikningar eller andra åt-
gärder som påverkar myrarna kan därför inte 
tillåtas. Kantskogen bör sparas. 

Myrarnas södra del ligger i Gävle kommun. 

88 
	

GH 
BREDMUREN 
	

III / 1 
- intressant 
	

14 H SV 
kombination 
av myrtyper 

Bredmuren är en oregelbunden, svagt koncen-
trisk mosse med bred kantskog. Mossen omges 
av breda blöta strängkärr. Den är opåverkad av 
dikningar. 

Bredmuren uppvisar en intressant kom-
bination av myrtyper och en tilltalande  hydro-
topografi. Dikningar eller andra åtgärder som 
påverkar myren kan därför inte tillåtas. Kant-
skogen bör sparas. Myrens södra del ligger i 
Gävle kommun. 
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92 
ALKÄRR VID 
AXMARBRUK 
- värdefull flora 

BZH 
II/1 
14 H SO  

Vid kusten, ca 1 km non om loanars bruk,  firms  
ett stort och tämligen enhetligt klibbalkärr med 
decimeterdjupt vatten och lika mycket dy ovan-
på fast botten. Alkärret avgränsas mot öster av 
de mäktiga vassar som intar de breda, regel-
bundet översvämmade strandängarna på Norr-
fjärdens nordstrand. Förutom av bladvass ka-
raktäriseras dessa av säv, havssäv och bunke-
starr. Liknande strandängar är vanliga i nord-
uppland, men har utom på Orarna, knappast 
någon motsvarighet i länet. 

Fågelfaunan i klibbalkärret är rik och 
mångformig. Både klibbalkärret och strand-
ängarna har stort naturvårdsvärde, särskilt på 
grund av sin vegetation. Alkärret bör undantas 
från skogsbruk. Dikning kan inte tillåtas. Kär-
ret ligger huvudsakligen i Gävle kommun. En 
inordning av kärret i Axmar naturreservat bör 
övervägas. 

93 
AXMAR 
NATURRESERVAT 
- kustnatur 

BZLKF 
I /NR 
Riks-N 
14 H SV 
14 H SO 
14 H NV 
14 H NO 
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89 
	

ZLF 
GRANÖ-INSJÖN 
	

111/2 
LÖJHAMNSÅN 
	

14 H SV 
- igenväxande sjö, 
lekvatten 

Granö-Insjön ligger inte mer än 3-4 m ö h, den 
är mycket grund och till stor del igenvuxen med 
bladvass. Sjön avvattnas via Löjhamnsån som 
mynnar i havet vid Löjhamn. Granö-Insjön ut-
sattes på 1970-talet för en diskutabel sjösänk-
ning och drabbades av omfattande igenväxning. 
Utloppet har senare återställts och sjön åter-
fått sin naturliga vattenyta. Därmed kommer 
förhoppningsvis igenväxningen att hejdas. 

91 
GRANÖN 
- lövrik kustnatur 

Objektet ligger mellan vägen till Trollharen och 
Axmar naturreservat. Naturen är tilltalande 
med bl.a. stort inslag av lövträd. Av särskilt 
intresse är förekomsten av hassel. Blockrike-
domen är delvis mycket stor. 

Området, med bl.a. en värdefull flora (t ex 
hassel), bör tjäna som "buffertzon" mellan fri-
tidsbebyggelsen på Granön och Axmar natur-
reservat. Det bör undantas från exploatering 
och eventuellt införlivas i naturreservatet. 

FBL 
I/1 
14 H NO  

I Löjhamnsån växer sjöranunkel på flera 
ställen. 

Hela vattensystemet omfattande Granö-
Insjön, Löjhamnsån och Löjhamn har ett vär 
defullt fiskbestånd och är viktigt som reproduk-
tionsvatten bl.a. för havsvandrande fisk. 

90 
	

BZH 
KROKARNA 
	

III/1 
- gammal skog 
	

14 H SV 
med intressant 
	

14 H NV 
flora och fågelliv 

Krokarna omfattar dels ett skogsområde med 
gammal grov skog i kraftigt kuperad terräng, 
dels ett kärr - det egentliga Krokarna. Skogen 
består av gammal blandskog med mycket gro-
va tallar och granar och stora lövträd, främst 
gamla aspar. I fältskiktet växer t ex blåsippa, 
spädstarr, trolldruva och vårärt. Skogen är vär-
defull häckningsbiotop för bl.a. ugglor och 
hackspettar. Rikligt med bohål i asparna vitt-
nar därom. 

Det egentliga Krokarna är ett långsträckt 
kärrområde med stora bladvassfält och bitvis 
antydan till alkärr, i övrigt ett starr-porskärr. 

Krokarna gränsar till Axmar naturreser-
vat. Det är av stort värde för naturvården att 
den gamla storvuxna skogen bevaras. En in-
ordning av Krokarna i Axmar naturreservat är 
motiverad. 

Axmar naturreservat, omfattande 950 ha land 
och 3 500 ha vatten, är länets största. Det är 
också det största sammanhängande någorlun- 
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da oexploaterade skärgårdsområdet längs söd-
ra bottenhavskusten. 

Reservatet ligger inom ett kustaysnitt som 
domineras av rikblockig-storblockig morän. 
Många moränkullar sticker upp som små öar 
innanför de skyddande stora öarna Kusön och 
Kusökalv. Stränderna är i regel sönderbrutna, 
blockrika och svårtillgängliga. Betydande an-
samlingar av  Mapper  finns på många ställen i 
reservatet men främst på öarna. Små isolerade 
sandstränder skapar avbrott i blockstränder-
na, bl.a. på Kusöns västra sida. Denna är för 
övrigt ganska brant och obruten och avviker 
därigenom från det normala mönstret. Reser-
vatet präglas av barrblandskog med inslag av 
björk och asp. Klibbal förekommer i sankare 
partier. 

Skärjåns utlopp i havet benämns Fissjan. 
Ån rinner genom blockrik terräng och är kraf-
tigt grenad. Förgreningen är till viss del natur-
lig men består också av ett stort antal konst-
gjorda vattenfåror. I dessa bedrevs förr ett myck-
et attraktivt fiske efter uppvandrande fisk, fram-
för allt id, som fångades i särskilda fällor. 

En rik och mycket frodig vegetation åter-
finns i Lunden vid Fissjan, där trädskiktet är 
rikt på ädla lövträd - alm, ask och lönn. Där 
växer också björk, klibbal, rönn, oxel, sälg, hägg, 
asp, gran och tall. Även buskskiktet är artrikt 
med bl.a. måbär, olvon, try, tibast och brak-
ved. I det likaså rika fältskiktet dominerar hög-
örter och ormbunkar. 

De små öarna i reservatet ligger skyddade 
innanför Kusön och Kusökalv. De har på grund 
av sin ringa storlek inte utsatts för avverkning-
ar eller betesdrift. De bär därför vanligen en 
ursprunglig skog - en urskog, karaktäriserad 
av barrblandskog med lövbård av klibbal, ny-
pon, hägg, rönn och måbär närmast stranden. 
Inte sällan etablerar sig ädla lövträd som lönn, 
ask och alm i lövbården där också fältskiktet 
är påfallande rikt. 

Fågellivet i reservatet präglas av kustläget 
med goda reproduktionsområden för bl.a. ej-
der, svärta, vigg, småskrake och vitfågel. Grå-
gås och haysörn observeras regelbundet. 

Vid Korshamn och Nyhamn på Kusön finns 
ett fiskeläge med 12 boningshus och sjöbodar. 
Ett vittnesbörd om öns storhetstid utgör den 
numera nedlagda skolan där som mest ett 20-
tal barn undervisades av en bofast lärarinna. 
Jämsides med fisket bedrev befolkningen jord-
bruk på Kusön. Åkrarna och ängarna finns 
söder och väster om fiskeläget. De hålls öppna 
genom landskapsvård och fårbete. 

På fastlandet och delar av Kusön bedrivs 
ett aktivt skogsbruk. I de delarna är naturvårds-
intresset begränsat. På Kusön finns flera tjär-
nar på olika nivå över havet. 

Axmar naturreservat bildades 1978. Det 
ligger i Söderhamns och Gävle kommuner. Re-
servatet samt Kalvhararna-Tupparna och Stor-
jungfrun är av riksintresse för naturvård. 
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BZLKF 
KALVHARARNA 
	

I/1 
TUPPARNA 
	

Riks-N 
- värdefull 
	

14 H SO 
skärgårdsnatur 	14 H NO 

Kalvhararna består av ett mycket stort antal 
öar, varav de största - Leskär, Gräsharen och 
Hamnskär - är barrskogsbevuxna. Anmärk-
ningsvärt nog dominerar lövvegetation på de 
övriga, främst täta rönn- och häggbestånd, de 
senare ofta mattformigt krypande. På lövhol-
mama växer en och måbär i regel rikligt, med-
an olvon uppträder sparsamt. Fältskiktet är 
ängsartat medan de barrskogsklädda öarna do-
mineras av blåbär och kråkris. Klapperstens-
fält förekommer på många av öarna. 

Tupparna består av tre stora öar, Stor - 
stensharen, Småstensharen och Tuppen samt 
några små. Tuppen delas naturligt i Stortup-
pen och Lilltuppen. Stortuppens exponerade 
nordostsida har en bred strandzon med små 
artrika strandängsfragment mellan block och 
grov  Mapper.  Innanför strandzonen vidtar gran-
skogen med en dåligt utbildad albård som av-
gränsning mot stranden. Ofta saknas albården 
helt. Den större delen av ön intas av barrskog 
med gran och tall i olikåldriga bestånd och ris-
dominerat fältskikt. Lilltuppens norra del är 
lövskogsklädd medan den bergiga södra delen 
är bevuxen med granurskog. Där finns också 
ett stort klibbalkärr med bl.a. bredkaveldun. 

Floran på Kalvhararna och Tupparna är 
påtagligt rikare än på öarna längre norrut vil-
ket förklaras av den rika förekomsten av orto-
cerkalk i morän och  Mapper.  

Sjöfågelfaunan inom arkipelagen är förhål-
landevis rik. Framför allt förekommer vigg, ej - 
der, svärta, småskrak, storskrak och tobisgriss-
la talrikt. Kolonier av vitfågel påträffas på flera 
av öarna. 

Såväl på Hamnskär som på Stortuppen 
finns gammal fiskarbebyggelse och dessutom 
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ett par äldre sommarstugor på Långharen res-
pektive Gräsharen. 

På den centrala delen av Stortuppen finns 
spår av intensiv getbetning som öppna gläntor 
mellan växtliga granar och gamla flerstammiga 
rönnar och häggar. 

Genom den stora omfattning lövskogen har 
på öarna, särskilt på Kalvharen men även på 
Tupparna, är öarna en mycket värdefull del av 
länets kustnatur. De är också viktiga häckfå-
gellokaler. Med sin attraktiva landskapsbild och 
möjlighet till bad är de dessutom värdefulla för  

friluftslivet. Mot denna bakgrund är det ange-
läget att ytterligare bebyggelse inte etableras 
på öarna och att skogen inte avverkas. Den ung-
skog som, framför allt på Tupparna, växer upp 
på de förr öppna torrängarna kring gistvallen 
bör röjas och gallras. 

Kalvhararna och Tupparna ligger i direkt 
anslutning till Axmar naturreservat. En utvidg-
ning av reservatet till att omfatta även dessa 
öar är väl motiverad. 

Kalvhararna-Tupparna är, med Axmar 
naturreservat, av riksintresse för naturvård. 

Blommande hägg på Kalvhararna. 	 Foto: Anders Malmborg 
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Gryckån vid Gropabo. 	 Foto: Anders Malmborg 

1 
GRYCKÅN 
- värdefullt 
vattendrag 

ZHFB 
I/1 
15 F SO 
15 F NO 

nedre del finns ett minikraftverk. Grycken, 
Nöungen och Lången är reglerade. Ån har flott-
ledsrensats men är i övrigt orörd. Vattnet är 
svagbuffrat (alkalinitet 0,05-0,10 mekv/l) men 
systemet förefaller inte vara försurningsskadat. 

Gryckåns avrinningsområde är 436 km2  stort. 
Nedre delen av ån rinner genom Voxnanåsens 
mäktiga deltasediment. Ån är här bred och kraf-
tigt meandrande med sandiga bottnar och 
stränder. 

De övre delarna av vattensystemet (särskilt 
I Ljusdals kommun) domineras av stora närings-
fattiga sjöar, sammanbundna av korta åsträckor 
med forsar och lugnvatten. Vid Svensbo i åns 

Gryckån har under 1980-talet varit en av 
de säkraste och bästa utterbiotoperna i länet. 
Uttrarna vistas i hela vattensystemet och av 
allt att döma lever här en livskraftig och repro-
ducerande uttergrupp. I Gryckån finns också 
harr, öring, gädda, aborre, mört, lake och ål. I 
åtminstone den nedre delen finns kräftor. 

Intressant vegetation och flora förekommer 
särskilt i de artrika strandsnår som utbildats 
där ån grenar sig i flera parallella strömfåror. I 

 

Ringlav. 
Foto: 
Peter Ståhl 
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dessa miljöer förekommer bl.a. de sydliga ar-
tema getrams, videört, olvon och örnbräken. 
Vid Lindstasj öns utlopp  firms  dessutom lönn, 
myskmåra och den hotade barrskogslaven ring-
lav. 

3 
BURSJÖMYRAN 
- stort myrkomplex 
med rik flora 

GHBZ 
II/ 1 
15 F NO  

Gryckån, ett utmärkt kanotvatten, är till-
sammans med Voxnan ett av länets mest in-
tressanta områden för rörligt friluftsliv. 

Ytterligare reglering eller vattenkraftbygg-
nad strider mot naturvårdens intressen. Avverk-
ning och dikning i direkt anslutning till ån bör 
undvikas. 

2 
STO RÖJUNGEN 
- vacker 
landskapsbild 

LF 
111/2 
15 F NO 

Storöjungen är en av Ovanåkers högst belägna 
sjöar, praktiskt taget helt omgiven av skog. Un-
dantag utgör egentligen bara den norra stran-
den med byn Öjung. Sjön har ett visst värde för 
friluftslivet och landskapsbilden är mycket till-
talande. 

Skogen runt Storöjungen har till stor del 
avverkats under det senaste decenniet. I sam-
band med skogsbruksåtgärder vid Öjungen bör 
särskild hänsyn tas till landskapsbilden.  

Med Bursjömyran ayses flera myrenheter, den 
egentliga Bursjömyran, Lindåsmyran och Stor-
myran samt i Ljusdals kommun Skrullbackmy-
ran. Myrarna bildar tillsammans ett mycket fli-
kigt och mosaikartat komplex av mossar, kärr, 
tjärnar och fastmarkspartier. Den å, som av-
vattnar Bursjön, rinner genom myrområdet. 

Floran i myrkomplexet är artrik och vege-
tationen är delvis av rikkärrskaraktär med in-
slag av ängsnycklar, hirsstarr, tätört, ullsäv och 
björnbrodd. Intressant och skyddsvärt är bl.a. 
inslaget av de annars kustbundna arterna brun-
ag och småsileshår. Vitmossor dominerar i re-
gel men även mer krävande mossor förekom-
mer. Området har ett åtminstone lokalt fågel-
skyddsvärde. En ihopfallen lada vittnar om att 
myrarna utmed Bursjöån en gång varit viktiga 
slåttermarker. 

Områdets botaniska och zoologiska kvali-
teter samt den intressanta morfologin ger sam-
mantaget området höga bevarandevärden. Nor-
ra delarna har berörts av dikningar. Inga ytter-
ligare dikningar eller andra åtgärder som på-
verkar myrarna kan tillåtas. 

Storöjungen. 	 Foto: Anders Malmborg 
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4 
GRYTABERGET 
SYDBRANTEN 
- lövrik bergbrant 
med rik flora 

BL 
II/1 
15 F NO 

Grytabergets sydbrant mot sjön Gryten intas 
av småblockig moränmark med storblockiga 
rasbranter på några ställen och små partier av 
berg i dagen. På flera ställen söker sig vatten 
utför sluttningen som surdråg eller små bäck-
ar i grunda raviner, ibland från någon källa. I 
den blockrika och genomsläppliga sluttningen 
försvinner ibland vattendragen under jord. 

Branten domineras av barrblandskog av 
hög bonitet. Gran dominerar men tall förekom-
mer rikligt. Lövinslaget, av särskilt asp och 
björk, är ibland mycket stort. Skogen har be-
rörts av avverkningar. Påfallande är det stora 
antalet, ibland mycket grova stubbar från di-
mensionsavverkningarnas tid. Skogen är i dag 
mellan 100 och 200 år gammal. Grova lågor av 
gran, asp och björk är ännu rätt få. 

Fältskiktet i sydbranten är övervägande av 
lågörttyp omväxlande med blåbärsristyp. Flo-
ran är ännu inte fullständigt undersökt men 
flera intressanta fynd har dock gjorts. Till dessa 
hör repestarr, myskmåra i en rasbrant, skogs-
fru, trolldruva, tibast och spädstarr. Bland in-
tressanta kryptogamer kan nämnas kandela-
bersvamp och koralltaggsvamp på asplågor, 
koralltaggsvamp och gul sköldskivling på en 
grov björklåga. 

Grytabergets sydbrant har stora naturvär-
den. Trots den inverkan på skogen som dimen-
sionsavverkningarna haft, är urskogskvaliteter-
na påtagliga. Floran har inslag av sällsynta och 
hotade arter. Förutsättningarna att göra nya 
värdefulla fynd vid en mer noggrann invente-
ring av såväl flora som fauna är sannolikt myck-
et goda, vilket kan motivera en högre natur - 
värdesklassning. Grytabergets sydbrant bör 
undantas från skogsbruk och markavvattning. 

4a 

2-3 km norr om Grytabergets sydbrant åter-
finns en 100-150-årig barrblandskog med in-
slag av asp, björk, sälg, gråal och rönn. I sko-
gen, som i stort sett är opåverkad efter dimen-
sionsavverkningarna kring sekelskiftet, finns 
grova torrakor och lågor efter grova tallar. Sko-
gen har en mycket intressant brandhistorik där 
den tidigaste branden daterats till 1295 och den  

senaste till 1866. Däremellan har 45 helt säk-
ra bränder förekommit och ytterligare ett tiotal 
har lämnat tydbara spår. Detta innebär att i 
genomsnitt vart 13:e år har någon del av sko-
gen påverkats av skogsbrand. Här har flera 
mycket sällsynta insekter, lavar, skogssvampar 
och mossor påträffats. Många tillhör höga hot-
kategorier och många är indikatorarter för 
skyddsvärd skog. 

Skogen, som till stor del bedöms vara 
skyddsvärd, inventerades under 1994 varvid 
bl.a. skogshistorik och naturvärden dokumen-
terats. Undersökningen ligger till grund för 
eventuella beslut om framtida skydd av skogen 
på Grytaberget. 

5 
	

HGL 
STORTJÄRNEN 
	

II/1 
1-1Å1TAÅN 
	

15 F SV 
- mosaikartat 
myrkomplex 
med intressant fågelliv 

Stortjärnen-Håvaån bildar ett utpräglat kom-
plex av tjärnar, gölar, myrar och fastmark i mo-
saikartad blandning, till största delen avvatt-
nat genom Stortjärnsbäcken till Voxnan. My-
rarna består av plana, risdominerade mossar, 
sluttande kärr och välutvecklade flarkkärr. De 
senare förekommer framför allt mellan Stor-
tjärnen och Kottlamm. Inom myrområdet häck-
ar bl.a. flera par gluttsnäppa, sävsparv och vi-
desparv. 

Håvaåns bottenfauna är artrik, indikerar 
rent och klart vatten men saknar försurnings-
känsliga arter. Ån är humusfattig och jonsvag 
med låg alkalinitet. 

Myrmosaiken inom komplexet Stortjärnen 
-Håvaån har ett högt bevarandevärde, särskilt 
som det är helt opåverkat och har betydande 
fågelskyddsvärden. Dikningar eller andra åtgär-
der som kan komma att påverka myrarna, kan 
ej tillåtas. 

Delar av myrarna ingår i objekt 29 Vox-
nan, som är av riksintresse för naturvård. 

247 



— Ovaneilcer — 

6 
	

GHL 
FLYTJÄRNSMYRAN II/1 
- orört, 	 15 F SV 
naturgeografiskt 
intressant myrkomplex 

Flytjärnsmyran är sammansatt av en ensidigt 
sluttande mosse, en välvd mosse samt kärr, till 
större delen skogbevuxna. Myren avvattnas mot 
Voxnan. 

Den ensidigt sluttande mossen är öppen, 
men har mycket svagt utvecklade rissträngar. 
Tendens till flarkbildning syns i ett par kärr-
dråg. Den koncentriska mossen upptar kom-
plexets södra del. Den avgränsas av Flytjärns-
bäcken och en sträng med stora blocksamling-
ar. Mossen är tydligt välvd, har centrum för-
skjutet åt ena kanten och ett ringformigt sys-
tem av smala, trädbevuxna strängar. 

Flytjärnsmyran är ett helt orört myrkom-
plex som bl.a. innehåller en stor välvd mosse 
av ovanlig typ och av stort naturgeografiskt in-
tresse. Dikningar eller andra åtgärder som på-
verkar myren kan ej tillåtas. 

Delar av Flytjärnsmyran ingår i objekt 29 
Voxnan, som är av riksintresse för naturvård. 

HYLSLÅTTERNA 
SVENTJÄRNSBÄCKEN 
- se Voxnan objekt 29. 

7 
	

ZHFL 
LOAN 
	

II/1 
- vattendrag med 
	

15 F SV 
värdefullt djurliv 	15 F NV 

15 F SO 

Loån rinner upp i Ljusdals kommun och flyter 
samman med Voxnan vid Kilströmmen. Avrin-
ningsområdet är ca 420 km2. Åns sista 8 km 
faller inom Ovanåkers kommun. Ån är här lugn-
flytande och kraftigt  mean  drande. 

Vattnet är förhållandevis välbuffrat och ej 
försurningskänsligt. Såväl harr, laxöring, ab-
borre, gädda, lake, mört som ål tillhör vatten-
systemet. Fritidsfisket är omfattande. Utter fö-
rekommer regelbundet. 

Loån rinner längs Loåsen som uppvisar ett 
urval glacifluviala formationer, t ex getryggiga  

parallellåsar, antydningar till åsnät mellan av-
långa åsgropar och med småryggar i sidorna. 
Se vidare beskrivningen av Loån i Ljusdals kom-
mun. 

8 
LÅNGSJÖMYRAN 
SANDSJÖMYRAN 
- ovanlig myrtyp 
med värdefullt fågelliv 

Långsjömyran och Sandsjömyran bildar tillsam-
mans ett mossekomplex, där de två enheterna 
skiljs av en vattendelare. 

Sandsjömyran består av plana, glest skog-
bevuxna mossar samt flera tjärnar utmed den 
sydvästra kanten. Komplexets mellersta del, 
kring kartans Långsjömyran, är den intressan-
taste. Den intas nämligen av en helt horison-
tell mosseyta med oregelbundet orienterade 
strukturer. Strängar och höljor är till synes re-
gellöst fördelade. Denna mossetyp (plan mosse 
med hölje-strängsystem) är ytterst ovanlig i lä-
net men återkommer längre norrut, bl.a. i öst-
ra Härjedalen. 

Vegetationen inom mossekomplexet upp-
visar inga särdrag, medan däremot flera 
skyddsvärda fåglar tillhör faunan, t ex storspov, 
grönbena, tofsvipa, gulärla och troligen även 
trana. 

Långsjömyran-Sandsjömyran är skydds-
värda, främst på grund av den plana oregel-
bundet strängade mossen. Långsjömyran är 
sannolikt en av landets sydostligaste represen-
tanter för denna typ. Myren har också bety-
dande fågelskyddsvärden. De i och för sig stö-
rande dikningarna tycks inte ha någon märk-
bar effekt på hydrologin och begränsar inte i 
nämnvärd grad skyddsvärdet. 

Ytterligare dikningar eller andra åtgärder 
som påverkar myren kan emellertid ej tillåtas. 

9 
	

BH 
KLITTAMYRAN (östra) III /1 
- rikkärr 	 15 F SO 

Klittamyran är ett rikkärr med strängar och 
mindre flarkar. I myren påträffas ängsnycklar, 
klubbstarr och krypvide samt en av kommu-
nens rikaste förekomster av björnbrodd. I 
flarkarna växer brunag som är sällsynt i regio-
nen. 

GHZ 
II/1 
15 F SO 
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Klittamyran är orörd. På grund av rik flora 
och intressant hydrologi kan dikningar eller 
andra åtgärder som påverkar myren ej tillåtas. 

10 
NÄVERBERG 
- hackslått 

KBL 
III/1 
15 F SO  

Vid den västligaste bebyggelsegruppen bland 
Näverbergets fäbodar finns en hackslått som 
ännu hävdas. Förutom några granar i ena kan-
ten är ängen helt öppen och stagghed den helt 
dominerande vegetationstypen. Floran är art-
rik med förutom stagg även fjälltimotej, ormrot 
och ängsfryle som vanliga inslag i växttäcket 
samt rödkämpar och prästkrage. Öster om be-
byggelsen finns ytterligare en äng där dock häv-
den varit eftersatt. 

Fram till 1967 drevs Näverbergets fäbodar 
på traditionellt sätt med djur. Fäbodmiljön är 
genuin med välbevarade byggnader, stengärds-
gårdar och odlingsrösen. Genom sitt biologiska 
innehåll, den kontinuerliga hävden och det 
kulturhistoriska värdet är hackslåtten vid Nä-
verbergets fäbodar en god representant för na-
turtypen i denna del av länet. Den fortsatta 
hävden bör tryggas. Värdet skulle öka om häv-
den av den östra ängen återupptas. 

11 
	

BH 
LÅNGMYRAN 
	

III/1 
- rikkärr 	 15 F SO 

Långmyran är ett välutvecklat rikkärr med jäm-
förelsevis artrik flora. Björnbrodd, gräsull, tät-
ört och ängsnycklar hör till växtligheten. Den 
rika förekomsten av axag, som intar en stor del 
av myrens yta, är särskilt anmärkningsvärd. 

Myren är delvis påverkad av tidigare dik-
ningar, särskilt ett ayskärande dike i myrens 
norra kant. Ytterligare dikningar, som kan kom-
ma att påverka myren, kan ej tillåtas. Skogen i 
myrens kantzon bör sparas. 

12 
	

KBL 
VASBO 
	

II/1 
- välbevarad fäbodvall Riks-K 

15 F SO 

Våsbo, en av Ovanåkers många vackra fäbo-
dar, är naturskönt belägen och lätt tillgänglig. 
Fäbodens ursprungliga karaktär är väl beva-
rad med i regel väl underhållna bostugor, fejs, 
ängslador och andra byggnader. Många av stu- 

Våsbo. 	 Foto: Peter Ståhl 
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gorna används som fritidshus. Ett omfattande 
system av hägnader stärker vallens ursprung-
liga prägel. Våsbo omges av stora fortfarande 
öppna, beteshävdade åker- och hack-slåttmar-
ker. En del av hackslåttmarken slås med lie. 
Åkerbruk förekommer i fäbodens periferi. 

Hackslåtten vid Hylberget har ett högt be-
varandevärde på grund av flerhundraårig hävd-
kontinuitet, gott hävdtillstånd och jämförelse-
vis stor areal. Den fortsatta hävden bör tryg-
gas. 

Kring husen och i den steniga ängsmar-
ken dominerar stagghed växttäcket men med 
inslag av friskäng av skogsnävatyp. I de gamla 
(ogödslade) vallarna är skogsnävaängen och 
fuktäng av tuvtåteltyp de vanligaste vegetations-
typerna. 

15 
MÄLBÄCKSMYRORNA 
- intressant 
kärrkomplex 

GH 
III/1 
15 F SV 
15 F SO 

Enbuskar förekommer spridda i gräs-
markerna och enstaka träd, gran, tall, björk 
och rönn finns spridda, särskilt kring husen. 
Av hävdgynnade växter märks särskilt fältgenti-
ana, kattfot, fjälltimotej, ormrot och stagg. 

Våsbo har stora kulturhistoriska värden 
och hävden har varit kontinuerlig sedan vallen 
anlades. Det är i hög grad naturvårdens intres-
se att Våsbo bevaras i ett så ursprungligt skick 
som möjligt. Hävden av de öppna ängsmarker-
na i anslutning till vallen bör tryggas. Skötseln 
av skogen närmast vallen bör anpassas till vall-
miljön. 

13 
	

KLB 
RYGGE 
	

III/1 
- hackslått 
	

15 F SO  

Vid en av gårdarna i Rygge mellan Ryggesjön 
och Ryggetjärnen finns två små helt öppna 
hackslåttytor på moränmark. Rödkämpar, katt-
fot, stagg och ormrot indikerar långvarig stör-
ningsfri hävd. Hackslåtten, där det också finns 
några gamla odlingsrösen, är välhävdad genom 
lieslåtter. 

Ängarna i Rygge har ett högt naturvårds-
värde genom lång, kontinuerlig och störnings-
fri hävd som skapat en representativ hackslått-
vegetation. Den fortsatta hävden bör tryggas.  

Mälbäcksmyrorna är ett kärrkomplex som slut-
tar svagt mot sjön St Nissjen. Genom området 
rinner en bäck, kantad av översvämningsbe-
tingade kärr. Större delen av myren intas av 
trädbevuxna kärr. Små flarksystem förekom-
mer på ett par ställen och i kanten mot sjön 
finns plana kärr med gungflymattor och strand-
kärr. 

Kontakten med sjö och rinnande vatten ger 
upphov till intressanta vegetationszoneringar 
och bidrar till variationen i området. De stora 
gungflykärren och den starkt ringlande bäck-
en är särskilt intressanta. 

Dikningar eller andra åtgärder som kan på-
verka Mälbäcksmyrorna, bör ej tillåtas. 

16 
STORMYRAN 
(Blommaberg) 
- orörd, öppen 
och blöt myr 

GH 
III/1 
15 F SO  

Bortsett från ett skogbevuxet kärr i den norra 
delen är Stormyran helt öppen. Den öppna 
myren intas till större delen av ett strängkärr 
med låga strängar. Flarkarna och grundytan 
intas av blöta mjukmattor eller lösbottnar. My-
ren är helt orörd, frånsett ett äldre dike i den 
norra delen. 

14 
HYLBERGET 
- hackslått 

KLB 
III/1 
15 F SV 

Stormyran är exempel på en orörd, skydds-
värd myr vars största naturvärden motiveras 
av att myren är blöt, helt öppen och strängad. 
Dikningar eller andra åtgärder som kan påver-
ka myren bör ej tillåtas. 

I resterna av den lilla skogsbyn Hylberget häv-
das fortfarande en del av de gårdsnära mar-
kerna som hackslått. Ängsmarken är öppen, 
sånär som på någon tall, rönn och lönn och 
Intas av en friskäng av skogsnävatyp med bl. a. 
rödkämpar, ormrot, ögontröst och prästkrage. 
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Myren är orörd och består till stor del av 
öppna blöta kärr. Den komplexa hydrologin med 
mosaikartad växling mellan fastmattor och lös-
bottnar är särskilt intressant och ger myren ett 
klart skyddsvärde. Dikningar eller andra åtgär-
der som kan påverka kärrkomplexet kan där-
för inte tillåtas. 

17 
HÄLLTJÄRNSMYRAN 
- myrkomplex med 
värdefullt fågelliv 

ZH 
III/1 
15 F SO 

Hälltjärnsmyran är ett myrkomplex, domine-
rat av plana mossar. Myrens sydöstra del är 
öppen medan den nordvästra består av glest 
skogbevuxna myrstråk och tallbevuxna fast-
marksholmar. Hälltjärnsån rinner genom my-
ren och vidgar sig på flera ställen till långsträck-
ta tjärnar. An kantas av kärr med ris- och busk-
vegetation. Myren är opåverkad av dikningar. 

20 
MORABO 
- välbevarad 
fäbodmiljö, 
intressant flora 

BKL 
I/1 
Riks-K 
15 F SO 

Hälltjärnsmyrans fågelfauna är relativt 
varierad. Bland regelbundet häckande fåglar 
kan nämnas knipa, kricka, grönbena, enkel-
beckasin, gulärla och videsparv. Hälltj ärnsmy-
ran är intressant framför allt på grund av sitt 
fågelliv. Dikningar eller andra åtgärder som 
påverkar myren kan inte tillåtas. 

18 
STORMYRAN 
(Lövriset) 
- kärrkomplex med 
välutvecklat flarkkärr 

Stormyran är ett kärrkomplex som består av 
ett centralt flarkstråk med kraftiga strängar och 
flarkgölar med lågstarrkärr och mossevegeta-
tion i kanterna. Myren sluttar starkt mot sö-
der. I myrens norra del sker avvattningen via 
en serie blöta dråg som leder in mot flarkstrå-
ket, genom vilket myren till sist avvattnas mot 
Blomsterhultsbäcken. 

Stormyrans bevarandevärden motiveras 
framför allt av det orörda och välutvecklade 
flarkkärret. Dikningar eller andra åtgärder som 
påverkar myren kan ej tillåtas.  

Morabo består av stora, välhållna och vackert 
belägna fäbodar med i regel rödfärgade stugor. 
I något fall har en måttfull renovering genom-
förts. På fäbodvallen finns talrika spår av den 
traditionella fäboddriften med sten- och trä-
gärdsgårdar, odlingsrösen och ängslador. Fä-
bodarna omges av en öppen betad hagmark som 
består av hackslåttmarker och några mer eller 
mindre kultiverade betesvallar. 

I hagmarken finns enstaka granar, tallar 
och björkar. Den opåverkade betesmarken in-
tas huvudsakligen av stagghed med artrik flora 
och flera ovanliga ängsväxter. Bl. a. växer här 
fältgentiana och den hävdberoende violetta fing-
ersvampen (Clavaria zolingeri) har här sin enda 
kända växtplats i länet. Dessutom påträffas 
blåsuga, grönkulla, ormrot och fjälltimotej i 
Morabos fodermarker. 

Morabos inägomarker har en lång och 
obruten hävdkontinuitet. Fram till 1969 slåt-
tades all inägomark och den har därefter häv-
dats genom bete, bortsett från några marginel-
la ytor runt stugorna som fortfarande slås. Det 
är i högsta grad ett naturvårdsintresse att Mo-
rabo fäbodar bevaras och att hävden av de öpp-
na markerna tryggas. Skogsbruk runt fäbodar-
na bör anpassas till miljön. 

GH 
III / 1 
15 F SO  

19 21 GH KL 
RÄKABO III / 1 GRÄSBO II/1 
FISKTJÄRNEN 15 F SO - välbevarad Riks-K 
- öppet kärrkomplex fäbodmiljö 15 F SO 

Räkabo-Fisktjärnen är ett kärrkomplex av öpp-
na sluttande kärr med enstaka skogsholmar. 
En stor del av kärren är en övergångstyp mel-
lan strängkärr och flarkkärr. Strängarna är 
låga, ofta genombrutna och utan dämmande 
effekt på vattnet i flarkarna. 

Gräsbo består av sju jämförelsevis glest utsprid-
da fäbodar i en sluttning mot sydväst. De är i 
regel väl bevarade och underhållna med ett stort 
antal byggnader i gott skick. Den sydligaste av 
fäbodarna omges av ett rikt system av gärds-
gårdar. 
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En stor del av de omgivande markerna 
hävdas genom åkerbruk eller bete, varav dock 
bara de ursprungliga hackslåttmarkerna runt 
åkrarna betas. Med undantag av några vackra 
vårdträd (rönnar) och ett glest skikt av enbus-
kar är inägomarkerna öppna. Betesmarken 
domineras av stagghed med mindre inslag av 
tuvtåtelfuktäng. Av hävdgynnade växter före-
kommer förutom stagg, ormrot, ängsfryle och 
hirsstarr även slåtterblomma i fuktigare aysnitt 
och gul vaxskivling. 

Gräsbo har ett högt bevarandevärde genom 
sin genuina och representativa fäbodmiljö med 
höga kulturhistoriska kvaliteter. Till värdet bi-
drar det goda hävdtillståndet i den kvarvaran-
de naturliga fodermarken och att de små fliki-
ga åkrarna ännu brukas. Ur naturvårdens syn-
punkt är det viktigt att Gräsbo fäbodar bevaras 
och att den fortsatta hävden tryggas. Skogs-
bruket runt fäboden bör anpassas till den käns-
liga miljön.  

skogslandskapet. Vallrutans forna åkrar och 
hackslåttytor hålls öppna genom bete. I den ca 
3 ha naturliga fodermark, som omger fäboden, 
är stagghed, friskängar av rödven- och skogs-
nävatyp samt tuvtåtelfuktäng representerade. 
Enstaka granar, tallar, björkar och flera vackra 
rönnar finns spridda i betesmarkerna. Floran 
är artrik med bl.a. låsbräken, fjälltimotej, back-
ruta, tvåblad och ormrot. 

Vallmiljön vid Torp fäbodar är genuin med 
välbevarade byggnader, fastbandhagar och od-
lingsrösen men också några gamla husgrun-
der. Hävden har pågått kontinuerligt sedan fä-
boden anlades. Den drevs under 1980-talet som 
turistfäbod. 

Marken är välhävdad genom bete med får, get-
ter och ungnöt. Störande ingrepp förekommer 
inte. Det är ur naturvårdens synpunkt angelä-
get att fäbodarna bevaras och att hävden av de 
öppna markerna tryggas. Skogsbruket i fäbo-
darnas närmaste omgivning bör anpassas till 
den värdefulla miljön. 

22 KL 
TORP II/1 23 ZHG 
- välbevarad Riks-K HOMNAMYRAN II/1 
fäbodmiljö 15 G SV - fågelmyr 15 G SV 

Torp fäbodar ligger i sluttning mot öster med Homnamyran är ett stort kärrkomplex, sam-
vidsträckt utsikt över det storslagna kuperade mansatt av glest beskogade eller öppna starr- 

Torp fäbodar. 	 Foto: Anders Malmborg 
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kärr och mindre, plana mossepartier. Homna-
myran avvattnas mot den sänkta sjön Södra 
Homnan, medan myrkomplexets södra del - 
Kasmyran - avvattnas i motsatt riktning. En 
nybyggd skogsbilväg har anlagts ungefär på 
vattendelaren. Den norra delen är tämligen 
starkt påverkad av dikningar medan området 
söder om sjön är relativt opåverkat. 

Homnamyrans fågelliv är intressant med 
flera skyddsvärda fågelarter häckande på eller 
i anslutning till myren. Södra Homnan är en 
viktig rastlokal. Homnamyran har visat sig vara 
särskilt rik på häckande tättingar. Minst 12 par 
buskskvätta, två par gulärla och ett par vide-
sparv hör till fågelbeståndet. 

Fågellivet ger Homnamyran särskilda be-
varandevärden. De stora blöta starrkärren i den 
södra delen har i sig vissa bevarandevärden och 
är representativa för kärrvegetation i denna del 
av länet. 

Någon ytterligare påverkan på myrområ-
det genom dikningar eller andra åtgärder kan 
inte tillåtas. 

Lördagsmyran har en intressant hydroto-
pografi, botaniska värden, ett visst fågelskydds-
värde och attraktiv landskapsbild. Dikningar 
som påverkar myren kan inte tillåtas. Ej heller 
bör avverkningar utföras på myren eller i myr-
ens kantzoner. 

25 
	

ZHBFL 
GALVANS 
	

I/ 1 
VATTENSYSTEM Riks-N 
- vattendrag och 
	

15 G SV 
sjöar med höga 
biologiska värden 

Galvåns vattensystem är av riksintresse för 
naturvården. Riksintresset berör såväl Ljusdals, 
Ovanåkers som Bollnäs kommuner, omfattar 
den egentliga Galvån med utflöde i Ljusnan, tre 
stora sjöar - Lång-Rösten,  Lill-Rösten och 
Galvsjön - samt de tre största tillflödena Ros-
sån, Vinnfarsån och Andån. 

  

Den egentliga Galvån (i Bollnäs kommun) 
är mycket brant med 64 meters fallhöjd på den 
5 km långa sträckan mellan Galvsjön och Ås-
backa. Här finns både stora blockiga forsar och 
breda grunda aysnitt med sandbotten. Åns ne-
dre del - Rösteån - är ca 15 meter bred, lugn-
flytande och omgiven av jordbruksmark. Me-
delvattenföringen vid utflödet ur Galvsjön är 
5,0 m3/s. 

24 
LÖRDAGSMYRAN 
- kärrkomplex 
med intressant flora 
och fågelliv 

GHZL 
II/1 
15 G SV 

Lördagsmyran är ett kärrkomplex av svagt slut-
tande kärr. Den långsträckta sydöstra delens 
mycket blöta centralparti bär, till skillnad från 
andra kärr i trakten, tydliga och delvis trädbe-
vuxna strängar. Den nordvästra myrdelen är 
torrare och saknar strukturmönster. I den sto-
ra öppna myrdelen i sydost är kärret mycket 
blött med en mosaikartad vegetation av tuvor, 
mjukmattor och lösbottnar. Floran är fattig. Ett 
stort antal torrakor  firms  ute i myren. 

Lördagsmyrans nordvästligaste flik, med 
Kung Karls spira, är den floristiskt mest intres-
santa. Myren är ett glest tall- och granbevuxet 
kärr med en förhållandevis artrik vegetation. 
Högvuxna starrarter och gräs dominerar. Det 
stora inslaget av kulturgynnade arter (åkerbär, 
ormrot, rödsvingel m fl) är anmärkningsvärt. 
Förekomsten av Kung Karls spira är troligen 
också kulturbetingad - hitförd i samband med 
slåtter eller bete. 

Bland myrens häckfåglar märks storspov, 
enkelbeckasin, grönbena, buskskvätta och gul-
ärla. 

Den två mil långa mellersta delen av sys-
temet domineras helt av de stora sjöarna Galv-
sjön och Lång-Rösten. Galvsjön är stor och djup, 
med förnämliga sandstränder och utmärkta 
badmöjligheter. Sjön har ett värdefullt fiske och 
tilltalande landskapsbild. Den är ett omtyckt 
utflyktsmål, också p g a den vackra vägen mel-
lan Arbrå och Alfta som, nedanför det branta 
skogbevuxna Sjuberget, stryker tätt utmed 
Galvsjöns norra strand. Väster om berget öpp-
nar sig landskapet kring byn Galven - ur-
sprungligen en finnbosättning. 

I vattensystemet finns värdefulla naturli-
ga bestånd av harr och öring. Särskilt högt vär-
derad är Galvsjöns stam av storvuxen öring med 
Andån som viktigaste reproduktionsvatten. 
Även de andra stora tillflödena Rosså' n och Vinn-
farsån är viktiga öringvatten. 

Spår efter utter ses årligen i bl. a. Galvån 
och Vinnfarsån (utterobservationer har också 
gjorts högt upp i systemet, t ex i Prästvallsån 
och Sinderån). Galvåns vattensystem är för 
närvarande ett av länets viktigaste uttervatten 
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med en jämförelsevis stark stam som fortfaran-
de föryngrar sig. I vattensystemet finns dess-
utom flodpärlmussla som är fridlyst i länet. 

Rossån, Vinnfarsån och Galvån-Rösteån är 
påverkade av tidigare flottning Virmfarsån rin-
ner genom Stormyran där torvbrytning bedrivs. 
Delar av Andån är omgrävd och kanaliserad. I 
Galvån finns två minikraftverk. 

Rossåns bottenfauna antyder påverkan av 
försurning. I Vinnfarsån finns flera skalbaggs-
arter som indikerar rent vatten. Vattensyste-
met är svagt buffrat. pH i Galvån sjunker inte 
till nivåer som är skadliga för bottenfaunan, 
men högre belägna delar av vattensystemet är 
försurningsdrabbat. 

Galvåns vattensystem är, särskilt genom 
förekomsten av den storvuxna öringstammen i 
Galven och den livskraftiga utterstammen, 
mycket värdefull. Till detta bidrar områdets 
betydelse för friluftslivet, rikedomen på ström-
mande vatten och vissa floravärden. 

Biotopförbättrande åtgärder av olika slag 
bör övervägas. Fortsatt hävd av jordbruksmar-
kerna vid Galven bör eftersträvas. Avverkning-
ar och andra åtgärder utmed vattendragen får 
ej utföras på ett sådant sätt att de värdefulla 
fiskbiotoperna kan komma till skada. Galvån - 
Rösteån är skyddsvärd. 

26 
	

BH 
SLUTTNINGSMYR III / 1 
VID ANDERS-JONS 15 G SV 
- liten myr 
med intressant flora 

På Lingåsens nedre sluttning, ca 700 meter ös-
ter om Anders-Jons, finns en liten artrik slutt-
ningsmyr. I myren påträffas flera krävande och 
mindre vanliga växter t ex kärrspira, tätört, 
brakved och framför allt rikligt med tvåblad. 

Myren har framför allt botaniskt värde. 
Åtgärder som kan skada myren kan ej tillåtas.  

påfallande rik flora, känd och beskriven redan 
på 1800-talet. Särskilt anmärkningsvärd är an-
samlingen av ärtväxter, t ex gulvial, gökärt, 
häckvicker, käringtand, vårärt, de sällsynta 
backvial, sparvvicker och vippärt. De båda se-
nare har här sina enda kända förekomster i 
Hälsingland, troligen de nordligaste i landet. 

I Sjubergets branta sydvästsluttning har 
en rik snäckfauna med flera sällsynta arter 
påträffats. 

Sjubergets sluttning är en botaniskt myck-
et värdefull lokal. Det är angeläget att eventu-
ella avverkningar inom området sker med stor 
hänsyn till floran och att markingrepp ej tillåts 
i bergssluttningen. 

28 
GOLFERSMYRAN 
LOMTJÄRNEN 
- opåverkat 
myrkomplex med rikt fågelliv 

Golfersmyran-Lomtjärnen ligger på en höjdplatå 
ca 330 m ö h och bildar en mosaik av myrar, 
fastmark och ett 20-tal tjärnar. Myrarna är till 
stor del kärr. Mindre flarkkomplex förekommer 
I den norra delen. Tydligast utbildade är flark-
kärren på Bengtmyran och i södra änden av 
Golfersmyran. Myrarna ligger ayskilt och har 
inte påverkats av dikningar. 

Inom myrkomplexet har bl.a. påträffats 
smålom, sångsvan, skogssnäppa, grönbena, 
gluttsnäppa, ängspiplärka, trädpiplärka, gulärla 
och videsparv. 

Koncentrationen av sällsynta och skydds-
värda myrfåglar i området Golfersmyran-
Lomtjärnen är anmärkningsvärd. Den mosaik-
artade karaktären och rikedomen på tjärnar 
bidrar till den höga klassningen. Åtgärder som 
kan komma att påverka myrarna, som vägdrag-
ning, dikning etc, kan ej tillåtas. Skogsbruket 
bör bedrivas med stor omsorg om naturvärde-
na. 

ZGH 
I/1 
15 F SO 

27 
SJUBERGET 
- botaniskt 

BLZ 
I/1 
15 G SV 

intressant bergssluttning 

Sjubergets mycket branta barrskogbevuxna 
sydvästsluttning är en klassisk växtlokal med 

254 



— Ovanåker — 

Voxnan, med källflöden i Härjedalen, följer det 
mest framträdande och enhetliga dalstråket i 
västra Hälsingland. Dalen anses vara "överut-
vecklad" dvs för stor för att vara skapad av en 
älv avVoxnans storlek. Nivåskillnaden mellan 
dalbotten och omgivande berg uppgår till 150-
200 meter, ibland 200-300 meter. 

Voxnans dalgång utgjorde under inlands-
isens avsmältningsskede den innersta mycket 
trånga viken av en mäktig, 70 km lång fjord 
som öppnade sig mot Ancylussjön med en gles 
skärgård strax öster om Bollnäs. Fjorden sträck-
te sig in till nuvarande Hylströmmen där den 
mötte en isälv som i stort följde Voxnans nuva-
rande sträckning Högsta kustlinjen (HK), 233 
m ö h vid Hylströmmen, markerar fjordens hög-
sta vattennivå. 

I Voxnadalstråket aysattes under den se-
naste landisens avsmältningsskede en mäktig 
ås, Voxnanåsen (en fortsättning på Järboåsen), 
som kan följas ända till trakten av Sveg i Härje-
dalen. Voxnanåsen uppvisar stor formrikedom: 
skarpt getryggsformade åsryggar t ex Galtryg-
gen 20-25 meter hög vid Voxnabruk, parallella 
getryggiga åsar mellan åsgravar och åsgropar 
m m som vid Enfotaberget, ett två km långt ås-
nätsområde med puckliga getryggsåsar och 20 
-25 djupa åsgropar m m mellan Södra och Nor-
ra Blommaberg. Ovanför HK övergår åsen del-
vis i långa sandurfält. 

Isälven förde med sig stora mängder ma-
terial som aysattes i viken och byggde upp ett 
mäktigt delta. Eftersom landhöjningen var 
snabb (upp till 10 m/100 år) kom deltabildning-
en efter hand att förskjutas allt längre mot sö-
der och deltat att utbildas på allt lägre nivåer. 
Voxnanåsen begravdes delvis i mäktiga fjord-
sediment. Vintjärnshedarna, mellan Voxnan 
och Gryckån, är plana minst 15 meter mäktiga 
deltaavlagringar, som höjer sig i deltaterrasser 
mot norr. 

Efter hand som deltaplanen torrlades, ut-
sattes de obundna finkorniga deltasedimenten 
för kraftiga torra fallvindar från den fortfaran-
de mäktiga inlandsis som låg kvar i norr. Där-
vid bildades flera flygsandfält, bland dem lä-
nets största vid Voxnakröken. Det består av 
slingrande, parallella och delvis sammanhäng-
ande 2-9 meter höga dynryggar, ca 50 meter 
långa och orienterade i olika riktning beroende 
på från vilket håll den dominerande vinden blås-
te. Den kraftigaste dynen är 2 km lång och 14 
m hög och löper i nordvästlig riktning öster om 
Galtryggen. 

Öster om Mattsmyrahöjden finns tre flyg-
sanddyner liggande framför varandra, bågfor-
migt framblåsta mot sydost med ett inbördes 
aystånd på ett par hundra meter. Den största 
är över 15 meter hög och ca 1 km lång. Mellan 
dynerna förekommer stenblock som slipats av 
vind och sand så att småtråg uppstått på de 
sidor som vette mot vinden. 

Voxnan karaktäriseras i sina övre delar, i 
Ljusdals kommun, av långa obrutna forssträck-
or. Strax söder om gränsen mot Ljusdal störtar 
älven utför Hylströmmen, södra Norrlands 
största vattenfall med en sammanlagd fallhöjd 
på inte mindre än 23 meter. I fjordsedimenten 
under HK har Voxnan och Gryckån skurit ut 
sina lopp. 

Till sammanflödet med Gryckån beskriver 
Voxnan ett svagt vindlande lopp avbrutet av 
några forsar, bland dem Vinströmmen med en 
välutbildad nipa. På den ca 20 km långa sträck-
an från Gryckåns inflöde till Finnstuguström-
men vid Voxna station faller Voxnan mindre än 
5 meter och är kraftigt meandrande. 

Det finns gott om exempel på fossila ström-
fåror, inte sällan utbildade som aysnörda korv-
sjöar eller slingrande myrar. Vid Frostkilen och 
Fiskesänget (båda utmed Voxnan) finns solfjä-
derformigt anordnade bankar och myrstråk som 
ovanligt vackert åskådliggör älvfårans succes-
siva förflyttning och de aktiva eroderande och 
uppbyggande processer som utmärker älven. 
Nipor finns på många ställen och nybildas stän-
digt. De bankar som byggs upp i meanderbå-
garnas innerkurvor uppvisar ständigt föränder-
liga former. 

Floran i en älvdal är i regel rikare än inom 
omgivande marker. Voxnan är i det ayseendet 
inget undantag. Det strömmande vattnet, de 
ständigt föränderliga sandbankarna och de re-
gelbundet översvämmade strandängarna har 
skapat förutsättningar för en ovanligt rik flora 
med flera ovanliga eller sällsynta växter. Kung 
Karls spira har en av sina rikaste förekomster i 

29 
	

HGZBLF 
VOXNAN 
	

I/1 (NVO) 
VOXNANÅSEN 
	

Riks-N 
GRYCKÅN 
	

Riks-F 
- floddalar av stort 
	

15 F SV 
bevarandevärde 	15 F SO 
och av högt värde 
för friluftslivet med värdefulla 
vattendrag och geologiska 
formationer, rik och skyddsvärd 
flora och fauna 
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Voxnan en dimmig morgon. 	 Foto: Lasse Lanker 
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länet utmed Voxnan. Vid Finnstuguströmmen 
växer blåtry på sin enda kända växtplats i Häl-
singland. Mandelpil växer på sandbankarna 
utmed Voxnan vid Voxnabruk på den ena av 
två kända lokaler i Hälsingland. Andra sällsyn-
ta växter är taigastarr, fågelstarr och fj ällhälle-
bräken samt strandlummer, skuggviol och klot-
gräs. Den ovanligt stora och rika förekomsten 
av mosippa vid Lövriset är beroende av Voxnan-
åsens väldränerade sandjordar. 

Liksom floran är djurlivet starkt gynnat av 
det rinnande vattnet. Änder och vadare är ty-
piska för fågelfaunan. Förekomsten av den till 
sin existens hotade uttern är särskilt anmärk-
ningsvärd. Voxnan och Gryckån hör till de mel-
lansvenska vatten som har den starkaste ut-
terstammen. Orsaken till detta är områdets 
lämplighet som utterbiotop med god tillgång till 
öppet vatten under vinterperioden vilket är nöd-
vändigt för utterns födosök. Det stora antalet 
forsar och strömmande vatten har skapat för-
utsättningar för starka stammar av harr och 
öring. I vattensystemet finns en livskraftig stam 
av flodpärlmussla. 

Voxnan uppströms Vallhaga är, trots en 
inte obetydlig påverkan under flottningsepoken, 
den troligen längsta, bäst bevarade och minst 
påverkade vattendragsträckan i mellansverige. 
Det är en utpräglad skogsälv med mycket höga 
botaniska, zoologiska och geologiska värden. 
Området har betydande värde för friluftslivet 
med bl.a. värdefullt fiske och kanotled. 

Voxnan från Härjedalen till Vallhaga är av 
riksintresse för naturvård och för friluftsliv. 
Älven med stränder är naturvårdsområde. 

Hylslåtterna representerar en artrik våt-
markstyp, beroende av älvens naturliga vatten-
ståndsvariationer. Sådana marker var tidigare 
av avgörande betydelse för naturahushållning-
en. Området har ett klart bevarandevärde, trots 
att dikningar i områdets östra del i viss mån 
begränsar naturvärdet. Ytterligare dikningar 
eller andra åtgärder som påverkar Hylslåtterna 
kan ej tillåtas. 

29b 
	

BH 
SVENTJÄRNSBÄCKEN III / 1 
- bäck och myr 
	15 F SV 

med rik flora 
	15 F SO 

Före utloppet i Voxnan rinner Sventjärnsbäck-
en över sandiga sediment aysatta i anslutning 
till högsta kustlinjen (vid Hylströmmen 233 m 
ö h). Bäcken omges av en liten myr med artrik 
flora med stort inslag av strandarter. Vegeta-
tionen domineras av blåtåtel och styltstarr. 
Karaktäristiska är också tall, en, mossviol, vit-
måra, vattenmåra och löktåg. En rik förekomst 
av Kung Karls spira utgör det floristiskt intres-
santaste inslaget. 

Området är skyddsvärt på grund av den 
artrika floran och den rika förekomsten av Kung 
Karls spira. Denna förekommer bitvis rätt all-
mänt utmed Voxnan men är i övrigt sällsynt i 
länet. Det är angeläget att myren vid Sventjärns-
bäcken bevaras. Dikningar eller andra åtgär-
der som kan komma att påverka området kan 
ej tillåtas. 

29c GH 
29a HGBKL STORMYRAN III/ 1 
HYLSLÅTTERNA III / 1 (Voxna) 15 F SV 
- artrik våtmarkstyp 15 F SV - sluttande, tydligt 15 F SO 
vid Voxnan 15 F SO strängad mosse 

Hylslåtterna är ett stort flackt kärrkomplex i 
nära anslutning till Voxnan. Det består av pla-
na ostrukturerade kärrytor med varierande 
översvämningspåverkan. Närmast Voxnan, där 
vattenståndsvariationen och sedimenttillförseln 
är störst, finns ängsartade strandkärr av älv-
ängstyp. Tydliga lever (älvvallar) förekommer 
på flera ställen utmed älvstranden. 

Hylslåtterna har tidigare haft stor betydelse 
för foderförsörjningen. I och med att slåttern 
upphört har det tidigare öppna området kolo-
niserats av nu uppväxande tall- och lövskog. 
En del äldre lövdungar ingår också i området.  

Stormyrans södra del består av en ensidigt slut-
tande mosse med smala tydliga, tvärorientera-
de och lokalt avbrutna strängar. Höljorna är 
blöta och liknar flarkar. Längs östra sidan av-
gränsas myren av en kantskog och utanför den-
na ett smalt laggstråk. Den andra sidan avgrän-
sas av en mäktig (ca 2 km lång) sanddyn som 
ingår i dynfältet vid Voxnakröken. 

Stormyran är en mosse med tydligt diffe-
rentierade strukturer och en intressant  hydro-
topografi. Den ligger i omedelbar anslutning till 
det värdefulla dynlandskapet vid Voxnakröken 
vilket förstärker skyddsvärdet (norra delen är 
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dikad och utnyttjas som skjutbana). Dikningar 
eller andra åtgärder som kan påverka Stormy-
rans södra del kan ej tillåtas. 

30 
	

BHG 
ÖSTERMYRORNA I/1 
- myrkomplex 	Riks-N 
med rik flora 	15 F SO 

Östermyrorna är ett komplext myrområde sam-
mansatt av flera mindre kärrenheter samt tjär-
nar, bäckar och källor. Delar av Östermyrorna 
är bevwma med gran och tall. I anslutning till 
vattendrag inom området förekommer kraftigt 
tuvade partier, liksom stora öppna myrytor med 
sviktande kärrmattor. 

Vegetationen på Östermyrorna är anmärk-
ningsvärt rik. Bland bottenskiktets mossor på-
träffas många krävande arter. I fältskiktet är 
inslaget av högörter som älggräs, vänderot, 
strätta och humleblomster ovanligt stort. Till 
karaktärsarterna hör också en, hundstarr, slåt-
terblomma, brunrör och blodrot. Vegetationen 
är mycket artrik och på flera ställen av extrem-
riktyp. 

En stor del av vattentillförseln till Öster-
myrorna kommer från sluttningen i norr. Där 
mynnar små källor, från vilka vattnet rinner ut 
över myren via blöta och kraftigt sluttande kärr-
stråk. Kärren i denna del är delvis bevuxna med 
tät vass. Kring källorna och längs sipperstrå-
ken påträffas extremriksamhällen med bl. a. 
björnbrodd, tätört, smalfräken och smaldun-
ört. Sammanlagt har inte mindre än ca 110 
kärlväxter noterats på Östermyrorna. 

Östermyrornas mycket höga naturvärden 
grundas i första hand på den rika floran och en 
varierad vegetation med rikkärr och extremrik-
kärr. En rad sällsynta och krävande kärlväxter 
och mossor har påträffats inom området. 

Östermyrorna utgör en hydrologiskt sam-
manhängande enhet som är opåverkad av dik-
ning. Myrkomplexet framstår som ett av länets 
mest intressanta rikkärrskomplex. Dikningar 
eller andra åtgärder som kan komma att på-
verka vattenbalansen inom Östermyrorna kan 
ej tillåtas. Ej heller bör skogen på myren eller i 
myrens kantzoner avverkas. 

Östermyrorna är av riksintresse för natur-
vård. Östermyrorna ingår, tillsammans med Få-
gelsvamyran, i Myrskyddsplan för Sverige (Nr 
X12). 

31 
	

BH 
RIKKÄRR SÖDER I/1 
OM VALBERGET 
	

15 F SO 

Nedanför Vålbergets sydöstra sluttning ligger 
ett litet rikkärr med en anmärkningsvärt artrik 
och intressant flora. Kärret är till större delen 
glest tallbevuxet, men i den övre delen finns ett 
tätt bestånd av vass och många tibastbuskar. 
Desutom växer i kärret gräsull, dvärglummer, 
skavfräken och smalfräken. Orkidéfloran är 
amnärkningsvärt rik med bl.a. jungfru Marie 
nycklar, brudsporre, sumpnycklar, ängsnyck-
lar och tvåblad. Brudsporren har här en av sina 
få men rikaste lokaler i kommunen. Sumpnyck-
lar har påträffats på ytterligare två ställen. 

Detta kärr är, liksom riksintresset Öster-
myrorna, synbarligen starkt påverkat av mark-
vatten från omgivande kalkförande berg. Om-
rådet hör till de botaniskt mest rika och värde-
fulla i kommunen. Eftersom den rika floran inte 
är begränsad till enbart myren, bör en bred bård 
av den omgivande skogen sparas. 

De värdefulla myrarna är hotade av den 
gruvbrytning som påbörjats norr och nordost 
om Kringeltjärn. Därför är det viktigt att verk-
samheten bedrivs så att myrarna inte påver - 
kas. 

FÄBODAR 
	

KLF 
I OVANÅKER 
	

Riks-K 
15 F SO 
15 G SV 

I Ovanåker, särskilt i området norr om Voxnan, 
finns ett stort antal välbevarade fäbodar. Fä-
bodarna är intressanta, kulturhistoriskt vär-
defulla och karaktäristiska inslag i ett landskap 
som under flera hundra år präglats av fäbod-
driften. Detta visar sig bland annat i namn på 
myrar, berg, sjöar och vattendrag som tydligt 
speglar en verksamhet som helt baserades på 
djurhållning. 

Fäbodarna är också av intresse för natur - 
vården. De är fortfarande i regel obeskogade, 
trots att driften sedan länge upphört. De har 
en vegetation som bär tydliga spår av djurhåll-
ning och slåtter och de uppvisar en flora som 
förutsätter lång obruten hävd och att konst-
gödsel aldrig kommit till användning De är 
värdefulla inslag i landskapet och de är som 
utflyktsmål av stort värde för friluftslivet.  Fä- 
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bodarna låter oss ana skogarnas och utmar - 
kernas betydelse för naturahushållningen och 
de är till sist viktiga för förståelsen av landska-
pets utveckling och i hur hög grad denna ut-
veckling påverkats av mänskliga aktiviteter. 

Det är därför ett naturvårdens intresse att 
fäbodarna bevaras, att de inte tillåts växa igen, 
att hävden av dem upprätthålls med slåtter el-
ler bete och att skogsbruket i fäbodarnas om-
givning bedrivs med hänsyn till den ömtåliga 
fäbodmiljön. 

32 
LOFTSBO  

KL 
II/1 
Riks-K 
15 F SO 

Loftsbo ligger i kraftig sydsluttning och består 
av tre från varandra skilda fäbodar. Den östli-
gaste och den västligaste av de tre har den mest 
ursprungliga prägeln. På båda finns ett stort 
antal byggnader vilka i regel är i gott skick, utan 
störande ombyggnader. Den västra vallen om-
ges delvis av mäktiga stenmurar. Betesdjur 
håller vallarna kring de tre fäbodarna öppna. 

33 
ANDTJÄRNABO  

Vid Andtjärnabo finns flera välbevarade fäbo-
dar omgivna av öppna, tidigare plöjda marker. 
Fäbodarna utnyttjas i dag som fritidshus, men 
den ursprungliga prägeln är i regel väl beva-
rad. 

Ca 500 m norr om de övriga vallarna, av-
skilt och betydligt högre än de övriga ligger en 
ensam fäbod, omgiven av flera uthus, lador och 
stora öppna, betade eller slåttade ängar. 

34 
	

KL 
VÄSTVALLARNA 
	

III/1 
Riks-K 
15 F SO 

Västvallarna består av fem utspridda fäbodar, 
de flesta i mycket gott skick. Vallarna är i regel 
öppna och miljön mycket tilltalande, med 
många väl underhållna uthus, vårdträd etc. 

35 
	

KL 
HEMVALLARNA 
	

III/1 
VÄSTBO 
	

Riks-K 
15 F SO 

Hemvallarna-Västbo består av sju glest utsprid-
da fäbodar, varav de fyra nordligaste ingår i ob-
jektet. Den nordligaste av Hemvallarna är den 
bäst bevarade. Den omges av en stor öppen vall-
ruta. Fejs och andra uthus är, i likhet med bo-
stugan, väl underhållna och ej påverkade av 
ombyggnad. 

Vid Västbo finns två varandra närbelägna 
fäbodar, varav uthusen på den norra farit illa 
och bostugan är i stort behov av vård. Den an-
dra fäboden är i bättre skick och omges av väl-
bevarade uthus. Betesdjur håller ängarna kring 
båda någorlunda öppna. 

36 
LENABERG 
- bergbrant 
med rik flora 

I Lenabergs branta nordostsluttning växer en 
gammal granskog med god tillgång på lågor i 
olika nedbrytningstadier och rik ört- och ved-
svampflora. Bland påträffade arter märks troll-
druva, dvärghäxört och myskmåra. 

Det är värdefullt om skogen i branten kan 
bevaras. Det är också angeläget att lågor av fall-
na träd länmas eftersom många vedsvampar 
är beroende av död ved i olika grad av nedbryt-
ning. 

37 
	

LK 
TIMSSJÖN 
	

111/2 
ULLUNGEN 
	

15 F SO 
jordbrukslandskap 15 G SV 

med vacker 
landskapsbild 

I nordvästlig riktning från Edsbyn sträcker sig 
en trång dalgång med ett öppet vackert odlings-
landskap, inramat av skog och en rad sjöar - 
Timssjön, Björktjärn, Ullungen - samman-
bundna av Kyeån-Ullungsån centralt i dalen. 
I dalen finns flera högt belägna stora gårdar 
av "Voxnadalstyp". 

KL 
III/1 
Riks-K 
15 F SO 

B 
III/1 
15 F SO 
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Den vackra landskapsbilden i dalgången 
är beroende av samspelet mellan det öppna 
odlingslandskapet, vattnet och den spridda jord-
bruksbebyggelsen. 

38 
HUNDTJÄRNAMYRAN 
- fågelmyr 

II/1 
15 G SV 

Hundtjärnamyran är ett myrkomplex beståen-
de av plana eller nästan plana kärr och mosse-
partier. Stora delar av myren är glest skogbe-
vuxna. I de blötare delarna, exempelvis Trall-
myran, förekommer öppnare och troligen kraf-
tigt översilade starrkärr. I den sydöstra myrfli-
ken finns en källa. De båda tjärnar som ingår i 
komplexet är sänkta och delvis igenvuxna. Fle-
ra diken förekommer dessutom och troligen är 
hela myren svagt påverkad. Ett område söder 
om Hundtjärnen är helt utdikat. 

Hundtjärnamyran är framför allt en art-
och individrik fågelmyr. Höga tätheter av myr-
häckande tättingar har konstaterats. Dessut-
om häckar flera arter änder och vadare inom 
myrområdet. Även som rastlokal har Hund-
tjärnamyran visat sig vara av stort värde. 

Hundtjärnamyran är en av kommunens 
förnämsta fågelmyrar. Ytterligare dikningar kan 
därför inte tillåtas. 

39 
	

KL 
SVERKA 
	

II/1 
OL-ERS 
	

Riks-K 
MATTES VALLEN 15 G SV 
- välbevarade fäbodar 

Tre näraliggande fäbodvallar, av vilka i synner-
het Mattesvallen är anmärkningsvärd. Det är 
ett ovanligt stort fäbodställe med många välbe-
varade byggnader. Anläggningen är så omfat-
tande att fäboden har karaktären av en mindre 
gård. 

Det är viktigt ur naturvårdssynpunkt att 
fäbodarna bevaras intakta. De har, förutom sitt 
kulturhistoriska värde, stort värde för land-
skapsbilden. 

40 
	

GHZ 
ULVAMYRAN 
	

III /1 
- myrområde 	15 G SV 
med blöta kärr 
och rikt fågelliv 

Ulvamyran består av två kärr skilda från var-
andra av ett litet skogsparti. I områdets södra 
förlängning finns en liten tjärn - Ulvatjärn. Den 
södra myrdelen avgränsas mot öster av en 
skarp, 10-15 meter hög åsrygg, tillhörande Gäv-
leåsen. Bägge myrdelarna är öppna, blötast i 
de centrala delarna och de övergår mot kanter-
na i successivt torrare och mer trädbevuxna 
kärr. I den södra delen finns en stor yta med 
välutvecklad lösbottenmosaik. Området är opå-
verkat av dikningar men två kraftledningar 
tangerar myren. 

På myren häckar flera arter vadare och 
tättingar, t ex storspov, grönbena, skogssnäp-
pa, ängspiplärka, trädpiplärka, gulärla och 
buskskvätta. 

Ulvamyran är orörd och exempel på en för 
trakten representativ kärrtyp. De stora öppna 
lösbottenytorna är särskilt intressanta. Myren 
har också vissa fågelskyddsvärden. Dikningar 
som kan komma att påverka myren bör ej tillå-
tas. 

41 
	

GHZ 
SLIPMYRAN 
	

II/1 
- kärrkomplex 	15 G SV 
med artrik flora 
och rikt fågelliv 

Slipmyran är ett glest beskogat kärrkomplex. 
Öppna myrytor saknas, bortsett från en ca 3 
ha stor helt öppen myryta i den sydöstra delen. 
Partier med tätare skog finns i myrens östra 
del, som också korsas av en bäck. 

Myrens centrala och större del domineras 
av glest beskogade och kraftigt översilade hög-
starrkärr med tuvad vegetation. Vattenavrin-
ningen sker nätformigt i sipperstråken mellan 
tuvorna. Dessa delar är närmast av typ medel-
rikkärr. I vattenstråken finns svagt rikkärrsin-
dikerande mossor samt enstaka rikindikeran-
de kärlväxter som ängsnycklar och tätört. 

Kring den öppna myrytan i sydost är my-
ren blöt med sviktande gungflymattor. Troligen 
har här tidigare funnits öppet vatten. 
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I myrkanten i myrens nordöstra del finns 
en källa med de skyddsvärda källarterna käll-
arv, lundstjärnblomma, bäckbräsma och stor-
gröe. Källvattnet leds ut över myren och ger 
upphov till intressanta rikkärrsamhällen med 
flera krävande mossor. Längre ut på myren blir 
rikkärrsdråget bredare med en lågvuxen växt-
lighet av bl.a. flera krävande kärlväxter. 

Slipmyran har flera intressanta vegeta-
tionssamhällen och en artrik flora. Fågelskydds-
värdena är betydande och stärks av närheten 
till f d Norrbosjön. Området är i ringa grad på-
verkat av dikning. Ytterligare dikningar eller 
andra åtgärder som kan komma att påverka 
myren kan ej tillåtas. Skogen på myren och i 
myrkanterna bör sparas. 

42 
	

ZH 
F d NORRBOSJÖN III/1 
- värdefull fågellokal 15 G SV 

hänsyn tas till floran i samband med skogs-
bruksåtgärder. Inom området bör all lövskog 
sparas. Särskild aktsamhet om lindförekomsten 
är befogad. Markberedning bör undvikas. 

44 
	

KBL 
VOXNA 
	

111 /1 
- hackslått 
	

15 F SO 

I skogslandskapet 1 km nordväst om Voxna 
kapell ligger en ensamgård med en liten rest på 
0,3 ha av den forna hackslåttmarken. Ängen 
intas av en staggdominerad hedvegetation med 
stort inslag av ljung och olika bärris men helt 
utan buskar och träd. Av ängsväxter finns, för-
utom stagg, blåsuga, ängsnejlika, kattfot, fjäll-
timotej och ormrot. Några exemplar av gul vax-
skivling har också påträffats. Ängen har lång 
kontinuitet som hackslått och hävdtillståndet 
är gott. Detta och den artrika floran gör att be-
varandevärdet är högt. 

I aysikt att vinna åkermark sänktes Norrbosjön 
en gång i tiden genom att en kanal grävdes till 
sjön Gässlingen. Därför är Norrbosjön numera 
helt igenvuxen vid lågvatten och omges av del-
vis igenväxande j ordbruksmarker. 

45 
ÖVRE ÄLMESBO 
- öppen hagmark 

KL 
III/1 
15 F SO 

F d Norrbosjön är känd som en värdefull 
rastlokal. Vid högvattenperioderna under höst 
och vår samlas betydande mängder flyttande 
änder och vadare i sjön. Även som häckfågello-
kal är sjön intressant med bl.a. häckande än-
der och vadare. 

Det är angeläget att f d Norrbosjön beva-
ras, eller helst förbättras som fågelsjö, vilket 
emellertid kräver ett ökat vattendjup. 

43 
NJUPAKLITT 
- brant berg 
med intressant flora 

B 
III/1 
15 F SO 

Njupaklitt är ett väl avgränsat barrskogbevux-
et bergsparti med branta sluttningar mot norr, 
öster och sydost. Floran är mycket intressant 
med flera mindre vanliga och krävande växter. 
Bland dessa kan nämnas hällebräken, svart-
bräken, bergdunört, blåsippa, grönkulla och 
trolldruva samt inte minst lind som här befin-
ner sig på gränsen för sin utbredning mot nord-
väst. Bergets krön intas av ungskog. 

För att den rika och intressanta floran vid 
Njupaklitt skall kunna bevaras bör särskild  

Gårdarna vid Övre Älmesbo ligger vackert i 
sluttningen mot Älmessjön. Här finns en i hu-
vudsak öppen hagmark men med ett trädskikt 
av tall, gran och björk i den norra delen. I ha-
gen växer också några enar. Växttäcket domi-
neras av stagghed med små inslag av friskäng 
av rödventyp. 

Övre Älmesbo var ursprungligen en fäbod. 
I anslutning till betesmarken är den ursprung-
liga bebyggelsen förhållandevis välbevarad med 
bl.a. lador och härbren. Ängen omgärdas del-
vis av en trägärdsgård. 

Betesmarken i Övre Älmesbo har sitt störs-
ta värde i en långvarig, störningsfri hävd som 
skapat en representativ ängsvegetation. Den 
vackra landskapsbilden och de kulturhistoris-
ka lämningarna bidrar till värdet. Hävden av 
det öppna landskapet och ängen bör tryggas. 

46 
RÅBERGET 
- granskog 
med rik flora 

I den mycket branta sydsluttningen nära Rå-
bergets topp växer engranskog med rik och  fro- 

B 
III/1 
15 F SO 
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dig flora. Till de intressantaste arterna hör 
stinksyska, dvärghäxört, skogssallat och mysk-
måra. 

Det är ur naturvårdssynpunkt värdefullt 
om hänsyn tas i skogsbruket till den rika flo-
ran. Markberedning bör inte förekomma inom 
den floristiskt intressantaste delen. 

47 
VOXNAN MELLAN 
BORNFORSEN OCH EDSBYN 
- tilltalande 
landskapsbild 
	

111/2 
15 F' SO 
15 G SV 

De första kraftverken av betydelse i Voxnans 
vattensystem finns vid Vallhaga och Bornfor-
sen strax uppströms Edsbyn. Mellan Bornfor-
sen och Edsbyn rinner Voxnan i ett mycket kraf-
tigt slingrande lopp med kilometervida mean-
derslingor. Älven omges till största delen av ett 
öppet jordbrukslandskap. Kringgärdade av 
meanderslingorna  firms  barr- eller lövskogbe-
vtuma myrmarker. Omfluten av den första älv-
slingan nedströms Bornforsen ligger den drygt 
50 meter höga, barrskogbevuxna Klittakullen. 

Landskapsbilden är mycket tilltalande. Det 
öppna jordbrukslandskapet bör bibehållas. 

48 
	

GHZKLF 
SÄSSMARTOMMIWET I/1 
- rikt och särpräglat Riks-N 
älvlandskap 	15 G SV 

Mellan Ullungen och Vägnan beskriver Voxnan 
ett mjukt vindlande lopp, på båda sidor omgi-
ven av ett stort antal större och mindre sjöar, 
våtmarker och lövdungar. Området är en ut-
präglad jordbruksbygd men med stort inslag av 
vatten vilket gör landskapet mycket omväxlan-
de. Inslaget av lövskog är också stort, särskilt i 
anslutning till vatten och våtmarker och Vox-
nan kantas av lövskogsridåer. I områdets ut-
kanter förekommer dungar av barrskog. 

Det stora antalet sjöar och tjärnar är ut-
märkande för Sässmanområdet. De ligger, fram-
för allt på dalens norra sida, i mellanrummen 
mellan en serie låga ändmoräner som förmod-
ligen övertvärar dalen men i de centrala delarna 
täcks av sediment. Voxnan beskriver inom om-
rådet ett meandrande lopp och bildar vid utflö-
det i Vägnan ett delta. 

Vattenomsättningen i sjöarna är normalt 
mycket liten, utom i samband med de mer eller 
mindre regelbundna översvämningar som in-
träffar vid vårfloden. Den då starkt ökade vat-
tenomsättningen är sannolikt av största bety-
delse för sjöarnas fortbestånd. Sjöarna är van-
ligtvis sänkta och vattenståndet regleras med 
dammluckor mot Voxnan, eftersom älven tid- 

Sässmanområdet- "Den sjungande dalen". 
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vis är högre än sjöarna. Vid högvatten för älven 
med sig aysevärda mängder material som av-
sätts på de översvämmade markerna. Denna 
sedimentation är störst i direkt anslutning till 
älven. Därför kantas älven av älvvallar - lev&r 
- som är högre än angränsande marker. 

Sässmanområdet är en levande jordbruks-
bygd där älven och de många sjöarna inramas 
av åkrar, betesmarker och enstaka lövdungar. 
Ett stort antal ängslador  firms  spridda i odlings-
landskapet. Endast en gård - Hoppet - finns i 
Sässmanområdet, de övriga ligger på dalens 
norra och södra sluttningar, väl skyddade mot 
älvens översvämningar. 

Sässmanområdet är känt för sitt rika få-
gelliv. Mer än 150 fågelarter har noterats varav 
ca 60 häckande. Som flyttfågellokal är det en 
av de intressantaste i Hälsinglands inland. Vid 
översvämningarna i samband med vårfloden 
dras stora mängder änder, doppingar, vadare 
etc hit och rovfåglar utnyttjar tillfället att ta för 
sig av överflödet. Den rika variationen av na-
turtyper skapar dessutom förutsättningar för 
en både art- och individrik tättingfauna. 

Sässmanområdet är ett omtyckt utflykts-
mål. Inte minst beror detta på Gamla Landsvä-
gen som tätt intill Voxnans södra strand troget 
följer alla dess vindlingar. ''Under 1800-talets 
mitt var den känd som en av landets allra vack-
raste vägar, besjungen av Johan Wallin och lov-
prisad av prinsarna Carl och Gustaf, Oscar I:s 
äldsta söner." (Hans Lidman, 1951). Omdömet 
står sig än i dag! 

Sässmanområdet har stora hydrologiska, 
geologiska, zoologiska och kulturhistoriska vär-
den. Landskapsbilden är intagande. Som ut-
flyktsmål är det av oskattbart värde för byg-
den. 

Sässmanområdet är av riksintresse för 
naturvården. Förordnande om samråd gäller 
inför vissa arbetsföretag enligt § 20 naturvårds-
lagen. 

49 
	

KBL 
VÄNGSBO 
	

11/2 
- kuperat 
	

Riks-N 
jordbrukslandskap 15 G SV 
med stora gårdar 
av Voxnadalstyp 

Öster om Vägnan i sluttningen mot Voxnada-
len ligger byn Vängsbo. Den ligger i ett natur- 

skönt, öppet och kuperat odlingslandskap 
med ett flertal stora och välbevarade äldre 
gårdsmiljöer, många av stort kulturhistoriskt 
värde. 

Det är, inte minst ur naturvårdssynpunkt, 
önskvärt att bygd och bebyggelse bevaras på 
ett sådant sätt att det även i framtiden kan vara 
möjligt att uppleva den speciella karaktär som 
en jordbruksbygd av det här slaget utgör. Häv-
den av de bevarade ängs- och hagmarksfrag-
ment, som redovisas nedan, bör tryggas. 

49a 
ILJAS 
	

15 G SV 
- öppen hagmark 

Till Iljas, en av gårdarna i Vängsbo, hör två små 
likartade öppna hagmarker. Vegetationen do-
mineras helt av gräshed av rödventyp med en 
hävdgynnad ängsflora och stort inslag av ris. I 
hagarna finns enstaka granar och spridda en-
och rosbuskar. Uppenbarligen har marken en 
mycket långvarig kontinuitet som fodermark, 
hävden är god och inga tecken kan skönjas på 
att konstgödning har kommit till användning. 

49b 
NYGÄRDS 
	

15 G SV 
- hagmark 

Vid gården Nygårds i norra delen av Vängsbo 
finns en intressant hagmark med ett fåtal sprid-
da tallar och björkar, ett glest buskskikt av enar, 
rosbuskar och småtallar samt en tät grupp gra-
nar i ett hörn av hagen. Trots detta ger hagen 
ett öppet intryck. Den har en hävdgynnad ve-
getation med kattfot, stagg och ormrot och 
omges av gärdsgårdar och stenmurar. Hagen 
har en lång kontinuitet som betesmark och har 
aldrig gödslats med konstgödsel. Den är ett re-
presentativt exempel, för denna del av länet, 
på en välhävdad öppen hagmark. 

49c 
JON-ERS 
	

15 G SV 
- betesmark 

Vid gården Jon-Ers i södra delen av Vängsbo 
finns en 12 ha stor betesmark som närmast är 
en mosaik av skog, betesvall och öppen natur-
betesmark. Skogen, en blandskog av gran, tall 
och björk, är bitvis så tät att fältskikt i stort 
sett saknas. 
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I buskskiktet finns enar och rosbuskar. I 
de ljusa brynen mellan betesvallar och skog 
finns några av de vanligaste ängsväxterna som 
ormrot, kattfot, bockrot och liten blåklocka. 

Ursprungligen har här legat en fäbod. 
Området har, med obruten kontinuitet, varit be-
tesmark under mycket lång tid. Gödsling har 
aldrig förekommit och området är välhävdat, 
för närvarande genom bete med fjällkor. 

50 
	

KL 
LÅNGHED 
	

III/ 2 
ÖNNEBERG 
	

Riks-K 
-jordbruksbygd 
	

15 G SV 

Norr om Alfta utbreder sig en utpräglad jord-
bruksbygd. Den består av ett öppet slättland-
skap kring byarna Nordanå, Gundbo och Näs-
byn samt ett mer småkuperat och omväxlande 
landskap med öppna odlingsmarker och skogs-
dungar i Hässjaåns dalgång. Där finner man 
byarna Långhed, Hässja, Önneberg och Norr - 
by. Hela denna bygd är rik på värdefull, välbe-
varad allmogebebyggelse särskilt i form av sto-
ra bondgårdar från 1800-talet och sekelskiftet. 
Delar av området, kring byarna Långhed och 
Näsbyn, har i den fysiska riksplaneringen re-
dovisats som miljöer av riksintresse för kultur-
minnesvården. 

Det är i hög grad ett naturvårdsintresse 
att gårdar, uthus och ängsbebyggelse i möjli-
gaste mån bevaras, att landskapets öppenhet 
bibehålls, att igenväxta partier åter öppnas och 
att vägarnas karaktärer och sträckningar ej 
förändras. 

51 
F d SOLLSJÖN 
	

III / 1 
- fågelsjö 
	

15 G SV 

Sollsjön sänktes en gång i tiden, främst för att 
vinna ny åker- och betesmark. Under vårens 
högvattenperioder återbildas Sollsjön till en för-
nämlig rastplats för flyttande fåglar, där bl.a. 
200-300 sångsvanar brukar rasta. Sollsjön är 
också en värdefull häckningslokal för många 
änder, bl. a. skedand. 

F d Sollsjön är en intressant och värdefull 
fågellokal. Därför bör inga åtgärder vidtas som 
kan komma att försämra sjön som fågelbiotop. 
Vissa biotopförbättrande åtgärder kan däremot 
komma att bli nödvändiga. 

52 
	

ZL 
HÄSSJ kA_ATS 
	

III/ 1 
MYINTHENGSOMRÅDE 15 G SV 
- fågellokal 

Hässjaån flyter samman med Voxnan i Norr-
sjön. Hässjaåns myrmingsområde omges av låg-
länta strandängar som delvis översvämmas 
under älvens högvattenflöden. Strandängarna 
har en lågvuxen betespräglad vegetation som 
är gynnsam för fågellivet. Hässjaåns mynnings-
område är framför allt under våren en förnäm-
lig rastlokal för sträckande vadare, gäss och 
änder. 

Området bevaras och bibehåller på bästa 
sätt sitt värde som fågellokal om betesdriften 
upprätthålls. 

53 
	

BHKL 
NÄSUDDEN 
	

I/ 1 
- sötvattenstrandäng 15 G SV 

Näsudden är en ensamliggande gård på Präst-
näsets östligaste udde i Norrsjön. Gårdens 
strandnära flacka sedimentmarker har genom 
århundraden av oavbruten slåtter och betes-
hävd utvecklats till en vidsträckt och vacker 
sötvattenstrandäng, ca 5 ha stor. 

Strandängen är helt öppen och intas av 
fuktängar av gräs-lågstarrtyp med övergång mot 
fuktäng av högstarrtyp närmare vattenlinjen. 
Den senare förekommer ofta i mosaik med en 
mycket välutvecklad kortskottsvegetation (äv-
jebroddsvegetation). Mellan ruggar av betestuk-
tad blåsstarr växer krypven och äkta förgätmi-
gej i stora mängder. Karaktärsarter är pilörter 
- bitterpilört och trampört samt de hotade ävje-
pilört och rosenpilört, den senare på sin enda 
kända växtplats i länet. Här finns också gul-
kavle, nålsäv, fyrling och strandranunkel och 
här och var kan man träffa på nordslamkrypa 
och ävjebrodd. 

Strandängen har sannolikt slagits och be-
tats under mycket lång tid. Betesmarken är 
hägnad mot den omgivande skogen med trä-
gärdsgård. Gårdsmiljön är ålderdomlig. Hela 
området är välhävdat och fritt från nämnvärd 
gödselpåverkan eller andra störande ingrepp. 

Strandängen vid Näsudden är såväl vad 
gäller storlek, biologiskt innehåll som hävdtill-
stånd den mest värdefulla sötvattenstrandäng- 
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Västgårds. 

en i länet. Den sällsynta ävjebroddsvegetatio-
nen är ovanligt välutvecklad och artrik. Strand-
ängen har dessutom ett högt raritetsvärde som 
länets enda kända växtplats för rosenpilörten. 
Stora skönhetsvärden och frihet från störande 
ingrepp stärker det redan höga värdet. 

Ingrepp som påverkar strandängen kan 
inte accepteras. Den framtida hävden måste 
tryggas. Ängen är skyddsvärd. 

54 
	

BHKL 
VÄSTGÅRDS 
	

II/1 
- sötvattenstrandäng 15 G SV 

Västgårds ligger vid Norrsjöns södra strand, 
väster om Runemo. Gårdens strandnära mar-
ker består av en 3 ha stor sötvattenstrandäng 
med ett glest trädskikt av tall, gran, björk och 
sälg på fastmarksdelen. Vegetationen består i 
övrigt av fuktängar av tuvtåtel-, högstarr- eller 
fräken-starrtyp med en relativt välutvecklad 
ävjebroddsvegetation i strandlinjen. I denna 
påträffas strandranunkel, nålsäv, ävjebrodd, 
nordslamkrypa och tretalig slamkrypa. 

Sötvattenstrandängen vid Västgårds är 
värdefull på grund av sin storlek, långvariga 
hävd och ävjebroddsvegetationen. Betestryck-
et bör öka och den framtida hävden tryggas. 

Foto: Magnus Bergström 

55 
	

BHKL 
OL-OLS 
	

I/ 1 
- sötvattenstrandäng 15 G SV 

Vid 01-01s, en av de större gårdarna i Runemo, 
finns en drygt 2 ha stor, betad sötvattenstrand-
äng. I vattenlinjen finns en välutvecklad kort-
skottsvegetation som fortsätter en bit upp på 
fastare mark, där den övergår i en mosaik med 
fuktäng av högstarrtyp. Dessutom förekommer 
en fuktäng av tuvtåteltyp, framför allt i ett cen-
tralt beläget våtare parti, samt en fuktäng av 
gräs-/lågstarrtyp. 

En gran, en björk och en sälg utgör hela 
trädskiktet. Ett buskskikt av viden finns i de 
centrala delarna. Kortskottsvegetationen är 
påfallande artrik med flera exklusiva arter, bl.a. 
de hotade arterna ävjepilört och nordslamkry-
pa samt dessutom fyrling, nålsäv, strandranun-
kel och ävjebrodd. 

Gården har anor från 1400-talet. Nuvaran-
de brukare är den 17:e generationen av samma 
släkt på gården. Gårdsmiljön är genuin och 
vacker. Strandängens kontinuitet som foder-
mark sträcker sig minst 600 år bakåt i tiden. 
Hagen är välhävdad och utan spår av konst-
gödsel. Resterna av ett gammalt dike i områ-
dets centrala del är det enda synliga ingreppet. 
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VälhävdadJuktängsvegetation vid 01-01s. 

01-01s strandäng är ett representativt ex-
empel för naturtypen sötvattenstrandäng. Den 
långa kontinuiteten, flera ovanliga kortskotts-
växter, gott hävdtillstånd och stora skönhets-
värden bidrar till det höga värdet. Ingrepp som 
påverkar strandängen kan inte accepteras. Den 
fortsatta hävden måste tryggas. 

56 
KLINGA KÄLLA 
LÅNGABÄCKEN 
- rikt och 
värdefullt vattendrag 

ZHBL 
I/1 
14 F NO 
15 F SO 

Långabäcken rinner från Långtjärnen och 
Långabäckstjärnen i pasströskeln mellan Gam-
mel-Karisberget och Pottaberget, genom Klinga 
källa. Uppströms Klinga källa är vattenflödet 
litet och bäcken synbarligen starkt påverkad 
av försurning. Vattnet är humusfärgat och bot-
tenfaunan artfattig. Bäcken omges av kärr, bl.a. 
ett rikkärr kring ett stråk med grundvattenut-
flöde. Utströmningsområdet markeras av täta 
bestånd av skavfräken. Här växer också tätört, 
bäckbräsma, brudborst och de kalkkrävande 
arterna tvåblad, skogsknipprot och axag. Även 
mossfloran är rik och dominerad av krävande 
arter. 

Foto: Jonas Lundin 

I Klinga källa tillförs Långabäcken stora 
mängder vatten som strömmar upp ur krater-
lika bildningar i källans gråbruna dytäckta bot-
ten. Vattnet är mycket klart och rent. Strän-
derna runt källan är myrartade med fattigkärrs-
vegetation av tallmossetyp. Nedströms Klinga 
källa är vattenföringen i Långabäcken hög, vatt-
net kristallklart och botten täckt av sand och 
grus. Vattnet är inte försurat men alkaliniteten 
låg. I bäcken finns rikligt med bäckröding. 

I ett bäcksammanflöde ca 100 meter ned-
ströms källan blandas det klara källvattnet med 
Svartbäckens humusfärgade vatten. Den öka-
de näringstillförseln återspeglas i floran som 
genast blir rikare. I vattnet finns rikligt med 
bäcknate och något löktåg. Bäckn  ate  har en 
utpräglat sydvästlig utbredning och förekom-
mer sällsynt i bäckar med rent vatten i länets 
sydvästra delar. 

Bäckens bottnar är steniga-grusiga med 
sandbankar här och där. Bottenfaunan är rik 
och varierad med både försurningskänsliga, 
föroreningskänsliga och mycket sällsynta ar-
ter. Till den sistnämnda gruppen hör en natt-
slända som är ytterst sällsynt i hela landet. I 
bäcken finns rikligt med flodpärlmussla vilka 
för övrigt förekommer ända ner mot Gammel-
homna. 
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Bottenfaunaundersökningen i Långa-
bäcken visar att Klinga källa har en mycket 
positiv inverkan på vattenkemin i bäcken. 
Nedströms källan finns en normal bottenfau-
na, opåverkad både av försurning och orga-
niska föroreningar. Ovan källan däremot är 
bottenfaunan starkt påverkad av försurning. 
Fyndet av den mycket sällsynta nattsländan, 
artsammansättningen i övrigt och förekomsten 
av flodpärlmussla, gör att bäcken måste be-
traktas som i högsta grad skyddsvärd. 

Åtgärder i eller i närheten av bäcken som 
kan komma att påverka bäcken kan inte tillå-
tas. Bäckens övre delar, med Klinga källa, in-
går i ett större område av riksintresse för na-
turvård. 

57 
	

GHBLF 
STENATJÄRNARNA I/1 
HOMNAFLEN 
	

Riks-N 
- intressant geologi, 	14 F NO 
spännande hydrologi, 15 F SO 
rik flora, utflyktsmål 

Stenatjärnarna-Homnaflen består av ett omväx-
lande barrskogslandskap mellan Bornasen och 
Homnaflen. Genom detta området sträcker sig 
Järboåsen (som längre västerut byter namn 
till Voxnanåsen). 

Samma isälv som byggt upp Järboåsen har 
vid Bornasen aysatt ett isälvsdelta och mot dal-
sidorna, högre upp i dalen, även mäktiga kilo-
meterlånga, terrassformigt anordnade sandur-
bankar med tydligt markerade strömfåror. 

I ett senare skede, när iskanten retirerat 
mot Voxnadalen, bildades en issjö mellan isen 
och omgivande berg bl.a. Homnaberget och 
Gammel-Karisberget. Issjön tappades mot syd-
ost genom en isälv i passet mellan Pottaberget 
och Gammel-Karisberget. När issjön till sist 
tömdes genom Voxnadalen, torrlades isälven 
och lämnade efter sig en död älvfåra. Denna 
kännetecknas i sin västra del av en kullerstens-
botten, fri från all högre vegetation men avbru-
ten av några mindre tjärnar - Stenatjärnarna. 

Längre österut vidgar sig älvfåran till en 
trattformig mynningsvik i anslutning till Bor - 
nasenfältet. Mynningsviken intas i dag till stor 
del av torvmarker. 

Stenatjärnarna består av flera små lång-
sträckta sjöar, vanligen utan synligt till- eller 
frånflöde. Vattenståndet i sjöarna följer det rör-
liga grundvattnets fluktuationer och varierar 
någorlunda regelbundet med årstiden - högt 
på försommar och senhöst, men lågt under sen-
sommar och senvinter. Största vattenstånd-
samplituden är ca 4 meter. Inom området lig-
ger Klinga källa (se föregående objekt). 

Stenatjämama. 	 Foto: Anders Malmborg 
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På en liten myr väster om Klinga källa lig-
ger ett mycket stort flyttblock, ca 45 meter långt, 
13-20 meter brett och 12 meter högt. 

Området Bornasen-Homnaflen intas av 
barrskog. På isälvsmaterial dominerar tallskog, 
i regel tallhed av lavristyp. Inom övriga områ-
den, huvudsakligen med moränjordar, är gran-
skogen förhärskande med större eller mindre 
inslag av tall, björk och asp. 

Områden med avvikande vegetation är t ex 
Gammel-Karis trädgård och bäcken mellan 
Rörmbergstjärnen och Ymeråstjärnen, med lind, 
lönn, tibast och blåsippa och Homnaflens pla-
tå med hällmarkstallskog. I Homnaflens syd-
brant har ansamlat rasmaterial och ett gynn-
samt lokalklimat skapat förutsättningar för en 
jämförelsevis rik flora med bl. a. skogsfru, get-
rams, lind, stinknäva, myskmåra och dvärghäx-
ört. 

Stenatjärnarna-Homnaflen hör till de in-
tressantaste och mest välbesökta utflyktsmå-
len i Ovanåkers kommun. Detta bör beaktas i 
samband med skogsbruksåtgärder eller andra 
former av markutnyttjande. I de centrala de-
larna (kring Stenatjärnarna, Gammel-Karis 
trädgård m m) och i anslutning till Homnaflens 
rasbrant, bör skogsbruket bedrivas med sär-
skild hänsyn till naturvärdet, betydelsen som 
studieobjekt och utflyktsmål. Inom dessa om-
råden bör grustäkter ej öppnas eller skogsbil-
vägar anläggas. Kärnområdena bör helt undan-
tas från skogsbruk. I Homnaflens rasbrant bör 
alla lövträd sparas och markberedning undvi-
kas. 

58 
HÄLLBERGET 
- granskog 
med rik flora 

B 
III/1 
15 F SO 

I Hällbergets branta granskogsklädda nordost-
sluttning finns flera källdrag och ett rikt be-
stånd av torta samt andra rikindikerande arter 
som grönkulla, skogsfru och trolldruva. I den 
mossrika skogen påträffas även den sällsynta 
purpurfingersvampen. I ett litet rikkärr nedan-
för den skogklädda sluttningen växer gräsull 
och tvåblad samt bäckbräsma vid en källa. 

Skogsbruket i sluttningen bör bedrivas 
med stor aktsamhet. Markberedning och mark-
avvattning bör ej förekomma. 

59 
	

HB 
ÄMNATJÄRNSBÄCKEN III/1 
- rik flora 	 15 F SO 

15 G SV 

Från Östra Ämnatjärn rinner en liten bäck med 
intressant flora. Vid bäcken växer vårärt, tibast, 
lönn, en rik förekomst av skogsolvon samt blå-
sippa. Den största rariteten är emellertid alm 
som tidigare har vuxit här i flera exemplar. Ef-
ter en oförsiktig röjning återstår emellertid blott 
en. 

Vid avverkningar utmed bäcken bör allt löv 
och helst en del rotfasta barrträd sparas. Dik-
ning eller markberedning i bäckens närhet bör 
inte förekomma. 

60 
	

KBL 
FÄLTA 
	

III/1 
- hagmark 
	

15 G SV 

I den södra utkanten av Voxnandalen är land-
skapet småbrutet och växlande mellan skog och 
öppet odlingslandskap. Där, i Älmebo ligger 
Fälta, en gård med en 2,5 ha stor hagmark. På 
grund av otillräcklig hävd har denna hage fått 
ett bitvis tätt trädskikt av främst gran och ett 
buskskikt av enar, ros- och videbuskar. I den 
dominerande friskängen växer bl. a. låsbräken, 
stagg och ormrot. Kulturhistoriska spår sak-
nas. 

Hagmarken vid Fältas har ett högt beva-
randevärde genom lång kontinuerlig hävd och 
vissa floravärden. Värdet begränsas något av 
bl.a. otillräcklig hävd. Hagen bör därför restau-
reras och den fortsatta hävden tryggas. 

61 
	

BKL 
NYMANS 
	

III/1 
- hagmark 
	

15 G SV 
med rik flora 

Nymans ligger i det vackra mosaiklandskapet 
med åkrar, betesmarker och gårdar sydost om 
Ovanåkers kyrka. Till gården hör knappt 2 ha 
naturbetesmarker som dels består av öppen 
hagmark, dels träd och buskbärande hagmark. 
I de artrika ängsmarkerna, som delvis består 
av torräng, återfinns en lång rad hävdgynnade 
arter t ex låsbräken, vårfingerört, rödkämpar, 
pillerstarr, ängsnejlika, fjälltimotej, rödklint, 
kattfot, stagg och ormrot. Gårdsmiljön är ge- 
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nuin och spridda i markerna finns odlingsrö-
sen och husgrunder. Den gamla fägatan är fort-
farande i bruk som förbindelse mellan två ha-
gar. Kring delar av betesmarken  firms  trägärds-
gård. 

Hagmarken vid Nymans i Böle med lång 
hävdkontinuitet och rik flora har ett högt beva-
randevärde, vilket stärks av den ålderdomliga 
och kulturhistoriskt rika miljön. 

62 
	

LK 
VIKSJÖN 
	

III/ 2 
- jordbruksbygd med 15 G SV 
stora Voxnadalsgårdar 

Hans Lidman skriver (1951) om "den leende 
naturen kring Viksjöns stränder": 
"Det är således en ljuvlig skönhetsupplevelse 
att i rälsbuss följa sjöns buktande strand... För-
sommaren med frisk, nyutslagen grönska, blå-
nande vatten och rödvita bondherrgårdar är 
denna dalgångs bästa tid - då kan det med 
framgång tävla med de skönaste platser som 
vårt land har att uppvisa." 

Det öppna jordbrukslandskapet runt Vik-
sjön med stora välbevarade hälsingegårdar av  

karaktäristisk Voxnadalstyp har betydande 
värden ur såväl kulturhistorisk synvinkel som 
på grund av landskapsbilden. Dessa värden 
bör tillmätas stor vikt vid planering av bebyg-
gelse eller annan verksamhet inom området. 

63 
	

BKL 
ARNELLS 
	

III/1 
NORRSJÖJORDEN 15 G SV 
- sötvattenstrandängar 

Nordost om Alfta finns på ömse sidor Voxnan - 
Norrsjön ett par intressanta sötvattenstrand-
ängar med välutvecklad ävjebroddsvegetation. 
På den norra stranden Arnells, ca ett halvt ha 
välhävdad sötvattenstrandäng. På den södra 
stranden Norrsjöjorden, en sötvattenstrandäng 
med en mosaik av högstarrfuktäng och kort-
skottsvegetation. Båda har en likartad flora med 
ävjepilört, fyrling, strandranunkel, nålsäv och 
ävjebrodd. Norrsjöjorden skiljer sig från Arnells 
genom att där, på något torrare delar, även växer 
några björkar samt sälg- och olvonbuskar. 

Hävden av strandängarna är god och de 
har synbarligen tjänat som fodermark både 
länge och kontinuerligt. Den fortsatta hävden 
bör tryggas. 

Viksjön. Foto: Anders Malmborg 
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Strandängen vid Norrsjöjorden. 	 Foto: Jonas Lundin 

64 
UVASEN 
	

III/ 1 
- fågelsjö 
	

15 G SV 

Uvasen är en liten slättsjö med riklig vegeta-
tion, omgiven av jordbruksmark och påverkad 
av sjösänkningsföretag. I Uvasen påträffas ett 
flertal av de fågelarter som förknippas med en 
näringsrik slättsjö, t ex skrattmås, svarthake-
dopping och flera arter änder. 

Uvasens roll som fågelsjö bevaras sanno-
likt bäst om sjön inte utsätts för nya sänknings-
företag och om omgivande marker hålls öppna. 
Biotopförbättrande åtgärder kan komma att bli 
nödvändiga.  

ha stor, opåverkad träd- och buskbärande hag-
mark samt, i strandlinjen, en sötvattenstrand-
äng. Det är denna som tilldrar sig det största 
intresset. Fältskiktet består i vattenlinjen av en 
mosaik av fuktäng av högstarrtyp och kort-
skottsvegetation. Den senare innehåller förut-
om den hotade ävjepilörten också nålsäv, fyr -  
ling,  strandranunkel, slamkrypor och ävje-
bro dd. 

Betesmarken vid Raskes är inte stor, men 
den har en lång hävdkontinuitet och en välut-
vecklad ävjebroddsvegetation som trots sin li-
tenhet väl representerar naturtypen sötvatten-
strandäng. Den fortsatta hävden av området bör 
tryggas. 

66 KBL 
65 BKL TRÄCKESBO III/ 1 
RASKES III!' - välbevarad 14 F NO 
- sötvattenstrandäng 15 G SV fäbodvall 

Till gården Raskes vid Voxnans södra strand, 4 
km sydost om Runemo, hör en kultiverad be-
tesmark som närmast Voxnan övergår i en 0,5  

Träckesbo fäbodar saknar vägförbindelse. Det 
är en "välbevarad fäbod med någorlunda ur-
sprunglig bebyggelse". Varglav växer på de gam- 
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la timmerbyggnaderna på fäbodvallen. Det är 
ur naturvårdssynpunkt angeläget att fäboda-
rna bevaras och att den omgivande ängsmar-
ken hålls öppen. Vid avverkningar i anslutning 
till fäbodarna bör särskild hänsyn tas till mil-
jön. 

67 
GULLBERGSBO 
- välbevarad 
fäbodvall 

KBL 
III/1 
14 F NO 

Gullbergsbo är en mycket välbevarad fäbod be-
lägen i sydsluttning invid Gullbergsbotjärn. 
Varglav växer på de gamla timmerbyggnader-
na. 

Det är ur naturvårdssynpunkt angeläget 
att fäbodarna bevaras och att den omgivande 
ängsmarken hålls öppen. Avverkningar i anslut-
ning till fäboden bör utföras med särskild hän-
syn till miljön. 

68 
SKALEN 

artrika 
betesmarker 

I skogslandskapet söder om Edsbyn ligger en 
ensam gård - Skalen - vid sjön med samma 
namn. Runt gården finns, förutom extensivt 
brukade åkermarker, en mosaik av hackslått-
marker, en liten nyrestaurerad hagmark samt 
artrika slåtter- och betesvallar, plöjda senast 
på 1940-talet. Betesmarkerna är öppna så när 
som på spridda buskar av en och svartvide, 
några solitära rönnar och sälgar samt några 
lövholmar. 

Floran är mycket artrik med flera ovanli-
ga, sällsynta eller hotade arter. Här förekom-
mer t ex de hotade höstlåsbräken och fältgenti-
ana samt darrgräs på en av sina få växtplatser 
i Hälsingland. Dessutom växer här vanligt lås-
bräken, vårfingerört, grönkulla, rödkämpar, 
pillerstarr, stagg, bockrot och ormrot. 

Husgrunder och odlingsrösen minner om 
den fäbod med anor från 1600-talet som är går-
dens ursprung. 

I betesmarkerna vid Skalen finns ingen 
synbar gödselpåverkan eller andra störande 
ingrepp. Det botaniska värdet är högt genom 
stor artrikedom och förekomst av höstlåsbrä-
ken. Till värdet bidrar den mångformiga häv- 

den, det goda hävdtillståndet och den vackra 
landskapsbilden. Den framtida hävden bör 
tryggas. 

69 
	

BH 
RIKKÄRR SYDOST III/1 
OM SKALEN 
	

14 G NV 
- litet kärr 
med intressant flora 

Knappt 700 meter sydost om gården Skalen 
finns ett rikkärr, omgivet av tallmossesamhäl-
len (en på den topografiska kartan blåstreckad 
central del av myren). Flera torvgravar i myr-
ens blötaste del påminner om att torvtäkt be-
drevs inom området på 1920-talet. I dessa torv-
gravar växer kärrull. Andra svagt rikkärrsindi-
kerande växter är ängsnycklar, ullsäv, dytåg och 
hirsstarr. Det intressantaste fyndet är dock 
strandlummer, som växer sparsamt på ett block 
i kärret. 

På grund av de botaniska värdena bör dik-
ningar eller andra åtgärder som påverkar my-
ren ej tillåtas. 

70 
	

BH 
MÖSAMYRAN 
	

III/1 
- litet kärr 	 14 G NV 
med intressant flora 

Mösamyran är ett litet kärr, delat av en väg. 
Myren är ett svagt rikkärr med vass, pors, ull-
säv, slåtterblomma m m. Bland de mer krävan-
de inslagen märks tätört, dytåg, tagelsäv och 
hirsstarr. Dessutom växer här strandlummer 
som är sällsynt i länet. 

På grund av de höga botaniska värdena 
bör dikningar eller andra åtgärder som påver-
kar myren ej tillåtas. 

71 
FLAXNAMYRAN 
TRYNJEMYRAN 
- kärrkomplex 
med intressant flora 

Flaxnamyran-Trynjemyran är ett stort kärrkom-
plex med såväl öppna som skogbevuxna enhe-
ter på ömse sidor om Flaxnan. Den västra de- 

BKL 
II/1 
14 G NV 

GHBZ 
III/1 
14 G NV 
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len består av kärr som sluttar mot ån och av-
vattnas via flera blöta dråg. I den östra delen 
kring St Flaxnan och dess tillflöde finns stora 
plana strandkärr. 

73 
FRANKES 
- betade hagmarker 

BKL 
111 /1 
14 G NV  

Floran i myren är artrik med inslag av rik-
kärrsarter som dytåg och knagglestarr i myr-
ens östra del och ängsnycklar och myggbloms-
ter i myrens nordvästra flik. Flaxnan är till stor 
del igenvuxen med vass. 

Flaxnamyran har också ett rikt och varie-
rat fågelliv med bl.a. gulärla, bergfink, enkel-
beckasin och grönbena. Under våren är det en 
värdefull rastlokal. 

Flaxnamyran-Trynjemyran är ett stort och 
i det närmaste opåverkat kärrkomplex med in-
tressant hydrologi, en likaså intressant vegeta-
tionsmosaik och artrik flora. Dikningar eller 
andra åtgärder som kan komma att påverka 
vattenbalansen inom området kan ej tillåtas. 
Skogen på myrarna och i kantzonerna bör spa-
ras. 

72 
HOLMEN 
- sötvattenstrandäng 

BKL 
II/ 1 
14 G NV 

I skogsbygderna strax norr om Mållången bil-
dar tre gårdar ett litet odlingslandskap kring 
Flaxnan. En av dessa - Holmen - ligger på en 
ö, omfluten av en avlänkning av Flaxnan och 
huvudån. De betade strandängarna (ca 7 ha) 
är i regel öppna, men ett glest skikt av en- och 
videbuskar utmärker de fastare partierna och 
ett par dungar av björk och tall finns i den nor-
ra delen. 

Vegetationen är tydligt zonerad med kort-
skottsvegetation och högstarrängar närmast 
vattenlinjen och bl.a. stagghed på fastare mark. 
Floran är rik på hävdgynnade arter. Kortskotts-
vegetationen innehåller bl.a. strandranunkel 
och nålsäv. I övrigt påträffas t ex låsbräken, 
dvärglummer, rödkämpar, pillerstarr och fläck-
igt nyckelblomster. 

Genom sin storlek samt rikedom på hävd-
formade vegetationstyper och hävdgyrmade väx-
ter har strandängarna vid Holmen ett högt be-
varandevärde. Det är angeläget att hävden tryg-
gas.  

Liksom Holmen ingår Frankes i det lilla odlings-
landskapet kring Flaxnan. Till gården hör be-
tesmarker med bl.a. en enbuskrik hagmark och 
en björkhage med inslag av asp, gran och tall. 
Artrikedomen inom området är stor med bl.a. 
låsbräken, dvärglummer, blåsuga, slåtterblom-
ma, stagg och ormrot i de öppnare partierna. 

I björkhagen, där trädskiktet är ganska 
tätt, är floran inte lika artrik. Betesmarkerna 
ger intryck av att ha varit kontinuerligt hävda-
de under mycket lång tid. I björkhagen finns 
odlingsrösen, en lada och en trägärdsgård. 

Betesmarken vid Frankes är ett för trak-
ten representativt exempel på träd- och busk-
bärande hagmark, med norrländskt präglad 
vegetation. Det är värdefullt om hävden kan 
tryggas. 

74 
SKYTTMYRAN 
- myr med 
intressant flora 

Skyttmyran är i genomsnitt bara 200 meter bred 
men inte mindre än 3 km lång. Mitt på myren 
finns en vattendelare. Därför avvattnas myren 
åt skilda håll. Utmed myrens kanter, liksom vid 
vattendelaren, finns mossevegetation. 

I övrigt domineras Skyttmyran av kärr. De-
lar av myren, framför allt inom den södra hal-
van, är mycket blöta och intas av breda dråg av 
lösbottnar och mjukmatteöar. Norra halvan, 
som är relativt torr, domineras av fastmatte-
kärr. I den blötare södra halvan av myren före-
kommer rikkärrsindikerande mossor samt 
ängsnycklar, myggblomster och tätört. 

Förutom att Skyttmyran korsas av ett par 
skogsbilvägar är den relativt opåverkad. Dik-
ningar eller andra åtgärder som kan komma 
att påverka myren, bör ej tillåtas. 

HGB 
III/1 
14 G NV 
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B 
II/ 1 
14 F NO 

75 
RÄVABOÅSENS 
SYDSLUTTNING 
- skogsområde 
med värdefull flora 

I Rävaboåsens sydsluttning finns ett mycket 
intressant skogsområde med örtrik vegetation 
och ett flertal sällsynta eller mindre allmänna 
växter av vilka följande särskilt bör framhållas: 
skogssallat, skogsvicker, skogstry, trolldruva, 
myskmåra, skogsnycklar och skogsfru. Skogs-
frun förefaller blomma varje år och upp till 40 
samtidigt blommande exemplar har noterats 
(1981). Även några små lindar växer inom om-
rådet. 

Skogsbruket i detta området bör bedrivas 
med stor hänsyn till den värdefulla floran och 
inskränkas till vinterförhållanden med tjälad 
mark. Markberedning och dikning bör inte fö-
rekomma. Kärnområdet, med förekomsten av 
skogsfru, bör undantas från allt skogsbruk (se 
även "Floravård i skogsbruket". Skogsstyrelsen 
1984). 

76 
GULLBERG 
- isolerad skogsby 

Gullberg är en högt belägen, isolerad skogsby 
med delvis vacker utsikt. Byn är ursprungligen 
en finnbosättning från 1600-talet. Flera av byns 
gårdar ger ett anmärkningsvärt storslaget in-
tryck. Ett antal torp finns dessutom i byn. 

Byn är av stort kulturhistoriskt intresse, 
men skicket varierar. Hävden av marken är 
delvis eftersatt vilket tyvärr har till följd att de-
lar av byn håller på att växa igen. Vid Gullberg 
finns ett hjorthägn med kronhjortar. I kanten 
av en igenväxande åker har bl.a. brudsporre 
påträffats. 

Det är, även för naturvården, ett värde i 
att det öppna landskapet kring Gullberg kan 
bibehållas. Ny bebyggelse bör inte placeras i 
anslutning till gårdarna. 

77 
TÄLNINGEN 
MÅLLÅNGEN 
MÅLLÅNGSTUGUFJÄRDEN 
FLÄTEN 
AMUNGEN 
- sjösystem av stort 
värde för friluftslivet 

Sjöarna Tälningen, Mållången och Amungen 
samt de mindre sjöarna Mållångstugufjärden 
och Fläten bildar ett i stort sett sammanhäng-
ande sjösystem som är särskilt intressant för 
friluftslivet. Sjöarna karaktäriseras av uddar, 
djupa vikar och öar. De omges till största delen 
av ett utpräglat skogslandskap och "vildmarks-
prägeln" är ofta påtaglig. Detta skapar förut-
sättningar för ett intressant friluftsliv med ton-
vikt på fiske och kanoting. 

78 
	

BH 
RIKKÄRR 
	

III / 1 
VID ÖSTERVIKEN 14 F NO 

Alldeles öster om Tälningens nordöstra vik Ös-
terviken ligger en delvis skogbevuxen myr med 
olika myrtyper från mosse till rikkärr. Rikkärr 
finner man särskilt i myrens sydvästra del med 
vass, ängsnycklar, gräsull, dvärglummer, tät-
ört, myggblomster, sumpnycklar och smaldun-
ört. Flera rikkärrsmossor, piprensarmossa, gyl-
lenmossa och svanhalsmossa har också note-
rats. 

Dikning eller andra åtgärder, som påver-
kar myren, kan inte tillåtas. Skogen på myren 
och i kantzonerna bör sparas. 

79 
SANDREVELN 
- liten ås 
med sandstränder 
mot Mållången 

Sandreveln ingår i Järboåssystemet och utgör 
en blott kilometerlång del av den mäktiga ås 
vars fortsättning mot norr och söder troligen 
återfinns på Mållångens botten. Sandreveln 
består av en bågformad ås, som stupar brant 
mot Mållången på sin östra sida och på sin väs-
tra gränsar mot myrmarker och ett småkulligt 
landskap av isälvsmaterial. Vid sjön finns sand-
stränder. 

KLB 
III/ 2 
14 F NO  

FL 
III/ 2 
14 F NO 
14 G NV  

GFL 
III/ 2 
14 G NV  
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Området har ett viss geologiskt intresse och 
är värdefullt för friluftslivet. För att undvika 
markskador i samband med skogliga åtgärder 
bör särskild hänsyn tas till åsen och kulland-
skapet. 

82 
VASABERG 
- isolerad ensamgård 

BKL 
III/1 
14 G NV  

80 
MÅLLÅNGSTADS 
URSKOG 
- mycket gammal 
naturskog 

Mållångstads urskog är ett litet naturskogsbe-
stånd utmed gamla landsvägen mellan Alfta och 
Mållångstad. Förutom ett mindre granbestånd 
i den sydöstra delen domineras området av tall-
skog. Skogen är visserligen inte helt orörd, men 
en stor del av träden är, trots klena dimensio-
ner, 150-200 år gamla. Mycket gamla tallar fö-
rekommer dessutom spridda inom området, 
varav de äldsta med en brösthöjdsdiameter 
kring 60 cm, torde vara åtminstone 400 år. 

Ur naturvårdssynpunkt är det angeläget 
att Mållångstads urskog bevaras. 

81 
	

BH 
VALLASEN 
	

'TI/1 
- myr och 
	

14 G NV 
källområden med 
intressant flora 

Vid sjön Vallasens sydöstra ände ligger en liten 
myr med intressant flora. Myren intas till störs-
ta delen av glest tallbevwma lågstarrkärr. De-
lar av myren, med rikindikerande växter som 
ullsäv, hirsstarr, slåtterblomma, dvärglummer 
och gräsull, är rikkärr. I kanten av sjön finns 
en källa med intressant flora, bl.a. bäckbräs-
ma och källarv. 

Floran i myren vid Vallasen är förhållan-
devis artrik med inslag av krävande myr- och 
källväxter. I denna del av länet är rikkärr för 
övrigt sparsamt förekommande. Det är angelä-
get att myren vid Vallasen kan bevaras. Dik-
ningar eller andra åtgärder som kan påverka 
myren bör inte tillåtas. Skogen på myren bör 
sparas.  

Vasaberg är en ensamgård, helt omgiven av skog 
och vackert belägen i sluttningen under det 
branta Vasaberget. Gården, som sannolikt sö-
ker sitt ursprung i en fäbodvall, ger ett genuint 
intryck med välskötta byggnader, underhållna 
trägärdsgårdar, odlingsrösen mm. 

Vid gården finns dels betade vallar, dels 
strimmor av öppen opåverkad betesmark och, i 
den södra kanten, även ett stycke annan träd-
och buskbärande hagmark. 

De naturliga fodermarkerna intas bl. a. av 
en artrik stagghed med flera utpräglat norrländ-
ska grässvålsarter som låsbräken, dvärglum-
mer, fjälltimotej, åkerbär och ormrot. 

Hävden på Vasaberg är synbarligen lång 
och obruten. En artrik flora, intressanta kul-
turhistoriska förhållanden och vacker land-
skapsbild bidrar till värdet. Hävden av hag-
markerna bör tryggas. 

83 
VÅLAMYRAN 
- myr med 
rikkärrsvegetation 

GHB 
III / 1 
14 G NV 

Vålamyran är ett myrkomplex, dominerat av 
mossar. I myren finns exempel på en excent-
risk mosse med strängmönster, ett gölsystem 
och antydan till lagg. Mossen är svagt välvd. 
Myrens sydöstra delar intas av kärr och tall-
mossar. 

I myrkanten mynnar en stor källa. Denna 
bildar en liten göl som omges av en trädridå av 
gran och klibbal. Kring källan växer flera ka-
raktäristiska källväxter. Utmed den bäck, som 
rinner ut över myren, påträffas ett stråk med 
rikkärrsvegetation. En liknande källa finns i 
myrens västra kant. 

Vålamyran är ett vackert exempel på en 
excentrisk mosse, en av de få skyddsvärda i 
denna region som i övrigt domineras av plana 
och ensidigt sluttande mossar. Myrens sydväs-
tra del är till stor del skadad av dikningar. 

Ytterligare dikningar i eller i anslutning till 
myren bör ej tillåtas. Skogen på myren bör be-
varas. 

BL 
III/ 1 
14 G NV 
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84 
STORA ÖJUNGEN 
- fiskevatten 

Stora Öjungen är en kraftigt flikad sjö med dju-
pa vikar, långt utskjutande uddar och ett stort 
antal öar. Sjön är omtyckt som utflyktsmål och 
fiskevatten. Förutom det naturliga utloppet, 
(Gammelån) i den sydvästligaste viken, har sjön 
ett konstgjort utlopp. I sjöns östra del leds vatt-
net via en grävd, sprängd och stensatt kanal 
genom den lilla tjärnen Ögat till Lilla Öjungen 
och Annefors bruk. 

Stora Öjungen är främst av intresse för fri-
luftslivet (berör även Bollnäs kommun, objekt 
Nr 54). 

85 
	

BH 
SVAMYRAN 
	

I/1 
SVABÄC  KEN 
	

14 F NO 
- botaniskt 
värdefulla våtmarker 

Norra delen av Svamyran är en risdominerad 
mosse med spridda lågvuxna tallar. Mossen 
genomsätts här och var av breda och mycket 
blöta kärrdråg med trådstarr, vitag och ofta 
vass. 

Myren blir mot sydost allt rikare och ut-
med den sydöstra kanten uppträder rena ex-
tremriksamhällen. Växtligheten är tuvad och 
såväl bland mossor som kärlväxter uppträder 
en rad krävande och rikindikerande arter, t ex 
gräsull, björnbrodd, brudsporre och märkligt 
nog samtliga rikindikerande fräkenarter. I 
sumpskogen i myrens södra ände påträffas ock-
så den i Hälsingland mycket sällsynta tagelstar-
ren. 

Myren avvattnas genom Svabäcken. Utmed 
denna, i sluttningen mot Amungen, förekom-
mer mindre, delvis starkt sluttande kärr med 
rik flora. Flera av rikkärrs arterna från Svamy-
ran återfinns också längs bäcken t ex tätört, 
brudsporre, gräsull och dvärglummer. 

Svamyran rymmer välutvecklade rikkärr - 
samhällen med flera extremrikarter, t ex brud-
sporre, tagelstarr och trådfräken, som alla är 
sällsynta i Hälsingland. Området har därför 
mycket höga botaniska värden, i synnerhet som 
antalet kända extremrikkärr är mycket få i Häl-
singland utanför Los-området. 

Skogen på Svamyran, i myrens kantzoner 
och i Svabäckens ravin, bör sparas. Stor för-
siktighet bör iakttas vid alla skogsbruksåtgär-
der i anslutning till myren och bäcken. Dik-
ningar eller andra åtgärder, som kan komma 
att påverka Svamyran och Svabäcken, kan ej 
tillåtas. 

86 
	

BH 
VÄSTRA GÅNGBORS- II/1 
TJÄRNARNA 
	

14 F NO 
- intressant flora 

I ett öppet och glest tallbevuxet kärr väster om 
Västra Gångborstjärnarna finns ett välutveck-
lat axagsamhälle. Förutom axag påträffas björn-
brodd och varglav i myren. I ett gungfly mot 
kanten av Gångborstjärnen växer småsileshår, 
som är sällsynt i inlandet. 

Myren innehåller flera intressanta kärr-
samhällen och har ett stort floristiskt värde 
genom den isolerade och rika förekomsten av 
axag, troligen en av de största i länet. Ett gam-
malt dike avvattnar myren mot tjärnen. Ytter-
ligare dikningar som påverkar myren kan ej til-
låtas. 

87 
	

BKL 
MÅLLÅNGSSTUGA I/1 
- hackslått 
	

14 F NO 

Den lilla ensamgården Mållångstuga ligger 
mycket vackert på det smala näset mellan Mål-
lången och Mållångstugufjärden. Vid gården, 
som för övrigt helt omges av skog, finns hack-
slåttmarker på ömse sidor om vägen, på den 
nordöstra sidan en nordligt präglad friskäng av 
örtrik typ och på den sydvästra en staggrik tuv-
tåtelfuktäng. Spridda i området finns enstaka 
tallar och björkar samt bitvis rikligt med en-
buskar. 

Kärlväxtfloran är påfallande artrik med fle-
ra hotade eller sällsynta ängsväxter t ex höst-
låsbräken, luddhavre, vårfingerört och backru-
ta. En nordlig karaktär får ängen genom före-
komst av smörbollar och åkerbär. Smörbollar-
na är särskilt vanliga i vägrenarna och är nå-
got av karaktärsart för platsen. 

Ursprunget till Mållångstuga är en fäbod 
vars husgrunder finns kvar, delvis i den aktu-
ella ängsmarken. Andra kulturhistoriskt intres- 

FLK 
111/2 
14 G NV  
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III / 1 
14 G NV 

santa lämningar är stensatta hål för hässjestol-
par, odlingsrösen, ängslador och stengärdsgår-
dar. På en av ladorna växer rikligt med varglav. 

Ängen hävdades ursprungligen med 
lieslåtter, betades under en tid med får (till 1987) 
men vårdas numera av Voxnadalens natur-
skyddsförening. 

Mållångstugas hackslått har högsta beva-
randevärde genom lång kontinuerlig hävd, 
mycket intressant flora, frihet från störande 
ingrepp, ovanligt stor areal naturlig slåttermark 
och gott hävdtillstånd. Förekomsten av höst-
låsbräken, vårfingerört och smörbollar stärker 
värdet. Området bör skyddas enligt naturvårds-
lagen. 

90 
PER-OLSMYRAN 

fågelmyr 

Per-Olsmyran består bl.a. av en stor excent-
risk mosse i den nordöstra delen och ett stort 
plant och öppet kärr kring Häsboåns mynning 
I Mållången. Myrens södra delar är till stor del 
skogbevuxna. Myren är påverkad av flera dik-
ningar. 

Per-Olsmyran är framför allt intressant på 
grund av sitt fågelliv. Två par häckande stor-
spov och inte mindre än 11 par gulärla ger 
myren ett visst fågelskyddsvärde. 

91 HGBZ 
88 GHZ STORMYRAN I/ 1 
KÄRRKOMPLEX III / 1 GRANNÄSEN 14 G NV  
VID HÄLLUDDEN 14 G NV  - stort orört 
(Mållången) myrkomplex med 
- värdefullt myrområde vildmarkskaraktär 
Vid Hälludden och i direkt kontakt med Mål-
lången ligger ett kärrkomplex med olika typer 
av kärr. Den östra delen är ett plant kärr, möj-
ligen med älvängsvegetation närmast sjön, 
medan de västra delarna består av sluttande 
kärr av varierande blöthet. På myren häckar 
bl.a. storspov och videspary vilket åtminstone 
ger myren ett lokalt fågelskyddsvärde. 

Myren är ej påverkad av dikningar. Dik-
ningar eller andra åtgärder som kan påverka 
myren bör ej tillåtas. 

89 
HIBOMYRAN 
- orört myrkomplex 
med rik fågelfauna 

GHZ 
III / 1 
14 G NV 

Hibomyran är ett stort plant mossekomplex, 
dominerat av ostrukturerade eller svagt sträng-
ade mosseenheter. Två kraftiga kärrdråg avvatt-
nar området mot Mållången. Komplexet är vä-
sentligen opåverkat av dikningar. 

Hibomyrans häckfågelfauna är rik med 
bl.a. följande regelbundet häckande fågelarter: 
kricka, enkelbeckasin, grönbena, videspary och 
gulärla. Den sistnämnda har häckat med inte 
mindre än 12 par. Myren har därför ett visst 
fågelskyddsvärde. Dikningar eller andra åtgär-
der som påverkar myren bör ej tillåtas.  

Stormyran och anslutande myrar vid Grannä-
sen bildar ett stort myrkomplex som, förutom 
olika mosse- och kärrtyper, innehåller ett 30-
tal tjärnar, bäckar och insprängda fastmarks-
partier av varierande storlek. Tjärnarna och de 
större myrytorna sammanlänkas av långsmala 
myrstråk till en flikig och starkt mosaikartad 
enhet. Hela komplexet ligger på en flack höjd-
platå och avvattnas åt väster, öster och söder. 
Många olika myrtyper är representerade: ensi-
digt sluttande mossar, plana kärr som ofta över-
går i gungfly kring tjärnarna samt även flark-
kärr. Övergången mellan mosse och kärr är ofta 
flytande med utvandrande mossesträngar i kär-
ren. 

Vegetationen inom området är i regel inte 
anmärkningsvärd. Undantag utgör myrstråket 
norr om Häståsen med ett källpåverkat rikkärr 
med t ex ormrot, ullsäv, kärrviol, kärrdunört, 
fjälldunört, kärrfräken och källarv. Varglav på-
träffas på många ställen. 

Fågelfaunan är artrik. Särskilt anmärk-
ningsvärd är förekomsten av flera skyddsvärda 
fågelarter, t ex smålom, trana, storspov, skogs-
snäppa, grönbena och ljungpipare. 

Det höga skyddsvärdet grundas inte i för-
sta hand på de representerade myrtyperna el-
ler vegetationen, utan snarare på den mosaik-
artade karaktären och den helt opåverkade 
hydrologin. I detta ayseende framstår  Stormy- 
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ran  som ett vildmarksartat komplex med för 
länsdelen representativ natur, men dessutom 
med en i största allmänhet skyddsvärd fågel-
fauna. 

92 
GRANNÄS 

naturbetesmark 

KLB 
III/1 
14 G NV  

Grannäsen är en förhållandevis grund sjö, 
omgiven av myrar och skogsmarker. Stränder-
na i sjöns södra del intas delvis av vassvegeta-
tion medan de i övrigt mest utgörs av block-
stränder. Sjön ligger högt (384 m ö h) och har 
låg alkalinitet. Den kalkades på is våren 1984. 

Inom området bör dikningar ej tillåtas. 
Skogsbruket bör bedrivas på ett sådant sätt att 
de speciella naturvärdena ej spolieras. Stormy-
ran-Grannäsen omfattas av ett förordnande om 
samråd inför vissa arbetsföretag enligt § 20 
naturvårdslagen. 

Stormyran ingår, liksom myrarna vid 
Grannäsen, i Myrskyddsplan för Sverige (Nr 
X13).  

Grannäs är ett numera nedlagt jordbruk, vack-
ert beläget i sydsluttning med utsikt över 
Grannäsen. Till gården hör en betesmark med 
en mosaik av slåttervallar, betesvallar och na-
turliga betesmarker. Den intressantaste delen 
är en ca 1 ha stor hagmark med enstaka träd, 
mellan sjön och gården. Flera stora odlingsrö-
sen och några äldre åkerstrukturer utmärker 
betesmarken. Fältskiktet är måttligt artrikt men 
innehåller förutom de vanligaste gräsmarksar-
terna också pillerstarr, blåsuga och fjälltimo-
tej. 

Betesmarken vid Grannäs hävdas svagt 
med får. Den har sitt främsta värde som en ärmu 
hävdad naturbetesmark i ett område med få 
motsvarigheter. Det är för naturvård och land-
skapsbild värdefullt om den framtida hävden 
kan tryggas och helst intensifieras. 

Grönbena på Stormyran, Grannäsen. 	 Foto: Peter Ståhl 
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93 
MYR NORDOST OM 
GRANNÄSBERGET 
- liten öppen 
och blöt myr 

GH 
III/1 
14 G NV 

intas i dag av ljunghed med enbuskar och små-
tallar samt i fältskiktet rödkämpar, stagg, ängs-
nejlika och liten blåklocka. En slåttervall har, 
trots att den tidigare varit plöjd, en artrik flora 
med bl.a. rödkämpar, kattfot, låsbräken och 
ängsnejlika. Fjärilsfaunan är osedvanligt art-
och individrik. 

I en sänka mellan bergen nordost om Grannä-
sen ligger en liten helt öppen myr av utpräglat 
fattig typ. Stora delar av myren intas av svik-
tande mjukmattor med vitmossor. Vegetationen 
är artfattig. I myrens östra del finns en egenar-
tad uppdelning i lösbottnar och låga men fasta 
ristuvor. Enstaka mindre vattensamlingar fö-
rekommer också. 

Myren har en avvikande hydrotopografi. 
Den är öppen och blöt med stora mjukmattor 
och lösbottnar. Dikningar eller andra åtgärder 
som kan påverka myren kan ej tillåtas. Myrens 
ostligaste del ligger i Bollnäs kommun. 

94 
STORMYRAN 
(Amungen) 
- myrkomplex 
med kärr och mossar 

GHZ 
III / 1 
14 F NO  

Stormyran (vid Amungen) är ett myrkomplex 
med kärr och mossar. I myrens norra del finns 
en svagt men tydligt välvd excentrisk mosse med 
lagg utmed den nordöstra kanten. I myrens syd-
östra del finns en liknande men mer ensidigt 
sluttande mosse. Myrens västra del består av 
kärr. Bortsett från ett dike, som förbinder en 
liten tjärn i myren med Amungen, är området 
orört. Fågelfaunan är intressant med bl.a. fle-
ra arter simfåglar och en del tättingar. 

Stormyran är en värdefull fågellokal och 
representerar dessutom en i denna del av länet 
mindre vanlig mossetyp. Dikningar eller andra 
åtgärder som kan påverka myren bör ej tillå-
tas. 

95 
FLÄTSBO 
- gammal fäbodvall 
med rik flora 

Fodermarkerna på den f d fäbodvallen Flätsbo 
har ännu mycket kvar av sina forna värden, 
trots att hävden upphört. En gammal hagmark 

Kring stora delar av området finns en trä-
gärdsgård kvar. Odlingsrösen och husgrunder 
påträffas i den oplöjda delen. En timrad lada 
och ett fähus är relativt väl bevarade minnen 
från fäbodepoken. Spår av konstgödsel finns 
inte. Det är för naturvården önskvärt att häv-
den återupptas. Om detta inte är möjligt bör 
åtminstone regelbundna röjningar företas. 

96 
MÅLLÅNGSTUGUBODARNA 
- artrik vall 

En f d fäbodvall, som trots att den inte varit i 
traditionell drift på mycket länge, ännu har ca 
5,5 ha öppen slåttervall kvar. Vallen är helt 
omgiven av skog. Artrikedomen är anmärk-
ningsvärt stor trots att marken plöjts för länge 
sedan. Till de intressanta ängsväxter som på-
träffas hör låsbräken, rödkämpar, backruta, 
ängsnejlika och stagg. Tre lador finns kvar på 
vallen varav en är vackert klädd med varglav. 

Slåttervallen vid Mållångstugubodarna har 
sitt främsta bevarandevärde i den artrika ängs-
floran, landskapsbilden, ladorna och friheten 
från störande ingrepp. Regelbundet återkom-
mande slåtter skulle trygga områdets kvalite-
ter. 

97 
VARGATJÄRNSHÄLLENA 

"vildmarksskog" 

Vargatj ärnshällena är ett vildmarksbetonat 
skogsområde med hög andel hällmarker. Ter-
rängen är starkt sönderbruten med skrevor, 
mäktiga klippavsatser, block, blocksamlingar 
och blockgrottor. Till områdets intressantaste 
bildningar hör två mäktiga klippskrevor, den 
ena ca 350 meter lång, nära 20 meter bred och 
10 meter djup. Den andra är kortare men 15-
20 meter djup och intas av ett blött myr-gung-
fly. 

BLKZ 
III/ 1 
14 F NO  

BLK 
III/1 
14 F NO 

BGL 
III/1 
14 F NO 
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Skogen inom Vargatjärnshällena är till stor 
del en gles, lågvuxen hällmarkstallskog. Över-
silande vatten förekommer på många ställen och 
ger upphov till små avgränsade myrstråk. Tor - 
rakor och lågor förekommer rikligt. 

Stora delar av skogen är att beteckna som 
impediment. Inom övriga delar bör skogsbru-
ket bedrivas med hänsyn till landskapsbilden. 

98 
TULPANS 
- ålderdomligt, 
mångformigt välhävdat 
jordbruk med höga kultur- och 
naturvärden, botaniskt rika 
naturbetesmarker 

Tulpans är en av tre gårdar i Skålsjö by på Alf-
ta finnskog. Gården, med ca 11 ha inägomark, 
ligger i ett kuperat landskap och intar bl.a. en 
höjd som når 380 m ö h och dess sydsluttning. 
Landskapsbilden med gårdsmiljö, betesmark 
och hackslåttytor är ålderdomlig och mycket 
vacker. Allt inramas av skogklädda berg. 

De naturliga fodermarkerna, med bl.a. 
hackslåttytor, öppen hagmark, björkhage och 
annan träd- och buskbärande hagmark, upp-
visar flera olika vegetationstyper, från stagg-
och ljunghedar till fuktängar. Björk, tall och 
rönn är dominerande trädslag i hagarna och 
enen är väl spridd i all betesmark. 

Markerna, som hävdats kontinuerligt åt-
minstone sedan finnkolonisationen, är påfal-
lande artrika med en flora präglad av de ut-
magrade förhållanden som råder på platsen. Till 
de intressantaste arterna hör fältgentiana, lås-
bräken, grönkulla, nattviol, fläckigt nyckel-
blomster, blåsuga, pillerstarr, fjälltimotej, stagg, 
dvärglummer och ormrot. Flera av de ovanliga-
re ängsväxterna är väl spridda i fodermarker-
na. 

Trägärdsgårdar finns kvar kring en stor del 
av inägomarken och en fägata har restaurerats. 
17 större odlingsrösen, vissa mycket stora,  firms  
spridda i inägomarken. Gården har brukats i 
två-säde och spår efter flera olika odlingsske-
den kan urskiljas. 

Hävden av fodermarkerna är jämförelse-
vis god, främst genom bete med får. En tidigare 
hästhage har restaurerats och ställts i ordning 

KBL 
I/1 
14 G NV  

Fodermarkerna i Tulpans hävdas medfårbete. 
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för fårbete. Vägkanter och åkerrenar slås med 
lie. Med undantag av ett relativt nygrävt dike 
är Tulpans fritt från störande ingrepp. 

Som ett av de mest mångformiga objekten 
i länet såväl vad gäller hävdformer, natur- och 
vegetationstyper som kulturhistoriska spår har 
Tulpans högsta bevarandevärde. Fodermarker - 
nas långa kontinuitet, artrikedom och frihet 
från allvarliga störande ingrepp bidrar till det 
höga värdet. Tulpans har få, eller inga, mot-
svarigheter i länet. Det är, ur naturvårdens syn-
vinkel, av största vikt att den framtida sköt-
seln av gården säkerställs.  

uttorkning och tät markvegetation, har motstått 
upprepade försök till återplantering, trots olika 
typer av markberedning. I denna sluttning växer 
flera krävande arter som vispstarr, blåsippa, 
brudsporre och nattviol. Av särskilt intresse är 
förekomsten av den kalkkrävande sötvedeln 
som uppträder sällsynt i Norrland, framför allt 
som en sydbergsväxt. Floran på berget är syn-
barligen gynnad av en något rikare basisk berg-
grund. 

För att undvika att den märkliga floran på 
Stora Gräsberget utarmas bör den uppväxan-
de skogen, på åtminstone de rikaste växtplat-
serna, hållas öppen. 

99 
GETRYGGEN 
- framträdande 
åsparti 

LFG 
111/2 
14 F NO  

Sydvästsluttningen, den botaniskt mest 
intressanta delen av Stora Gräsberget, har 
av markägaren Stora AB redovisats som hän-
synsområde. 

Getryggen är ett isolerat aysnitt av Rysjöåsen 
vars fortsättning mot norr och söder torde åter-
finnas på Amungens botten (åsen visar sig vid 
Svabensverk). Getryggen, som till större delen 
ligger i Leksands kommun, är drygt 2 km lång 
och bitvis skarpt markerad. Särskilt Getryggs-
udden och Kvalnäsudden har ett fritt och fram-
trädande läge. Åsen är till större delen barr-
skogsbevuxen. Igenväxande odlingsmarker och 
ett par gravfält på åsen vittnar om tidigare hävd. 

Den vackra landskapsbilden och goda bad-
stränder gör området attraktivt för friluftslivet. 
På åsen finns flera fritidshus. Ytterligare be-
byggelse på åsen eller i dess omedelbara när-
het bör inte tillåtas. Området har en vacker 
landskapsbild, är värdefullt för friluftslivet och 
har ett visst geologiskt värde. 

100 
STORA GRÄSBERGET 
- rik flora 

Sedan skogen på Stora Gräsberget avverkats i 
slutet av 1960-talet, utbröt en brand på hygget 
innan allt virke hann köras ut. Efter branden 
uppträdde brandanpassade växter som svedje-
näva rikligt blommande på brandfältet. 

I Gräsbergets branta sydvästsluttning går 
berget delvis i dagen. Det tunna jordtäcket, med 
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ZH 
HÄSBERGSMYRAN III /1 
- fågelmyr 	 14 G SV 

14 G NV 

Häsbergsmyran är ett blandmyrkomplex med 
sluttande och plana mossar samt kärr. F d Häs-
bergstjärnen är sänkt och till stor del igenvux-
en men saknar inte klarvattenytor. 

Myren är framför allt av värde för sitt få-
gelliv. Förutom häckande vadare och simfåglar 
har videspary och hela sju par gulärla påträf-
fats. Myren har därigenom ett påtagligt skydds-
värde. 

GHBZKLF 
I/1 
Riks-N 
14 G SV 
14 G NV 

Häsbodalen följer det storskaliga nordväst-syd-
ostliga sprickdalslandskap som kännetecknar 
den sydnorrländska bergkullterrängen. I dalen 
har Häsboåsen aysatts, omgiven av ett mång-
formigt glacifluvialt material. Dalgången är i sin 
helhet av riksintresse för naturvården. 

Vid passagen av landskapsgränsen mellan 
Gästrikland och Hälsingland utmärks dalen av 
vidsträckta sandurfält, moränryggar och flacka 
myrmarker. 

B 
II/1 
14 F NO 

102 
HÄSBODALEN 
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Fårbete på Brattskuruvallen.  

Inom det avgränsade området, söder om 
Långsjön, får åsen en mer distinkt utformning. 
Nedanför Långsjöberget genomdras dalgången 
av getryggiga, upp till sju meter höga parallellå-
sar. De branta ryggarna delar sig runt djupa 
långsträckta, ofta vattenfyllda dödisgropar av 
vilka Långsjön intar den största. 

Mellan Långsjön och Häsbosjön vidgar sig 
dalgången. Dalbottnen uppfylls av flacka sand-
urpartier med ett tätt system av strömrännor i 
flätat flodmönster. Bitvis är sandurytoma starkt 
präglade av åsgravar, i några fall ända till 15 
meter djupa. 

Väster om Rödmyrberget höjer sig ett 300 
meter långt och upp till 17 meter högt åsparti. 
Det består av två puckliga getryggsåsar, ett del-
vis blockigt åsnät och åsgropar. I sidan av ås-
partiet har sandurströmmar preparerat ur 
strömrännor. 

Mot Häsbosjöns södra ände bryter blocki-
ga moränkullar och ryggar igenom isälvsmate-
rialet. Utefter Häsbosjöns västra strand trängs 
isälvsavlagringarna ihop till en enda getryggig 
radialås - EGGA eller EGGÅSEN (102 b)- via ett 
bredare åsnätliknande parti med åsgravar och 
åsgropar. Huvudåsen är upp till 25 meter hög. 
Vid Häsbo går åsen in i ett 800 meter långt och  

Foto: Anders Malmborg 

400 meter brett åsnätområde med kraftiga get-
ryggiga parallellåsar och 25 meter djupa åsgra-
var kring den centrala huvudryggen som löper 
obruten genom området. Den del av Eggåsen 
som följer Häsbosjöns västra strand, har av 
markägaren Stora AB utvalts som hänsynsom-
råde. 

I den aysmalnande djupa dalgången löper 
Egga som singelrygg mot nordväst, maximalt 
30 meter hög men ibland mycket lägre. I höjd 
med Skålsjön störs den enhetliga ryggbildning-
en och mäktiga finsediment täcker dalbottnen 
och dalsidorna. 

Häsbodalen karaktäriseras av barrskog 
med delvis skarp tallhed på de torraste partier-
na med isälvsmaterial. I växlande och kuperad 
terräng på Rödmyrbergets västra sluttning, med 
myrar, bäck- och sipperstråk och blockrika par-
tier, växer granskog med insprängda tallöver-
ståndare (se Bollnäs kommun). 

Norr om Häsbosjön, på Svartbergets syd-
västvända sluttande hällmarker, växer fjällnej-
lika på en av tre kända lokaler i kommunen. 

Häsbosjön, centralt belägen i Häsbodalen, 
är en utpräglad klarvattensjö. Den ligger näs-
tan högst i vattensystemet och avrinningsom- 
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rådet är litet. Därför är vattenomsättningen 
långsam. Under dessa förutsättningar blir en 
sjö ofta kraftigt försurad, men någon tydlig för-
surningspåverkan kan inte spåras i Häsbosjön. 
Alkaliniteten är förhållandevis god (0,1) och 
sjöns pH ligger mellan 6 och 7 enheter. Detta 
beror sannolikt på att sjön tillförs aysevärda 
mängder grundvatten från Häsboåsen som 
gränsar mot sjön i sydväst. Grundvattnet har i 
regel god alkalinitet och relativt högt pH. 

Häsbosjön har ett värdefullt fiskbestånd 
med röding (inplanterad på 1920-talet), öring, 
sik, abborre, gärs och bergsimpa. Sjön är myck-
et uppskattad som fiskevatten. 

Häsboån, som avvattnar Häsbosjön, har 
en bottenfauna vars sammansättning tyder på 
klart och rent vatten - men frånvaron av för-
surningskänsliga arter tyder på försurningspå-
verkan. 

Den stora källa, STORKÄLLAN (102 c), som 
ligger på en liten myr nära foten av Egga, är 
skyddsvärd och får inte skadas. I den bäck, som 
rinner från källan, växer bäcknate som här be-
finner sig på nordgränsen för sin utbredning. 
Varglav växer på torrakor på myren. 

BRATTSKURUVALLEN (102 a) i Häsboda-
lens norra del omges av ett väl hävdat betes-
och slåtterlandskap som i kraftigt kuperad ter-
räng sluttar mot Häsboån. Fäbodvallen ligger 
vid ån med välbevarade hus, fägator med fast-
bandhagar, kvarn m m. Vallens karaktär är ål-
derdomlig med bl.a. många bevarade stigar 
mellan öppna ängar. 

Bortsett från några igenväxande ängar vid 
Häsbo är slåtter- och beteslandskapet runt 
Brattskuruvallen de enda öppna markerna inom 
området. Här är dessutom lövinslaget stort. 
Lövskog påträffas annars framför allt utmed 
vattendrag och i de många små våtmarker som 
ofta upptar åsgravar och andra sänkor i åsland-
skapet. 

Häsbodalen har höga naturvärden. Häs-
boåsen och andra isälvsformationer är av stort 
geologiskt intresse. Botaniska värden finner 
man bl. a. i det högåldriga barrskogsområdet på 
Rödmyrbergets västsluttning, med en delvis 
påtagligt rik flora. 

Häsbosjön är en av länets få verkliga klar-
vattensjöar. Den är av betydande hydrologiskt 
intresse och har ett värdefullt fiskbestånd. 
Brattskuruvallen är kulturhistoriskt intressant. 
Terrängen är varierande och i regel lättfram-
komlig. Ett utbyggt system av spår och leder 
utgår från Skålsjögården. Landskapsbilden i  

den delvis branta, delvis småkuperade dalen 
är mycket tilltalande. 

Häsbodalen är av riksintresse för natur - 
vården. Skogsbruket bör därför bedrivas med 
särskild hänsyn till områdets naturvetenskap-
liga kvaliteter och betydelse för friluftslivet. 
Täktverksamhet i hittills opåverkade områden 
kan inte tillåtas (se även objekt 76 i Bollnäs 
kommun). 

103 
STORA OCH LILLA VITMYRAN 
- myrkomplex 
med rikt fågelliv 

Stora och Lilla Vitmyran är ett stort myrkom-
plex, bestående av svagt sluttande mossar och 
kärr som ofta förekommer blandade. Myrarna 
har en art- och individrik fågelfauna. Natur-
värdet är högt. 

Stora och Lilla Vitmyran ligger till största 
delen i Bollnäs kommun (se objekt Nr 75 i Boll-
näs kommun). 
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GKLF 
ABENSVERK 
	

11/2 
- bruksmiljö, 	14 F SO 
intressant 
	

14 G SV 
åslandskap 

Verksamheten vid Svabensverks bruk upphör-
de 1877 efter knappt 80 års drift. Vid bruket 
fanns en masugn och två stångjärnshammare 
Bruksmiljön är väl bevarad med bruksherrgård, 
bruksgata, många väl bevarade bruksbyggna-
der, bruksdamm med kvarn mm. 

Svabensverks bruk är uppfört på de plana 
deltaavlagringar som aysatts i anslutning till 
Hämmenåsen. Åsen återfinns till största delen 
i Dalarna, men tangerar Hälsingland vid Sva-
b ensverk. 

Hämmenåsen skär av sjön Hämmens nord-
östra vik. I de grunda vattnen på ömse sidor 
om åsen har ett varierat myr- och vattenland-
skap med stora gungflyytor utvecklats. Fågel-
faunan är jämförelsevis rik med storspov, torn-
falk, bivråk och videspary (på dalasidan har 
åkerbär, mossviol, spädstarr och repestarr no-
terats). 

GHZL 
II/1 
14 G NV  
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Den mjukt slingrande tallbevuxna åsen 
är ett markant och mycket tilltalande inslag i 
det öppna sjö- och myrlandskapet. Bortsett 
från en väg på krönet, är den smala ås som 
korsar Hämmen orörd medan däremot en 
omfattande täktverksamhet bedrivits i Häm-
menåsen omedelbart norr om sjön. Där är åsen 
delvis bortgrävd. 

De kulturhistoriska lämningarna och na-
turmiljön kring åsen och sjöarna ger samman-
taget Svabensverk ett högt värde. En utvidgad 
täktverksamhet, eller bebyggelse i anslutning 
till bruksmiljön, bör bedömas restriktivt. 

105 
GÄDDVIKSBO 
- ödegård 

KBL 
III / 1 
14 G SV 

På skogen öster om Svabensverk ligger den öde 
bosättningen Gäddviksbo, med ursprung i fä-
bodar, tillhörande byn Gäddvik i Alfta. Under 
loppet av 1800-talet övergick fäbodarna till två 
gårdar där ängar och skogsbete, bäck- och 
myrslåtter utgjorde grunden för försörjningen. 
Blott små tegar odlades upp till åker. Gårdarna 
övergavs redan 1945 men fortfarande hittar 
man öppna odlingsmarker i sydsluttningen mot 
Gäddvikstjärnen. 

På några ställen i ängarna växer blåsuga 
som är en karaktärsväxt för gamla icke konst-
gödslade slåtter och betesmarker. På en grind-
stolpe växer varglav. 

Gäddviksbo har till helt nyligen saknat 
vägförbindelse, men en nyligen byggd skogsbil-
väg har gjort bosättningen lättillgänglig. Gädd-
viksbo har av markägaren Stora AB utvalts som 
hänsynsområde. Det är värdefullt om ängs-
markerna vid Gäddviksbo kan bevaras och all-
ra helst restaureras. 
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Hudiksvalls 
kommun 
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Innehållsförteckning 

Sid 
1 LILLHUNDSJÖMYRAN 	 289 

2 HUNDSJÖBÄCKEN 	 289 

3 	STENSJÖNS OCH LOMTJÄRNENS 
NATURRESERVAT NR, Riks-N 289 

4 	SVÅGANS DALGÅNG 	Riks-N 291 
4 a BRÄNDBOBÄCKEN 	(Riks-N) 293 

5 FLOTTHÖLJAN 	(Riks-N) 293 

6 	ÖSTRA LÅNGMYRAN 	 293 

7 SLÄNGSÅSMYRAN 	 293 

8 BYGGET 	 294 

9 	NORRA FURUBERG 	 294 

10 ÖSTRA OCH VÄSTRA 
HUNDSNÄSMYRAN 	 294 

11 SNIPÅSEN 	 294 

12 SNIPMYRAN 	 294 

13 SNIPTORP 	 295 

14 FLINTTORPET 	 295 

15 VASSMYRBÄCKEN 	 295 

16 ÄLVÅSEN 	 Riks-N 295 

17 LINGÅN 	 296 

18 NIPSBÄCKEN 	 296 

19 SANDVIKSMOARNA 
GRÖNTJÄRN 	 Riks-N 296 

20 GRÖNTJÄRN 	NR, (Riks-N) 297 

21 HORNBERGET 	(Riks-N) 297 

22 GLADBÄCKEN 	NR, (Riks-N) 297 

23 RUNNSBÄCKEN 	(Riks-N) 297 

24 VÄSTERSTRÅSJÖ 	Riks-N 297 

25 PORSOMYRAN 	 298 

Sid 
26 	BRÄNNÅSENS FÄBODAR 298 

27 	HAVRASJÖN (f d Haversjön) 298 

28 	LO CKSMYRBÄCKEN 298 

29 	DALABERGET 298 

30 	LILLÅSEN 299 

31 	SJÖSMYRSJÖN 299 

32 	RIKKÄRR VID HALVFREMYRAN 299 

33 	BÄCK MELLAN MÖRTTJÄRN 
OCH BJÖRNSJÖN 299 

34 	NORRLIA 299 

35 	SÖRLIA 299 

36 	MIDDAGSBERGET 300 

37 	DJUPDALSMYRAN 300 

38 	ENRISMYRAN 300 

39 	DYRVALLEN 300 

40 a, b 
DYRVALLS STORMYRAN 
OCH DYRVALLSTJÄRNEN 300 

41 	HÖGTOMT 	 NM  301 

42 	GRYTTJESBERGET 301 

43 	GOTTLAND 301 

44 	DELLENBYGDEN Riks-N, Riks-F 301 
44 a ANDERBO 302 
44 b GRAVFÄLT VID NORRBO 302 
44 c SYLTAVIKEN 303 
44 d FJÄLLGATAN 303 
44e STÖMNE 303 
44 f MORASJÖN 304 
44 g SJÖMYRASJÖN 304 
44 h HÅLHSJÖHOLMEN 	 NR 304 
441 HÅLSJÖ VIKEN 304 
44j FINNKLACK 304 
44k HALLBODAL 305 
441 BORGARBERGET 305 
45 	LÅNGBY-SÖRÄNG 	Riks-N 305 
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Sid 
305 

305 

305 

306 

306 

NM 
306  

Riks-N 306 
307 
307 
307 
308 
308 

308 

308 

308 

308 

309 

309 

309 

309 

310  

Riks-N 310 

— Hudiksvall — 

46 TANNAKIXITEN 

47 RÖDHÄLLSBERGET 

48 HJORTSTAVALLEN 

49 STORM= 

50 STEG 

51 CEMBRATALL 
VID NÄSVIKEN 

52 HÄLSINGTUNA 
HÖG 

52a VÅLSTA 
52 b HALLSTAÅSEN 
52 c OPPEGÅRDEN 
52 d TUNASJÖN 

FORSBERGET 

53 KALLMYRORNA 

54 NORDMYRAN 

55 BJÖRNTJÄRNEN 

56 SVEDJA 

57 HEDSTABERGET 

58 ÖSTANBRÄCKSSJÖN 

59 SMÄLSK 

60 	RÅBERGS VALLEN 

61 	STORMYRAN (LONKEN) 
ASARMYRORNA 

62 STORBERGET 

63 ODLINGSLANDSKAPET 
SÖDER OM FORSA 	Riks-N 311 

63a FUNSTA 	 312 

64 	FJÄLLMYRAN (Hudiksvall) 

65 RASSELMYRBERGET 

66 SANDREVELN 

67 BLACKSÅS 

68 BLECKMYRORNA 

69 FUSKÅSBERGET 

70 KÄRINGSKÅRBERGET  

Sid 

(nedströms Storsjön) 	Riks-N 314 

314 

73 BODARNA 

74 	BODAGROTTORNA NR, Riks-N 315 

75 SOLBERG 

76 	HORNSLANDET MED BÅLSÖN 
Riks-N, Riks-F 315 

76 a DOMÄNRESERVATET 
NORRA HORNSLANDET 

NR, (Riks-N), (Riks-F) 317 
76 b HÄSTHOLMEN  

DSO,  (Riks-N), (Riks-F) 317 
76 c BÅLSÖN 

NVO, (Riks-N), (Riks-F), Riks-K 317 
76d KUGGÖRARNA 

NR, (Riks-N), (Riks-F) 318 
76 e KLIBBALRESERVAIET 

NR, (Riks-N), (Riks-F) 318 
76 f KLAPPERSTENSRESERVATET 

(Riks-N), (Riks-F) 318 
76 g DOMÄNRESERVATET 

LÖVSALEN 
NR, (Riks-N), (Riks-F) 318 

76 h NORRA LINDRESERVATET 
(Riks-N), (Riks-F) 319 

761 NORRA ASKRESERVATET 
(Riks-N), (Riks-F) 319 

76j SÖDRA ASKRESERVATET 
(Riks-N), (Riks-F) 319 

76 k SÖDRA LINDRESERVATET 
(Riks-N), (Riks-F) 319 

761 HÖLICK 
NR, (Riks-N), (Riks-F) 319 

77 HUDIKSVALLSKUSTEN 
Riks-N, Riks-F 320 

77 a TUNAOLMEN 
IDENORSOLMEN 

(Riks-N), (Riks-F) 321 
77 b ÖRÄNGESNÄSET 

(Riks-N), (Riks-F) 321 
77 c MÖSSNÄSUDDEN 

(Riks-N), (Riks-F) 321 
77 d VÅTNÄSUDDEN 

(Riks-N), (Riks-F) 321 
77 e LILLKLUBB 

KROKHOLMEN 
STORKLUBB 

(Riks-N), (Riks-F) 322 
77f DISAN 

NORRHARET  
DSO,  (Riks-N), (Riks-F) 322 

312 

312 

DSO 312 

313 

313 

313 

313 

71 DELÅNGERSÅN 

72 ÖSTANÅBERGET 

314 

315 
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Sid 
77 g AGÖN 

KRÅKÖN 
NVO, (Riks-N), (Riks-F), Riks-K 322 

77 h DRAKÖN 
TIHÄLLARNA 

NR, (Riks-N), (Riks-F) 323 

78 KARLSNÄSBERGEN 	 325 

79 NIANÅN 	 325 

80 HORNSJÖMYRORNA 	 325 

81 YSBERGET 	 NR 
LAXTJÄRNSBERGET Riks-N 326 

82 LÖVENHOLTSBERGET 	 327 

83 	BLECKBERGENS URSKOG NR 327 

84 	KÄRR SÖDER OM MÖSSBOÅSEN 327 

85 NORRBERGET 	 327 

86 TJÄNNÅSEN 	 329 

87 FLÄCKAVIKEN 	 329 

88 HALSEN 	 Riks-N 329 

89 STULTSJÖN 	 329 

90 ENÅNGERSÅN 	Riks-N 330 

91 BODA 	 NR 330 

92 STORÅSEN 	 330 

93 FÅGELHÄLLAN 	Riks-N 330 

94 LINDEFALLET 	Riks-N 331 

95 LJUSMYRSBERGET 	 332 

96 	BJÖRKHAGE VID LINDEFALLET 333 

97 	MYRAR MELLAN SKÅSSAN, 
LJUSMYRAN OCH HAVET Riks-N 333 

97 a LJUSMYRAN 	 333 
97 b SVARTTJÄRNSMYRAN 	 334 

98 	MYR VID KROKTJÄRNEN 	334 

99 KARSKÄR 	 334 

100 SNÄCKEN 	 NR 334 

101 VITGRUND 
VATSTENARNA 	 335 
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I Stensjöreservatet är den dominerande 
naturtypen torra blockiga moränryggar och 
sluttningar med tallskog av lingonristyp. Lokalt 
är moränen storblockig och flera väldiga flytt-
block finns norr och öster om Stensjön. Myrar 
och sumpskog ingår också i reservatet. 

Skogen är till stora delar starkt urskogs-
artad med inslag av grova upp till 550 år gamla 
tallöverståndare samt torrakor och lågor. Be-
stånd med mer likåldrig och ensartad äldre skog 
ingår, men generellt har virkesuttaget varit 
ovanligt litet. Skogsstrukturen är därför myck-
et ursprunglig och starkt präglad av naturliga 
skogsbränder. 

1 
MILLHUNDSJÖMYRAN 
- orörd myr med 
fågelskyddsvärden 

Lillhundsjömyran är en öppen slät myr med 
svagt utvecklat sträng-flarksystem i sin norra 
del. Söder om myren finns en liten tjärn och i 
sydost en liten men gammal gransumpskog. 

Myrens fågelliv är rikt trots den begränsa-
de arealen (15 ha). Grönbena, enkelbeckasin, 
videspary och slaguggla häckar sannolikt på 
eller i närheten av myren. 

Skogen runt myren, särskilt gransumpsko-
gen, bör sparas. Dikning som påverkar myren 
kan ej tillåtas. 

2 
	 BH 

HUNDSJÖBÄCKEN III/1 
- värdefull flora 
	16 G NV 

Utmed den lilla bäck, som rinner från Lilla 
Hundsjön, växer glesgröe i en förhållandevis rik 
förekomst. Bäcken omges av barrskog med ung-
skog på ena sidan men också ett relativt nytt 
hygge. Närmast Lilla Hundsjön växer gammal 
sumpgranskog. 

Förekomsten av glesgröe är intressant och 
värdefull men det är osäkert hur skogsbruks-
åtgärder på längre sikt påverkar beståndet. 
Markavvattning, som påverkar bäcken eller 
sumpgranskogen, bör dock inte tillåtas. 

3 
	 BZFL 

STENSJÖNS OCH 1/NR 
LOMTJÄRNENS 
	

Riks-N 
NATURRESERVAT 16 G NV 
- länets största 
	16 G NO 

naturskogsreservat 

Två av länets intressantaste naturskogsområ-
den har slagits samman och bildar ett av våra 
största naturreservat - Stensjöns och Lomtjärn-
ens naturreservat i norra Bjuråker. Reserva-
tet, totalt 586 ha, innefattar den 35 ha stora 
Stensjön och den blott 1 ha stora Lomtjärnen. 

Skogens brandhistorik har med hjälp av 
dendrokronologi kunnat följas bakåt i tiden till 
1367. Under denna tid har 27 bränder berört 
området. I genomsnitt har skogen brunnit vart 
40-50:de år. En ännu levande tall har överlevt 
11 bränder. Tallen, som grodde 1320, är ett av 
landets äldsta nu kända levande träd, kanske 
rentav det näst äldsta. 

I Stensjöreservatet finns ingen rikare hö-
gre fauna eller flora. Till häckfåglarna räknas 
emellertid storlom, fiskgjuse, gluttsnäppa, tre-
tåig hackspett och 8-10 par videsparvar. 

Lomtjärnsreservatet är varierat, både med 
ayseende på terräng och skogstyper. Granskog 
av blåbärstyp dominerar. Skogen är inte helt 
orörd men urskogsartad och olikåldrig med rikt 
inslag av överståndare och torrakor eller lågor. 
Ca ett ha av reservatet antändes oaysiktligt i 
samband med en avverkning av angränsande 
skog 1971. Den brända skogen, där så gott som 
alla granar dött, har lämnats orörd. Föryngrin-
gen är god. 

Stensjöns och Lomtjärnens naturreservat 
är sammansatt av två var för sig synnerligen 
intressanta och värdefulla naturskogsområden 
vilka var för sig också tillhör de förnämsta i 
länet. De är stora, naturligt avgränsade, mång-
formiga och med en hög grad av orördhet. 
Lomtjärnsreservatets väldokumenterade brand-
historik är särskilt intresseväckande och vär-
defull. 

Reservatets storlek och mångformighet gör 
att det ekologiska värdet för urskogsgynnade 
växter och djur är oskattbart. Det är också av 
stort värde för naturstudier. Bevarandevärdet 
är mycket högt. 

Stensjöns och Lomtjärnens naturreservat 
är av riksintresse för naturvård. 

ZGH 
III /1 
16 G NV 
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— Hudiksvall — 

4 
	

GLHZBF 
svAGAIns DALGÅNG 1 / 2  
- älvdal av riksintresse Riks-N 

16 G NV 
16 G NO 
16 G SO 

Svågan är, näst huvudälvarna, ett av länets 
största vattendrag. Naturvärdena i Svågans älv-
dal är höga, särskilt utmed sträckan mellan 
Valsjön i Ljusdals kommun och älvens utlopp i 
norra Dellen vid Friggesund. 

Under inlandsisens avsmältningsskede bil-
dade Svågans dalgång en djup haysvik, en forn-
vik som sträckte sig in till Digerön, 3 km norr 
om Brändbo. Havsviken skyddades av en skär-
gård där öarna utgjordes av de höga bergen 
öster och nordost om Norra Dellen. Iskanten 
retirerade under denna period i genomsnitt 
minst 250-300 meter per år. Längst in i fornvi-
ken påträffas i dag högsta kustlinjen (HK) 248 
m ö h. 

Under inlandsisen, i en tunnel som troget 
följde Svågans dalgång, forsade en mäktig is-
älv. Isälven förde med sig sten och grus som 

Svågans dalgång vid Brännås. 	 Foto: Anders Malmborg 
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isen brutit loss, bearbetade det så att det blev 
rundat och ursköljt och aysatte det till sist un-
der havsytan som en ås - Hudiksvallsåsen. När 
isen smält bort från Svågadalen kom det fin-
korniga material som älven förde med sig att 
aysättas i havet som deltalober vilka delvis kom 
att täcka åsen. Allt eftersom landet höjdes ur 
havet försköts denna process allt längre ner i 
dalen och älven eroderade sig ner genom de 
mäktiga sedimentmassor den tidigare aysatt. 

I Svågans dalgång kan Hudiksvallsåsen, 
med vissa avbrott, följas från Norra Dellen till 
HK. Vid Ängebo grenar Hennanåsen av från Hu-
diksvallsåsen utan synlig förbindelse. Hudik-
svallsåsen löper vidare mot nordväst, slingran-
de än på den ena, än på den andra sidan Svå-
gan. Mellan Ängebo och Björsarv återfinns det 
vackraste åsavsnittet. Ryggen är brant och hög, 
30 meter över älven. Mjuka pucklar på 500 
meters aystånd och grunda åsgropar kan före-
komma i krönet. 

Kring Brännås överlagras huvudåsryggen 
och kortare radiala parallellryggar delvis av del-
tasediment. I den inre delen av HK-viken, mel-
lan Brändbobäcken vid Brändbo och Digerön-
Tvärforsen, uppfylls dalgången av högre delta-
ytor på olika nivåer ovanpå berggrunden och 
de moränlager som i regel täcker denna. Delta-
sedimenten bildar en serie deltaplan utforma-
de som mjukt böjda deltalober som sänker sig i 
terrasser från Digerösheden. De lösa avlagring-
arna vid Brännås är anmärkningsvärt mäkti-
ga; upp till 60 meter bestående av 30-40 meter 
isälvsmaterial ovanpå 20 meter morän. 

Svågan har successivt i terrasser skurit sig 
ned till den underliggande berg- eller morän-
ytan. Detta åskådliggörs särskilt tydligt mellan 
Tvärforsen och Brändbo. Här kan minst sju oli-
ka älvterrasser med tydliga meanderbågar ur-
skiljas - den översta 30 meter högre än den 
nuvarande älvfåran. Sträckan mellan Bränn-
ås och Digerön är av mycket stort geologiskt 
värde då den ovanligt väl illustrerar isälvsav-
smältningens förlopp och Svågans erosion. 

I och med att inlandsisen smälte bort så 
långt att isfronten kom upp på land, ovanför 
HK, upphörde åsbildningen. I stället bildades 
omfattande sandurfält på land medan finkor-
niga sediment aysattes som deltalober i vatt-
net. Grovt sandurmaterial har även aysatts 
ovanpå deltaplanet vid Digerösheden där ock-
så typiska strömrännor utbildats. 

Övergångsområdet kring HK är liksom 
ovanliggande sandurfält av stort geologiskt in-
tresse. De senare behandlas mer utförligt un-
der Ljusdals kommun. 

Svågan innehåller också mycket välut-
vecklade meanderpartier. Den 6 km långa me-
andersträckan nedströms Ängebo tillhör länets 
finaste. Älven är här grunt nedskuren i omgi-
vande, på ytan kulliga och delvis uppodlade dal-
sediment. Flera generationer älvfåror kan ur-
skiljas. Även de anslutande vattendragen, t ex 
Gladbäcken och Brändbobäcken, har utbildat 
meanderavsnitt och vackert nedskurna bäck-
dalar. På flera ställen, t ex vid Bricka, är Svå-
gan djupt nedskuren i sedimenten och omges 
av branta, lokalt över 30 meter höga ravinsi-
dor. På några ställen finns nipor och intres-
santa sidoraviner. 

Svågadalens vegetation och flora uppvisar 
flera intressanta drag. Botaniskt värdefulla in-
slag är bl.a. skuggviol vid Friggesund, undervi-
ol, tvåblad och höstlåsbräken vid Digerön och 
storgröe vid Tvärforsen. I de nedre delarna av 
älven finns rika förekomster av den sällsynta 
mandelpilen. Vid Flotthöljan finns en massfö-
rekomst av den sårbara och sällsynta ringla-
yen, Evernia divaricata, vilken sannolikt är helt 
beroende av det särpräglade lokalklimatet vid 
forsarna. 

Efter utbyggnaden av Tvärforsen är Svå-
gan relativt fattig på strömsträckor. Den tidi-
gare forsrika sträckan mellan Tvärforsen och 
Brännås, där älven faller 91 meter på 4 km, är 
periodvis i det närmaste helt torrlagd på grund 
av Tvärforsens kraftverk. Strömmande vatten 
förekommer bl.a. vid Bricka, Råka och Lång-
morskvarn. 

Vattenkvaliteten i Svågan är god med högt 
pH, ca 7,0, måttligt humusinnehåll men tämli-
gen jonsvagt, alkalinitet 0,10 mekv /1. I botten-
faunan har en husbyggande nattslända, 
Brachycentrus subnubilus påträffats, det enda 
fyndet i länet. Av flera påträffade dagsländor är 
en försurningskänslig. 

Svågan har stor betydelse som sportfiske-
vatten. Älven är av riksintresse för fritidsfiske. 
Svågan är också av riksintresse för naturvård 
på grund av sina höga geologiska och biologis-
ka värden, bl.a. som lekvatten för den storvux-
na insjööring som brukar kallas Dellenlax. 

Förutom höga vetenskapliga naturvärden 
utmärks Svågadalen av en mycket tilltalande 
landskapsbild. Särskilt vackra är de öppna, 
uppodlade delar av dalen där älven rinner ge-
nom en småbruten odlingsbygd såsom mellan 
Sörlia och Ängebo. 

Svågans dalgång är framför allt av stort 
kvartärgeologiskt och hydrologiskt intresse. Den 
är av stor betydelse för tolkningen av inlands- 
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isens avsmältningsförlopp, vilket väl åskådlig-
görs av dalens rikt varierade landskapsformer 
skapade i anslutning till isen, av isälven och av 
Svågan. 

Svågans dalgång är ett av kommunens vik-
tigaste naturvårdsobjekt. För att bevara de 
framträdande geologiska, hydrologiska, fiske-
biologiska och landskapsestetiska värdena är 
det viktigt att bl.a. grustäkt och vattenkraftut-
byggnad undviks. Skogsbruk och andra verk-
samheter bör bedrivas så att de geologiska bild-
ningarna inte skadas och så att erosion inte 
uppkommer. Det är angeläget att Dellenlaxen 
fritt kan reproducera sig i Svågan. Åtminstone 
den outbyggda älvsträckan nedströms Bränn-
ås bör därför hållas fri från vandringshinder. 

Flotthöljan, där ringlaven upptäcktes 
1944, är den i särklass största och mest livs-
kraftiga lokalen för ringlav i länet - möjligen i 
hela landet. Ringlaven växer både på stammar 
och grenar av tall, gran och björk. Många äld-
re granar är vackert draperade av ringlav, som 
är den dominerande epifytiska trädlaven i 
området. 

Den rika förekomsten av ringlav indikerar 
att lokalklimatet vid Flotthöljan är särpräglat, 
huvudsakligen betingat av forsarna i Svågan. 

Mot bakgrund av ringlavens svaga ställ-
ning i landet är det särskilt viktigt att lokalen 
vid Flotthöljan ges ett permanent skydd. Flott-
höljan ligger i Svågans dalgång som är av riks-
intresse för naturvård. 

4a B 6 HG 
BRÄNDBOBÄCKEN (Riks-N) ÖSTRA LÅNGMYRAN II/1 
- rik flora 16 G NV 

16 G NO 
- myrkomplex med 
intressant hydrologi 

16 GNU  

16 G SO 

Brändbobäcken söker sig fram i en kraftigt 
meandrande bäckravin på ett äldre deltaplan, 
högt över Svågan. I den lövrika bäckravinen väx-
er de sällsynta skogsgräsen glesgröe med nå-
got tiotal exemplar och storgröe. I övrigt finns 
här en god förekomst av strutbräken och lund-
arv. 

5 
	

BH 
FLOTTHÖLJAN 
	

I / 1 
- intressant lavflora (Riks-N) 
vid fors i Svågan 	16 G NV 

Vid Flotthöljan, nära gränsen mot Ljusdal, de-
lar Svågan upp sig i ett par grunda forsarmar, 
åtskilda av en serie långsmala öar. Parallellt 
med älven rinner på dess sydvästra sida en 
mindre bäck. Även denna delar sig i flera ar-
mar och rinner delvis "underjordiskt" i den 
blockiga skogsmarken. I områdets norra del rin-
ner ytterligare en bäck ut i Svågan. 

I skogen utmed älven uppträder den säll-
synta ringlaven (Evernia divaricata) i massföre-
komster. Detta är en av landets mer sällsynta 
barrskogslavar. Den har under senare delen av 
1900-talet gått aysevärt tillbaka och betraktas 
nu som sårbar. Skogsbruk och försurning är 
de allvarligaste hoten mot arten.  

Östra Långmyran är ett myrkomplex med om-
växlande risbevuxna mosseytor och starrkärr. 
Myren är varierad, har intressant hydrologi och 
förutsättningar för en intressant vegetation och 
flora. Östra Långmyran är också en av de få 
helt orörda myrarna i trakten. 

Dikning kan inte tillåtas. Andra ingrepp, 
som kan påverka hydrologin, är inte förenliga 
med naturvårdsintresset. 

7 
SLÄNGSÅSMYRAN 
- myr med 
rikt fågelliv 

III/1 
16 G NO 

Slängsåsmyran är ett komplex av slutna och 
öppna kärr- eller mosseytor, till stor del påver-
kat av dikning. Tjärnen tillhör, liksom ett parti 
i myrens sydvästra del, de mest opåverkade 
delarna. Dessa är också mest intressant ur få-
gelsynpunkt med flera änder och vadare. 1981 
häckade bl. a. tre par grönbena, enkelbeckasin 
och kricka. Videspary och slaguggla har också 
observerats. 

Den förhållandevis art- och individrika få-
gelfaunan ger Slängsåsmyran ett lokalt fågel-
skyddsvärde. Ytterligare dikning kan ej tillåtas. 
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8 KB 10 
BYGGET III / 1 ÖSTRA OCH VÄSTRA II/1 
- hackslått 16 G NO  HUNDSNÄSMYRAN 16 G NO 

Vid gården Bygget i Furuberg hävdas några små 
hackslåttytor på sammanlagt 0,2 ha. Marken 
intas av en frisk ängsvegetation av skogsnäva-
typ. Här växer brudborste, blodrot, ängsskall-
ra och fjälltimotej. Även mindre vanliga ängs-
växter som brudsporre, tvåblad och fläckigt 
nyckelblomster förekommer. Marken är välhäv-
dad och har troligen slagits länge och kontinu-
erligt. Ängarna är inte påverkade av konstgöd-
sel. 

På grund av sina stora floravärden och trots 
den ringa storleken är hackslåttytoma väl vär-
da att bevara. En fortsatt god hävd är en förut-
sättning för att värdena skall bestå. 

9 
	

BK 
NORRA FURUBERG 111/2 
- hackslått 
	

16 G NO 
och björkhage 

Vid Norra Furuberg förekommer små ängs- och 
hagmarker med intressant ängsflora. Ängsmar-
ken består av gamla hackslåttytor på 1,5 ha, 
där träd- och buskskikt saknas. Fältskiktet är 
artrikt med bland annat smörbollar på en av 
sina få ängslokaler i länet. Dessutom växer här 
slåtterfibbla, stagg, ängsnejlika och ormrot. 

I den 1,5 ha stora hagmarken har träd-
skiktet varierande täckningsgrad, från bitvis  
belt  öppet till nästan slutet. Björk dominerar 
men även asp- och grantelningar förekommer. 
Fältskiktet är artrikt med sparsam förekomst 
av fältgentiana och brudsporre samt stagg, orm-
rot och ängsnejlika. 

Hävden av fodermarkerna har varit lång 
och kontinuerlig, men är för närvarande inte 
tillfredsställande. Vissa delar av hagen har bör-
jat växa igen. Markerna är dock fria från konst-
gödselpåverkan och andra störande ingrepp. 
Några ängslador och odlingsrösen finns ännu 
kvar. 

Fodermarkerna i Norra Furuberg är vär-
defulla på grund av sina ovanliga ängsväxter 
och den långa hävdkontinuiteten. Dock är häv-
den nu för svag och av olämpligt slag. Beva-
randet av ängsfloran förutsätter att hävden upp-
rätthålls och helst förbättras. 

- myrkomplex 
med rikt fågelliv 

Hundsnäsmyrorna är ett blött myrkomplex i an-
slutning till Alsjösjön, som helt omsluter Hunds-
nästjärnen. Myrytorna utgörs av sviktande 
mjukmattor. Detta skapar, tillsammans med 
kontakten med öppet vatten, goda förutsätt-
ningar för ett rikt fågelliv. Här är därför an-
märkningsvärt höga tätheter av både änder, 
vadare och tättingar. Bl.a. häckar bläsand, vigg, 
grönbena, gulärla, sävsparv och videsparv. 
Området har också en viss betydelse som rast-
plats under våren. 

Dikning eller andra åtgärder som påver-
kar myrkomplexet kan inte tillåtas. Förändring-
ar av vattenståndet i Alsjösjön kan drastiskt 
förändra förutsättningarna för fågelfaunan och 
bör därför undvikas. 

11 
	

B 
SNIPÅSEN 
	

111/2 
- sydväxtb erg 
	

16 G NO  

Nedanför rasbranten på Snipåsens sydsida fö-
rekommer en rik sydbergsvegetation med flera 
för trakten ovanliga arter. Som exempel kan 
nämnas träjon, trolldruva, blåsippa, getrams, 
skogstry, underviol och lind. 

Den rika sydbergsfloran motiverar att sär-
skild hänsyn tas till området, såväl vid skogs-
bruk som annan verksamhet. 

12 
SNIPMYRAN 
- excentrisk mosse 

HG 
III / 1 
16 G NO 

Snipmyran är en excentrisk mosse med tydligt 
bågböjda strängar. Myrtypen är mycket ovan-
lig i denna del av länet. Trots att mossen är 
något påverkad av dikning och att myrtypen är 
jämförelsevis svagt utvecklad har den ett na-
turgeografiskt värde. 

Dikning som påverkar Snipmyran kan ej 
tillåtas. 
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13 
SHIPTORP 
- hackslått 

KB 
III / 1 
16 G NO 

lor intill bäcken. Utmed bäcken finns en god 
förekomst av det sällsynta skogsgräset glesgröe. 
Dessutom växer här lundarv, bäckbräsma, tol-
ta och spädstarr, i närheten dessutom gullpu-
dra och trolldruva. 

Sniptorp är en gård 2 km söder om Furuberg. 
Nära gårdsbyggnaderna finns en hackslåttyta 
på 0,3 ha som dock inte längre hävdas. Mar-
ken har glest trädskikt av björk, rönn, tall och 
gran. Fältskiktsfloran är fortfarande intressant 
trots att hävden upphört. Smörbollar, som för 
övrigt är sällsynta i länet, förekommer rikligt i 
en friskäng. Dessutom finns enstaka skogs-
nycklar och fältgentiana i ett torrare parti samt 
gott om ormrot, stagg och prästkrage. Ängsmar-
ken har aldrig konstgödslats. 

Sniptorps hackslått är värdefull på grund 
av sina floravärden och främst då den i länet 
sällsynta smörbollen. Risken finns att den in-
tressanta floran försvinner om inte hävden åter-
upptas. 

14 
FLINTTORPET 
- öppen hagmark 

KBL 
III / 1 
16 G NO  

Gården Flinttorpet ligger på Pappelåsens väst-
sluttning i skogslandskapet sydost om Furu-
berg. Gården omges av en 3 ha stor betesmark, 
öppen så när som på några björkar och enar. I 
marken finns basrika mineral vilket påvisas av 
tibast och blåsippa i fältskiktet. Intressant är 
också förekomsten av brudsporre i rikliga be-
stånd, liksom nattviol, slåtterfibbla, stagg och 
ormrot. Tidigare växte här också fältgentiana, 
ängsvädd och blåsuga. 

Gårdens historia sträcker sig ända tillba-
ka till 1600-talet. Frtfarande är gårdsmiljön ål-
derdomlig med äldre uthus och lador. Odlings-
rösen finns spridda i betesmarken. Sedan 1981 
har marken i stort sett legat ohävdad, vilket 
lett till en tilltagande igenväxning. Trots att häv-
den upphört har Flinttorpets fodermarker sto-
ra floravärden. De kulturhistoriska värdena 
stärker helhetsintrycket. För att inte den in-
tressanta floran skall försvinna behöver häv-
den återupptas. 

15 
	

BH 
VASSMYRBÄCKEN III / 1 
- intressant flora 	16 G NO 

Vassmyrbäcken, som rinner genom Vassmyran, 
omges av gammal granskog med flera små käl- 

Den värdefulla floran motiverar att dikning 
som påverkar bäcken, källorna eller floran inte 
kan tillåtas. Skogsbruk i anslutning till bäcken 
bör bedrivas med stor försiktighet. 

16 
	

FBL 
ÄLVÅSEN 
	

1/2 
- berg med 
	

Riks-N 
intressant flora, 	16 G NO 
friluftsområde 

Älvåsen bildar ett stort bergmassiv, till större 
delen beläget i Nordanstigs kommun. Mitt på 
berget ligger Älvsjön omgiven av ett tiotal top-
par högre än 400 m ö h. Högst av dessa är Lur-
åsen som nästan når 500 m ö h. 

Berget intas av granskog samt numera ock-
så ganska stora arealer hyggen. Inslag av björk 
och rönn förekommer och ger berget, på grund 
av höjdläget, en viss fjällskogskaraktär. 

Långskäggslav. 	Foto: Peter Ståhl 

295 



— Hudiksvall — 

Älvåsen har stora vetenskapliga naturvär-
den. Av särskilt intresse är förekomsterna av 
den utrotningshotade laven långskägg. På Ny-
vallsberget inom komplexet finns en rik lång-
skäggsförekomst med flera vackert draperade 
granar. Även längs Luråsens ostsluttning före-
kommer långskägg på några ställen. 

Fuktig granskog med högvuxen underve-
getation av ormbunkar är en förhållandevis 
vanlig skogstyp i Älvåsenmassivet. På Nipåsen 
är denna skogstyp speciellt vackert utbildad. 
På Luråsen växer fjällbräken (Athyrium dissenti-
folium), en i länet mycket sällsynt ormbunke. 

Den branta sydvända delen av Stornipen 
bildar ett sydväxtberg med krävande arter som 
lind, blåsippa, skogstry, måbär, tibast och grön-
kulla. 

Älvåsen är ett väletablerat friluftsområde 
med slalomanläggning (i Nordanstigs kommun), 
toppstuga med servering och ett välutbyggt sys-
tem av skidspår. Området är synnerligen vär-
defullt både för rörligt friluftsliv och för veten-
skaplig naturvård. Vid skogsbruk och all an-
nan markanvändning är det viktigt att dessa 
intressen vägs in. Vissa delar av Älvåsen, i syn-
nerhet Älvåsbäcken och lokalerna för långskägg, 
bör garanteras ett permanent skydd. Älvåsen 
är av riksintresse för naturvård. 

17 
LINGÅN 
- bäck med 
intressant flora 

B 
III/1 
16 G NO  

Delar av Lingån, som rinner från Lennsjön till 
Frisbosjön, hyser en frodig och intressant bäck-
vegetation. Bland de intressantare arterna kan 
nämnas strutbräken, gullpudra, bäckbräsma 
och smörbollar. Särskilt den senare är av stort 
intresse då arten numera är mycket ovanlig i 
länet. Dikning eller andra åtgärder som kan på-
verka bäcken kan ej tillåtas. 

18 
NIPSBÄCKEN 
- bäckdal med 
rik flora 

Nipsbäcken avvattnar södra delen av Älvåsen-
massivet. Söder om Nipåsen rinner bäcken i en 
bred och djup men brant sluttande dalgång. 

Denna del hyser en intressant flora med flera 
krävande inslag. Bl. a. förekommer kransrams, 
torta, trolldruva, lundarv, stinksyska och gull-
pudra. 

Bäcken bör undantas dikning och kanali-
sering. Särskild hänsyn till naturvärdena bör 
också tas vid avverkning i området. 

19 
	

HGFBL 
SAND VIKSMOARNA I/1 
GRÖNTJÄRN 
	

Riks-N 
- rikt varierade 	16 G SV 
isälvsformationer 

I trakten av Ängebo i Svågans dalgång delar sig 
Hudiksvallsåsen i två grenar. Medan huvudåsen 
fortsätter i Svågans dalgång, grenar en minst 
lika stor ås - Hennanåsen - av mot väster in i 
den trånga dalgången mellan Stråsjö och Stor-
sjön. Direkt kontakt mellan de båda åsarna sak-
nas av allt att döma. 

Hermanåsen kan följas genom hela dal-
gången. Den är delvis markant getryggsformad 
med endast meterbrett krön, delar lokalt upp 
sig i flera parallella åsryggar eller övergår i kom-
plicerade åsnät. Ryggarna åtskiljs av djupa ås-
gravar och gropar som bildats genom dödisav-
smältning. Dödisgroparna når ansenliga dimen-
sioner och intas i flera fall av egenartade grund-
vattensjöar med intressant hydrologi. Märkli-
gast av dem alla är Gröntjärn med en naturlig 
vattenståndsvariation på 13 meter (Objekt nr 
20). 

En stor del av dalen och mynningen mot 
öster intas av ett deltaplan, Bratteheden, del-
vis sönderbrutet av åsgropar. Deltabildningen 
överlagrar huvudåsen och ayslutas mot öster 
av en 1,5 km bred distalbrant. I en liten ravin 
vid foten av denna springer Gladbäcken fram 
ur kraftiga källflöden. Källan är en av Hälsing-
lands största (Objekt nr 22). 

Sandviksmoarna-Gröntjärn hör till länets 
mest värdefulla isälvsformationer. De hydrolo-
giska förhållandena är märkliga och av stort 
naturvetenskapligt intresse. De botaniska vär-
dena är av mer underordnad betydelse men 
innefattar bl.a. rika förekomster av mosippa 
samt fjällnejlika. Dalen och i all synnerhet 
Gröntjärn är ett populärt och lättillgängligt ut-
flyktmål. 

Hela dalgången, från Västerstråsjö till Stor-
sjön, är av riksintresse för naturvård. Grön-
tjärn och Gladbäcken är naturreservat. 

B 
III/1 
16 G NO 
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20 
	

HGLF 
GRÖNTJÄRN 
	

1/NR 
- märklig hydrologi (Riks-N) 

16 G SV 

Gröntjärn intar en av de stora dödisgravar som 
kännetecknar Hennanåsens isälvsavlagringar 
på Sandviksmoarna. Tjärnen omges av branta 
stränder och saknar såväl ytliga tillflöden som 
utlopp. Utmed stränderna finns emellertid Ile-
ra grundvattenutflöden, men det vatten som 
denna väg tillförs tjärnen infiltreras åter i an-
dra delar av sjön. Vattenståndet står uppen-
barligen i ett direkt förhållande till grundvatten-
nivån. Gröntjärns stränder, i stort sett fria från 
all högre växtlighet, åskådliggör mycket illus-
trativt dessa mycket märkliga vattenstånds-
variationer, som från lägsta lågvatten till hög-
sta högvatten överstiger 13 meter. 

Stråsjö-Långtjärn, öster om Gröntjärn, är 
en ca 1 km lång tjärn, vars huvuddel intar en 
långsträckt dödisgrop med branta stränder. Det 
maximala djupet är ca 20 meter. Tjärnen till-
förs vatten från tre olika bäckar men saknar 
ytavlopp. 

Gröntjärns naturreservat är geologiskt och 
hydrologiskt mycket intressant och ett popu-
lärt utflyktsmål. 

21 
	

B 
HORNBERGET 
	

II/1 
- bergbrant med 
	

(Riks-N) 
intressant flora 
	16 G SV 

Hornbergets sydostsida intas delvis av brant 
sluttande hällar och lodräta stup. Under stu-
pen finns storblockiga rasmarker där blocken 
ligger staplade på varandra. Mellan de ofta jät-
telika blocken växer månghundraåriga tallar. 

Vid berget finns flera intressanta och 
skyddsvärda växter. På hällarna och lodytorna 
i sydostbranten växer lokalt fjällnejlika, vårspär-
gel och gaffelbräken. Under berget växer lind 
och trolldruva. Den största rariteten är dock 
sötgräs, ett skogsgräs som växer på blocken 
nedanför branterna. Förekomsten består av ett 
40-tal tuvor med sammanlagt ca 150 blomman-
de strån. 

Sötgräs är känt från ett tiotal lokaler i lä-
net och förekommer sällsynt också i Dalarna, 
Medelpad och Ångermanland. F n betraktas 
arten som sårbar i Sverige. 

Nedanför berget bör skogsbruk bedrivas 
med stor försiktighet. Hällmarkerna och de 
blockrika rasmarkerna bör helt undantas från 
skogsbruk. 

22 
	

HB 
GLADBÄCKEN 
	

1/NR 
- källa 
	 (Riks-N) 

16 G SV 

Gladbäckens källa ligger ca 1 km öster om och 
ca 80 meter lägre än krönet på den distalbrant, 
som bildar Brattehedens ayslutning mot öster. 
Källan springer upp i en 5-10 meter djup väl-
utbildad ravin, där vattnet tränger fram i en 
lång front utmed bäcken som därigenom får ett 
successivt allt större vattenflöde. Källan är en 
av Hälsinglands största och överträffas sanno-
likt endast av Flästakällorna i Arbrå. 

Gladbäckens källa är skyddad som na-
turreservat. 

23 
	

BH 
RUNNSBÄCKEN 
	

III /1 
- bäckravin med 
	

(Riks-N) 
intressant flora 
	16 G SV 

I Runnsbäcken samlas flera små bäckar från 
bergen söder om Bratteheden. Den svagt me-
andrande bäcken söker sig utför isälvsdeltats 
distalbrant i en djupt nedskuren ravin. Bäck-
ravinen intas av gammal betesmark - en igen-
växande hagmark med stor andel ung lövskog, 
särskilt aspuppslag. I ravinen växer de båda 
sällsynta fuktighets- och skuggkrävande skogs-
gräsen glesgröe och storgröe förutom strutbrä-
ken, trolldruva och gullpudra. 

Bäckravinen är botaniskt värdefull. Skogs-
bruk i bäckravinen bör bedrivas med stor för-
siktighet så att vattendraget inte skadas. Skug-
gande träd bör lämnas. 

24 
	

KLF 
VÄSTERSTRÅSJÖ 1/2 
- tilltalande 
	Riks-N 

kulturlandskap 	16 G SV 
16 G SO 

Odlingslandskapet vid Västerstråsjö ligger in-
klämt mellan höga berg och sluttar, delvis 
mycket kraftigt, mot Stråsjösjön och dess till- 
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flöde Svartån i dalens botten. Samspelet mel-
lan dalgångens öppna marker och de omgivan-
de bergen ger landskapet en storslagen prägel. 

Västerstråsjöbygden är av riksintresse för 
naturvård. Den vackra bygden är ett intressant 
utflyktsmål. En förutsättning för att naturvär-
dena skall bestå är ett bibehållet öppet land-
skap genom fortsatt jordbruksdrift. 

25 
	

HGFB 
PORSOMYRAN 
	

III /1 
- orörd myr 	16 H SV 

Porsomyran är ett 30 ha stort kärr med svag 
strängbildning och tydligt nätformigt avrin-
ningsmönster. Som namnet antyder är pors ett 
framträdande inslag i myrens vegetation. Dess-
utom ingår brunag, myggblomster, ängsnyck-
lar, gräsull, björnbrodd och en del andra in-
tressanta arter. Myren är delvis ett rikkärr Få-
gelfaunan är förhållandevis rik med bl.a. vide-
sparv och flera vadare. 

Porsomyran har sammantaget ett starkt 
skyddsvärde. Dikning kan ej tillåtas. 

26 
	

KBL 
BRÄNNÅSENS 
	

III /1 
FÄBODAR 
	

16 H SV 
- träd- och 
buskbärande hagmark 

Brännåsens fäbodar ligger vackert mellan Väs-
tra och Östra Brännåstjärn i det kuperade 
skogslandskapet nordost om Friggesund. Kring 
byggnaderna finns 3 ha stenig betesmark med 
ett glest trädskikt av björk, asp, al och sälg samt 
spridda enar. I fältskiktet växer flera hävdgyn-
nade arter såsom ängsnejlika, fläckigt nyckel-
blomster, fjälltimotej, luddhavre, revfibbla, 
stagg och ormrot. 

Flera byggnader är välbevarade och befin-
ner sig i ett ursprungligt skick, ofta nyttjade 
som sommarstugor. 

Hävden med får och kor upphörde 1953 
men återupptogs på nytt under mitten av 1980-
talet fast då enbart med får. Därefter har häv-
den varit svag men vid inventeringstillfället 1987 
fanns planer på en utökning av fårbesättning-
en. I övrigt förekommer inga störande ingrepp. 

Brännåsens fäbodar har ett högt bevaran-
devärde genom den artrika ängsfloran, den  

vackra miljön och friheten från störande in-
grepp. Värdet begränsas något av hävdavbrot-
tet. För att den artrika ängsfloran ska bibehål-
las är det nödvändigt att den fortsatta hävden 
säkerställs. 

27 
HAVRASJÖN 
(f d Haversjön) 
- fågelsjö 

ZL 
III/1 
16 G SO 

Havrasjön är sänkt och nu praktiskt taget helt 
igenvuxen. Större delen av sjön täcks av en 
sviktande vegetationsmatta. Sjön är känd som 
en god fågellokal. 

Havrasjön har en viss betydelse som rast-
lokal under vår- och höststräcket. Sitt största 
fågelskyddsvärde har den dock som häcknings-
plats för sångsvan och trana (tre par). Land-
skapsbilden kring den forna sjön och Ytterhav-
ra är tilltalande. 

28 
LOCKSMYRBÄCKEN 
- lokal för glesgröe 

Utmed den bäck som avvattnar Locksmyran 
växer glesgröe i ett jämförelsevis rikt bestånd. 
På en tämligen begränsad yta växer 40-50 tu-
vor av detta sällsynta skogsgräs. Bäcken om-
ges av en ordinär, något sumpig barrskog med 
trivial flora. 

Markavvattning som påverkar bäcken 
kan ej tillåtas. 

29 
DALABERGET 
- lokal för sötgräs 

På krönet av Dalabergets östra utlöpare finns 
en växtplats för sötgräs. Berget är uppspruck-
et i mycket stora block vilka ligger kvar nära 
sitt ursprungliga läge, åtskilda av 2-4 meter dju-
pa klyftor. Berget är glest bevuxet med tall, gran 
och glasbjörk. Sötgräset växer på blocken till-
sammans med skogsbräken, stensöta, hallon 
och rönn. Förekomsten uppgick 1984 till ca 21 
tuvor med sammanlagt ca 85 blommande strån. 

Sötgräset är i Sverige inskränkt till södra 
och mellersta Norrland och betraktas f n som 

B 
III/1 
16 G SO  

B 
II/2 
16 G SO 
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sårbart. Skogsbruk på berget bör bedrivas med 
stor försiktighet. Växtplatsen bör undantas från 
avverkning. 

30 
LILLÅSEN 
- lokal för sötgräs 

B 
111/ 2  
16 G SO 

På Lillåsens sydvästsluttning finns en liten fö-
rekomst av det sällsynta sötgräset. Arten väx-
er här bland blocken i öppen blockterräng i 
sluttningen, enbart på den del av blockfältet 
som skuggas av omgivande skog. Förekomsten 
uppgick 1984 till ett tiotal tuvor. 

Stor försiktighet bör iakttas vid skogsbruk 
i området. Blockmarken bör undantas från av-
verkning. 

31 
	

BH 
SJÖSMYRSJÖN 
	

III/ 1 
- lokal för sötgräs 	16 G SO 

Bäcken från Sjösmyrsjön rinner vid utloppet 
genom en mycket trång dal, belamrad med sto-
ra block mellan vilka bäcken söker sig fram. 
Omgivningarna intas av en medelåldrig tät 
grandominerad blandbarrskog, som skuggar 
blockmarken i dalbotten. Sötgräset växer på 
höga och låga block tillsammans med lopplum-
mer och olika ormbunkar, av vilka särskilt topp-
låsbräken bör framhållas. 

Stor försiktighet bör iakttas i samband med 
skogsbruk utmed bäckravinen. Skuggande träd 
bör lämnas. 

32 
	

BH 
RIKKÄRR VID 
	

III / 1 
HALVFREMYRAN 16 G SO 
- rikkärr 

Ca 100 meter sydost om Halvfremyran finns 
ett litet rikkärr, knappt 2 ha stort men med 
överraskande artrik flora. Till det 60-tal kärl-
växtarter, som påträffats i kärret, hör bl. a. or-
kidéerna tvåblad, ängsnycklar och myggbloms-
ter samt gräsull och tibast. 

Dikning som påverkar kärret kan inte til-
låtas. Det är viktigt att andra ingrepp, som kan 
påverka den rika floran, undviks. 

33 
	

BH 
BÄCK MELLAN 
	

II/ 1 
PäIÖRTTJÄRN 
	

16 G SO 
OCH BJÖRNSJÖN 
- lokal för glesgröe 

Längs den lilla bäcken, ungefär mitt emellan 
Mörttjäm och Björnsjön, växer det sällsynta 
skogsgräset glesgröe (Glyceria lithuanica). Gles-
gröet är sällsynt i hela landet, har sin utbred-
ning koncentrerad till södra Norrland och är i 
länet blott känt från ett fåtal lokaler, varav fle-
ra i Bjuråker. 

Mellan Mörttjäm och Björnsjön växer gles-
gröet längs kanten av den knappt meterbreda 
bäcken. Beståndet består av 20-30 glesa, lösa 
tuvor med sammanlagt ett 100-tal strån. Bäck-
en omges av sumpig ordinär barrskog. Där växer 
också strutbräken men floran är i övrigt inte 
särskilt anmärkningsvärd. 

Mot bakgrund av de höga floravärdena är 
det viktigt att dikning eller rensning av bäcken 
inte tillåts samt att skogsbruk kring den bota-
niskt känsliga lokalen bedrivs med stor försik-
tighet. 

34 
	

(B) 
NORRLIA 
	

III/ 1 
- ormgranbestånd 
	

16 G SO  

Vid Norrlia finns ett bestånd av ormgranar som, 
sedan den största granen blåste omkull i mit-
ten av 1980-talet, består av ett fåtal unga ex-
emplar. Ormgranen har genom en genetisk för-
ändring förlorat sin förmåga att bilda normala 
grenar. Eftersom sidogrenar inte utvecklas kan 
ormgranarnas grenar med litet god vilja liknas 
vid ormar. Förekomsten är främst en skogsbio-
logisk kuriositet. 

35 
SÖRLIA 
- öppen hagmark 

I byn Sörlia finns en 0,7 ha stor öppen hag-
mark i skuggig östsluttning. Marken intas av 
friskäng av rödventyp, tuvtåtelfuktäng och 
ljunghed. I ena kanten finns spridda björkar 
och tallar. Floran i fältskiktet är artrik med 
dvärglummer och slåtterblomma som intressan- 

KB 
III / 1 
16 G SO 
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taste  inslag. Dessutom växer här svartfryle, 
stagg, blekstarr och ormrot. 

Vid inventeringen 1987 var marken obe-
tad. Betet har dock tidigare varit kontinuerligt 
och långvarigt och markägaren planerade att 
återuppta det igen. Inga spår av konstgödsel 
eller andra ingrepp märks. 

39 
DYRVALLEN 
- välbevarad fäbod 
med intressant 
hagmarksflora 

KBF 
II/ 1 
16 H SV 

Betesmarken i Sörlia är värdefull, då flo-
ran är representativ för magra betesmarker. 
Hävden måste upprätthållas för att inte hag-
marksfloran skall försvinna. 

36 
MIDDAGSBERGET 
- lokal för oxbär 

B 
II/1 
16 G SO  

Nedanför branten på det 204 meter höga Mid-
dagsberget växer oxbär som är mycket sällsynt 
i länet. I Hälsingland är arten i vilt tillstånd 
känd från ytterligare blott två-tre lokaler. 

37 
DJUPDALSMYRAN 
- rikkärr  

Djupdalsmyran intar botten av en smal och djup 
dal norr om Djupberget. I myrens östra del, som 
omger en liten bäck, finns ett välutvecklat rik-
kärr med intressant flora. Bl.a. växer här gräs-
ull, kärrull, dytåg och odonvide. 

Den kalkpåverkade vegetationen motiverar 
att myren skyddas. Dikning kan inte tillåtas. 

38 
	

BH 
ENRISMYRAN 
	

III/ 1 
- backkärr 	16 G SO 
med rik flora 

Enrismyran är ett litet backkärr i talldomine-
rad, relativt ung barrskog. Kärret ligger i syd-
sluttning mot Norra Dellen, sannolikt med 
gynnsamma klimatiska betingelser och berikat 
av rörligt markvatten. 

Floran i kärret är jämförelsevis rik. Till de 
intressantare arterna hör dvärglummer, dytåg, 
grönstarr, gräsull, ängsnycklar och myggbloms-
ter. 

Dikning som påverkar kärret kan inte til-
låtas.  

Dyrvallen är mycket vackert belägen i Dyrvalls-
åsens sydsluttning i skogslandskapet högt över 
Norra Dellen. Vallen saknar vägförbindelse men 
de gamla vallstigarna finns kvar och utnyttjas 
för den vandringsled - Vallstigen - som passe-
rar fäboden. Dyrvallens byggnader är till störs-
ta delen välbevarade och oförvanskade. Även 
trägärdsgårdar och fägata har bevarats och un-
derhållits. 

Dyrvallen omges huvudsakligen av en träd-
och buskbärande hagmark även om minimala 
hackslåttytor förekommer vid några av bostu-
gorna. Enstaka stora granar, enbuskar och 
några vackra rönnar finns spridda i vallområ-
det. I fältskiktet återfinns flera växter som vitt-
nar om lång och kontinuerlig hävd t ex ängs-
nejlika, pillerstarr, luddhavre, stagg och bock-
rot. 

Dyrvallen hör till de finaste och mest ge-
nuina fäbodarna kring Dellensjöarna. Vallen 
sköttes genom fårbete fram till 1987, men där-
efter är den blygsamma hackslåtten kring bo-
stugorna den enda hävd som återstår. Förut-
om fläckvisa spår av gödselpåverkan är Dyr-
vallen opåverkad av störande ingrepp. 

Det är av stort natur- soch kulturhistoriskt 
värde att Dyrvallen vårdas och bevaras i ett så 
ursprungligt skick som möjligt. Det ostörda lä-
get och betydelsen för friluftslivet stärker beva-
randevärdet. En återupptagen beteshävd vore 
av stort värde ur naturvårdssynpunkt. 

40 a,b 
DYRVALLS STORMYRAN 
OCH DYRVALLSTJÄRNEN 

blötmyrar 	HG 
III/1 
16 H SV 

Stormyran och Dyrvallstjärnen är två separata 
men närbelägna myrenheter med en samman-
lagd yta på 63 ha. Myrarna ligger på en höjd-
platå och avvattnas mot norr. Båda domineras 
av släta, öppna lågstarrkärr. Blöta mjukmattor 
har stor utbredning och dessutom finns flera 
gölar. Myrarna är i första hand av hydrologiskt 

BH 
III/ 1 
16 G SO 
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GLFKZB 
1/2 
Riks-N 
Riks-F 
15 H NV 
16 G SO 
16 H SV 

intresse. Trots att förutsättningarna förefaller 
goda är fågellivet tämligen fattigt. 

Dikning som påverkar myrarna kan ej til-
låtas. 

41 
HÖGTOMT 
- fridlyst tall 

B 
NM 
16 G SO  

Vid skolhuset i Högtomt står en tall, fridlyst 
1968. Naturminne. 

44 
DELLENBYGDEN 

sjölandskap 
och odlingsbygd 
av riksintresse 
för vetenskaplig 
naturvård, 
rörligt friluftsliv 
och för fritidsfiske 

42 
	

B 
GRYTTJESBERGET II/1 
- sydväxtb erg 
	

16 G SO 

I Gryttjesbergets sydostsluttning  firms  det tro-
ligen främsta exemplet på en lokal med lund-
och sydväxtvegetation i Dellentrakten, känd se-
dan gammalt som växtplats för lind och alm. 
Som ytterligare exempel på för trakten mer el-
ler mindre främmande inslag kan nämnas 
myskmåra, vårärt, trolldruva, underviol och 
topplåsbräken. 

Den intressanta vegetationen och koncen-
trationen av sällsynta och krävande arter ger 
Gryttjesberget betydande skyddsvärden. Det är 
därför viktigt att ingrepp, som kan skada vege-
tation och flora, undviks. 

43 
GOTTLAND 
- rik lundflora 

Gottland är en klassisk lundlokal väster om 
Delsbo. Många är de botanister som studerat 
den avvikande floran och lokalen är omnämnd 
redan av prosten Lenaeus i "Delsbo Illustrata" 
1764. 

Till de mer anmärkningsvärda inslagen hör 
alm, lind och skogssvingel (enligt uppgift är lin-
den numera utgången). Stinksyska, strutbrä-
ken, måbär, tibast och blåsippa tillhör också 
floran. Genom området rinner en liten bäck. 

Gottland har tyvärr skadats av avverkning-
ar och den intressanta lövskogen friställts. Be-
hovet av vårdåtgärder bör utredas.  

Dellensjöarna med omgivningar är av riksin-
tresse för naturvård och friluftsliv. Detta moti-
veras främst av den märkliga geologin, det vär-
defulla kulturlandskapet, det natursköna land-
skapet och goda förutsättningarna för bad och 
annat rörligt friluftsliv. Dellensjöarna är dess-
utom, tillsammans med Svågan, ett vattenom-
råde av riksintresse för fritidsfisket. Både Söd-
ra och Norra Dellen är oligotrofa sjöar med rent 
och klart vatten. Sjöarna är välbuffrade och har 
året runt ett pH kring 7. 

Dellensjöarna inramas åt alla håll av höga 
berg och bildar ett i förhållande till omgivande 
terräng tydligt nedsänkt bäcken. Särskilt mar-
kant är detta norr om Dellensjöarna där ber-
gen hastigt reser sig från Norr-Dellens 42 me-
ter till 300 meter eller mer. 

Dellenbäckenets geologi är intressant och 
omtvistad. Den tidigare uppfattningen, att bäck-
enet bildats genom vulkanisk aktivitet under 
krita eller tertiärtiden, anses inte längre vara 
den riktiga. Vulkanismen skulle ha haft sitt cen-
trum på Norrbonäset och Dellenbäckenet skul-
le ha bildats genom insjunkning av vulkankra-
tern - en caldera. 

Senare års forskning har dock visat att Del-
lenbäckenets ursprung snarare står att finna i 
ett stort meteoritnedslag. Vid kollisionen kas-
tades stora mängder material ut åt sidorna. Ge-
nom den chockvåg och höga värmeutveckling 
som uppstod vid nedslaget skedde samtidigt en 
omvandling av de ursprungliga bergarterna. 
Urberget förglasades till lava- och tuffliknande 
bergarter och det omgivande berget sprack upp. 
Den bergart som täcker en stor del av Norr-
bonäset och också fortsätter ett stycke under 
Dellarna kan ha ett något varierande utseende 
men sammanfattas under namnet dellenit. 

Delleniten upptäcktes först i en rullstens-
ås i Norduppland. Med hjälp av moränens 
blockspridning kunde så småningom bergart-
ens fasta klyft lokaliseras till Dellenområdet. 
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Detta skedde 1886. Arbetet och omständighe-
terna bakom fyndet har utförligt beskrivits av 
G Lundquist (1963) i beskrivningen till jordarts-
kartan. 

Dellenbygden är sedan länge ett välkänt 
turistlandskap med storslagen och kulturhis-
toriskt värdefull odlingsbygd. Kring centralor-
ten Delsbo finns ett sammanhängande jord-
brukslandskap med över 20 byar och stora kul-
turhistoriska och landskapsestetiska värden. 
Liknande kvaliteter uppvisar också Norrbo och 
Hålsjöby. På flera ställen runt Norra Dellen finns 
förnämliga naturbad med långgrunda sand-
stränder, t ex vid Fönebo,  Ora  och Norrbo. Del-
lenbygden hör till länets mest värdefulla områ-
den för turism och rörligt friluftsliv. 

Dellensjöarnas biologiska värden är bety-
dande. Tack vare hög vattenkvalitet och ett väl-
buffrat vatten utan alltför omfattande belast-
ning av föroreningar, förekommer i sjöarna 
bl.a. fyra kräftdjur vilka betraktas som istids-
relikter. De är samtliga beroende av rent syr-
gasrikt vatten. Av särskilt stort intresse är Del-
lensjöamas snabbväxande insjööring. Den är 
viktig både som biologisk resurs och för frilufts-
livet. I många av de vattendrag, som mynnar i 
Dellensjöama, har biotopförbättrande åtgärder 
vidtagits för att dellenöringens reproduktion 
skall tryggas. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av 
de viktigaste naturvårdsobjekten i Dellenom-
rådet. 

44a 
ANDERBO 
- äng med 
intressant flora 

Söder om landsvägen finns en äng med rik flo-
ra. Den blott 0,5 ha stora ängen har sannolikt 
tidigare varit en öppen hagmark, men ingen hävd 
har förekommit sedan slutet av 1970-talet. Här 
finns gott om gran- och björkplantor, enstaka 
aspar och rönnar samt spridda enar och sälg-
buskar. Trots igenväxningen är floran rik på in-
dikatorarter för hävdad och ogödslad mark. Av 
särskilt intresse är den rika förekomsten av 
brudsporre. Stor blåklocka, rödklint, fläckigt 
nyckelblomster, bockrot, ormrot, ängsvädd och 
vanlig låsbräken är andra intressanta inslag. 

Den rika floran vid Anderbo är hävdbero-
ende. Om den skall kunna bibehållas är regel-
bunden hävd nödvändig. 

44b 
GRAVFÄLT 
VID NORRBO 
- intressant torrängsflora 

Kring gravfältet i Norrbo och vid den 1799 bygg-
da kyrkan förekommer en intressant torrängs- 

BL 
III/1 
16 G SO  

BKLF 
II/1 
16 G SO  

Norrbo vid norra Dellen. Foto: Anders Malmborg 
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Per Stabbe vid Norrbo kyrka. 

vegetation. Av särskilt intresse är den relativt 
rika förekomsten av sanddraba. Andra typiska 
torrängsarter som påträffats är sandnarv, back-
starr, backförgätmigej och rödkämpar. Vegeta-
tionstypen är ovanlig i Hälsingland. Intill Norr-
bo kyrka står två märkliga och mycket gamla 
tallar, benämnda Per Stabbe och Per Sto. Den 
senare är död men Per Stabbe lever fortfarande, 
om än med nedsatt vitalitet. 

Området kring Norrbo kyrka och by är ock-
så av stort kulturhistoriskt intresse. Det finns 
både ur natur- och kulturhistorisk synvinkel ett 
starkt intresse av att bibehålla den ursprungli-
ga miljön i området. 

Foto: Peter Ståhl 

Dellenit har utnämnts till landskapssten 
för Hälsingland. 

44d 
	

BLF 
FJÄLLGATAN 
	

111 /1 
- intressant 
	

16 H SV 
naturgranskog 

På sluttningen mot norra Dellen vid Fjällga-
tan finns ett 8,3 ha stort bestånd av grov och 
högrest granskog. Skogen har undantagits från 
skogsbruk och sparas som bolagsreservat av 
markägaren (Iggesunds Bruk) MoDo Skog AB. 

44c 44e KBL G 
SYLTAVIKEN I/1 STÖMNE II /1 

- fyndplats 
för dellenit 

16 G SO - värdefull hagmark 16 G SO 

På östra Syltaviksudden, ostnordost om Norrbo 
kyrka, gjordes 1888 det första fyndet av dellenit 
i fast klyft. Därvid kunde ursprunget för denna 
märkliga bergart äntligen fastställas. Här kan 
bergarten fortfarande studeras. Hällarna är pe-
larformigt förklyftade på ett basaltliknande sätt. 
Området bör undantas exploatering, eventuellt 
fridlysas. 

De knappt tre ha stora natursköna betesha-
gar, som finns i Stömne, består huvudsakli-
gen av öppen hagmark men till en tredjedel 
också av betad skog. Marken är sten- och 
blockrik. Förutom höstlåsbräken innehåller 
hagarna inga mer anmärkningsvärda ängsväx-
ter men stagg, bockrot, liten blåklocka och 
prästkrage kan nämnas. Marken förefaller vis-
serligen ha hävdats under mycket lång tid men 
betestrycket är hårt och betespåsläppet sker 
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tidigt på året, vilket kan förklara den relativt 
artfattiga floran. 

Området är rikt på spår från äldre tiders 
hävd, t ex delar av stengärdsgårdar, äldre åker-
strukturer, odlingsrösen och en lada. 

44h 
HÅLSJÖHOLMEN 
- lokal för dellenit 

G 
1/NR 
16 G SO 
16 H SV 

Hagmarken i Stömne är värdefull, bl.a. 
beroende på rikedomen av kulturhistoriskt in-
tressanta lämningar. Den bör därför bevaras i 
ett så ursprungligt skick som möjligt som ett 
representativt exempel på en välhävdad öppen 
hagmark i denna del av länet. 

44f 
MORASJÖN 
- fågelsjö 

ZBLF 
III / 1 
16 G SO  

Morasjön är en eutrof sjö i odlingslandskapet 
norr om Delsbo. Stränder och vattenområden, 
särskilt vid sjöns östra och västra ände, är ve-
getationsrika. Här förekommer bl. a. de eutrofa 
vattenväxterna stor andmat och vattenblink. 

Morasjöns fågelliv är förhållandevis rikt 
med många par svarthakedopping och skägg-
dopping samt vigg, rörhöna, sothöna och en stor 
skrattmåskoloni. I de omgivande hag- och busk-
markerna ses eller hörs regelbundet bl.a. ro-
senfink, gräshoppssångare, hornuggla och or-
tolansparv. 

44g 
SJÖMYRASJÖN 
- fågelsjö 

Sjömyrasjön, ett par kilometer öster om Mora-
sjön, är utdikad och i det närmaste igenvuxen. 

Sjön har varit en förnämlig fågellokal, men 
den har försämrats i takt med att den vuxit igen. 
Trana hör dock till häckfåglarna samt, åtmins-
tone vissa år, även småfläckig sumphöna. Un-
der våren tjänstgör den forna sjön som rastlo-
kal.  

Hålsjöholmen är den bäst tillgängliga lokalen 
för ett närmare studium av dellenbergarterna 
vilka går i dagen på öns västra del. Ön, blott 
5,7 ha stor, har aysatts som naturreservat till 
skydd för dellenitförekomsten. Bergarten före-
kommer här som en breccia med bitar av ur-
berg och förglasat urberg samt lavalik med flyt-
strukturer. Delleniten är här starkt skivformigt 
förklyftad. 

Det är bl.a. förbjudet att skada hällarna 
och föra bort lösa stenar från reservatet. 

441 
	

ZBLF 
HÅLSJÖ VIKEN 
	

II/1 
- fågellokal 
	

16 G SO 
16 H SV 

Hålsjöviken, som ligger skyddad innanför Hål-
sjöholmen, är vegetationsrik, huvudsakligen 
bevuxen med säv- och starrvassar. Av betydan-
de botaniskt intresse är förekomsterna av de 
eutrofa och sydliga arterna blomvass, dyblad 
och plattstarr. 

Hålsjöviken är framför allt en god fågello-
kal. Ett 20-tal par skäggdopping, 5-6 par svart-
hakedopping, vigg och sothöna räknas till häck-
fåglarna. Ett stort antal and- och vadararter 
har dessutom noterats under sträcket. Hålsjö-
viken tillhör kommunens mest besöksvärda få-
gellokaler. Den stora skrattmåskoloni, som ti-
digare fanns i viken, har av okänd anledning 
försvunnit eller åtminstone minskat betydligt. 

44j 
	

B 
FINNKLACK 
	

III/1 
- intressant flora 	16 H SV 

III/1 
16 G SO 

Vid berget Firmklack ett stycke ovan Dellen-
stranden finns en av de mest intressanta bo-
taniska lokalerna i Dellenområdet. Den består 
av igenväxta hag- eller ängsmarker med en 
lundartad flora. Särskilt intressant är den rika 
förekomsten av den i länet mycket sällsynta des-
meknoppen. Andra rariteter är skelört, mysk-
måra och skuggviol. Ett stort antal mindre all-
männa lundväxter förekommer dessutom. 
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FB 
III/1 
16 H SV 

B 
III/1 
16 H SV 

441 
BORGARBERGET 
- intressant flora, 
utsiktspunkt 

47 
RÖDHÄLLSBERGET 
- sydväxtb erg 
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44k 
	

BH 
HALLBODAL 
	

III/1 
- botaniskt 
	

16 H SV 
intressanta bäckraviner 

Två bäckraviner vid Hallbodal är botaniskt in-
tressanta. Den ena mynnar i Tannabäcken en 
knapp kilometer öster om Hallboviken. I denna 
djupa ravin finns flera intressanta inslag bl.a. 
trolldruva, skuggviol, dvärghäxört, strutbräken 
och lundarv. En del skrot har tyvärr tippats 
ned i ravinen från vägen ovanför. 

Den andra ravinen löper från Hallboklit-
tens nordvästra sida till södra Hallbovallen. För-
utom att skuggviol saknas är floran i denna 
ravin likartad. Flera källarter som gullpudra, 
källarv och fjälldunört förekommer i stället. Ra-
vinen bör städas. 

Långby-Söräng ingår i riksintresseområdet 
kring Dellensjöarna. 

46 
	

B 
TANNAKLITTEN 
	

III/1 
- bergbrant 
	

16 H SV 
med rik flora 

Tannaklittens branta sydostsida uppvisar en rik 
flora med flera intressanta växter. I klippstu-
pen växer tjärblomster, bergglim, lind och ett 
antal klippspringsormbunkar. I granskogen 
nedanför stupen förekommer bl.a. dvärghäxört, 
underviol och skuggviol. 

Det är viktigt att särskild hänsyn tas till 
de stora botaniska värdena. Branten och den 
intressanta granskogen bör undantas från kal-
avverkning. 

Vid Tutberget, Borgarberget och Västergårds-
berget i Södra Dellen är stränderna branta. De 
består delvis av klippstränder som lodrätt stu-
par mot sjön. Floran i de branta bergmassiven 
har intressanta inslag. Utsikten från Borgar-
bergets topp över Dellen är storslagen. 

45 
	

KLZ 
LÅNGBY-SÖRÄNG 11/2 
(norr om Näsviken) Riks-N 
- ursprungligt 
	

16 H SV 
odlingslandskap 

Nordväst om Näsviken utbreder sig ett öppet 
och mycket tilltalande jordbrukslandskap i en 
småbruten och delvis kraftigt kuperad sjöbot-
tendal. Här finns flera byar och området upp-
visar en ålderdomlig odlings- och bebyggelse-
struktur av stort kulturhistoriskt värde. Hela 
bygden inramas av skogklädda berg. Byarna 
skiljs åt av små bergknallar och sänkta sjöar. 

I f d Västertjärn (Långbytjärn), mellan 
Långby och Kalvhaga, har begränsade försök 
gjorts att restaurera sjön och samtidigt utvin-
na jordförbättringsmedel. Sjön är en tämligen 
god fågellokal.  

Rödhällsbergets sydexponerade brant och slutt-
ningen nedanför berget hyser en artrik och in-
tressant flora. Här finns flera typiska sydbergs-
växter t ex kungsljus, stor blåklocka, backdun-
ört, slåtterfibbla, getrams, pipdån, lind och 
springkorn. I den branta blandskogen nedan-
för stupet är vegetationen lundartad med troll-
druva, vårärt, underviol, skogstry och skogs-
fru. 

De stora botaniska värdena kräver särskild 
hänsyn i samband med skogsbruk och annan 
markanvändning. 

48 
	

KL 
HJORTSTAVALLEN 11/2 
- fäbodvall 
	

16 H SV 

Hjortstavallens fäbod är bevarad i ett förhål-
landevis ursprungligt skick med fäbodstugor-
na samlade i en tät bybildning. En av vallstu-
gorna anses vara socknens mest ursprungliga 
fäbodstuga, oförändrad såväl utvändigt som in-
vändigt. 

Det är både ur natur- och kulturhistoriskt 
perspektiv angeläget att vallen vårdas och bi-
behålls i ett så ursprungligt skick som möjligt. 
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De omgivande markerna bör hävdas 
öppna, fria från skog och uppväxande 

och hållas 
sly. 52 

HÄLSINGTUNA 
HÖG 

KLGFBZ 
1/2 
Riks -N 

49 HG - värdefull 15 H NV 
STORMYRAN II/1 jordbruksbygd med 16 H SV 
- excentrisk mosse 
med gölar 

16 H SV höga naturvärden 

Stormyran norr om Gansesjön är en orörd ex-
centrisk mosse med tydligt differentierade 
strängar och höljor. Kring mossens centrum  
firms  10-15 gölar. Mossen, som är glest skogs-
bevuxen, omges delvis av lagg och svag kant-
skog. Myrtypen, som är representativ för regio-
nen, är här ovanligt välutvecklad. 

Det är viktigt att myren undantas från ex-
empelvis skogsgödsling. Dikning, eller andra 
ingrepp som påverkar myren, kan inte tillåtas. 

50 
	

KBL 
STEG 
	

III/1 
- björkhage 	16 H SV 

Kring Stegsbäcken i Steg hävdas en liten hag-
mark, belägen mellan byvägen och E 4. Den 
blott 0,5 ha stora hagen har ett glest björkdo-
minerat trädskikt. Av arter som indikerar lång-
varig hävd märks framför allt kattfot, ormrot, 
stagg och luddhavre. Hävden har varit något 
för svag vilket inslaget av skogsarter i fältskik-
tet påvisar. Marken har aldrig konstgödslats. 

Björkhagar är en ovanlig naturtyp i denna 
del av länet. Då dessutom björkhagen i Steg är 
kontinuerligt hävdad och fri från störningar är 
det angeläget att den bevaras. Förutsättningen 
för att naturtypen skall bestå är att hävden upp-
rätthålls. 

51 
	

B 
CEMBRATALL 
	

III/NM 
VID NÄSVIKEN 
	

16 H SV 
- fridlyst träd 

Vid Näsviken, utmed landsvägen mellan Hög 
och Bjuråker, finns en cembratall som skyd-
dats som naturminne. Tallen fridlystes 1957. 
Cembratall, med fem 5-7 cm långa barr i bun-
tar, har östlig utbredning och förekommer i 
Sverige som prydnadsträd. Tallens frön är vik-
tig föda för den smalnäbbade nötkråkan, som 
därför ofta kan ses i villaträdgårdar. 

Bygderna kring Hälsingtuna-Hög var mot slu-
tet av folkvandringstiden hela Norrlandskustens 
kulturella tyngdpunkt. Tingshögen i Hög är ett 
påtagligt vittnesbörd om detta. Fynd i högen 
vittnar bl.a. om bygdens roll som förbindelse-
länk mellan norska Tröndelagen och svenska 
Mälardalen. 

Eftersom kontakten med havet varit avgö-
rande för bygdens betydelse är det lätt att före-
ställa sig hur tyngdpunkten p g a landhöjning-
en successivt förskjutits allt längre mot öster, 
med början i Hög, via Hälsingtuna till Hudiks-
vall. Läget har varit avhängigt kontakten mel-
lan transportleden åsen (Hallstaåsen) å ena si-
dan och vattnet å den andra. Denna förskjut-
ning har, precis som längs övriga Östersjökus-
ten, varit gradvis tvingande och oplanerad. 

De rika jordbruksbygderna i Hälsingtuna 
och Hög ligger i övergångszonen mellan den 
norrländska bergkullterrängen och det flack-
are kustlandskapet. Byarna ligger samlade i 
höjdlägen, antingen vid viktiga knutpunkter el-
ler i kanten mot de omgivande skogklädda ber-
gen. 

Centralt i dalstråket löper den skogbevux-
na Hallstaåsen (en del av Hudiksvallsåsen) i 
sydost-nordvästlig riktning. Den brukade slät-
ten upptar dock den största ytan. Den ligger 
till största delen lägre än 25 m ö h och består 
huvudsakligen av styv, grå postglacial lera. Den 
har tagits i bruk under de senaste 3 000 åren 
efter att ha frilagts ur havet genom landhöj-
ningen. 

Ingenstans längs den svenska Bottenhavs-
kusten förekommer skalgrusbankar så rikligt 
som i Hudiksvallstrakten. Alldeles intill Högs 
kyrka påträffas en av dem. Skalgrusbankarna, 
som avlagrades i Litorinahavet för drygt 5 000 
år sedan, domineras av blåmusslor m fl salt-
vattensmollusker. 

Vegetationen är extremt kulturpräglad, 
med barrskog på åsen, randfältet och dalsidor-
na och med odlad jord, slåtter och betesmarker 
i övrigt. Lundvegetationen har ibland fått en 
intressant utveckling på skalgrusjordarna, ex- 
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empelvis på Forsberget intill Tunasjön (se ob-
jekt 52 d). 

Hälsingtuna-Hög är ett mycket vackert och 
åskådligt exempel på bebyggelseutvecklingen 
vid en landhöjningskust, dessutom med en 
maximal kontinuitet bakåt i tiden. Åsen har vi-
dare rent vetenskapliga värden, där den en lång 
sträcka på ett ovanligt vis nätt och jämt tittar 
upp ur sedimentmassorna. 

Hälsingtuna - Hög är av riksintresse för 
både naturvård och kulturminnesvård. 

52a 	 KBL 
VÅLSTA 
	

II/1 
- öppen hagmark 
	

15 H NV 
16 H SV 

Vid byn Vålsta i Hög finns en öppen hagmark, 
vackert inramad av åkermarker och skog. I den 
2,5 ha stora hagen, delvis omgiven av trä- och 
stengärdsgårdar, fmns äldre åkerstrukturer, od-
lingsrösen, husgrunder och gravhögar. I fält-
skiktet  firms  hävdgynnade växter som låsbrä-
ken, slåtterfibbla, luddhavre, stagg, ormrot och 
kattfot. 

Marken har hävdats mycket länge, förr som 
slåttermark men under senare tid med bete. 
Inga tecken kan märkas på att konstgödsel 
använts i hagen eller andra störande ingrepp 
förekommit. Däremot har hävden under sena-
re år tidvis varit för svag. 

Hagmarken vid Vålsta är värd att vårda 
och bevara, bl.a. för sin flora och de intressan-
ta kulturhistoriska lämningarna. Floran är be-
roende av att hävden inte upphör eller blir för 
svag. Den fortsatta hävden bör säkerställas. 

52b 
	

GLKF 
HALLSTAÅSEN 
	

I/1 
- rullstensås 	15 H NV 

16 H SV 

Hudiksvallsåsen, som på kustslätten vid Hu-
diksvall i bästa fall märks som en låg sand-
bank, höjer sig vid Mo till imponerande höjd 
och bredd - Hallstaåsen. Vid Hög reser den sig 
30-40 meter över slätten och delas på en kilo-
meterlång sträcka av en åsgrav i två branta 
parallellryggar. 

Åsmaterialet är mycket omväxlande, från 
mellansand till stora block. Av speciellt intres-
se är förekomsten av dellenitblock vilken kan 
uppgå till hela 9 % av blockmaterialet i åsen. 

Hallstaåsen har under lång tid utsatts för 
omfattande grustäktsverksamhet varigenom 
stora delar av åsen grävts bort. Den gamla 
landsvägen, förbindelseleden mellan kusten och 
inlandet, på åskrönet är också delvis bortgrävd. 

Hallstaåsen är rik på fornminnen, särskilt 
gravfält och gravhögar från järnåldern. Åsen är 
av central betydelse för landskapsbilden i Högs 
och Hälsingtunas odlingsbygder. 

Hallstaåsen är skyddsvärd. Den viktigaste 
delen av åsen omfattas av ett interremistiskt 
naturvårdsförordnande. Arbetet med att ge åsen 
ett permanent skydd pågår. Hudiksvalls kom-
mun har utarbetat en åsvårdsplan som syftar 
till att bevara och restaurera delar av huvud-
åsen. 

52c 	 KBL 
OPPEGÅRDEN 
	

I/1 
- öppen hagmark 
	

15 H NV 
16 H SV 

Till Oppegården i Hög hör en 2 ha stor öppen 
hagmark med bara ett fåtal björkar, aspar och 
enar. Betesmarken innehåller flera hävdgynna-
de arter, t ex slåtterfibbla, kattfot, vårfingerört, 
stagg, ormrot, rödklint och luddhavre. Andra 
intressanta arter är gullklöver, nagelört, har-
mynta och tjärblomster. 

Hagen vid Opp  egården hör till de fodermar-
ker i länet som har den allra längsta hävdkon-
tinuiteten, med en hävdhistoria som troligen 
sträcker sig tillbaka till yngre järnåldern. Såväl 
inom som utanför betesmarken finns fornläm-
ningar och andra kulturhistoriska spår som äld-
re åkerstrukturer och odlingsrösen. En hölada 
finns i hagen. Vid inventeringstillfället 1987 
betades marken av ungdjur med god till mått-
lig intensitet. 

Oppegårdens naturbetesmark är mycket 
värdefull p g a stora floravärden med flera i lä-
net mindre vanliga arter. Det vackra läget, lång 
hävdkontinuitet och rikedomen på kulturhis-
toriska spår höjer värdet. En förutsättning för 
att floravärdena skall bestå är att hävden upp-
rätthålls. 
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52d 
TUATASJÖN 
POR2DERGET 
- fågelsjö, fornborg 

ZBFL 
II /1 
15 H NV 
16 H SV 

Myren är orörd och naturgeografiskt intres-
sant. Myren bör bl.a. undantas från skogsgöds-
ling och ingrepp som kan påverka vattenbalan-
sen. Dikning kan ej tillåtas. 

Tunasjön var en av de förnämsta fågelsjöarna i 
Hudiksvallstrakten men efter omfattande torr-
läggningsarbeten i Hornåns dalgång och sänk-
ningen av utloppströskeln har sjön kraftigt för-
ändrats. Sänkningen har påskyndat igenväx-
ningen och lett till att öppna vattenytor i stort 
sett saknas under sommaren. 1981 påbörja-
des ett restaureringsförsök varvid en vattenyta 
öppnades nedanför Hälsingtuna kyrka nära 
sjöns utlopp. 

Som fågellokal har Tunasjön bl. a. utmärkt 
sig för sin stora skrattmåskoloni (ca 500 par 
1974). Svarthakedopping, sothöna, sävsånga-
re, rörsångare och ortolanspary har också re-
dovisats som häckfåglar. Tunasjön är även en 
god rastlokal för rovfågel, änder och vadare. 
Sjön kan lättast överblickas från stranden ned-
anför Hälsingtuna kyrka. 

På Forsberget söder om kyrkan finns en 
fornborg, omgiven av en 125 meter lång sten-
mur. Borgen är troligen från yngre järnåldern. 
Sluttningen nedanför bergets sydvästbrant 
innehåller skalmärgel av åtminstone 1/2 me-
ters mäktighet, överlagrad av grus och sand. I 
sluttningen  firms  en kalkgynnad lundvegeta-
tion med snår av try och måbär, några hassel-
buskar och ett örtrikt fältskikt med bl.a. blå-
sippa och underviol. 

Tunasjön med omgivningar är ett värde-
fullt naturvårdsobjekt med zoologiska, botanis-
ka och landskapsestetiska värden. 

Tunasjön ligger i en trakt med stora kul-
turhistoriska värden och intressanta fornläm-
ningar. Sjön med omgivningar har ett stort vär-
de för friluftslivet bl.a. för studier av natur och 
kulturhistoria. Sjöns lättillgänglighet och goda 
förutsättningar för fågelfaunan gör det påbör-
jade restaureringsarbetet särskilt välkommet. 

53 
	

HG 
KALLMYRORNA 
	

III/1 
- koncentrisk 
	

16 H SV 
högmosse 

Kallmyrorna norr om Hallsta är en blott 12 ha 
stor koncentrisk mosse, omgiven både av en 
tydligt aysatt kantskog och lagg. 

54 
	

B 
NORDMYRAN 
	

III/1 
(Nordanmyran) 
	

16 H SV 
- rikkärr 

Nordmyran är ett rikkärr som uppkommit i 
anslutning till en av Hudiksvallstraktens skal-
grusförekomster. 

Myren har dikats i omgångar. Av den ur-
sprungligen 53 ha stora myrytan kvarstår idag 
ca 11 ha. Trots att myren kraftigt förändrats 
genom dikningama kvarstår fortfarande vissa 
botaniska värden. Bl.a. förekommer en artrik 
och välutvecklad brunmossflora. Myren har do-
kumenterats och utförligt beskrivits av Bertil 
Halden (1917). Detta bidrar till skyddsvärdet. 
Få myrar i länet har undersökts så ingående 
som Nordmyran. 

55 
BJÖRNTJÄRNEN 
- fågelsjö 

III/1 
15 G NO  

Björntjärnen är en vegetationsrik tjärn i sko-
gen söder om Delsbo. Den centrala vattenspe-
geln omges av blöta gungflykärr. Tjärnens få-
gelliv är oväntat rikt. Till häckfåglarna räknas 
bl.a. trana, svarthakedopping och flera arter 
änder. Mest anmärkningsvärd är den skratt-
måskoloni som åtminstone har funnits i sjön. 

Dikningar som påverkar sjön bör inte til-
låtas. Sjön bör heller inte i onödan utsättas för 
störningar. 

56 
SVEDJA 
- odlingslandskap 

Svedja by är naturskönt belägen på en höjd-
rygg i en uppodlad dalsänka, omgiven av bran-
ta berg. I området ingår också byarna Prätting-
berg, Västanäng och Oppsjö. 

Landskapsbilden är mycket tilltalande och 
bygden har genom sina delvis välbevarade går- 

LK 
111/2 
15 G NO  
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BGZ 
II/ 1 
15 H NV 

dar och bymiljöer också kulturhistoriska vär-
den. 

57 
	

B 
HEDSTABERGET 
	

III/ 2 
15 H NV 

Hedstaberget bildar mot väster och sydväst en 
mycket brant sluttning, bevuxen med gammal 
granskog. De övre delarna av berget är svalla-
de och av hällmarksnatur. I sluttningen före-
kommer en lundartad vegetation. Bland de mer 
krävande arterna kan nämnas hassel, blåsip-
pa, vårärt och flenört. 

Hedstaberget har åtminstone ett lokalt 
botaniskt bevarandevärde. Det är angeläget att 
skogsbruket i sluttningen bedrivs naturvårds-
inriktat, med hänsyn till floravärdena. 

59 
SMÄLSK 
- skalgrusbank 
med rik flora 

Den smala uppodlade dalgången vid Smälsk är 
en klassisk växtlokal, ingående undersökt och 
beskriven av Bertil Halden (1917). Utmed de 
berg som avgränsar den smala uppodlade da-
len har skalmärgelbankar avsatts, vars kalk-
innehåll skapat förutsättningar för en rik och 
intressant växtlighet. 

Den rikaste floran finns längs den norra 
sydexponerade bergsidan. Nedanför vägen ut-
breder sig här en vacker hassellund där flera 
sydliga lundarter har påträffats, förutom has-
sel bl.a. nejlikrot och vårlök. Till de övriga arter 
som redovisats hör backglim, harmynta, berg-
mynta, gullpudra, brudsporre och trolldruva. 

58 
ÖSTANBRÄCKSSJÖN 
- fågelsjö 

ZB 
III/ 2 
15 H NV 

I hassellunden vid Smälsk har en artrik, 
sydligt präglad snäckfauna påvisats. Kalkpå-
verkan från skalgrusförekomsten och det syd-
exponerade läget gynnar denna djurgrupp. 

Östanbräcksjön nordost om Hudiksvall är ve-
getationsrik, bevuxen med säv och högvuxna 
starrarter och delvis omgiven av myrar. Sjön 
har sänkts vid upprepade tillfällen. Efter den 
senaste utdikningen, som genomfördes så sent 
som 1970, har den aysevärt försämrats som få-
gellokal. 

Svarthakedopping, gräsand, kricka, rörhö-
na, sothöna och skrattmås har bl.a. uppgivits 
som häckfåglar i Östanbräckssjön. Under vår-
sträcket brukar bläsand, sångsvan, blå kärr-
hök, trana, brushane, svartsnäppa, rödbena 
och andra fågelarter observeras. 

Nedanför Gryttjaberget norr om sjön väx-
er rikligt med blåsippa och hassel. 

Östanbräckssjön har framför allt lokala få-
gelskyddsvärden. Mot bakgrund av att jord-
bruksslätternas sjöar i hög utsträckning för-
svunnit eller vuxit igen på grund av sjösänk-
ningar och näringsläckage från omgivande åker-
marker, finns det skäl att utreda förutsättning-
arna för en restaurering av sjön. 

Hassellunden vid Smälsk är en av de bo-
taniskt mest intressanta skalgruslokalema i 
Hälsingland. Lunden har betats. Det är viktigt 
att den fortsatta hävden säkerställs och att has-
seln gynnas genom utgallring av gran och an-
dra skuggande träd. 

60 
RÅBERGS VALLEN 
- levande fäbodvall 
med artrik flora 

KBL 
1/2 
15 G NO 

Råbergsvallen, ca 10 km söder om Delsbo, har 
en hävdhistoria som går tillbaka till 1600-ta-
let. Som mest fanns där nio bostugor med djur-
hållare. 1988 fanns på vallen sju mjölkkor som 
väl hävdade markerna kring bebyggelsen. För-
utom några storvuxna yviga granar och björ-
kar är markerna öppna med en intressant hävd-
formad vegetation. Fältskiktsfloran är artrik 
med bl.a. blåsuga, ängsnejlika, ormrot, katt-
fot, stagg och liten blåklocka. Konstgödsel har 
aldrig använts. 

Vallmiljön är vacker med tidstypiska stu-
gor i gott skick. Råbergsvallen har högsta be-
varandevärde p g a den artrika floran, den långa 
hävdkontinuiteten, den genuina fäbodmiljön 
och friheten från störande ingrepp. För att den 
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Hassellund vid Smälsk. 

artrika floran ska kunna bevaras måste häv-
den bibehållas. 

61 
	

HGZL 
STORMYRAN 
	

II / 1 
(LONKEN) 
	

15 G NO 
ASARMYRORNA 
- orört myrkomplex 

Stormyran-Asarmyrorna är ett mer än 100 ha 
stort myrkomplex mellan Lillvallssjön i söder 
och Nyvallssjön i norr. Komplexet avvattnas hu-
vudsakligen mot Lillvallssjön och får sitt hu-
vudsakliga vattentillskott från berget Kälens 
sluttningar. Myrkomplexet domineras av slut-
tande kärr men även mossepartier ingår. Lo-
kalt förekommer backkärr. Områdets storlek, 
orördhet, hydrologi och fågelskyddsvärden mo-
tiverar sammantaget ett högt bevarandevärde. 
Dikning kan inte tillåtas. Andra ingrepp som 
kan skada vegetation eller andra naturvärden 
är inte förenliga med naturvårdsintresset. 

Foto: Anders Malmborg 

62 
	

BG 
STORBERGET 
	

I/ 1 
- nordbrant 
	

Riks-N 
med sötgräs 
	15 H NV 

Storberget sydväst om Forsa tillhör det sydnorr-
ländska bergkullandskapets utposter mot ös-
ter. Berget är stort och dominerande, reser sig 
mer än 300 meter över sjöarna öster därom och 
bryter markant av mot den flackare kustzonen 
närmast havet. 

Storberget ayslutas mot norr av en 100 
meter hög och drygt en kilometer lång brant, 
uppdelad i vertikala stup och aysatser. Nedan-
för branten utbreder sig ett av de största block-
fälten i Hälsingland med block av ovanligt sto-
ra dimensioner. 

Vid bergets fot sipprar vatten på flera stäl-
len så att fuktiga stråk bildas i skogen, dock 
utan att någon egentlig källa eller bäck före-
kommer. Luften nedanför bergbranten känns 
sval och fuktig även under torra sommardagar. 
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Trots att skogsbruk försvåras i den utom-
ordentligt blockiga terrängen är skogen inte ur-
skogslik, möjligen med undantag för hyllor i ber-
get där enstaka åldriga tallar står kvar. Skogen 
är för övrigt en gles, lågvuxen och medelåldrig 
barrblandskog med fläckvis stort inslag av björk 
och asp. Spår av avverkning  firms  inte. 

I blockmarken finns en av länets rikaste 
förekomster av det sällsynta sötgräset, som 
1981 noterades till inte mindre än 1 500 exem-
plar. Växtplatsen är klassisk, upptäckt av G  Fi-
neman  redan 1883. 

I området växer ytterligare ett sällsynt 
skogsgräs, nämligen skogssvingel. För övrigt 
är kärlväxtfloran tämligen anspråkslös och inte 
särskilt artrik. 

Blockmarken vid Storberget måste fram-
för allt genom den rika förekomsten av sötgräs 
tillmätas stora skyddsvärden. Växtplatsen har 
dock inte enbart ett floristiskt värde utan är 
också ekologiskt mycket intressant. Blockmar-
ken och branten har dessutom ett stort geolo-
giskt värde. Området är av riksintresse för na-
turvård. 

63 
ODLINGSLANDSKAPET 
SÖDER OM FORSA 
- tilltalande 	KLF 
odlingslandskap 	1/2 
med genuin 	Riks-N 
jordbruksbebyggelse 15 H NV 

En central del av odlingsbygden i Forsa socken 
intar den knappt kilometerbreda öppna mar-
kerade dalgång som från Näsviken sträcker sig 
7 km mot sydsydost. Denna gamla sjöbotten-
dal utmärks av en kulturhistoriskt intressant 
bygd med vackra välvårdade hälsingegårdar och 
uppodlade dalsidor, inramat av Storberget och 
de anslutande bergen väster om dalgången. 

Den äldre bebyggelsen ligger i stor om-
fattning kvar på de platser den hade vid stor-
skiftet. Registrerade fornlämningar, traktens 
ortnamn och annat källmaterial ger en anty-
dan om att huvuddelen av de gårdar som är 
kända från historisk tid även kan följas tillba-
ka till järnåldern. 

Trogsta i Forsa. 	 Foto: Anders Malmborg 
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I dalgången ligger flera byar med mycket 
stort kulturhistoriskt värde såväl beträffande 
de enskilda gårdarna som byarnas läge i land-
skapet. Här finns ett stort antal fornlämningar 
och byar med ursprunglig och välbevarad be-
byggelse. Dalen är dessutom praktiskt taget fri 
från störande utspridd bebyggelse. De viktigaste 
byarna är Funsta, Hillsta, Nansta, Trogsta och 
Klångsta. Denna del av bygden är av riksin-
tresse för kulturminnesvården. 

Liknande kulturhistoriska värden finner 
man också i bygden kring Långsjön och Stor-
sjön med Utnäs, Storön, Näset, Stenbo och 
Fränö som särskilt värdefulla områden. Hem-
bygdsgården i byn Fränö är en av Hälsinglands 
få bevarade fyrbyggda gårdar. 

Forsa kyrka är mycket vackert belägen på 
näset mellan Kyrkströmmen i Rolfstaån och 
Kyrksjön. Landskapet, som omger kyrkan, är 
en gammal kulturbygd av stor betydelse redan 
under järnåldern. Stora gravfält på flera håll i 
omgivningarna vittnar om detta. Kyrkan har ett 
dominerande läge och omges av historiska bygg-
nader. Märkligast av dessa är den kvadratiska 
stenbyggnad i två våningar som kallas Gille-
stugan. Den anses vara en av Sveriges äldsta 
profanbyggnader. 

Forsabygden hör till de äldsta och bäst 
bevarade kulturbygderna i Gävleborg. Det om-
växlande och till stor del öppna landskapet, in-
ramat av sjöar och höga berg, har stora skön-
hetsvärden. Det är därför av stort intresse att 
området hävdas och vårdas på ett sådant sätt 
att de kulturhistoriska värdena bevaras och 
landskapets öppenhet bibehålls. 

Forsabygden är av riksintresse för natur-
vård. 

63a 
FUNSTA 
- björkhage 

Funsta by är vackert belägen på en höjd norr 
om Funstasjön. I sydsluttning mot sjön finns 
en 1,2 ha stor björkhage, omgiven av åkrar. 
Marken i hagen är stenig och förutom björk väx-
er där några granar och rönnar samt dessutom 
spridda enbuskar. Av hävdgynnade kärlväxter 
finns kattfot, rödklint, stagg och bockrot. 

En ängslada, några husgrunder och  gray-
högar utgör de kulturhistoriska inslagen i ha-
gen. Vid inventeringstillfället 1988 var marken 
väl hävdad genom fårbete och gav dessutom 
intryck av att ha mycket lång kontinuitet som  

fodermark. Hagen är fri från alla former av stö-
rande ingrepp. 

Björkhagen i Funsta är en god represen-
tant för naturtypen björkhage och är värdefull 
att bevara. Förutsättningen för att så skall kun-
na ske är att hävden inte upprätthålls. 

64 
FJÄLLMYRAN 
(Hudiksvall) 
- intressant mossetyp 

HG 
III/1 
15 H NV  

Fjällmyran är ett litet mossekomplex med skogs-
klädda tallmossar och ett centralt ensidigt slut-
tande mosseparti med raka strängar. Myren är 
trots närheten till Iggesund och Hudiksvall opå-
verkad av dikning. Myren är i huvudsak av hy-
drologiskt och naturgeografiskt intresse. My-
ren bör därför förbli orörd. Dikning kan ej tillå-
tas. 

65 
	

BGF 
RASSELMYRBERGET 111/ 2  
- lundvegetation 	15 H NV 

På Rasselmyrbergets västsida, i sluttningen mot 
Vikarsjön, ligger en oskadad skalgrusbank. 
Sluttningen utmärks av en mycket frodig lund-
vegetation där bl. a. underviol, vårärt, skogsvick-
er, tibast, ormbär och trolldruva skvallrar om 
den rika jordmånen. I bottenskiktet märks dess-
utom den för goda jordar karaktäristiska krans-
mossan (Rhytidiadelphus triquetrus). 

Området kring Vikarsjöns nordstrand, 
Rasselmyrberget och ängsmarkerna väster och 
norr om berget är ett lättillgängligt och upp-
skattat utflyktsmål på grund av sin omväxlan-
de och vackra natur. Rasselmyrbergets sydslutt-
ning är botaniskt och geologiskt värdefull med 
en för hälsingekusten typisk skalgrusflora. 
Täktverksamhet eller andra skadliga ingrepp 
strider mot naturvårdsintresset. 

66 
SANDREVELN 
- fågelskyddsområde 

Hudiksvallsåsens samband med mellansveriges 
stora åsar är inte klarlagd, men alldeles up-
penbart är det däremot att åsen visar sig för 

KLB 
III/1 
15 H NV 

ZG 
III/DSO 
15 H NV 
15 H NO  

312 



BZ 
III/1 
15 H NV  

och fauna 

— Hudiksvall — 

första gången i ön Sandreveln i Hudiksvalls-
fjärden. Därifrån fortsätter åsen mot nordväst 
under vattnet för att till sist gå iland vid Mal-
udden. 

På grund av Sandrevelns betydelse som 
häckningsplats för grågås har ön och sandban-
ken strax nordväst därom skyddats som fågel-
skyddsområde med tillträdesförbud under ti-
den 1 april-15 juli. 

67 
BLACKSÅS 
- bergstup, 
utsiktspunkt 

BGF 
II/1 
15 G NO 
15 H NV  

Det 437 meter höga berget Blacksås bildar mot 
öster en till synes enorm brant som reser sig 
mer än 270 meter över Blacksåstjärnen strax 
nedanför. Stupet är ett av länets högsta. Ned-
anför stupet övergår branten i en stor block-
mark, delvis uppbyggd av husstora block. 

Mellan lodbranten och blockmarken finns 
en smal urskogsartad skogsbård, dominerad av 
gran och lövträd. I branten växer också lönn 
och lind. Här växer dessutom fjällväxten klyn-
netåg på sin enda lokal i länet. 

Från Blacksåsvallen leder en stig förbi 
branten upp till bergets topp varifrån utsikten 
över kustlandet i öster är enastående. 

Blacksås måste tillmätas stora vetenskap-
liga naturvärden men också rekreativa värden, 
då utsiktspunkten på berget är tämligen välbe-
sökt. 

69 
FUSKÅSBERGET 
- berg med 
gammal skog 
och intressant flora 

På den södra delen av det 275 meter höga 
Fuskåsberget växer bitvis gammal grov skog. I 
sydsluttningens östra del har ett vackert be-
stånd av grov 200-300-årig hällmarkstallskog 
sparats. Här finns gott om hål- och torrträd. 
Beståndet delas av en nybruten skogsväg, som 
leder upp till toppen av berget. 

Den centrala delen av Fuskåsbergets syd-
sida är mycket brant och svårframkomlig med 
utskjutande klippavsatser, skrevor och rasmar-
ker. Den svåråtkomliga skogen kring branter-
na är urskogartad med en hel del grova tallar 
och torrakor. Floran innehåller rikare partier 
med hällebräken, bergspring, bergglim, stink-
näva, kattfot och slåtterfibbla. Ovan branterna 
finns flera lönnar. 

I Fuskåsberget häckar ormvråk, spillkrå-
ka och sannolikt slaguggla. Gråspett har också 
observerats. 

I den rika blandskog som växer i Fuskås-
bergets sydvästsluttning förekommer en rik 
snäckfauna med bl.a. taggsnäcka (Acanthinu/a 
aculeata) och mindre skogsglanssnäcka (Aego-
pinella pura). 

Den gamla skogen på bergets sydostslutt-
ning och i branterna bör sparas. 

70 
ZHG 68 KÄRINGSKÅRBERGET 

BLECKMYRORNA III / 1 - klapperstensfält GLF 
- myrkomplex 15 H NV  III/1 

15 H NV 
Bleckmyrorna är en 30 ha stor myr, som hu-
vudsakligen byggs upp av mossevegetation i 
norr och av kärr i söder. Myrtyperna åtskiljs av 
en vattendelare tvärs över myren. Myren hyser 
ingen rikare flora men den har, i egenskap av 
häckningsplats för trana och grönbena, ett lo-
kalt fågelskyddsvärde. Myren kan också sägas 
utgöra ett viktigt komplement till den i övrigt 
intressanta naturen vid Blacksås och Blacks-
åsvallen. 

Åtgärder som påverkar myren bör inte til-
låtas.  

Käringskårbergets högsta delar består av kal-
spolade hällmarker med gles hällmarkstallskog. 
Spricksystemet i berget framträder mycket 
vackert på grund av att de lösa jordlagren spo-
lats bort. 

På bergets sydsluttning, i direkt kontakt 
med berget, ligger ett 600 meter långt och 100-
200 meter brett klapperstensfält med ett flertal 
väl utbildade strandterrasser. Klapperstensfäl-
tet sträcker sig från ca 115 m ö h till ca 145 m 
ö h. 

313 



— Hudiksvall — 

Genom sitt utsatta läge är Hornslandet 
kraftigt bearbetat av havet. Hårt svallad mo-
rän, klapperbildningar och renspolat berg ka-
raktäriserar markförhållandena. Stora, vackert 
utbildade klapperstensfält finns längs hela ost-
sidan. 

Hornslandet, ägt och förvaltat av AssiDo-
män, utgjorde tidigare en egen kronopark. Det 
är ett av de största och viktigaste naturvårds-
objekten i kommunen. 

Naturen är i många ayseenden intressant 
och särpräglad. Halvön är skogbevuxen men 
skog äldre än 100 år saknas i stort sett. Efter 
den stora skogsbrand som drabbade Hornslan-
det 1888 gjordes stora insatser för att föryngra 
skogen. Trots det föryngrades vissa delar na-
turligt vilket givit upphov till intressanta löv-
successioner. 

Större lövskogsbestånd eller blandbestånd 
förekommer väster om Orrsjön, söder om 
Tomashamn, väster om Stensmyran samt längs 
Hällkroksbäcken. Det sistnämnda omfattar 
bl.a.strövområdet Lövsalen. Lövbestånden är 
botaniskt särpräglade och vegetationstypen tor-
de sakna motsvarighet i regionen (blandskog 
med undervegetation av örnbräken, ljung, höns-
bär, blodrot, plattlummer m fl). 

De lövrika bestånden är särskilt skydds-
värda ur fågelskyddssynpunkt genom sin bety-
delse för sällsynta och hotade hackspettarter. 
Samtliga i landet nu förekommande hackspett-
arter har häckat på Hornslandet. Vitryggig 
hackspett har häckat under en följd av år och 
årligen förekommer här flera par gråspett. 

Hornslandet är förhållandevis rikt på my-
rar, vilka med få undantag är orörda. Tack vare 
Hornslandets topografi och jämförelsevis höga 
höjd över havet har för kustregionen ovanligt 
tydliga flark- och strängkärr hunnit utvecklas, 
t ex Hölicksmyran och Lillrömyran. Flera an-
dra intressanta myrtyper finns dessutom. 

På Hornslandet finns flera lokaler av stort 
botaniskt intresse. Söder om Arnön  firms  ex-
empelvis en lokal för de sällsynta låsbräkenar-
tema nordlig låsbräken, topplåsbräken och 
rutlåsbräken. Särskilt den senare förekommer 
i anmärkningsvärt stor mängd och har här sin 
i särklass rikaste förekomst i länet. 

Botaniskt intressanta är också de sponta-
na förekomsterna av ask och lind. Dessa skyd-
das som domänreservat. Särskilt rik lundflora 
uppvisar Klibbalreservatet väster om Tomas-
hamn med bl. a. skogssvingel, dvärghäxört, 
myskmadra och lundstjärnblomma (se 76 e). 

Hornslandet har betydande fågelskydds-
värden. Förutom tidigare nämnda hackspett-
arter förekommer flera intressanta skogsfågel-
arter. Genom sitt läge är halvön också viktig 
för rastande och sträckande fågel. Särskilt höga 
skyddsvärden för kustfågel har Hästholmen (se 
76 b) samt Långharet och Lillharet mellan Båls-
ön och Kuggörarna. 

Domänverket har gjort betydande insatser 
för naturvård och friluftsliv på Hornslandet. Av 
sammanlagt åtta domänreservat har ett utö-
kats och ombildats till naturreservat (Hölick 76 
j) och flera andra utökats. Utöver reservaten 
har domänverket överfört stora arealer till mark-
användningsklass II. Detta innebär att marken 
skall skötas med särskilt stor hänsyn till na-
turvårds- och friluftsintressena. Enligt avtal 
mellan AssiDomän och Naturvårdsverket har 
flera av Homslandets domänreservat ombildats 
till naturreservat, nämligen Norra Hornslandet, 
Kuggörarna, Klibbalreservatet och Lövsalen. 

På Hornslandet  firms  strövstigar, rastplat-
ser, vindskydd, raststugor och andra anord-
ningar för friluftslivet. Hornslandet är, med av-
seende på förutsättningar och nyttjande, ett av 
länets viktigaste områden för rörligt friluftsliv. 

Även kulturhistoriska värden är stora. Av 
Homslandets tre fiskelägen Arnön, Hölick och 
Kuggören finns välbevarad fiskarbebyggelse åt-
minstone vid de senare. Halvön är också rik på 
fornlämningar. 

Hornslandet är av riksintresse för natur-
vård och av riksintresse för rörligt friluftsliv. 
Kuggören är av riksintresse för kulturminnes-
vård. De rekreativa, geologiska, botaniska och 
zoologiska värdena är mycket höga och bör till-
mätas ungefär samma tyngd. 

Av många goda skäl är det angeläget att 
Hornslandet förblir oexploaterat och undantas 
från ytterligare fritidsbebyggelse. Halvön bör 
disponeras för skogsbruk, friluftsliv och natur-
vård. Ur faunavårdssynpunkt är det viktigt att 
det stora lövinslaget bibehålls. De mest värde-
fulla lövbestånden bör undantas från avverk-
ning. I skogsbruket bör särskild naturvårdshän-
syn tas i de flesta områden. Lövbekämpning och 
dikning bör generellt undvikas. Markberedning 
bör utföras med skonsammast möjliga meto-
der. Ur naturvårds- och rekreationssynpunkt 
är det viktigt att värdefulla naturvårdsobjekt 
skyddas. 

Flera områden på Hornslandet är skydda-
de som domänreservat, fågelskyddsområde, na-
turvårdsområde eller naturreservat. Nedan föl-
jer en beskrivning av dessa. 
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76 a 
DOMÄNRESERVATET 
NORRA HORNSLANDET 
- lövrik naturskog 	ZB 
med rikt fågelliv 	I / NR 

(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NO 

Detta nästan 110 ha stora domänreservat vid 
Homslandets norra kust är mosaikartat och rikt 
varierat, rik- och storblockigt och i sin helhet 
svårframkomligt. Den största arealen upptas 
av gles tallskog i storblockig terräng centralt i 
reservatet, föga påverkad av skogsbruk. Äldre 
tallar, upp till 400 år gamla, förekommer gan-
ska rikligt. Skogen är brandpräglad och bär spår 
av minst tre bränder. 

I reservatets utkanter finns tre delområ-
den med stort lövinslag. I söder björkskog med 
små inslag av sumpblandskog i ett småkupe-
rat landskap med storblockiga moränkullar. Här 
har en 350-årig gran påträffats i skog som und-
kom 1888 års brand. Björk dominerar men med 
stora inslag av asp, klibbal och sälg. Hålträd 
förekommer rikligt. 

Två lövdominerade svackor med asp- och 
blandskog med inslag av björkskog finns i väs-
ter. Skogen är till större delen orörd, tätstam-
mig, självgallrande med rik tillgång på döda löv-
och barrträd, både stående och som lågor. Tre 
mindre vattensamlingar finns i området som 
för övrigt är påfallande artrikt. 

Den tredje lövrika skogen, en sumpbland-
skog av örttyp, intar en svacka i reservatets 
nordöstra del. Gran och glasbjörk dominerar. 
Ett par mindre kärr, bl.a. ett klibbalkärr, har 
utbildats längs ett surdråg i svackan. 

Domänreservatet Norra Hornslandet är, 
genom sin lövrikedom och tillgången på döen-
de och döda träd, av särskilt stor betydelse för 
fågellivet, särskilt hackspettar och andra hål-
byggande fåglar. 

Norra Homslandet överfördes 1996 till na-
turreservat. 

76b 
	

ZL 
HÄSTHOLMEN 
	

I/DSO 
- fågelskyddsområde (Riks-N) 

(Riks-F) 
15 H NO 

Hästholmen kännetecknas av vidsträckta  Map-
per-  och grusfält, delvis bevuxna med vidsträck-
ta ljung- och kråkrismattor. Den östra stran-
den består delvis av en sönderbruten klippkust 
med stora block. Centralt på ön växer barrskog 
med lövinslag. Mellan Hästholmen och Horns-
landet finns ett antal låga, blockrika öar med 
små träddungar. Labyrinter på Hästholmen är 
skyddade som fornminnen. 

Hästholmen har ett rikt och varierat sjöfå-
gelbestånd. Till häckfåglarna räknas bl.a. ej-
der, svärta, småskrak, storskrak, roskarl, röd-
bena, silvertärna, tobisgrissla och skärpiplär-
ka. 

Till skydd för det rika sjöfågellivet är Häst-
holmens östra och södra del samt de små öar-
na i sundet mot Homslandet skyddade som få-
gelskyddsområde. Under tiden 15 april-31 juli 
är det förbjudet att vistas inom fågelskyddsom-
rådet. 

76c 	 FKBL 
BÅLSÖN 
	

I/NVO 
- värdefull kulturmiljö, (Riks-N) 
intressant kustnatur (Riks-F) 

Riks-K 
15 H NO 

Bålsön, längst ut i haysbandet, består till över-
vägande delen av hårt svallad morän samt klap-
per-, grus- och sandfält. Mitt på ön finns ett 
mycket blött sluttande kärr, Stormarsmyren, 
samt ett par små. Dessutom finns ett flertal 
små tjärnar eller gölar. Stränderna är i allmän-
het blockiga och steniga med hällar här och var. 
Ön är till största delen bevuxen med barrbland-
skog. 

Bålsö fiskeläge har varit en av de största 
Gävlebohamnarna i Hälsingland. Den ur-
sprungliga hamnplatsen vid Gammelhamn flyt-
tades till det nya läget på öns västra kust un-
der åren 1843-1844 eftersom landhöjningen 
gjort den gamla hamnen obrukbar. Öns kapell, 
uppfört 1603, ligger dock kvar vid Gammel-
hamn. Fiskarbebyggelsen består av små välbe-
varade rödfärgade stugor, många sammanbygg- 
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da med båthus och sjöbodar. Intill hamnen 
finns en ödekyrkogård. På Sörudden finns fyra 
labyrinter. Kyrkogården, labyrinterna, stensätt-
ningar och andra lämningar efter tidigare verk-
samheter är skyddade som fornminnen. 

Bålsön är viktig för friluftslivet trots att det 
öppna läget och steniga stränderna gör det svårt 
att landstiga med båt, Bålsö fiskeläge och ett 
par skyddade vikar undantagna. Små sand-
stränder på öns sydvästra del, gammal skog i 
söder, Gammelhamnen och de kulturella läm-
ningarna är de främsta attraktionerna. 

Bålsön är av riksintresse för kulturmin-
nesvård samt ingår i det stora område av riks-
intresse för naturvård och av riksintresse för 
friluftsliv, som bl.a. innefattar Homslandet. 

76d 
	

KGLF 
KUGGÖRARNA 
	

1/NR 
(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NO 

Naturen på Kuggörarna är säregen. Praktiskt 
taget hela yttre delen av ön karaktäriseras av 
vidsträckta klapperstensfält med vackert utfor-
made stormstrandlinjer - strandvallar. Klapper-
stensfälten är till större delen helt öppna. Gle-
sa, lågvuxna martallar har lyckats etablera sig 
på några ställen. 

Kuggörens fiskeläge ligger väl skyddat runt 
Hamnviken med små rödfärgade stugor, ofta 
sammanbyggda med sjöbodar och båthus. Mitt 
på ön står kapellet, uppfört 1778 och en lång 
rad diminutiva, men för fiskeläget karaktäris-
tiska och ack så nödvändiga byggnader. Det väl 
bevarade fiskeläget är av riksintresse för kul-
turminnesvården. 

Domänreservatet Kuggörarna överfördes 
1996 till naturreservat. 

76e 
KLIBBALRESERVATET 

BZL 
1/NR 
(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NO 

I det ca 40 ha stora Klibbalreservatet växer ett 
lövdominerat blandbestånd på mycket bördig  

mark. Den höga bördigheten orsakas troligen 
av att lättrörligt markvatten tillför näring från 
underliggande skalgrusbankar. 

I reservatet finns flera olika vegetationsty-
per; i södra delen frisk, lövdominerad gles bland-
skog av blåbärstyp med mest björk och asp, i 
västra delen frodig lövskog av högört- och låg-
örttyp, i norra delen delvis sumpbarrblandskog 
av fuktig ristyp, i de centrala delarna impedi-
ment med berg och stora block där ett glest 
blandbestånd med vårtbjörk dominerar. I re-
servatet ingår också Fräkenmyran och Ved-
marksmyran. 

Floran i Klibbalreservatet är anmärknings-
värt rik med bl.a. skogssvingel, dvärghäxört, 
myskmadra och lundstjärnblomma. 

Klibbalreservatet överfördes 1996 till na-
turreservat. 

76f 
KLAPPERSTENSRESERVATET 

GLF 
II/ 1 
(Riks-N) 
(Riks-F') 
15 H NO 

Sluttningen och stranden söder om Tomashamn 
med vidsträckta klapperstensfält och bergim-
pediment, glest bevuxet med "knotiga grovgre-
niga tallar", har skyddats som domänreservat, 
främst för "att genom utglesning och borttag-
ning av skymmande granar förbättra den stor-
slagna utsikten från landsvägen över det här 
helt öppna Bottenhavet". 

76 g 
DOMÄNRESERVATET 
LÖVSALEN 

BZFL 
I / NR 
(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NO 

Det nästan 200 ha stora domänreservatet upp-
visar en rikt varierad natur med blockrika berg-
impediment, myrar, fem tjärnar, den för Horns-
landet typiska glesa tallskogen samt lövdomi-
nerad skog. Lövskogen växer framför allt i låg-
länta partier, intill myrar och utmed Hällkroks- 
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bäcken som rinner genom reservatets östra del. 
Lövskogarna domineras av björk, asp, klibbal 
och gran i olika blandning, men även sälg och 
andra lövträd förekommer. Sydost om Gåsmyr-
vallen finns slutligen ett rent granbestånd som 
är särskilt intressant eftersom det är den enda 
större brandrefugien i området efter 1888 års 
brand. Här kan man hitta grova, mer än 200 år 
gamla granar. 

Hällkroksbäcken, som rinner upp inom re-
servatet, är mycket viktig som lekvatten för 
haysöring. Lövsalen har, bl.a. på grund av den 
höga andelen lövskog, stort värde för fågellivet. 
Värdet som utflyktsmål och studieobjekt är 
mycket högt. 

Domänreservatet Lövsalen överfördes 1996 
till naturreservat. 

76h 
NORRA LINDRESERVATET 

B 
III/ 1 
(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NO 

I blockrik moränsluttning med hög bördighet 
växer en 100-årig, grandominerad skog med in-
slag av björk, klibbal och lind. I fältskiktet på-
träffas blåsippa, ormbär, olvon, korallrot och 
myskmadra förutom det sällsynta och likale-
des näringskrävande gräset skogssvingel. En 
gran i reservatet har konstaterats vara minst 
170 år gammal. 

76j 
SÖDRA ASKRESERVATET 

B 
III / 1 
(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NO 

På sandjord med skikt av skalmärgel växer en 
blandskog av frisk till fuktig örtristyp, där även 
rena lövkärr ingår. Det lövrikaste beståndet 
finns i det drygt 5 ha stora reservatets nord-
västra del som ett rent glasbjörkkärr. Skogen 
är i övrigt flerskiktad med tall, gran, björk, klib-
bal, rönn och ask samt snår av brakved och 
olvon. I den sydöstra delen finns ett flertal torr-
rakor. 

Tvåblad, skavfräken, dvärglummer och blå-
sippa hör till de näringskrävande växter man 
kan finna i reservatet. Bland övriga växter 
märks spindelblomster. 

76k 
SÖDRA LINDRESERVATET 

B 
III / 1 
(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NO 

Detta mycket lilla domänreservat (0,3 ha) har 
tillkommit för att skydda två grupper med lin-
dar, som växer på svallad stenig morän nära 
en myrkant. 

761 
NORRA ASKRESERVATET 761 FGHK 

B HÖLICK 1/NR 
III/1 - naturreservat (Riks-N) 
(Riks-N) med bl.a. dynfält (Riks-F) 
(Riks-F) och urbergsgrottor 15 H NO 
15 H NO 

Domänreservat, aysatt till skydd för en lundar-
tad  blandskog på frisk, troligen kalkpåverkad 
mark. Tall, gran och björk dominerar. Där finns 
också inslag av asp, sälg, klibbal och några 
askar, vilket gör det till en av landets nordli-
gaste spontana askförekomster. I reservatet fö-
rekommer också tibast samt mattformigt väx-
ande olvon. 

Hölick, Hornslandets södra udde, är skyddat 
som naturreservat. Reservatet innehåller de 
flesta av de naturtyper som förekommer på 
Hornslandet. Dessutom finns här vidsträckta 
sandstränder och ett stort dynfält. Hela områ-
det är mycket naturskönt. Hölick är väl känt 
för sina förnämliga badstränder och goda möj- 
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Hölicks naturreservat. 

ligheter till rekreation. I anslutning till reser-
vatet finns en campingplats, utsökta badsträn-
der och vandringsleder. 

Hölick är geovetenskapligt intressant ge-
nom sina landformer, som präglats av landhöj-
ningen, samt förekomsten av urbergsgrottor i 
reservatets nordvästra del. Genom grottsyste-
met, som sammanlagt är ca 1 000 meter långt, 
rinner en liten underjordisk bäck. Hölick är ock-
så hydrologiskt intressant genom sin avvatt-
ning via källor och små bäckar till en flack 
brackvattenlagun. 

Områdets värdefullaste biotoper för väx-
ter och djur består främst i sandfälten vid ha-
vet samt i våtmarker och fuktig-frisk skogsmark 
i anslutning till brackvattenlagunen och bäck-
arna. 

I reservatets östra del finns flera fornläm-
ningar - tomtringar och stensträngar efter över-
givna bosättningar. 

Foto: Anders Malmborg 

77 
HUDIKSVALLSKUSTEN 
- värdefull 
	

FGBZ 
skärgårdskust 
	

1/2 
av riksintresse 
	Riks-N 

för naturvård 
	

Riks-F 
och friluftsliv 	15 H NV 

15 H NO 

Skärgården utanför Hudiksvall är den största i 
länet. Tillsammans med den starkt flikiga kus-
ten mellan Hudiksvall och Enånger anses det-
ta vara ett av de vackraste kustavsnitten i lä-
net. 

Hudiksvallskusten skiljer sig genom sin 
brutna och kuperade topografi starkt från läns-
kusten i övrigt. Den är lätt tillgänglig med båt 
och rik på skyddade naturhamnar. De långa 
utskjutande uddama gör det möjligt att även 
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från land nå ut i haysbandet. Naturen är i 
största allmänhet tilltalande. Eftersom kusten 
och skärgården dessutom är relativt fri från 
bebyggelse är den särskilt väl lämpad för re-
kreation och rörligt friluftsliv. 

Hudiksvallskusten torde vara länets mest 
värdefulla kustaysnitt för rekreation och rör-
ligt friluftsliv. För att främja dessa värden och 
säkerställa allmänhetens möjligheter att utnytt-
ja området, bör därför kusten undantas från 
industrilokalisering. 

Det är lika viktigt att tillgängligheten inte 
begränsas av fritidsbebyggelse. Därför bör även 
ytterligare etablering av fritidshus bedömas res-
triktivt. Med hänsyn till naturen och kustens 
värde för friluftslivet bör stor restriktivitet råda 
beträffande skogsbruk i den yttre skärgården. 

Hudiksvallskusten (med Hornslandet) är av 
riksintresse för naturvård och av riksintresse 
för friluftsliv. 

Hudiksvallskusten innefattar flera intres-
santa naturvårdsobjekt, vilka kortfattat be-
skrivs nedan. 

77b 
ÖRÄNGESIVÄSET 

BF  
(II/2) 
(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NV 

Terrängen på Örängesnäset är bruten och starkt 
kuperad. Detta har gett upphov till en omväx-
lande natur med kalspolade hällmarker, små 
klapperstensfält, branta stup och blockmarker. 
Flera små tjärnar och talrika småmyrar bidrar 
till variationsrikedomen. På flera ställen finns 
skalgrusbankar med rik och lundartad flora. 
Här förekommer blåsippa, tibast, vårärt, gull-
viva och liljekonvalj. På halvön  firms  också fro-
diga klibbalkärr och igenväxande havsvikar. I 
ett klibbalkärr ovanför Sebbersvik på Öränges-
näsets sydsida växer den sällsynta orkiden 
knottblomster. På Örängesnäset finns också 
spontana förekomster av lind och lönn. 

Örängesnäset har stora botaniska värden 
och är av stort värde för friluftslivet. 

77c GL  
77a KLF MÖSSNÄSUDDEN (III/1) 
TUNAOLMEN (III/2) (Riks-N) 
IDENORSOLMEN (Riks-N) (Riks-F) 
- skogbevuxna 
skärgårdsöar 

(Riks-F) 
15 H NO 

15 H NO 

Tunaolmen och Idenorsolmen med omgivande 
små öar och skär är i likhet med övriga öar i 
Hudiksvalls skärgård skogbevuxna, delvis mo-
räntäckta klippöar. Moränen är kraftigt sval-
lad, delvis bortsköljd och bildar vackra klap-
perstensfält bl. a. på Tärnharet, Idenorsolmens 
sydöstra udde och på Gräsön. 

Skogsbruk förekommer åtminstone på de 
stora öarna. På Tunaolmens sydöstra udde - 
Tärnharet - finns ett välbevarat fiskeläge med 
kapell. 

Öarna är värdefulla för friluftslivet. Fiske-
läget och kapellet har kulturhistoriska värden. 
Skogsbruket på öarna bör bedrivas med sär-
skild hänsyn till landskapsbilden och till öar-
nas värde för det rörliga friluftslivet.  

Mössnäsuddens ostsida, Mössöns skyddande 
front mot havet, intas av ett stort orört klap-
perstensfält med vackert skulpterade strand-
terrasser. Fältet omges av hedartad tallurskog 
med mattor av mjölon och lavar. Mössön, lång-
sträckt och delvis mycket smal, binds samman 
med fastlandet av ett smalt näs, Mössönäset. 

77d 
	

KFBL 
VÅTNÄSUDDEN 
	

(III/2) 
intressant udde 
	

(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NV 
15 H NO 

Våtnäsudden, en anmärkningsvärt lång och 
smal udde, skjuter ut mer än sju kilometer i 
havet öster om Enånger. Naturen på udden är 
omväxlande och värdefull för det rörliga frilufts-
livet. Från toppen av det 39 meter höga Korg-
berget är utsikten över havet och skärgården 
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Kråkö hamn. 

slagen. Flera blöta starrkärr och klibbalkärr är 
av växtekologiskt intresse. På halvöns yttersta 
spets ligger Våtnäs välbevarade fiskeläge. 

Foto: Anders Malmborg 

rikt bestånd av sjöfågel. Till skydd för fågelli-
vet har de därför fredats som fågelskyddsområ-
den med landstigningsförbud från 15 april till 
och med 31 juli. 

77e GL  
LILLKLUBB (111/ 1) 77 g FLBZG 

KROKHOLMEN (Riks-N) AGÖN I/NVO 

STORKLUBB  (Riks-F) KRÅKÖN (Riks-N) 

15 H NV - skärgårdsnatur, 
naturvårdsområde 

(Riks-F) 
Riks-K 
15 H NO 

Dessa tre små bergiga öar - Lillklubb, Krokhol-
men och Storklubb - har en utpräglad ryggform, 
skarpa branter och väldiga block. Öarna har 
ett visst geologiskt intresse. 

77f 
DISAN 
	

(II/1)  
NORRHARET 
	

DSO  
- fågelöar 
	

(Riks-N) 
(Riks-F) 
15 H NO 

De små skären Disan (nordväst om Innerstön) 
och Norrharet (öster om Våtnäs) har båda ett  

Agön och Kråkön är kraftigt kuperade, når som 
mest drygt 45 m ö h och täcks till två tredjede-
lar av morän.  Derma  är starkt svallad, omlagrad 
och till inte ringa del omvandlad till klapper-
stensfält, grus eller sandfält. Ifiappern uppträ-
der till stor del som vackert utformade strand-
vallar. I sänkor i terrängen förekommer små 
myrar eller tjärnar, en på Agön och inte mindre 
än sju på Kråkön. 

Öarna är skogbevuxna, barrblandskog med 
låg lövandel dominerar, men där finns också 
skogbevuxna bergimpediment. Sedan lång tid 
tillbaka har delar av såväl Agön som Kråkön 
berörts av skogsbruk. Vissa bestånd har trots 
det bedömts vara värdefulla från naturvårds-
synpunkt, antingen på grund av ålder eller där-
för att de nästan aldrig berörts av skogsbruk. 
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Älg, hare, orre och tjäder lever i goda be-
stånd på öarna. 

På både Agön och Kråkön finns bevarade 
fiskelägen av delvis stort kulturhistoriskt vär-
de. Eftersom kusten är starkt påverkad av land-
höjningen blir hamnarna efter hand omöjliga 
att använda. Den äldsta fiskehamnen, på Ag-
öns östsida, är därför sedan länge övergiven. 
Av den återstår blott ett flertal lämningar efter 
bebyggelsen, men inga hus. 

Agös nya hamn togs i bruk omkring 1600, 
men är nu så grund att den bara kan använ-
das av småbåtar. Omkring sekelskiftet 1900 
övertog därför Kråkö hamn, också den med 
mycket gamla anor, rollen som den viktigaste 
fiskehamnen. Vid Agö hamn  firms  ett kapell från 
1660 medan kapellet vid Kråkö hamn tillkom 
1736. Agön och Kråkön är, tillsammans med 
Drakön och Innerstön, av riksintresse för kul-
turminnesvården. 

Agön och Kråkön är viktiga för friluftsli-
vet. Vid såväl Agö hamn som Kråkö hamn finns 
gästbrygga, toalett och sopmaja. Vid Agö Stor- 

Fyrudden på Agön. Foto: Anders Malmborg  

hamn, en av länets bästa naturhamnar, finns 
toalett och sopmaja. Där har kommunen dess-
utom uppfört en stuga som står till allmänhe-
tens förfogande. 

Agön och Kråkön är skyddade som natur-
vårdsområde, i första hand för att bevara och 
främja öarnas värde för rörligt friluftsliv. 

77h 
	

BZL 
DRAKÖN 
	

1/NR 
TIHÄLLARNA 
	

(Riks-N) 
- skär med 
	

(Riks-F) 
urskogsartad 
	

15 H NV 
kustbarrskog, 	15 H NO 
sälskyddsområde 

Drakön, Aspskär, Tihällan och Små-Tihällan 
hör till yttersta öarna i Hudiksvalls skärgård. 
De är samtliga klippöar. Berg i dagen med klip-
por och hällar dominerar. Klappersten och 
blockig, hårt svallad morän förekommer lokalt. 

Drakön är bevuxen med barrskog. För fle-
ra tiotal år sedan avverkades en del av denna 
skog, men numera syns nästan inga spår av 
detta. Bortsett från att något enstaka träd av-
verkats, är övriga öar helt opåverkade av skogs-
bruk. Omkring 60 procent av de större öarnas 
areal upptas av produktiv barrblandskog. I öv-
rigt finns både öppna och glest skogbevuxna 
berg och klapperfält. 

Barrskogen på den lilla klippön Tihällan 
är det kanske främsta exemplet i länet på orörd 
kustbarrskog. Skogen har i mycket ringa grad 
utsatts för skogliga ingrepp och ger ett starkt 
urskogsartat intryck. På öns centrala del  firms  
ett bestånd med granskog. I övrigt dominerar 
tallskog med enstaka granar. På de högre de-
larna dominerar hällmarkstallskog. 

Synnerligen grova och "stabbigt" vuxna 
tallar förekommer spridda på Tihällan. Många 
av dessa når en ålder av 200-400 år och torde 
representera första generationen skog på ön. 
Förutom en gles albård vid Bondviken förekom-
mer lövträd mycket sparsamt utmed stränder-
na. 

Skogen på Tihällan är gles. Särskilt kring 
vindfällen förekommer större luckor i bestån-
det. Föryngringen är här anmärkningsvärt då-
lig. Vegetativ föryngring av gran förekommer 
allmänt på torrare mark. Detta är av stor bety-
delse för granens fortlevnad eftersom huvud-
stammen ofta torkar. 
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4 

Agön eldhärjades i augusti 1997, varvid omkring 400 
hektar skog brändes  ay.  Ett blixtnedslag tros vara 
orsaken till den omfattande och komplicerade bran-
den. On är nu ett s k brandreservat. Foto: Per Trane 

324 



79 
NIANÅN 
- vattendrag med 
värdefullt djurliv 

ZHLF 
II/ 1 
15 H NV 

Nianån avvattnar de reglerade Niensjöama, 163 
m ö h, rinner till största delen genom skogster-
räng och mynnar i havet vid Njutångersfjärden. 
Niensjöama är reglerade. Ån är flottledsrensad, 
åtminstone delvis med traktor. I ån finns flera 
dammar. I odlingsbygder är ån delvis rätad. 

Nianåns lopp är delvis grenat med forsar 
och lugnvatten. Bottnarna varierar från block- 
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Tjäder och större hackspett hör förutom 
sjöfågel till Tihällans fågelfauna. Haysörn ses 
då och då vintertid och tidigare förekom här 
troligen berguv. 

Tihällan med omgivande stenar, hällar och 
vattenområde är en av de viktigaste uppe-
hållsorterna för gråsäl i länet. 

Öarna är obebyggda. På Drakön  firms  emel-
lertid lämningar efter bebyggelse, hamn och 
andra anläggningar från ett fiskeläge. Av kul-
turhistoriskt intresse är också de många  gray-
platserna på Drakön. Lämningarna är skydda-
de enligt kulturminneslagen. 

För att bevara områdets natur, särskilt 
skogen och sälarnas uppehållsplatser, har Dra-
kön-Tihällan skyddats som naturreservat. För 
att skydda sälstammen råder förbud att vistas 
eller färdas inom ett område runt Tihällan un-
der tiden 1 februari-31 augusti. 

78 
KARLSNÄSBERGEN 
- sydbrant 
med rik flora 

B 
111/2 
15 GNU 

Karlsnäsbergens branta och sydexponerade 
bergsida är botaniskt intressant. Ett stycke upp 
i berget, nordost om Karlsnäs, förekommer små 
klippavsatser och lodytor. Här påträffas en svagt 
sydbergsartad flora med lönn, trolldruva, tjär-
blomster, getrams, myskmåra och bergrör. På 
lodytorna förekommer också backdunört, berg- 

svartbräken och hällebräken.  

iga i starkt strömmande sträckor till grus och 
sand. Ån kantas delvis av fina strandskogar med 
björk, klibbal, gråal och olvon. En liten oren-
sad bäck från Fuskåssjön rinner närmast ån i 
ett kraftigt meandrande lopp i en grund ravin. 
Utmed bäcken växer bl.a. tibast, lönn och ol-
von. 

Nianåns fauna är intressant och värdefull. 
Särskilt värdefull är förekomsten av flodpärl-
mussla och utter. Strömstare observeras regel-
bundet. I ån finns lokala bestånd av öring av 
god kvalitet. Kraftverket vid Sofieholm nära åns 
mynning hindrar havsvandrande fisk från att 
få tillgång till Nianåns lekvatten. 

En studie av kalkningseffekter på faunan, 
som utfördes i Nianån mellan 1986 och 1990, 
visar att ån före kalkningen hade en fauna med 
inslag av både renvattenkrävande och försur-
ningskänsliga arter. Efter kalkning av Niensjö-
ama 1986 har bottenfaunan i ån reagerat med 
ökat art- och individantal. Antalet försurnings-
känsliga arter har ökat trots att inga direkta 
försurningsskador kunde påvisas innan kalk-
ningen. Antalet individer av viktiga födoorga-
nismer för öring har ökat. 

Svartbäcken, ett av Nianåns tillflöden, var 
tidigare kraftigt försurningspåverkad. Efter 
kalkning 1988 har både art- och individantalet 
ökat och försumingskänsliga arter har tillkom-
mit. 

Nianån har ett mycket värdefullt djurliv. 
Havsvandrande fisk bör ges möjlighet att kom-
ma förbi Sofieholms kraftverk. Vid avverkning 
bör en skuggande skogsridå lämnas utmed ån. 

Karlsnäsbergens sydbrant med rik flora 
har ett högt lokalt bevarandevärde. Därför bör 
åtgärder som påverkar floran undvikas 

80 
HORNSJÖMYRORNA 
- myrkomplex 

HGB 
III/ 1 
15 H NV 

Hornsjömyrorna är ett 40 ha stort flikigt kärr-
komplex, som inramar Hornsjöns södra del. 
Komplexet splittras upp av skogsholmar och ut-
skjutande fastmarkspartier, men domineras av 
plana eller nästan plana kärr. Även mossepar-
tier förekommer. 

Myrkomplexet är orört och varierat. Sär-
skilt värdefullt är det genom kontakten med 
fastmark och öppet vatten. 

Åtgärder som påverkar Homsjömyrorna 
bör ej tillåtas. 
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Urskogsartad lövblandskog i Laxtjärnsberget. 	 Foto: Anders Malmborg 

81 
	

BZL 
YSBERGET 
	

I /NR 
LAXTJÄRNSBERGET Riks-N 
- stort 
	

15 G NO 
sammanhängande 
naturskogsområde, naturreservat 

Ysberget och Laxtjärnsberget utgör två markan-
ta bergsformationer i det kraftigt kuperade 
skogslandet mellan Ljusnans dalgång och kust-
slätten i södra Hälsingland. Bergen ligger till 
större delen ovan högsta kustlinjen och täcks 
huvudsakligen av osvallad morän. 

Den intressanta naturskogen på Ysberget 
och Laxtjärnsberget representerar slutfasen av 
ett lövdominerat successionsstadium efter 
brand. Den skogliga historiken över området 
är väldokumenterad. De senaste större brän-
derna inträffade 1866 (Laxtjärnsberget) och 
1869 (Ysberget). Bränderna resulterade i en 
mycket kraftig lövföryngring (framför allt av asp 
och björk). Det stora inslaget av löv utmärker 
fortfarande skogen. Lövandelen är i genomsnitt 
30 procent men varierar betydligt. Lokalt före-
kommer rena lövbestånd. Åtskilliga anmärk-
ningsvärt grova aspar påträffas i reservatet, 
bl.a. en med 80 cm:s brösthöjdsdiameter. 

Granen är i dag på väg att konkurrera ut 
lövträden, särskilt i de skuggigare nordslutt-
ningarna. Döda och döende lövträd förekom-
mer överlag rikligt Kännetecknande är de över-
slutna bestånden med mängder av lågor av löv-
träd och gran. 

Vissa delar av bergen berördes inte av 1866 
och 1869 års bränder och i något fall inte hel-
ler av tidigare bränder. En större sådan brand-
refug  firms  på Ysbergets nordsida. I anslutning 
till denna förekommer den sällsynta, mycket 
svårspridda och hotade laven långskägg. 

Skogen har av allt att döma avverkats nå-
gon gång under perioden 1877-1889 då avverk-
ningsrätten såldes till ett sågverk i Söderhamn. 
Avverkningen omfattade all skog ned till 10 tum 
(25,6 cm) i brösthöjdsdiameter. 

Organiserade avverkningar genomfördes 
även under 1940- och 1950-talet. Huggningar-
na under 1900-talet var ganska omfattande. 
Detta kan vara svårt att föreställa sig med tan-
ke på skogens utseende, men framgår av det 
omfattande systemet av körvägar i bergens 
sluttningar. 

Naturreservatets fauna och flora är myck-
et intressant med många sällsynta och tillba- 
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katrängda naturskogsarter. Noterbart är det 
stora inslaget av hackspettar. 

Till kärlväxtfloran hör några sydliga vär-
mekrävande arter som lönn och lind samt en 
del mindre vanliga arter som myskmåra.  Moss-
och lavfloran är artrik och innehåller förutom 
långskägg många andra arter, som är hotade 
eller missgynnade av modernt skogsbruk. 

Reservatet utgör en rest av en tidigare van-
lig och ekologiskt mycket betydelsefull biotop. 
Liknande skogar saknas eller är idag mycket 
ovanliga i denna region. Området har också ge-
nom sin storlek och naturliga avgränsning sär-
skilda förutsättningar att tjäna som skogligt re-
ferensområde och refug för hotade naturskogs-
arter. 

Ysberget och Laxtjärnsberget är av riksin-
tresse för naturvård. 

82 
LÖVENHOLTSBERGET 
- sydexponerat 
berg med rik flora 

Lövenholtsbergets sydexponerade branter och 
sluttningar hyser en intressant flora med flera 
sydliga värmekrävande arter. Typiska sydbergs-
after  och de tillika mest skyddsvärda arterna 
är lind, lönn, blåsippa, getrams och träjon. 

Särskild hänsyn till vegetation och flora bör 
tas vid avverkningar eller andra skogsvårdsåt-
gärder i anslutning till sydbranten. 

83 
BLECKBERGENS URSKOG 
- naturskog 

Bleckbergens urskog aysattes som naturreser-
vat 1981. Området har tidigare skyddats av 
markägaren (Enångers pastorat). Skogen i re-
servatet är ingen urskog i egentlig bemärkelse 
men den är mycket gammal och starkt urskogs-
artad. 

Skogen är en barrblandskog av ristyp med 
tjocka mossmattor, ris och enstaka örter. Gro-
va resliga tallar i åldrar upp mot 400 år sätter 
sin prägel på reservatet. Föryngringen av tall  

har dock upphört och området kommer på sikt 
att övergå i ren granskog. Denna succession 
förefaller dock att gå mycket långsamt då mar-
ken är starkt urlakad och näringskapitalet upp-
bundet i den levande skogen. Många av gra-
narna har stagnerat i tillväxten och har på 25-
30 år inte blivit mer än halvmeterhöga. 

Naturvärdet motiveras främst av urskogs-
karaktären med liten kulturpåverkan och myck-
et hög ålder. Den blygsamma storleken, 4 ha, 
begränsar naturvärdet. 

84 
KÄRR SÖDER 
OM MÖSSBOÅSEN 
- opåverkat 
kärrkomplex vid 
foten av Mössboåsen 

Ett flikigt, mosaikartat komplex med kärr av 
varierande blöthet. Komplexet får sitt vatten-
tillskott från den mäktiga Mössboåsen. Kärren 
söker sig på flera ställen upp efter bergets slutt-
ningar så att regelrätta backkärr uppstår. Små 
bäckar och källstråk förekommer på flera stäl-
len. 

Floran är förhållandevis artrik och varie-
rad, vilket tillsammans med orördheten och den 
komplexa karaktären utgör det huvudsakliga 
bevarandevärdet. 

Dikning kan inte tillåtas. Skogsbruk i an-
slutning till kärren bör bedrivas så att kärren 
inte skadas. 

85 
NORRBERGET 
- lundvegetation 
med lungört 

I Norrbergets sydsluttning återfinns landets 
nordligaste växtplats för lungört och den enda 
kända i Hälsingland. Lungörten förekommer i 
tusentals exemplar på en yta av ca 1 ha. Växt-
ligheten är mycket örtrik med bl.a. blåsippa, 
trolldruva, vitsippa och ormbär. Dessutom fö-
rekommer både skogstry och måbär. 

Det är viktigt att växtplatsen bevaras. Löv-
bekämpning, markberedning och vägdragning 
utgör tänkbara hot mot lungörten. Avverkning 
bör ske med stor aktsamhet och delar av loka-
len bör ej kalavverkas. 

B 
111/2 
15 G NO 

BL 
II/NR 
15 G NO  

BHG 
III /1 
15 H NV  

B 
II/1 
15 H NV 
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86 
TJÄNNÅSEN 
- kalottberg, 
klapperstensfält 

GFL 
11 /1 
15 H NV 

Odlingslandskapet kring den forna viken 
har ålderdomlig prägel med betade ängsmar-
ker och talrika lövsnår. Det är väsentligt att 
områdets landskapsestetiska kvaliteter och få-
gelskyddsvärden bibehålls. 

Tjännåsen når i sin högsta punkt, 287 m ö h, 
nästan 50 meter över högsta kustlinjen. Berget 
ligger bara fem kilometer från den nuvarande 
kustlinjen och var, när havet nådde som högst 
efter inlandsisens aysmältning, den yttersta ön 
i en gles skärgård. Tjännåsen är därför starkt 
präglad av havets eroderande krafter. Finkor-
nigt material som svallats ner från sluttningar-
na har samlats vid bergets fot. Längs bergets 
östsluttning finns vidsträckta klapperstensfält 
och välutvecklade strandvallar på alla nivåer 
upp till 240 m ö h. Strax nedanför toppen finns 
kalspolade hällar. På bergets översta del, ka-
lotten, dit havet aldrig nått, ligger moränen kvar 
osvallad. 

Utsikten från sluttningarna är mycket till-
talande och berget är ett uppskattat utflykts-
mål. 

Tjännåsens naturvärde är främst knutet 
till det vackert utformade kalottberget och de 
landhöjningsbetingade geologiska processer 
som mycket pedagogiskt illustreras i sluttning-
arnas klapperbildningar, hällmarker och svall-
sands ackumulationer. 

87 
FLÄCKAVIKEN 
- igenväxt haysvik 
och småbrutet 
odlingslandskap 

ZBK 
III/1 
15 H NV 

Fläckaviken är en sedan länge isolerad och 
numera helt igenvuxen havsvik. Tät och hög 
bladvass täcker "vikens" centrala del och vas-
sarna kantas av ett ca 50-70 meter brett bälte 
med tuviga starrmader. Fläckaviken är en god 
fågellokal. Tidigare har här funnits brun kärr-
hök, åtskilliga änder och vadare. Sedan den 
öppna vattenytan vuxit igen är lokalen i första 
hand intressant för sångare och sumphöns. 

Mellan Fläckaviken och Siviksfjärden finns 
ett småbrutet, lövdominerat landskap med små 
insprängda starkt flikade åkerlappar. Åkrarna 
skiljs åt av delvis gles hagmarksartad lövdomi-
nerad skog med storvuxna klibbalar, björk, asp 
och lönn och frodigt fältskikt. Inslaget av busk-
formigt växande hägg i kantzonerna är stort. 
Gran är på väg att etablera sig i lövskogen. 

88 
	

ZFL 
HALSEN 
	

I/1 
- reproduktionsvatten Riks-N 
för röding 
	

15 G SO 

Hälsen är en av kommunens högst belägna sjöar 
med sin vattenyta på drygt 285 m ö h. I sjön 
finns ett livskraftigt bestånd av fjällröding vil-
ket anses vara ett reliktbestånd från den be-
tydligt kallare tidsperioden närmast efter in-
landsisens avsmältningsskede. 

Hälsens avrinningsområde har tunna och 
dåligt buffrande jordar vilket resulterat i att sjön 
är förhållandevis sur. För att inte rödingsbe-
ståndets existens skall hotas av det låga pH-
värdet kalkades sjön första gången i augusti 
1983. 

Förutom röding finns i Hälsen även öring, 
aborre och lake - sjön är en mycket populär 
fiskesjö. 

Det är av många skäl (bl.a. genetiska) vik-
tigt att Hälsens naturliga rödingstam kan be-
varas. För att trygga rödingens och även andra 
fiskars förmåga att reproducera sig, krävs att 
sjöns alkalinitet hålls tillräckligt hög, t ex ge-
nom upprepad kalkning. Hälsen är av riksin-
tresse för naturvård. 

89 
STULTSJÖN 
- skogssjö 

Stultsjön är en utpräglad skogssjö, helt omgi-
ven av barrskog. Vattnet i sjön är svagt brun-
färgat av humus, men har en jämförelsevis god 
vattenkemi. Stränderna är till största delen 
steniga - blockrika, barrskogskantade, men 
kan även vara myrlänta. 

I Stultsjön häckar storlom och på omgi-
vande myrar även trana. I sjön finns abborre 
och laxöring. Någon fritidshusbebyggelse före-
kommer inte. Sjön är av värde för fritidsfisket 
och som utflyktsmål. Det är ur naturvårdssyn-
punkt värdefullt om sjöns "orördhet" kan beva-
ras. 

FZL 
III/1 
15 G SO 
15 G NO 
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90 
ENÅNGERSÅN 
- skyddsvärt 
vattendrag 

ZHFL 
II / 1 
Riks-N 
15 G NO 
15 H SV 
15 H NO 

servat. Det 10 ha stora reservatet domineras 
av högrest, välgallrad granskog. Boniteten på 
den bördiga genomsläppliga marken är mycket 
god och floran är bitvis rik med lundväxter som 
lönn, blåsippa, trolldruva och lundelm. I sido-
raviner till ån växer bl. a. strutbräken och miss-
ne. Duvhök har vid flera tillfällen häckat i sko-
gen. 

Enångersån har sina källflöden i den kraftigt 
kuperade terrängen innanför Enångerskusten. 
De största källsjöarna är Stultsjön, Tolocksjön 
och Grottsjön. Inom denna del faller ån mar-
kant och tillförs vatten från ett stort antal små-
bäckar. De mellersta och övre delarna av ån, 
som är de intressantaste, rinner till stor del fram 
på sand- eller grusbotten. Lokalt finns finare 
sediment. Vid starkare strömmande sträckor 
är stränder och bottnar blockigare. Särskilt 
blockig är ån i den brantaste delen vid Gräng-
sjöberget. 

Nedströms Boda rinner ån genom jord-
bruksbygd. Inga kraftverk förekommer i ån, 
men vid Enångers kyrka finns några dammar. 

Enångersån innehåller inga större forsar 
utan är huvudsakligen lugnflytande med smärre 
strömpartier. Tillsammans med anslutande 
småbäckar är den ett viktigt reproduktionsvat-
ten för öring. Förutsättningarna att åns bety-
delse som lekvatten för haysöring kan förbätt-
ras är mycket goda. I ån  firms  dessutom en rik 
förekomst av den i länet fridlysta flodpärlmuss-
lan. 

Vattensystemet är troligen påverkat av för-
surning men det är osäkert om denna ännu gett 
några skador på vattenorganismerna i ån. För 
att motverka försurningen har en kalkdoserare 
installerats i ån och flera av sjöarna i vatten-
systemet har kalkats. 

Det är viktigt att särskild hänsyn tas till 
åns naturvärden. Bl. a. bör en skyddande skogs-
ridå lämnas närmast ån vid avverkning. Dik-
ning som kan komma att påverka vattendraget 
bör inte tillåtas. Enångersån är av riksintres-
se för naturvård. 

Området har i ett tidigare skede sannolikt 
intagits av odlings- eller betesmarker. Den drygt 
100-åriga skogen, som nu är på väg att utveck-
las till ett intressant naturskogsområde, är den 
första generationen skog sedan den tidigare 
markanvändningen upphört. 

Boda domänreservat överfördes 1996 till 
naturreservat. 

92 
	

BZG 
STORÅSEN 
	

II/2 
- berg med 
	

15 H SV 
intressant flora 

Storåsens högsta topp ligger ca 320 m ö h. Ber-
get når därmed högt över högsta kustlinjen som 
på berget är utbildad 240 m ö h. 

Den övre delen av sydsluttningen, som inte 
utsatts för havets svallning, uppvisar lokalt en 
oväntat artrik och spännande växtlighet. Tidi-
gare fanns här en högvuxen granskog med in-
slag av grov asp, som bl. a. utgjorde häcknings-
plats för både gröngöling och gråspett. Större 
delen av skogen avverkades 1981. Grövre as-
par, enstaka lönnar samt en del torrakor fick 
dock stå kvar på hygget. Här finns en mängd 
krävande lundväxter t ex trolldruva, tibast, ol-
von, skogsknipprot och det mycket sällsynta 
lundgräset skogssvingel. I området förekommer 
också den sällsynta och sporadiskt uppträdan-
de svedjenävan. 

De botaniska värdena är fortfarande myck-
et höga. De skogliga och ornitologiska bevaran-
devärdena har dock till större delen gått förlo-
rade. 

91 93 FBZ GLF 
BODA III / NR FÅGELHÄLLAN I/1 
- domänreservat 15 H SV - klapperstensfält Riks-N 
med högvuxen granskog 15 H SV 

Vid Boda bruk intill Enångersån har domän- Fågelhällan är dem vågiga bergkullterrängens 
verket skyddat ett skogsområde som domänre- yttersta utlöpare mot öster. Berget reser sig 100 
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Klapperstensfält vid Fågelhällan. 

meter eller mer över kustslättens betydligt min-
dre imponerande kullar. Det har därför varit 
utsatt för en mycket kraftig vågpåverkan från 
både norr, öster och söder. 

Fågelhällans krön är kalspolat och endast 
bevuxet med en gles hällmarkstallskog. På de 
hårdast påverkade sluttningarna utbreder sig 
vidsträckta klapperstensfält. De hör till de störs-
ta i länet och har en utbredning i höjdled från 
ca 80 m ö h upp till ca 160 m ö h. Det största 
obrutna fältet är mer än en kilometer långt och 
omsluter bergets södra och östra sidor. Dess-
utom finns ytterligare ett stort antal helt vege-
tationsfria klapperstensfält av varierande stor-
lek och utbredning. 

Övriga delar av sluttningen intas av en mer 
eller mindre gles barrskog, men inom hela om-
rådet och på alla nivåer finns mycket vackert 
utbildade terrasser och strandvallar, storm-
strandlinjer. De smala skogsridåerna nedanför 
strandvallarna ger sluttningen ett randigt ut-
seende och förstärker intrycket av terrassering. 

Fågelhällans ansamling av klapperstens-
fält är länets största och bäst utvecklade "in-
landsklapperfält". All verksamhet som kan ska-
da strandvallar och klapperbildningar måste 
därför undvikas. Äldre skog på och i kanterna 
av klapperstensfälten bör sparas. 

Fågelhällan är av riksintresse för natur-
vård. 

Foto: Anders Malmborg 

94 
	

BZ 
LINDEFALLET 
	

I/ 1 
- särpräglad flora 
	Riks-N 

med reliktförekomster 15 H SV 
av ädla lövträd 

Lindefallet är en klassisk växtplats för ädla löv-
träd. Lokalen ligger 110 m ö h, i nordostslutt-
ning med svallad morän som bildar knappt 
skönjbara strandterrassplan med klapper. 
Sluttningen är kraftigt genomsilad av närings-
rikt markvatten. Orsakerna till områdets sär-
präglade och i jämförelse med omgivningarna 
avvikande flora är inte närmare kända. Den väl-
utvecklade lundfloran med lind, alm, lönn, 
skogssvingel och myska som förnämsta inslag 
kan mycket väl vara kvarvarande relikter från 
värmetiden som kulminerade ungefär samtidigt 
som området frilades från havet. 

Skogen, som länge stått orörd, gallrades 
hårt under 1970-talet. En stor del av granarna 
och en del lövträd avverkades vid detta tillfälle, 
men lyckligtvis sparades de ädla lövträden. I 
den lundartade ängsskogen förekommer en rik 
snäckfauna med bl. a. taggsnäcka (Acanthinula 
aculeata). 

Lindefallet är en klassisk botanisk lokal 
med en mycket värdefull ädellövvegetation av 
reliktnatur. Lindefallet är av riksintresse för na-
turvård och bör ges ett permanent skydd. 
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Hemmersklappen intill Ljusmyrsklappen. 

95 
	

GBL 
LJUSMYRSBERGET II/1 
- klapperstensfält 
	

15 H SV 

På Ljusmyrsbergets sluttningar finns tre stora 
klapperstensfält och åtskilliga mindre. De före-
kommer på nivåer mellan knappt 190 m ö h, 
nära bergets topp, till under 90 m ö h. Den land-
höjning, som klapperstensfälten på Ljusmyrs-
berget åskådliggör, har pågått under många tu-
sen år. 

Foto: Anders Malmborg 

De tre största klapperstensfälten ligger på 
Ljusmyrsbergets södra, östra (Ljusmyrsklappen) 
och norra (Hemmersklappen) sluttningar. Den 
södra, mellan Ljusmyrsberget och toppen sö-
der därom, ligger aysevärt högre än de övriga 
två. Mäktiga strandvallar av grova block mar-
kerar olika stormstrandlinjer hos det vikande 
havet. 

Klapperstensfälten är i regel helt fria från 
högre vegetation. Lokalt står dock grupper av 
vackra vårtbjörkar samt enstaka grova aspar 
och vresiga tallar. Vid den västra kanten av 
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Hemmersklappen växer en ovanligt grov lönn 
och under den några små krusbärsbuskar. Fler 
lönnar växer i närheten. Nedanför  Hemmers-
klappen finns små tidvis uttorkade källor och 
bäckar. Här är floran rik med bl.a.grönstarr och 
den sällsynta orkidén skogsknipprot. 

Klapp erstensfälten på Ljusmyrsbergets 
sluttningar är värdefulla ur naturvårdssyn-
punkt och av betydelse för förståelsen av lan-
dets geologiska utvecklingshistoria. De har ock-
så betydande landskapsestetiska värden med 
bl.a. en storslagen utsikt över havet. Det är oför-
enligt med naturvårdens intressen att klapper-
stensfälten skadas. Därför bör körning med 
skogsmaskiner över huvud taget inte förekom-
ma på fälten. Det är också angeläget att sko-
gen och enskilda träd på klapperstensfälten och 
i deras kantzoner sparas. 

96 
	

KB 
BJÖRKHAGE 
	

III / 1 
VID LINDEFALLET 15 H SV 

Vid en av gårdarna i byn Lindefallet hävdas en 
björkhage på 0,5 ha. I hagen finns några äldre 
vidkroniga björkar och druvfläderbuskar. Flo-
ran är förhållandevis artfattig med bl.a. katt-
fot, ormrot och ängsfryle. Hagen ger ett intryck 
av att ha hävdats länge och kontinuerligt. Nå-
gon konstgödsling har aldrig förekommit men 
småstörningar finns i form av en gödselstack 
och en sten- och cementhög. 

Trots den artfattiga floran har betesmar-
ken ett högt värde som hävdad björkhage. För 
att naturtypen skall kunna bevaras är det nöd-
vändigt att hävden fortsätter. 

97 
	

GHBZ 
MYRAR MELLAN 1/2 
SKÅSSAN, 	 Riks-N 
LJUSMYRAN 
	

15 H SV 
OCH HAVET 

Öster om bergkullterrängen i Hälsinglands in-
land vidtar ett mot norr aysmalnande och mot 
havet jämnt sluttande, jämförelsevis flackt kust-
landskap, rikt på myrar och sjöar. På grund av 
landhöjningen utvecklas här en succession av 
myrar från de yngsta kärren i de delar som ny-
ligen frilagts från havet till välutvecklade mos-
sar. Vid gränsen mellan Hudiksvalls och Sö-
derhamns kommuner, där nivåskillnaden från 
havet till de högsta delarna uppgår till ca 60 m, 
är denna landhöjningsbetingade process mycket  

illustrativt åskådliggjord. Landhöjningen har 
skapat en kontinuerlig serie av olika långt ut-
vecklade myrar, vars differentiering kan följas 
från de yngsta kärren något tiotal meter över 
havsytan till Ljusmyran och Skåssan som re-
presenterar särskilt välutvecklade mossetyper. 

Serien av mossar representeras av plana 
skogbevwma mossar, svagt välvda mossar samt 
tydligt koncentriskt eller excentriskt välvda 
mossar med mosseplan, lagg och kantskog. 

Den lägsta delen, upp till ca 30 m ö h, do-
mineras av kärr. Även dessa är av vetenskap-
ligt intresse då de delvis är utbildade som 
strängkärr och i något fall som flarkkärr (största 
och tydligast differentierade är dessa struktu-
rer på myren Syrvälling 25 möhi Söderhamns 
kommun). I dessa delar, bl.a. kring Sivik, finns 
också skalgrus vilket på flera ställen gett upp-
hov till en intressant skalmärgelflora med bl. a. 
ask, tvåblad och vårärt. 

De största och viktigaste myrenheterna i 
området är Skåssan och Raggtjärnen i Söder-
hamns kommun samt Ljusmyran och Svart-
tjärnsmyran. Flera andra myrar är dock myck-
et betydelsefulla för de vetenskapliga värdena i 
området och bör bibehållas hydrologiskt intak-
ta. Önskemål om dikning bör prövas restriktivt 
och kan inte tillåtas i de viktigare myrarna. 

97a 
	 GHZ 

LJUSMYRAN 
	

15 H SV 
- mosse-kärrkomplex 

Ljusmyran bildar ett mosse-kärrkomplex, som 
bl.a. innefattar en excentrisk mosse med gölar 
och kärr med svag strängbildning. En serie gam-
la diken i den nordvästra skogbevuxna kanten 
av myren når fram till mossegölarna och på-
verkar vattennivån i en del av dem. Ostkustba-
nan skiljer den västra, något uttorkade fliken 
av myren från huvuddelen. 

Södra delen av komplexet intas av flacka 
öppna fattigkärr, som mot norr övergår i mosse 
med låga tuvor av ljung och stora höljeytor, do-
minerade av tuvdun. Denna södra mossedel 
omges av kärr. Ljusmyrans norra del intas av 
en kraftigt välvd mosse. Nära mossens centrum 
finns ett tiotal djupa gölar. Tydlig lagg och kant-
skog förekommer längs den norra kanten. Kni-
pa, storspov mm häckar på mossen. 

Ljusmyran är ett stort öppet myrkomplex 
med värdefulla myrtyper. Det största intresset 
tillmäter sig den välutvecklade gölmossen. In- 
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tressant är också kombinationen av en välvd 
(centrisk) mosse och strängkärr, en företeelse 
som bara förekommer i gränsområdet mellan 
dessa myrtypers utbredning. 

Naturvärdet begränsas av de störningar 
och ingrepp som väg, järnväg och diken med-
fört. Trots det har myren stora bevarandevär-
den som naturgeografiskt och vetenskapligt 
värdefullt exempel på en excentrisk mosse med 
gölar. Detta stärks av närheten till Skåssan och 
hela serien av mossar öster om denna. 

97b 
SVARTTJÄRNSMYRAN 
- komplex av 	GH 
mossar och kärr 	15 H SV 

Svarttjärnsmyran består av ett komplex av 
skogbevuxna, ostrukturerade mossar och öpp-
na-halvöppna kärr. I anslutning till tjärnarna 
förekommer starrkärr av låg- och högstarrtyp 
samt partier med gungfly. Inga ingrepp har 
gjorts i Svarttjärnsmyran. 

Myren är som enskilt objekt inte särskilt 
märklig. Dess huvudsakliga värde ligger i att 
den dels är orörd, dels ingår i den mycket in-
tressanta serien av mossar i olika utvecklings-
stadier mellan Skåssan och havet. 

Halva myren ligger i Söderhamns kommun. 

98 
MYR VID KROKTJÄRNEN 
- östligt beläget 
	

GH 
strängkärr 	 III/1 

15 H SV 

Den lilla myren nordväst om Kroktjärn är ett 
blött kärrkomplex, som bl. a. innehåller sträng-
ade kärr. 

Förekomsten av strängkärr i närheten av 
havet i denna del av landet är bl. a. av natur-
geografiskt intresse. 

Myren och tjärnen bör bevaras orörd. Dik-
ning kan ej tillåtas. 

99 
	

FKL 
KARSKÄR 
	

111/ 2  
- tilltalande 	15 H SV 
kustavsnitt 
med ursprungligt fiskeläge 

Kusten kring fiskeläget Karskär är starkt expo-
nerad och bergig. De i länet dominerande block-
iga moränstränderna är här ersatta av vackert 
slipade hällar och utskjutande klippor. I skyd-
dade lägen förekommer sandstränder. Kust-
sträckan är väl lämpad för bad och annat fri-
luftsliv. 

Det gamla fiskeläget vid Karskär har i stor 
utsträckning bibehållit sin ursprungliga prägel 
trots att många av stugorna har mist sin funk-
tion som fiskarbebyggelse. Så sent som 1979 
beboddes dock en av stugorna av en yrkesverk-
sam fiskare trots att fiskeläget Karskär saknar 
vägförbindelse. En nybyggd skogsbilväg slutar 
några hundra meter från fiskeläget. 

Det är för såväl friluftsliv och naturvård 
som kulturminnesvård angeläget att fiskelägets 
orörda och ursprungliga miljö bevaras och att 
kusten inte exploateras. 

100 
	

GBFL 
SNACKEN 
	

1/NR 
- värdefullt åsavsnitt 15 H SV 
med orörd kustskog 

Snäckens naturreservat bildades 1978. Reser-
vatet omfattar den yttersta delen av Enångers-
åsen som skjuter ut i havet som en 300 meter 
lång udde. Åsmaterialet är kraftigt bearbetat 
av vågorna och ett väl utbildat system av strand-
vallar markerar uddens topografi. 

Skogen på udden är starkt urskogsartad, 
mycket gles och lågvuxen. Tall är det helt do-
minerande trädslaget även om en del krypande 
granar förekommer Strandskog av lövträd sak-
nas och tallen etablerar sig direkt ovanför stran-
den. 

Tall förekommer i alla åldrar upp till ca 
300 år. Flera av de äldre tallarna bildar den 
första generationen träd på Snäcken (trädens 
ålder är direkt beroende av höjden över havet). 
Många av tallarna är vackert draperade av ta-
gellaven Alectoria fremonti. Även markvegeta-
tionen är tilltalande med skarpa lav och ris-
mattor. 
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Foto: Anders Malmborg Snäcken. 

Området ger överlag ett starkt intryck av 
orördhet. 

101 
	

BZKFL 
VITGRUND 
	

II/1 
VATSTENARNA 
	

15 H SV 
- ögrupp med 
värdefull landhöjningsvegetation 

Vitgrund och Vatstenarna ligger på samma 
undervattensrygg som Klacksörarna i Söder-
hamns kommun. 

Ögruppen har en karaktäristisk landhöj-
ningsvegetation med många intressanta drag. 
Ögruppen är värdefull för friluftslivet och har 
en viss betydelse för fågellivet. Nybebyggelse bör 
inte tillåtas på öarna. 

En utförligare beskrivning av ögruppen 
finns under Söderhamns kommun, objekt nr 
20. 
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— Ljusdal — 

Ljusdals 
kommun 
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— Ljusdal _ 
Innehållsförteckning 

Sid 
1 PUNSMYRAN (Ramsjö) 344 

2 ENÅSEN (Ramsjö) 344 

3 HÖGBRÄNNTJÄRNEN 
(Ramsjö) 	 NR 344 

4 RÖDTJÄRNSFLON (Ramsjö) 344 

5 RÖDTJÄRNSMYRAN (Ramsjö) 344 

6 GODMYRAN (Ramsjö) 345 

7 SJUDARTJÅRNARNA (Ramsjö) 345 

8 NÄSBERGET (Ramsjö) 345 

9 STORMYRAN (Ramsjö) 345 

10 KÄRR SÖDER OM 
ENÅSBERGET (Ramsjö) 346 

11 LÅNGTJÄRNSMYRAN (Ramsjö) 346 

12 ENAN (Ramsjö) 	Riks-N 346 

13 ENSJÖRESERVATET NR,Riks-N 
ENSJÖLOKARNA (Ramsjö) 347 

14 FLARKKÅRR NORDOST 
OM GRANBERGET (Ramsjö) 348 

15 NORRGÅRDEN (Ramsjö) 350 

16 STUGUTJÄRN (Ramsjö) 350 

17 SJUDARÅSEN (Ramsjö) 350 

18 TILLAMMSMYRORNA (Ramsjö) 350 

19 LAXÅSBÄCKEN 351 

20 LÅNGSVEDBERGSKOJAN 
(Ramsjö) 351 

21 PORSMYRAN (Ramsjö) 351 

22 TVARINGEN (Ramsjö) 351 

23 HÅNGELÅN (Ramsjö) 351 

24 MYRKOMPLEX 
LÄNGS GIRSBÄCKEN (Ramsjö) 352 

25 KLINGERTJÄRNSBÄCKEN 
Sid 

(Ramsjö) 352 

26 HAGÅSEN 	 NR 
(Ramsjö, Hassela) 	Riks-N 352 

27 FISKLÖSEN (Ramsjö) 353 

28 KLINGERSJÖÅSEN (Ramsjö) 354 

29 KALLMYRAN (Ramsjö) 	SO 354 

30 BERGMYRAN (Ramsjö) 354 

31 BRASSBERGET 	 NR 
(Ramsjö) 	 Riks-N 355 

32 LÅNGTJÄRNEN (a) 
SJÖMYRAN (b) (Ramsjö) 355 

33 BLÖTFLON (Ljusdal) 355 

34 MÅNDAGSBERGET (Ljusdal) 356 

35 RISBERGSMYRAN (Ljusdal) 356 

36 SVÅGAN (Ljusdal) 	Riks-N 356 

37 SANDNÄSMYRORNA 
(Ljusdal) 	 Riks-N 356 

38 GETAÅN 
GEASJÖN 357 

39 KVISTABÄCKEN 
(Ramsjö) 	 Riks-K 357 

40 GÅSSJÖSVEDJAN (Ramsjö) 357 

41 LILLA SKÄFTESMYRAN (Ramsjö) 358 

42 PER-NILSAS (Ramsjö) 358 

43 FLARKKÄRR SÖDER OM 
SKÅNRISTJÄRNEN (Ljusdal) 358 

44 SÖRREMMAMYRAN (Ljusdal) 358 

45 REMMAN (Ljusdal) 359 

46 PARADISBERGET 359 

47 GUSSJÖHÖJDERNA (Ljusdal) 359 
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361 

361 

362 

362 

362 

364 

365 

365 

365 

365 

365 

366 

48 	GUSSJÖVALLSBERGET (Ramsjö) 

49 	LYCKAN (Ramsjö) 

50 	LINDMOREN (Ljusdal) 

— Ljusdal — 

Sid 	 Sid 
359 	74 BORRÅN (Kårböle) 	(Riks-N) 370 

360 

360 

75 GOMMORSBERGET 
(Kårböle) 	 (Riks-N) 370 

  

51 	MYRKOMPLEX ÖSTER OM 
STORA HÄLLBERGET (Kårböle) 360 

52 	SKÅLÅNS DALGÅNG (Kårböle) 	361 

53 	VINGELMYRAN (Kårböle) 

54 	ÖJEFORSEN (Kårböle) 

55 	STRANDBODARNA (Kårböle) 

56 	LINDSKOG (Färila) 

57 KRONSTUGAN 

58 	NATURSKOG VID PELLESMYRAN 
(Ljusdal) 	 363 

59 	FLISBERGET (Ljusdal) 	NR 363 

60 	LILJESLÅTTSBÄCKEN (Ljusdal) 363 

61 	LÖVINGSÅN (Ljusdal) 	 363 

62 BÄCKESKOGSVALLEN 	 364 

63 	GREVABERGET (Ljusdal) 	364 

64 	JANNESBÄCKEN (vid Bäckan) 

65 BÄCKAN 

66 HEDUDDEN 
VÄLJEMON (Ljusdal) 

67 	GÄSTGIVARMYRAN (Kårböle) 

68 	LÅNGMYRAN (Kårböle) 

69 	ENÅN (Färila) 

70 	LOSTERMYRAN (Ljusdal) 

71 SANDVIKSMOARNA 
GRÖNTJÄRN (Ljusdal) Riks-N 366 

71a GRÖNTJÄRN 	 NR 368 

72 LOMTJÄRNSMYRAN 
LAXÖRINGSTJÄRNARNA 
(Ljusdal) 

Sid 
73 	ÄNGERÅN (Kårböle) 

NVO, Riks-N 368 

76 STORMYRAN 
GÅSHULTAN (Färila) 370 

77 	ÖVRE MELLANLJUSNAN 
Riks-N, Riks-F 371 

77 a LJUSNAN 	Riks-N, Riks-F 371 

78 LAFORSEN (Färila) 
Riks-N, Riks-F 372 

79 	ENÅN (Färila) Riks-N, Riks-F 373 

80 	KASTELN (Färila) Riks-N, Riks-F 373 

81 SKÅLVALLSSJÖN 
(Färila) 	Riks-N, Riks-F 373 

82 KÅRSLÅTTARNA 
(Färila) 	Riks-N, Riks-F 373 

83 KÖLSTRÖMMEN 
(Färila) 
	

Riks-N, Riks-F 374 

84 KÖLÄNGARNA 
(Färila) 
	

Riks-N, Riks-F 374 

85 	SORGÅN (Färila) 
Riks-N, Riks-F 375 

86 	MYRAR I S ORGÅRAVINEN 
(Färila) 	Riks-N, Riks-F 375 

87 	LEAN  (Ljusdal) 	 375 

88 	BJÖRKVALLMYRAN (Ljusdal) 	376 

89 	ALDERMYRAN (Ljusdal) 	376 

90 	VENÅSVALLEN (Ljusdal) 	376 

91 	GARPMYRAN (Los) 	 376 

92 	SLIPSTENSMYRAN (Los) 	377 

93 	HÄRBACKMYRAN (Los) 	 377 

94 	STORMYRAN (Los) 	 377 

95 	BORRMYRAN (Kårböle) 	 377 

96 	DEGERKÖLS VALLEN 
(Färila) 	Riks-K, (Riks-N) 378 

97 KYRKBERGET 	 378 

368 
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118 e FLÅMHALSEN 
MELLANHALSEN 
STÖRHALSEN 

118f MYR SYDOST OM 
LÅNGTJÄRNEN 

118 g STORMYRAN-LAPPMYRAN 

386 

386 
386 

— Ljusdal — 

Sid Sid 

100 KÖLSJÖMYRAN 
BJÖRNSKALLSLÅTTEN 
SÅGBÄCKSMYRAN (Ljusdal) 	379 

101 	LÖNNS (Färila) 	 380 

102 	BJÖRSJÖ (Färila) 	 380 

103 BJÖRSJÖÅN 
(Färila) 
	

Riks-N, Riks-F 380 

104 HÅVRAHÄLLAN 
GAMMELGRAV (Färila) 

Riks-N, Riks-F 380 

105 SÖRIGÅRDEN 	 381 

106 STRANDKÄRR VID TVÄRÅN 
(Ljusdal) 	 381 

107 TORKELSBO (Ljusdal) Riks-K 381 

108 HOLÄNNA 	 382 

109 GRYSSJÖMYRAN (Hamra) 	382 

110 MYRSJÖMYRAN 
TYCKELN 
TRYGGTYCKELN 
(Hamra) 	Riks-N, Riks-F 382 

111 	BJÖRNÅN (Hamra) 	Riks-N 383 

112 NÄVERÅSEN (Hamra) 	NR 383 

113 LÅNGSVEDJAN (Hamra) NR 383 

114 	SKÅLHÅLET (Hamra) 	 384 

115 	SVANSJÖBÄCKEN (Hamra) 	384 

116 JÄTTÅN (Hamra) 	 384 

117 	STORMYRAN (Los) 	 385 

118 	RIKKÄRR VID RULLBO 
STORMYRAN-LAPPMYRAN 
(Los) 
	

Riks-N 385 
118 a STORKULLEN 
	

385 
118 b IGELTJÄRNEN 
	

386 
118 c TROLLKÄLLAN 
	

386 
118 d BÄCK MELLAN LÅNGTJÄRNEN 

OCH LILLTJÄRNEN (FLÅMEN)  

119 LILLKULLEN 

120 VÄSTERHOCKLAN (Los) 

121 ÖSJÖSLÅTTEN (Los) 

122 	LADMYRORNA (Los) 

123 	RIKKÄRR VID LAD MYRBÄCKEN 
(Los) 

124 STARMYRAN 
NYMYRAN (Los) 

125 	RIKKÄRR VID OLOFSTORP 
(Los) 

126 ÖSTERHOCKLAN (Los) 

127 GEBBARNOMRÅDET 
(Färila) 
	

Riks-N 389 
127 a SKREBBMYRAN 

	
390 

127 b STORMYRAN 
	

390 
127 c MÅNGÅN 
	

390 
127 d MYRMOSAIK SYDVÄST OM 

BLISTERSJÖN 
127 e BLISTERMYRAN 
127 f LOSVALLSMYRORNA 

FLYTTJÄRNARNA 

128 NÄSBERGSFÄLTET 
SKRÄLLDALEN 
(Ljusdal/Färila) 

129 VANDELÅN 
(Färila/Ljusdal) 	Riks-N 392 

130 	GÅRDSJÖTORP (Färila) 392 

131 FORSÄNGESMON 
(Färila) 	Riks-N, Riks-F 393 

132 FORSÄNGET 
(Färila) 	Riks-N, Riks-F 393 

133 ONSÄNGSSJÖN 
(Ljusdal) 	 Riks-K 394 

134 BACKKÄRR SÖDER OM 
ROSSÅSEN (Ljusdal) 

135 BJÖRKHAGA (Färila) 	 394 386 

387 

387 

387 

388 

388 

388 

389 

389  

391 
391 

391  

Riks-N 
391 

394 

98 SKRÄLLDALEN 
ÄNGRATÖRN (Färila) Riks-N 378 

99 RISNOSEN 
DEGERKÖLSNOSEN (Riks-N) 379 
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NR 
Riks-N 400 

401 

NR 
401 

404  

Riks-N 404 

405 

(Järvsö) 

162 JÄRVSÖKLACK 
(Järvsö) 

163 VÅLSJÖDALEN 
(Järvsö) 

— Ljusdal — 

Sid 
136 OL-PERS (Färila) 	 394 

137 YTTERYG (Ljusdal/Färila) 	395 

138 KALLMYR (Ljusdal) 	 395 

139 NEDRE MELLANLJUSNAN 
Riks-N, Riks-F, (Riks-K) 395 

140 BORRSJÖN OCH VIKARSJÖN 
Riks-N, Riks-F 396 

141 KLÄPPAÄNGARNA 
(Ljusdal) NVO, Riks-N, Riks-F 396 

142 BODA (Ljusdal) Riks-N, Riks-F 396 

143 BODASJÖN 
(Järvsö) 	Riks-N, Riks-F 397 

144 BÖRNINGSBERGET I och II 
(Hamra) 	 NR 397 

145 KÖL,SJÖÅN 
TANDSJÖÅN (Hamra) 

146 ÅLLEKMYRAN (Hamra) 

147 HAMRA NATIONALPARK 
(Hamra) 	NP,  Riks-N 

148 SVANSJÖN 
NÄVERHOLMSMYRAN 

149 SVARTÅMYRAN (Hamra) Riks-N 

150 SVARTÅVALLEN 
(Hamra) 

151 SVARTÅN 

152 SVARTÅGRENEN 
(Hamra) 

153 VOXNAN NVO, Riks-N, Riks-F 401 

154 LAPPMYRÅSEN 

155 TORNMYRAN (Los) 

156 MÅSMYRAN (Los) 

157 SVANTJÄRNSMYRAN (Los) 

158 RIKKÄRR VID KYRKBYTJÄRNEN 
(Los) 

159 SÅNGHUSÅN (Färila) 	 405  

Sid 
160 KYRKBYÅNGARNA 

VÅGAANGARNA Riks-N, Riks-F 
NORRVÅGA (Järvsö) 

161 SÄLJESTAVÅGEN 
Riks-N, Riks-F 406 

Riks-N, Riks-F 407 

Riks-N, Riks-F 407 

164 VÅLSJÖ (Järvsö) Riks-N, Riks-F 407 

165 PIPARVALLSMYRAN (Järvsö) 	408 

165 KÄRRKOMPLEX 
VID STORA GÖNSJÖN (Hamra) 408 

167 BJÖRNSJÖKNOPPARNA (Hamra) 408 

168 BJÖRNSJÖBÄCKEN (Hamra) 	408 

169 KORRISMYRAN (Hamra) 	408 

170 HÄGENLAMMSMYRAN 
(Hamra) 	 Riks-N 408 

171 TREKANTTJÄRNARNA 
VOXMYRORNA (Los) 	 410 

172 NORDSLÅTTMYRAN (Los) 	410 

173 MELLANMYRAN (Los) 	 411 

174 LOS EXTREMRIKKÄRR 
NÄTSJÖBÄCKEN (Los) Riks-N 411 

175 KARLSBERG (Los) 	 411 

176 ABBORRTJÄRNARNA 
FLARKMYRAN (Färila) 	 412 

177 HÖGKÖLSMYRAN (Färila) 	412 

178 ÖSTRA RÅTJÄRNSMYRAN 
(Färila) 	 413 

179 GÅSMYRAN 
SOTSLÅTTEN (Järvsö) 	 413 

180 GÖARVSMYRAN (Järvsö) 	413 

181 GRÄNINGENRESERVATET 
(Järvsö) 	 413 

182 SORTVATTNET 
STRÅSJÖN (Järvsö) 	Riks-N 413 

397 

399 

399 

399 

400 

405 

405 

405  
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— Ljusdal — 

183 

184 

ÅSBODALEN 
(Järvsö) 	Riks-N, Riks-F 

ÖJEBERGET 
KRAMSTATJÄRN 	Riks-N 
(Järvsö) 	 Riks-F 

Sid 

414 

414 

185 SÖDRA JÅRVSÖBYGDEN 
Riks-N, Riks-F 416 

186 MYRA (Järvsö) 	Riks-N, Riks-F 416 

187 KYRKÖN 
(Järvsö) 	NR, Riks-N, Riks-F 417 

188 SANNA (Järvsö) Riks-N, Riks-F 417 

189 JÄRVSÖHOLMARNA 
NVO, Riks-N, Riks-F 417 

190 FINNBERGSMYRAN (Hamra) 418 

191 FINNBERGET (Hamra) 419 

192 TORESKÄR (Hamra) 419 

193 KOMYRAN (Hamra) 419 

194 OREÅSEN (Hamra) 420 

195 STORA DIGERBERGET (Hamra) 420 

196 STORA KORPMÄKI 
HORNSJÖN 
MACKARALAMMSMYRORNA 
(Hamra) 	 NR, Riks-N 420 

197 HARJAMÄGG (Hamra) 422 

198 AJTOLAMM (Hamra) 422 

199 BACKKÄRR VID KAROMÄKI 
(Hamra) 422 

200 FLARKSJÖBERGET 	NR 
(Hamra) 423 

201 AHOMÄKI (Hamra) 423 

202 SANDSJÖÅN (Hamra) 423 

203 SLIPSTENSTJÄRNARNA (Hamra) 423 

204 KÄRR VID KROKSJÖÅN (Hamra) 424 

205 HAMRA (Hamra) 424 

206 BÄCKSVEDEN (Hamra) 424 

207 HOKKAMÄKI-RESERVATET 
Sid 

(Hamra) 424 

208 TENSBERGET (Los) 424 

209 LOÅN (Los) 425 

210 LINDBÄCKEN (Los) 425 

211 GRYCKÅN (Los) 425 

212 LILLSJÖN 426 

213 LINDSTAVALLEN 426 

214 BURSJÖMYRAN (Färila) 426 

215 LAFSAMYRAN (Järvsö) 426 

216 GROSSEN (Järvsö) 426 

217 GLUGGMYRAN 
FREDAGSMYRAN (Järvsö) 427 

218 SVEDBOVALLEN 
(Järvsö) 	Riks-K, Riks-F 427 

219 BONDARVSVALLSBERGET 
(Järvsö) 427 

220 HARSA (Järvsö) 	Riks-F 427 

221 HARSENVALLEN 
(Järvsö) 	Riks-K, Riks-F 428 

222 ORSMILBERGET 428 

223 SIMEVALLSMYRAN (Järvsö) 428 

224 SÖRBY (Järvsö) 428 

225 MÖRKBERGET 
(Järvsö) 	Riks-N, Riks-F 428 

226 KARSJÖ 	Riks-N, Riks-F 429 

227 KLOCKARS 
(Järvsö) 	Riks-N, Riks-F 429 

228 NOR (Järvsö) 	Riks-N, Riks-F 429 

229 GUMMERVALLSTJÄRNEN 
(Järvsö) 430 

230 STORMYRAN (NYVALLEN) 
(Järvsö) 430 

231 NYVALLSFLYN (Järvsö) 430 
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— ljusdal — 

Sid 
232 BACKKÄRR VID RIS OMÄGG 

(Hamra) 	 430 

233 PILKALAMPINOPP (Hamra) 	430 

234 SVINBERGSMYRAN (Hamra) 	431 

235 PÅRANÄVAMYRORNA-RENSJÖN 
(Hamra) 	 431 

236 KVARNBERGSTORP (Los) 	431 

237 MANSJÖBERGET 	 431 

238 VINNFARSÅN (Järvsö) Riks-N 432 

239 TORSDAGSMYRAN (Järvsö) 	432 

240 PRÄSTVALLSTJÄRNEN (Järvsö) 432 

241 HÄSTBERG 
PRÄSTVALLEN 
ANDERS VALLSMYRAN 
ANDERSVALLSSLÅTTEN Riks-N 432 

242 PRÄSTVALLEN (Järvsö) Riks-K 433 

243 TROLLGRAVEN (Hamra) 	433 

244  ORE  ÄLV (Hamra) 	 434 

245 TALLSJÖBÄCKENS KANJON 
(Hamra) 	 434 

246 MYRMOSAIK VÄSTER OM 
SANDSJÖÅN (Hamra) 	 434 

247 HEROSO 
HOLTMYRAN (Hamra) 	 434 

248 KVARNBERGSMYRORNA (Hamra) 435 

249 HÅVAHÖGSTEN 

250 HÅVAÅN (Hamra) 

251 STORTJÄRNEN 
HÅVAÅN 435 

252 HYLSLÅTTERNA 	Riks-N 435 

435 

435 
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1 
PUNSMYRAN 
(Ramsjö) 
- flarkkärr med 
djupa flarkgölar 

— Ljusdal — 

sparsamt företrädda vilket dock troligen beror 
på skogsbränder. Brandspår förekommer både 
som utbrända torrakor och som invallningar 
på äldre tallar. Flera träd bär kraftiga brandly-
ror på motsatta sidor om stammen, vilket visar 
att området brunnit från två håll. 

GH 
III / 1 
17 F SO 

Punsmyran är en liten helt, orörd myr på Enås-
berget. Södra delen består av ett flarkkärr med 
djupa flarkgölar och glest trädbevuxna sträng-
ar. Myren är förhållandevis flack och saknar 
tydlig terrassering. 

Punsmyran är ett utpräglat fattigkärr och 
floran är anspråkslös. Dikning eller andra åt-
gärder som skadar myren kan inte accepteras. 

2 
ENÅSEN 
(Ramsjö) 
- rik flora 

Gammal bosättning med övergivna och delvis 
beskogade slåtterängar och betesmarker. Kärl-
växtfloran är rik och innehåller flera krävande 
arter, t ex blåsippa, kransrams och norsknop-
pa. Dessutom finns flera krävande ängsväxter 
fortfarande kvar, bl.a. fältgentiana. I området 
har också fjällskråp påträffats. 

Det är önskvärt att skogen hävdas så att 
en viss öppenhet bevaras och floran därigenom 
gynnas. 

Domänreservatet ombildades till naturre-
servat 1996. 

4 
RÖDTJÄRNSFLON 
(Ramsjö) 
- myrkomplex med 
tjärnar och mosseytor 

GHZL 
III/ 1 
17 F SO 

Rödtjärnsflon består av ett orört myrkomplex 
med stora öppna mosseytor. Den öppna plana 
mossen i öster är särskilt intressant. Den do-
mineras av låga lav- och ristuvor samt släta 
höljor med tuvdun och kallgräs. Tjärnarna är 
djupa med grönaktigt vatten och sparsam vat-
tenvegetation längs stränderna. Myren är glest 
bevuxen med olikåldriga tallar och enstaka torr-
rakor. 

Myrtypen är avvikande och ovanlig i den-
na länsdel, vilket stärker skyddsvärdet. Myren 
innehåller också ett stort antal tjärnar och har 
en tilltalande landskapsbild. Förekomsten av 
flera vadararter ger myren ett klart fågelskydds-
värde. 

Åtgärder som påverkar myren kan ej 

B 
III / 1 
17 F SO  

tillåtas. 

3 
GHBZ HÖGBRÄNNTJÄRNEN 5 

(Ramsjö) RÖDTJÄRNSMYRAN II/1 BZ 
- urskog II/NR (Ramsjö) 17 F SO 

17F SO - flarkkärrskomplex 

Högbränntjärnen, 11 ha stort och fredat redan 
1946, är ett av de mest opåverkade och urskogs-
artade domänreservaten i länet. 

Reservatet domineras av tallskog av bär-
ristyp. Väster om tjärnen förekommer även 
granskog. Den östra spetsen (kring den mindre 
gölen) torde vara den mest opåverkade delen 
och får i stort anses representativ för en ur-
skog på denna marktyp. Tallarna är fördelade i 
åldersklasser upp till 400 eller 500 år. Den äld-
sta generationen är möjligen något underrepre-
senterad, liksom torrakor och kan ha avverkats. 
Tallar i åldern 150-250 år är förhållandevis  

Rödtjärnsmyran bildar det största flarkkom-
plexet i Ramsjötrakten. Komplexets storlek, tyd-
liga differentiering samt rikedom på gölar och 
lösbottnar har högst ett tiotal motsvarigheter i 
länet (företrädesvis i Orsa finnmark). 

Myren har också en skyddsvärd fågelfau-
na med flera häckande vadare samt en rik flora 
med en del mindre vanliga arter, bl. a. rikkärrs-
arterna fjällskära, gräsull, ängsnycklar och 
björnbrodd. På myren finns också en rik före-
komst av varglav. 

Markavvattning eller skogsbruk som ska-
dar myren kan inte accepteras. 
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GH 
III/1 
17 F SO  

— ljusdal — 

365 m ö h. Den kan dock följas högre upp och 
utgör troligen en delvis underjordisk avledning 
av vatten från Vandelbäcken. 

6 
GODIV~ 
(Ramsjö) 
- välutvecklat flarkkärr 

Godmyran utmärks av ett ca 3 ha stort, välut-
vecklat flarkkärr nordväst om Godmyrtjärnen. 
Strängar och flarkar är mycket tydligt aysatta 
och orienterade absolut vinkelrätt mot myrens 
längdriktning. Flarkama är till stor del vatten-
fyllda. Myrens södra del intas av ordinära slut-
tande och delvis skogbeväxta kärr. Myren är 
orörd. 

Dikning eller andra åtgärder som påver-
kar myren kan ej tillåtas. 

7 
SJUDARTJÄRNARNA 
(Ramsjö) 
- dalgång med 
intressanta gölar, gammal skog 

Dalgången nordväst om Sjudarberget intas av 
gammal tall- och granskog. Längs dalgången, 
som sluttar mot nordost, finns en serie block-
sänkor som tidvis är vattenfyllda men torrlag-
da under större delen av året. I dalen rinner en 
liten bäck med delvis underjordiskt lopp. Sko-
gen kännetecknas av en trivial barrskogsflora, 
men lokalt förekommer intressanta växtsam-
hällen med avvikande flora. Av särskilt intres-
se är förekomsten av fjällskråp. 

Kombinationen av åldrig barrskog, öppna 
blocksänkor, den avvikande hydrologin och flo-
ran gör området särskilt tilltalande och väl värt 
att undantas från avverkning. 

8 
NÄSBERGET 
(Ramsjö) 
- berg med 
lundartad flora  

Floran på Näsbergets nordvästra del är ovan-
ligt intressant. Utför berget, som sträcker ut 
sig mot Medelpadsgränsen, söker sig två bäck-
ar i den kraftigt småkuperade sydvästsluttning-
en. Den större bäcken, Vandelbäcken, kommer 
från sjön Vandeln i Medelpad. Den mindre, som 
mynnar i Mellansjön vid Klabbtorpet, rinner 
enligt topografiska kartan upp i berget omkring 

Den intressantaste floran, med åtskilliga 
sydliga arter, finns längs Vandelbäcken i ber-
gets syd- och sydvästsluttning. Till dessa väx-
ter hör skogssäv, örnbräken, olvon, piprör och 
blåsippa som alla är ovanliga i länets inland 
ovanför högsta kustlinjen. Den rika floran kul-
minerar kring 350-metersnivån. Här utbreder 
sig en enastående örtflora med bl.a. blåsippa, 
underviol, skogsnäva, trolldruva, liljekonvalj, 
kransrams, lundelm och örnbräken i stor 
mängd. Här förekommer också ymnigt med try-
buskar, som lokalt är över två meter höga, samt 
måbär och tibast. Mer sparsamt och lokalt fö-
rekommer också skuggviol (bl.a. under en stor 
brakvedsbuske). I en källa intill bäcken växer 
spädstarr, taigastarr och köseven. 

Den andra bäcken rinner i solskyddat läge 
och miljön är därför både skuggig och fuktig. 
Floran liknar den i bäckraviner. De värmekrä-
vande arterna saknas - i stället hittar vi här 
andra intressanta arter t ex torta, lundstjärn-
blomma, stinksyska, storgröe och fjällskråp. 

Stråket med rik växtlighet följer i huvud-
sak bäckarna och anslutande mark men vid-
gar sig bitvis aysevärt åt sidorna, särskilt kring 
350-metersnivån där den rika floran längs de 
två bäckarna sammanbinds av en serie mel-
lanliggande örtstråk. 

Vegetationen på Näsberget är mycket ovan-
lig för denna del av länet där annars grovblock-
iga tallhedar dominerar. Området bör helt eller 
delvis undantas från avverkning och andra 
skogliga ingrepp som kan påverka den lundar-
tade miljön. Under senare år har bäver byggt 
dammar i den större bäcken, som delvis sökt 
sig nya vägar. Risken för att floran skall ska-
das av överdämningarna är uppenbar. Lokalen 
är skyddsvärd. 

9 
	

HB 
STORMYRAN 
	

III /1 
(Ramsjö) 
	

17 F SO 
- öppet strängkärr 
med rik flora 

Stormyran är ett stort, öppet och väl samman-
hållet kärrkomplex. Myren övertväras av ett otal 
små och enstaka större strängar. Strängarna 
är låga och i regel genombrutna, men enstaka 
dämmande strängar med mellanliggande flark-
gölar förekommer. Lösbottnar och mjukmattor 

BGH 
III/1 
17 F SO  

BF 
I/1 
17 F SO  

345 



— ljusdal — 

GHB 
III/1 
17 F SO  

har stor utbredning Utmed kanterna (framför 
allt i myrens sydöstra och nordvästra del) finns 
glest beskogade fastmattekärr. Myren är helt 
oskadad. 

De öppna myrytorna består av lågstarr-
samhällen med anspråkslösa myrväxter. I de 
talrika små flarkama dominerar vitstarr, dy-
starr och lokalt vitag. 

Komplexets norra och östra del består av 
utpräglade fattigkärr, medan den södra huvud-
sakligen intas av rikkärr. Detta indikeras fram-
för allt av bottenskiktets mossflora. Även i fält-
skiktet förekommer flera rikkärrsarter såsom 
ängsnycklar, dvärglummer och tätört liksom 
bjömbrodd, hirsstarr och gräsull. I en källa nära 
myrens sydostspets växer fjälldunört, källdun-
ört och rikkärrsmossan Paludella squarrosa. 

Myrens mycket stora skyddsvärden moti-
veras av de stora öppna myrytorna, den intres-
santa hydrotopografin med ett välutvecklat 
strängmönster och den rika floran. Förekom-
sten av gluttsnäppa ger också fågelskyddsvär-
den. Åtgärder, som påverkar myren, kan ej till-
låtas.. 

10 
KÄRR SÖDER OM ENÅSBERGET 
(Ramsjö) 
- mosaikartat 
kärrkomplex 

Vid foten av Enåsberget ligger ett mosaikartat 
kärrkomplex med kraftigt sluttande kärr och 
insprängda fastmarksholmar. Särskilt iögonfal-
lande är ett mycket välutvecklat flarkkärr med 
terrassgölar. Delar av detta komplex är kraftigt 
terrasserat med över en meters nivåskillnad 
mellan flarkbassängerna. Några strängar är 
närmare två meter höga. Troligen gynnas ter-
rassbildningen av den underliggande morän-
ens topografi. Uppstickande moränblock är van-
liga. Små backkärr ingår i komplexet. 

Vegetationen är karaktäristisk för sluttan-
de flarkkärr med ljung, blåtåtel, en och dvärg-
björk på strängarna samt ängsull, vitstarr, 
flaskstarr, vitag och storsileshår i flarkarna. I 
fältskiktet återfinns flera för länsdelen vanliga 
rikkärrsarter bl.a. gräsull, björnbrodd och dy-
tåg. Intressantast är förekomsten av brunag, 
som är ovanlig i inlandet. 

Dikning eller andra åtgärder som påver-
kar kärrkomplexet kan ej tillåtas. 

11 
LÅNGTJÄRNSMYRAN 
(Ramsjö) 
- sluttande flarkkärr och rikkärr 

Sydöstra delen av Långtjämsmyran innehåller 
ett välutvecklat flarkkomplex, som sluttar i av-
satser mot sydost. Strängar och flarkar är myck-
et tydligt aysatta. Flera mindre tydligt differen-
tierade flarkkärr och smärre mossepartier in-
går i komplexet. Övriga delar intas av sluttan-
de lågstarrkärr. 

Flarkkärren domineras i de flesta fall av 
högvuxen grässtarrvegetation. Lokalt domine-
rar vass och trådstarr. De nedre delarna utgör 
rikkärr. I ett litet fastmattekärr förekommer rik-
mossorna Tomentypnum nitens och Paludella 
squarrosa samt gräsull, fjällskära och björn-
brodd rikligt. Dessutom ingår örter som strät-
ta, midsommarblomster, tvåblad och liljekon-
valj. Den verkliga rariteten representeras av den 
lilla dvärgtätörten, som i länet bara är känd 
från ytterligare en lokal. 

Hydrotopografin är tilltalande, främst ge-
nom förekomsten av de välutvecklade flarkkom-
plexen i brant lutning. Komplexet innehåller 
också ett av de finaste rikkärren i Ramsjötrak-
ten. Dikning eller andra åtgärder som påver-
kar myrarna kan ej tillåtas. 

12 
	

GHZBF 
ENAN 
	

I/1 
(Ramsjö) 
	

Riks-N 
- oreglerat vattendrag 16 F NO 

17 F SO 

Enan rinner ut i sjön Hennan vid Ramsjö. Ån 
följer Ramsjöfältets (Hennanåsens) isälvsstråk. 
Nedre delen av ån rinner genom sandiga-grusi-
ga deltaavlagringar. Ån är nedskuren i sedimen-
ten och delvis vackert meandrande med fossila 
meanderbågar, ett stort antal sand- eller grus-
bankar samt enstaka nipor. Längs åns övre del, 
över högsta kustlinjen, ersätts deltaavlagring-
arna av mer osorterade sandurplatåer med  
"braided  river"-mönster. Vid Hk sticker kalspo-
lade berghällar och klipptrösklar upp ur san-
dursedimenten. Denna del är brant med talri-
ka fors- och strömsträckor. Lokalt rinner ån 
över blottade berghällar och bildar små fall. 

Enan är oreglerad. De tidigare talrika flott-
ningsdammama är utrivna. Vattnet är rent och 
svagbuffrat (alkalinitet omkring 0,10 mekv/l). 

GH 
III/1 
17 F SO  
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Enan vid Storhökin. 

Harr och laxöring fiskas i ån. Gädda förekom-
mer enbart i den nedre delen av vattensyste-
met. 

Sandbankarna i åns nedre del är av stort 
zoologiskt intresse på grund av en exklusiv skal-
baggsfauna. 

Floran längs vattendragen innehåller flera 
intressanta och skyddsvärda arter, t ex de nord-
liga arterna fjällskära, fjällnejlika, fjällven och 
kung Karls spira. 

Enan har stora hydrologiska, geologiska, 
zoologiska och botaniska värden. Förutsättning-
ar för rörligt friluftsliv i enkla former är goda. 
Enan är ett av de mest intressanta mindre vat-
tendragen i länet. Ån är skyddsvärd. Åtgärder 
som påverkar Enan kan inte accepteras. 

13 
	

BZF 
ENSJÖRESERVATET 1/NR 
ENSJÖLOKARNA Riks-N 
(Ramsjö) 
	

17 F SO 
- urskog 

Ensjöreservatet tillhör länets äldsta domänre-
servat, aysatt redan 1924. Det är 30 ha stort  

Foto: Peter Ståhl 

och ligger 400 m ö h. I reservatet finns två tjär-
nar, vilka båda saknar ytavlopp. Åtminstone 
Stora Ensjöloken står dock i förbindelse med 
källflöden i sluttningen söder om tjärnen. 

Skogen är helt orörd och kan anses repre-
sentativ för norrländsk urskog. Tall- eller bland-
barrskog av skarp-frisk ristyp överväger men 
även andra skogstyper finns representerade. 

Skogen är tydligt präglad av bränder. Den 
äldsta tallgenerationen är 300-400 år gammal 
och har överlevt tre-fyra bränder. Flera av de 
äldre tallarna bär kraftiga brandljud. Trädens 
omkrets är ca två meter, men många av dessa 
tallar är rötskadade och döende. Torrakor före-
kommer rikligt i hela reservatet. 

Trädslagsblandningen är ca 8/10 tall och 
2/10 gran. Tallen dominerar den torrare mar-
ken på höjderna. På något fuktigare mark före-
kommer tall med underväxt av gran samt in-
slag av björk, sälg och asp. I två mindre områ-
den norr resp söder om Stora Ensjöloken finns 
ren granskog. Tack vare rörligt markvatten som 
genomsilar marken söder om sjön är boniteten 
hög och skogstypen frisk örtristyp. Denna skog 
är opåverkad av brand. Många av granarna är 
därför mycket grova, de största med en bröst-
höjdsdiameter över en meter. 
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Hökuggla i Ensjölokarna. 

Ensjöreservatet erbjuder sällsynt goda för-
utsättningar för hålhäckande fåglar och dägg-
djur. Mård, fladdermöss, pärluggla och hökugg-
la förekommer regelbundet. Även korp, nötskri-
ka, layskrika, tretåig hackspett och spillkråka 
ses ofta. Skogen har också mycket goda förut-
sättningar att hysa en reliktartad lägre fauna. 
Bl.a. har reliktbocken Notorhina punctata och 
den stora långhorningen Tragosoma depsarium 
påträffats i reservatet. 

Den långa skogliga kontinuiteten präglar 
växtligheten. Till de sällsynta vedsvampar som 
påträffats i reservatet hör anisticka, rosenticka 
och blackticka (tillhör hotkategori 1). Klubbstarr 
och fjälldunört hör till de mer intressanta fyn-
den bland kärlväxterna. 

I reservatet finns en rastkoja, byggd efter 
gammal klassisk timmerhuggarmodell med eld-
pall och breda britsar. Från kojan leder en stig 
i en slinga runt Stora Ensjöloken. Vid östra 
stranden finns ett vindskydd i anslutning till 
stigen. Området är trots att det ligger relativt 
svåråtkomligt flitigt besökt under sommaren. 

Skogen i Ensjöreservatet är ett av de bäs-
ta exemplen i länet på genuin urskog. De bota- 

Foto: Jonas Lundin 

niska, zoologiska och rekreativa värdena är 
dessutom betydande. Den centrala delen av 
Ensjöreservatet, som är av riksintresse för na-
turvården, överfördes till naturreservat 
1996.Länsstyrelsen planerar att utvidga reser-
vatet. 

14 
FLARKKÄRR NORDOST 
OM GRANBERGET 
(Ramsjö) 
- välutvecklat flarkkärr 

Myren utgör ett vackert differentierat flarkkärr 
med flarkgölar och lösbottenflarkar, aysatta i 
terrasser omgärdade av fasta gräs /starr-bevux-
na strängar. Komplexet sluttar kraftigt mot syd-
ost, flarkarnas utveckling gränsar mot terrass-
gölbildning. Växtligheten, med rikartema hirs-
starr, gräsull och bjömbrodd, indikerar ett svagt 
rikkärr. Växtgeografiskt intressant är också fö-
rekomsten av varglav och brunag. Frånsett ett 
mindre dike, vid vägen i södra kanten, är my-
ren orörd. Ytterligare dikning eller andra åtgär-
der, som påverkar myren, kan ej tillåtas. 

GHB 
III/ 1 
17 F SO  
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Jättegranar i Ensjölokarnas naturreservat. 	 Foto: Peter Ståhl 

349 



15 
NORRGÅRDEN 
(Ramsjö) 
- hackslått, 
öppen hagmark och betad skog 

KBL 
I/ 1 
17 F SO  
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gutjärn där den 30 meter höga huvudryggen 
ayskiljs av djupa åsgropar och långsträckta tjär-
nar. I den nordvästra delen, mot Hedsjö, är 
åsryggen bredare och överlagrad av issjösedi-
ment från en stor issjö, som täckte trakten kring 
Hedsjö. 

Hedsjö by i nordligaste Hälsingland, nära grän-
sen till Medelpad, kännetecknas av ett ålder-
domligt jordbrukslandskap. Vid en av gårdar-
na i byn har den traditionella jordbruksdriften 
vidmakthållits fram till 1991 med hackslåtter 
på de gårdsnära ängmarkema, småskaligt åker-
bruk och kor som gått på skogsbete. Kring går-
den  firms  även några öppna hagmarker. 

Ängs- och hagmarkerna är variationsrika 
med ett flertal hävdformade vegetationstyper. 
Genom denna variation i markslag och vegeta-
tionstyper är artrikedomen påfallande hög. På 
hackslåttytor och naturbeten kring gården  firms  
en rik ängsflora med flera typiska och idag till-
bakaträngda ängsväxter t ex fältgentiana, lås-
bräken, rödkämpar, dvärglummer, backruta 
och ängsnejlika. 

Skogen nära gården är tydligt betespåver-
kad, ljus och öppen med flera utpräglade ängs-
växter i fältskiktet t ex stagg, ormrot, fjälltimo-
tej och kattfot. Runt stora delar av inägomar-
ken  firms  trägärdsgårdar i gott skick och en 
fägata leder mot skogen. Dessutom finns äldre 
åkerstrukturer samt lador och uthus i gott 
skick. 

Jordbrukslandskapet kring Norrgården i 
Hedsjö är ett av de mest mångformiga och bio-
logiskt mest innehållsrika i länet - mångfor-
migt såväl vad gäller driftsformer som natur-
och vegetationstyper, arter och kulturhistoris-
ka lämningar. Markerna är välhävdade och fria 
från såväl konstgödselpåverkan som andra all-
varligare ingrepp. Norrgården hör till de från 
naturvårdens synpunkt mest värdefulla gårdar-
na i länet. Det är viktigt att den framtida sköt-
seln tryggas. 

16 
STUGUTJÄRN 
(Ramsjö) 
- getryggsås 

GLB 
11/2 
17 F SO 

I Hedsjöbäckens dalgång, vid Stugutjärn,  firms  
en välutvecklad några kilometer lång ås. Bild-
ningen tillhör Hudiksvallsåsen och består av 
en skarpt aysatt getryggsås med parallellryg-
gar. Särskilt vackert utbildad är åsen vid  Stu- 

Floran domineras av anspråkslösa skogs-
arter men är inte ointressant. Lokalt förekom-
mer genomsilade åssluttningar med rikare flo-
ra (t ex trolldruva, liljekonvalj, skavfräken och 
skogsviol). Nordväst om Tjärdalstjämen träng-
er källflöden fram vid åsfoten. Här växer bl.a. 
källarv. På en sandig ängsrest växer rariteter-
na nordlåsbräken och höstlåsbräken. Till skill-
nad mot åsen vid Hedsjö är denna del huvud-
sakligen oskadad av grustäkt. 

På grund av de geologiska värdena och den 
vackra landskapsbilden kan ingen ytterligare 
grustäkt accepteras i åsen. 

17 
	

B 
SJUDARÅSEN 
	

111/2 
(Ramsjö) 
	

17 G SV 
- område med 
rik flora 

På nordsidan av Sjudaråsen söker sig små bäck-
och sipperstråk nedför berget. Växtligheten är 
här ovanligt artrik och frodig. Högörter och gräs 
dominerar men även partier med artrik lågört-
flora förekommer. Bl.a. finns rikligt med lilje-
konvalj samt blåsippa, kransrams, norsknop-
pa, torta och grönkulla. Troligen orsakas den 
rika floran av förekomster av diabas i berggrun-
den eller i moränen. 

Den gamla skogen är avverkad och områ-
det intas av ungskog av contortatall och lövsly. 

18 
TILLAMMSMYRORNA 
(Ramsjö) 
	

B 
- orörda rikkärr 	III/ 1 

17 G SV 

Tillammsmyrorna är ett flarkkärr med delvis 
trädbevuxna strängar. I kanterna dominerar 
fastmattekärr. Myren sluttar mot söder. Myr-
ens mellersta delar domineras av trådstarr. Här 
förekommer också en helt öppen kärryta med 
vass och tuvsäv i fältskiktet och kärrklomossa 
i bottenskiktet. Karaktärsarter i de något tor- 
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rare norra delarna är blåtåtel, tuvdun och 
tuvsäv. 

Myren står i kontakt med Tillammstjämen 
via en liten bäck, kantad av välutvecklade rik-
kärr. Ett förhållandevis stort antal rikarter  firms  
I området, bl.a. gräsull, ängsnycklar, tvåblad, 
klubbstarr, trindstarr, björnbrodd och fjällskära 
samt mossorna Paludella sguarrosa, Tomentyp-
num nitens och Calliergon trifarium. Dikningar 
som påverkar myren kan inte tillåtas. 

19 
	

BH 
LAXÅSBÄCKEN 
	

III/1 
- värdefull flora 	17 G SV 

Utmed Laxåsbäcken och på båda sidor om den 
skogsbilväg som korsar bäcken, växer glesgröe. 
Detta sällsynta gräs (hotkategori 2) växer fuk-
tigt och skuggigt i granskog nära Laxåsbäcken. 
Lokalen, påträffad 1991, är inte fullständigt 
inventerad. 

Glesgröe är känsligt för uttorkning. Där-
för kan dikning, som påverkar bäckens omgiv-
ningar, inte accepteras. En eventuell avverk-
ning bör utföras med stor försiktighet och med 
en stor andel kvarlämnade träd. 

20 
LÅNGSVEDBERGSKOJAN 
(Ramsjö) 
- urskog 

Domänreservatet Långsvedbergskoj an aysattes 
1979 för att skydda ett område med "60-100-
årig tallskog med insprängda mycket gamla och 
grova tallar". Reservatet har urskogskaraktär. 

21 
PORSMYRAN 
(Ramsjö) 
- välutvecklat flarkkärr 

Den 10 ha stora Porsmyran utgör ett välutveck-
lat och kraftigt sluttande flarkkärr. Flarkkom-
plexet, som består av kraftigt grenade strängar 
samt stora och små lösbottenflarkar, intar hela 
den centrala delen av myren. 

Som namnet antyder växer pors på my-
ren. Dessutom förekommer flera rikkärrsarter,  

däribland axag, vilket är anmärkningsvärt ef-
tersom basiska bergarter saknas i trakten en-
ligt berggrundskartan. 

Frånsett en gammal körväg längs ena kan-
ten är myren opåverkad. Tillsammans med det 
vackert differentierade flarkkomplexet ger den 
ett klart skyddsvärde, vilket stärks av rariteten 
axag och en del andra rikkärrsarter. Dikningar 
eller andra åtgärder som påverkar myren kan 
inte tillåtas. 

22 
TVÄRINGEN 
(Ramsjö) 
- blocksänkor 

G 
111 /1 
17 F SO  

Vid foten av Brunnsberget intill sjön Tväringen 
finns en grupp stora blocksänkor, bildade av 
mycket stora block (1/2-2 meter i diameter) och 
helt utan finare material i ytan. Blocksänkor-
na kan möjligen liknas vid klapperstensfält, men 
har ett annat bildningssätt, och saknar liksom 
dessa det mesta av högre vegetation. Några av 
blocksänkoma är flera hektar stora och tillhör 
de största i länet. Blocksänkoma anses bilda-
de genom uppfrysning av det grövre materialet 
i moränen. Deras uppkomst är dock inte helt 
klarlagd. 

23 
	

GHZBF 
HÅNGELÅN 
	

II/1 
(Ramsjö) 
	

17 F SO 
- orört vattendrag 	17 G SV 

16 G NV 

Hångelån är Svågans källflöde. Ån rinner i en 
djup dalgång, omgiven av rundkulliga berg. 
Under inlandsisens avsmältningsskede rann 
stora vattenmängder genom dalgången vilket 
präglat åns nuvarande lopp och omgivningar. I 
botten av dalgången, som i sin helhet ligger 
ovanför högsta kustlinjen, finns sandurbild-
ningar och blockfält som markerar fossila älv-
bottnar. Här och var  firms  också kalspolade 
hällar och klippor. Väster om Myrstacken och 
vid sidan av Hångelåns nuvarande fåra finns 
en djup kanjon med lodräta klippväggar. Den-
na torde ha bildats i samband med att en stor 
issjö tappades genom detta pass. 

Hångelån är i sin helhet oreglerad och för-
hållandevis opåverkad. Delar av ån har t ex inte 
flottledsrensats. Ån domineras av flacka ström-
sträckor. Lokalt förekommer branta forsar och 

BL 
III/1 
17 F SO  

BGH 
III/1 
17 F SO 
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aysnitt med grenat lopp. I den övre delen av 
systemet är ån uppdelad i två parallella bäckar 
som ringlar fram i den flacka och myrrika dal-
bottnen. 

Hångelån är värdefull genom sin orördhet, 
den intressanta geologin och hydrologin men 
också för de botaniska och zoologiska värdena. 
Ån är skyddsvärd (se även objekt 24 Myrkom-
plex längs Girsbäcken). 

24 
MYRKOMPLEX 
LÄNGS GIRSBÄCKEN 
(Ramsjö) 
	

GHB 
II/1 
17 F SO 
17 G SV 
16 G NV 

Girsbäcken är ett biflöde till Hångelån. Bäcken 
rinner i en påfallande flack dalbotten och om-
ges längs en åtta kilometer lång sträcka av ett 
stort mosaikartat myrkomplex, där myrarna 
breder ut sig i dalbottnen och längs dalgång-
ens sidor. Myrarna är i de flesta fall sluttande 
kärr - lokalt utbildade som små flarkkärrkom-
plex. Stormyran, den största öppna myrenhe-
ten, torde kunna karaktäriseras som en sträng-
blandmyr. 

Floran inom myrkomplexet är i regel trivi-
al. De små kärren norr om Hångelån (vid Lilla 
Helvetet) är emellertid rikkärr med inslag av rik-
kärrsvegetation. Myrkomplexet är inte påver-
kat av dikning. Det hör nära samman med 
objekt 23 Hångelån. 

Vattenreglering eller andra ingrepp i vat-
tendrag eller myrar strider mot naturvårdsin-
tresset. Skogsbruk bör bedrivas med stor hän-
syn till naturvårdsintresset för att den utpräg-
lade vildmarkskaraktären inte skall gå förlorad. 

25 
KLINGERTJÄRNSBÄCKEN 
(Ramsjö) 
	

B 
- urskogsartad 
	

III/1 
gransumpskog 
	

17 G SV 

En drygt fem kilometer lång sträcka av Stora 
Klingertjämens tillflöde omges av urskogsartad 
gransumpskog. Området är myrlänt och sko-
gen omges delvis av myrar. 

Skogstypen är våt örtristyp med lingon, 
hjortron, klotstarr och ängsfräken i fältskiktet. 
Bottenskiktet intas av vitmossor och de vanli-
ga skogsmossorna. Blandningen av myrväxter 
och triviala barrskogsarter är kännetecknande 
för vegetationen. 

Boniteten är låg delvis på gränsen till im-
pediment. Skogen är nästan ren granskog, här 
och var med enstaka björkar. Lokalt finns dock 
ett mindre, överslutet bestånd med större löv-
inslag. 

Ålderssammansättningen varierar något. 
Skogen är delvis olikåldrig med granar i de flesta 
åldrar upp till drygt 300 år, medan andra delar 
är relativt likåldriga och med svag föryngring. 
De äldre granarna är höga och svartmustiga av 
tagellavar i de smala uppstickande topparna. I 
de nedre delarna av grenverket förekommer ofta 
rikligt med garnlav. 

Skogen har genomhuggits åtminstone en 
gång. Helt genommurkna granstubbar finns 
inom större delen av området, lokalt relativt rik-
ligt. Något skogsbruk har inte bedrivits under 
senare delen av 1900-talet. Lågor och brutna 
stubbar förekommer därför rikligt. Flertalet lå-
gor befinner sig i ett tidigt nedbrytningsstadi-
urn men alla förmultningsstadier finns repre-
senterade. 

Storleken på området är begränsad, men 
den har en naturlig avgränsning mot omgivan-
de myrmark. Omgivningarna är dessutom mått-
ligt påverkade av skogsbruk med bl. a. stort in-
slag av torrakor på myrarna. Skogen har en för 
gran ovanligt hög ålder och urskogskvaliteten 
är oomtvistlig. Närheten till Hagåsen och an-
dra blivande urskogsreservat i trakten ökar 
bevarandevärdet, eftersom möjligheterna till 
utbyte och spridning av hotade "urskogsarter" 
gynnas. 

Gransumpskogen vid Klingertjärnsbäcken 
bör ges ett permanent skydd. 

26 
	

BZF 
HAGÅSEN 
	

I/NR 
(Ramsjö, Hassela) 
	

Riks-N 
- urskogsområde 
	17 G SV 

På gränsen mellan Nordanstigs och Ljusdals 
kommuner, på sydsluttningen av det 525 me-
ter höga berget Hagåsen ned till Siksjön vid fo-
ten av berget, ligger en av länets mest intres-
santa och mest opåverkade naturskogar. Den 
är närmare 3 km2  storoch mycket varierad både 
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Hagåsen. 

med ayseende på terräng, vegetation, skogsty-
per och beståndshistorik. 

Skogsmarken domineras av blockiga mo-
ränsluttningar med tallskog av torr ristyp. 
Områdets nordöstra flik intas dock av högpro-
duktiv granskog. 

Kulturpåverkan varierar. I norr förekom-
mer i det närmaste orörda tallbestånd, som be-
finner sig så nära urskogstillståndet man kan 
komma i länet. Utmärkande är rikedomen på 
torrakor, lågor och tallöverståndare. Även den 
äldsta åldersklassen med träd i åldern 400-500 
år finns representerad. Dessa når brösthöjds-
diametrar upp till 70 cm, i något fall 80 cm och 
bär i nästan samtliga fall märken efter tidigare 
skogsbränder, s k brandljud, vid stambasen. 

Rikedomen på brandskadade träd har gjort 
det möjligt att kartlägga Hagåsens brandhisto-
rik drygt 400 år bakåt i tiden. Sedan 1550-ta-
let har 26 bränder berört större eller mindre 
delar av skogen. Särskilt omfattande bränder 
inträffade 1691, 1790 och 1847 då så gott som 
hela området eldhärjades. Den genomsnittliga 
brandfrekvensen är 42 år, men i vissa delar har 
bränderna återkommit vart 30:e år, d v s mer 
än tre gånger per århundrade. 

Foto: Anders Malmborg 

Hagåsen hyser en värdefull fauna och flo-
ra. Framför allt har arter som är beroende av 
gammal orörd skog med god tillgång till död ved 
i olika nedbrytningsstadier goda möjligheter att 
leva kvar och utvecklas. 

Hagåsen har både i Länsstyrelsens och 
Naturvårdsverkets /Skogsstyrels ens urskogsin-
ventering getts högsta skyddsklass. Hagåsen, 
som är av riksintresse för naturvård, är skyd-
dad som naturreservat. 

27 
	

B 
FISKLÖSEN 
	

III/ 1 
(Ramsjö) 
	

17 G SV 
- rikkärr 

Den lilla skogstjärnen Fisklösen inramas av myr 
och en vacker urskogsartad kuliss av torrakor 
och äldre tallar. 

Myren nordväst om Fisklösen är delvis ett 
rikkärr. Den rikaste floran har noterats vid den 
lilla gölen längst i nordväst. Här sluttar myren 
tydligt och en liten bäck kanaliserar flödet mot 
gölen. 
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GHZ 
II/S0 
16 F NO  

Intressantast är den rika förekomsten av 
ängsnycklar samt hirsstarr och gräsull. Samt-
liga är svagt rikkärrsindikerande. Vid vägen 
förekommer rikligt med fjällskära - en av lä-
nets östligaste förekomster av denna art. 

Dikning kan inte tillåtas vid Fisklösen. 
Naturskogsrestema bör skonas från avverkning. 

28 B 
KLINGERSJÖÅSEN II/1 
(Ramsjö) 17 G SV 
- urskog 

På Klingersjöåsens östra sida finns ett ca 30 ha 
stort urskogsartat bestånd. Skogen sträcker sig 
ned mot Klingersjön och korsas av en skogsväg 
på mitten. Den övre delen av sluttningen är 
småkuperad med blockiga moränryggar och 
djupa blockfyllda sänkor. Den nedre delen är 
mer jämnt sluttande och avlöses av sumpskog 
och små myrar intill Klingersjön. Skogstypen 
övergår från tallskog av skarp och torr ristyp 
på höjderna till granskog av frisk och därefter 
fuktig eller våt ristyp mot sjön. 

Klingersjöåsen har berörts av dimensions-
avverkning av tall. Överståndare finns dock kvar 
men av den äldsta trädgenerationen, med om-
krets över 200 cm, förekommer blott spridda 
torrakor och lågor. Inga avverkningsstubbar av 
gran har noterats. 

De äldsta tallarna är mellan 200 och 300 
år gamla. En stor del av tallskogen är emeller-
tid ca 80 år och representerar sannolikt för-
yngringen efter den senaste branden. Brand-
ljud är vanliga på de äldre tallarna. 

Granskogen i de nedre delarna har troli-
gen inte brurmit lika regelbundet som de torra-
re skogstyperna. Granarna är 125-150 år. Även 
äldre granar finns - en gran i en myrkant var 
1980 215 år gammal. 

Trots att de allra äldsta tallgenerationerna 
saknas har skogen hög ålder och karaktären 
är urskogsartad. Området har dimensionsav-
verkats för 80-100 år sedan. Det är i övrigt opå-
verkat av skogsbruk och har en obruten skog-
hg kontinuitet. 

Närheten till Hagåsen och andra urskogs-
artade områden i trakten kan få stor betydelse 
för utbytet av hotade naturskogsarter. 

Klingersjöåsen bör undantas från skogs-
bruk och fredas som naturreservat. 

29 
KALLMYRAN 
(Ramsjö) 

- stort blandmyrkomplex 

Kallmyran är en sammanfattande benämning 
på ett stort blandmyrkomplex med ungefär lika 
proportioner mosse och kärr. Några tjärnar 
samt två större och flera mindre fastmarkshol-
mar ingår. Komplexets östra flik, den egentliga 
Kallmyran, intas av ett ovanligt vackert och väl-
utvecklat flarkkomplex, där lösbottenflarkar och 
flarkgölar ayskiljs av markanta, delvis trädbe-
vuxna strängar Dessutom påträffas en ensi-
digt sluttande mosse - Övre Kallmyran - plana 
och risdominerade mossar i den östra delen, 
strandkärr längs Västervåsån samt sluttande 
och ostrukturerade kärr. 

Vegetationen inom myrkomplexet är hu-
vudsakligen av fattigtyp. Vid Görstjämsmyran, 
med rörligt ytvatten och tendens till strängbild-
fling,  är floran rikare. På gungfly vid Görstj ärn-
ens strand växer trindstarr och sprängört. Få-
gelfaunan är ofullständigt känd men bl. a. grön-
bena och gluttsnäppa har konstaterats. 

Myrkomplexet innefattar flera välutveck-
lade myrtyper, av vilka flarkkärret i den egent-
liga Kallmyran är av särskilt stort värde. Om-
rådet är i stort sett opåverkat av dikningar. Yt-
terligare dikningar inom myrkomplexet kan ej 
tillåtas. Skogsbruk bör inte tillåtas på myrhol-
mama. I myrens kantzoner bör särskilt stor 
hänsyn tas till naturvärdena. 

Skog- och myrområdet mellan Östervåsen 
och Västervåsen, avgränsat av Västervåsån och 
Haljansbäcken är samrådsområde. 

30 
BERGMYRAN 
(Ramsjö) 
- lösbottenkärr 

GH 
III/1 
16 F NO 
17 F SO  

Bergmyran är ett ca 10 ha stort lösbottenkärr 
med fastmattor i kanterna. Myren är öppen och 
helt opåverkad. 

Trots sin begränsade storlek är myren 
skyddsvärd eftersom myrtypen, dominerad av 
lösbottnar, är avvikande. Myren får ej dikas el-
ler skadas genom skogsbruksåtgärder. 
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31 
	

BZGL 
BRASSBERGET 
	

1/NR 
(Ramsjö) 
	

Riks-N 
- lövdominerad 
	

16 F NO 
naturskog 

Naturskogen på Brassberget tillhör de märkli-
gaste skogsområdena i länet och torde sakna 
motsvarighet i regionen. Inslaget av löv är myck-
et stort, det upptar mer än 60 procent av grund-
ytan. Inom betydande delar är lövskogen helt 
dominerande - lövandelen uppgår inom vissa 
områden till 90 procent. På berget förekommer 
också blandskog med tall/löv, gran /löv och ren 
tallskog. 

De lösa avlagringarna på Brassberget är 
präglade av ett komplicerat avsmältningsför-
lopp. På berget och i omgivningarna finns ex-
empel på ett flertal olika terrängformer ,som 
direkt kan hänföras till den smältande isen och 
till de många gånger mycket mäktiga smältvat-
tenströmmar som sökt sig fram mellan bergen 
eller mellan den kvarliggande isen och berget. 

Orsaken till den höga andelen lövskog på 
Brassberget är de upprepade bränder som drab-
bat skogen. I genomsnitt har Brassberget brun-
nit tre gånger/århundrade under de senaste 
500 åren, vilket särskilt drabbat den förhållan-
devis brandkänsliga granskogen. Lövträden är 
inte lika känsliga, men vid hårdare bränder är 
det ändå troligt att flertalet slagits ut. Detta 
tycks ha varit fallet vid den senaste branden. 
Den inträffade under den exceptionellt torra 
sommaren 1888 och var mycket omfattande. 
På berget påträffas enstaka gamla tallar med 
brandljud, i vissa fall från flera olika skogsbrän-
der (i en stubbe strax söder om Brassberget har 
spår från åtta olika skogsbränder påvisats). 

Lövträdens styrka på ett brandfält ligger 
främst i det snabba uppslaget av rotskott och 
fröplantor och ungträdens snabba tillväxt. Den 
höga andelen lövträd på Brassberget represen-
terar därför ett förhållandevis ungt successions-
stadium efter brand och granskogen är snabbt 
på väg att etablera sig i lövskogen. 

Karaktäristiskt för floran på Brassberget 
är inslaget av krävande och kulturbundna ar-
ter. Detta har sannolikt sin förklaring i de åter-
kommande bränderna och betesutnyttjande. 
Även sydläget har en gynnsam inverkan på 
växtligheten. Förutom åtta arter orkidéer och 
flera lundväxter påträffas på berget ett flertal 
"öppenmarksväxter" som smultron, kattfot och 
käringtand samt det sällsynta sötgräset. 

Brassbergets fågelfauna har gynnats av 
den rika förekomsten av döda och döende träd. 
Detta har särskilt gynnat hackspettarna, av vil-
ka samtliga Sveriges hackspettsarter utom 
gröngöling har observerats på Brassberget. 
Detsamma gäller insekterna. Flera mycket säll-
synta vedinsekter, som är mer eller mindre 
knutna till urskogsliknande förhållanden, har 
påträffats på berget. 

Brassberget, som är av riksintresse för 
naturvård, är skyddat som naturreservat. 

32 
LÅNGTJÄRNEN (a) 
SJÖMYRAN (b) 
(Ramsjö) 
- vackert differentierade 
flarkkärrskomplex 

Två välutvecklade flarkkärrskomplex med tyd-
ligt differentierade strängar och flarkar. Sjömy-
rans centrala del intas av ett flarkkärr med låga, 
vindlande och delvis trädbevuxna strängar samt 
stora flarkar med flytande myröar och hög-
starrvegetation. I nordost finns ett kraftigare 
sluttande flarkkärr med flarkgölar, aysatta i 
terrasser. På myren öster om Långtjärnen finns 
ett mindre flarkkärr med terrassgölar (norr om 
myrarna  firms  flera små blocksänkor). 

Myrarnas naturvärde är högt. De är orör-
da och de vackrast differentierade flarkkärrs-
komplexen i trakten. Att dika eller på annat sätt 
påverka myrarna kan inte tillåtas. Skogsbruk i 
anslutning till myrarna bör bedrivas med stor 
hänsyn till naturvärdet. 

33 
BLÖTFLON 
(Ljusdal) 
- plant myrkomplex 

Ett långsträckt, tämligen plant myrkomplex där 
olika typer av sluttande kärr dominerar. Små 
flarkkärr och blöta kärrdråg förekommer på fle-
ra ställen och lokalt även områden med mosse-
strängar. 

Blötflon har en intressant hydrotopografi 
och är, bortsett från en väg i den västra delen, 
i stort sett opåverkat. Myrkomplexet får ej di-
kas. Skogsbruk i anslutning till myrarna bör 
bedrivas med stor hänsyn till naturvärdet. 

GH 
II/1 
16 F NO 
16 G NV  

GH 
II/1 
16 G NV  
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34 
MÅNDAGMERGET 
(Ljusdal) 
- gammal 
lövinblandad skog 

I Måndagsbergets moräntäckta sydsluttning 
växer en tämligen orörd skog, dels tallskog på 
skarp moränmark men främst en luckig gran-
skog med insprängda äldre tallar. Granskogen 
är 120 år eller äldre och innehåller rikligt med 
lågor. Bitvis är lövandelen ganska hög med bl.a. 
grov asp och sälg, såväl stående som liggande. 
Förekomsten av vedsvamp är anmärkningsvärd 
med t ex rynkskinn, rosenticka, ullticka, lapp-
ticka, blackticka och nordlig anisticka. 

Barrblandskogen på Måndagsbergets slutt-
ning är intressant på grund av sin ålder, träd-
slagsblandningen och rikedomen på sällsynta 
vedsvampar. Förutsättningarna är goda för att 
även insektsfaunan och fågellivet skall visa sig 
vara intressant. Omgivningen domineras av 
hyggen eller yngre skog. Markägaren, Stora AB, 
har för aysikt att spara skogen. 

35 
RISBERGSMYRAN 
(Ljusdal) 
- blandmyrkomplex 
med rik flora 
och rikt fågelliv 

GHBZ 
III / 1 
16 G NV  

Ett stort blandmyrkomplex med såväl öppna 
som glest beskogade myrytor samt insprängda 
fastmarkspartier. Inom komplexet finns exem-
pel på flarkkärr med tydliga strängar och flar-
kar, gungflykärr, skogbevuxna mossar m m. 
Flarkkärret väster om Ulvasån är ett rikkärr 
med flera rikindikerande växter, bl.a. mindre 
allmänna och floristiskt intressanta arter som 
björnbrodd och brunag. Även fågelfaunan är 
förhållandevis rik. Bl.a. har videsparv och dal-
ripa noterats från myren. 

Risbergsmyran är ett stort och varierat 
myrkomplex där det välutvecklade flarkkärret 
tilldrar sig särskilt intresse. Floran är rik lik-
som fågelfaunan. Att dika eller på annat sätt 
påverka myren kan därför inte accepteras. 
Skogsbruk i anslutning till myren bör bedrivas 
med stor hänsyn till naturvärdet. 

36 
	

GHZBL 
SVÅGAN 
	

I/1 
(Ljusdal) 
	

Riks-N 
- skogsälv 
	

16 G NV 

Svågan är, näst de stora huvudälvarna, ett av 
länets största vattendrag. Älven rinner upp i 
Ljusdals kommun men berör huvudsakligen 
Hudiksvalls kommun och faller ut i Norra Del-
len vid Friggesund. Naturvärdena i hela Svå-
gans älvdal från Valsjön till utloppet i norra 
Dellen är mycket höga. Älvdalen är i särskild 
grad av kvartärgeologiskt och hydrologiskt in-
tresse men även de botaniska och zoologiska 
värdena är anmärkningsvärt höga. 

Hudiksvallsåsen följer i stort sett hela  äl-
yens  dalgång och uppvisar en rik skala av olika 
åsformationer. Utmed älven  firms  också stora 
botaniska värden, t ex den sällsynta mandelpi-
len som är starkt gynnad av de rörliga sand-
bankar som karaktäriserar en levande älv med 
aktiva omlagrande processer. Djurlivet i och 
utmed Voxnan är likaså mycket värdefullt med 
flera olika arter som är beroende av strömman-
de rent vatten. Som exempel kan "Dellenlaxen" 
nämnas, en stor- och snabbvuxen öring som 
inte bara är viktig för sportfisket utan också 
har stort genetiskt värde. Svågan är lekvatten 
för denna öring. 

Den del av Svågan nedströms Skånsjön, 
som faller inom Ljusdals kommun, är blott ca 
sju kilometer. Inom detta aysnitt är landskapet 
jämförelsevis flackt och älven slingrar sig fram, 
omgiven av myrmarker. Störst av dessa är 
Sandnäsmyroma (se objekt 37). 

Svågan och älvens omgivningar har mycket 
höga naturvärden. Älven är reglerad med en 
damm vid Skånsjöns utlopp. Det är inte fören-
ligt med naturvårdens intressen att ytterligare 
påverka älven genom t ex utökade vattenregle-
ringar eller avledning av vatten. De myrmar-
ker, som omger älven, bör inte dikas (se i övrigt 
beskrivningen av Svågan under Hudiksvalls 
kommun). 

37 
	

GHZ 
SANDNÄSMYRORATA II/1 
(Ljusdal) 
	

Riks-N 
- stort uppsplittrat 
	

16 G NV 
myrkomplex med rik fågelfauna 

Sandnäsmyrorna ligger intill Svågan och avvatt-
nas direkt till älven via blöta kärrdråg och flark- 

BL 
II/1 
16 G NV 
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partier. Myren domineras av sluttande kärr. 
Flark-strängkärr förekommer på några ställen 
och strandkärr längs Svågan. Lösbottnar på-
träffas i flarkar och dråg. Små mossar finns i 
kantzonerna med störst utbredning i komplex-
ets södra del. 

Floran på Sandnäsmyroma bjuder inte på 
några stora överraskningar, bortsett från ängs-
nycklar som uppges förekomma ganska rikligt 
Däremot är myren en av förnämsta fågelmy-
rarna i norra Hälsingland med i synnerhet en 
rik förekomst av vadare. 

Myren har, med öppna kärr, talrika dråg 
och flarkpartier samt genom kontakten med 
Svågan, mycket stora naturvärden, vilka stärks 
av det rika fågellivet. Genom att myren dessut-
om är i stort sett opåverkad framstår den som 
en av de mest intressanta i trakten. Sandnäs-
myrorna ingår i riksintresset Svågan. 

Dikningar eller andra åtgärder som kan 
påverka myren kan inte accepteras. Skogsbruk 
i anslutning till myren bör bedrivas med stör-
sta möjliga hänsyn till naturvärdena.  

som flottled och torde som bäckflottled sakna 
motsvarighet i länet. På en drygt tre kilometer 
lång sträcka från den översta dammen i syste-
met - Södra Kvarntjärnen fanns när flottle-
den var i drift inte mindre än sju reglerings-
dammar. Mellan dem är flottleden till stor del 
byggd som flera hundra meter långa stenrän-
nor, ca 1 meter djupa och 1,5 meter breda, som 
vindlar fram mellan kullarna i det kraftigt ku-
perade landskapet. Flottningsrärman har byggts 
av stora kluvna stenblock med stor hantverks-
skicklighet. I flottleden  firms  exempel på andra 
konstruktioner av rännan. Parallellt med den 
befintliga leden finns rester av den träränna 
som föregick stenrännan. Utmed Kvistabäcken 
finns också lämningar efter det signalsystem 
som användes under flottningen. 

Längs bäcken finns en frodig och artrik flo-
ra med flera intressanta växter t ex tibast, 
skuggviol, fjällskära, skogssäv samt fjällven som 
här växer i utkanten av sitt utbredningsområ-
de. Vid bäckens utlopp i Västersjön finns ett 
litet delta med svämängar, videbeviuma strand-
kärr och en relativt rik fågelfauna. 

  

Flottningsrännan i Kvistabäcken är ett 
anslående byggnadsminne över en viktig epok i 
Sveriges skogsbrukshistoria då knappast nå-
got vattendrag var för litet för att byggas ut till 
en väl fungerande flottled. För att bevara flott-
leden och för att göra området till ett attraktivt 
utflyktsmål har flera av Kvistabäckens regle-
ringsdammar restaurerats och en flottarkoja 
flyttats till bäcken som raststuga. 

38 
GETAÅN 
GEASJÖN 
(Ljusdal) 
- fågelmyr 

111 / 2  
16 G NV  

Flera myrar, som till större delen är av mosse-
karaktär men som kantas mot Getaån och Ge-
asjön av högstarrkärr. Öppna myrytor växlar 
med glest skogbevuxna myrar och fastmarks-
partier. Flera dråg avvattnar myrarna mot sjön 
och ån. På myrarna häckar flera arter änder 
och vadare. 

40 
GÅSSJÖSVEDJAN 
(Ramsjö) 
- rik och märklig flora 

B 
II/1 
16 F NO 

Myrarna har ett betydande värde på grund 
av sitt fågelliv. Östra Geasjön är emellertid reg-
lerad och vid högsta dämningsgränsen står 
myren till större delen under vatten. Det är osä-
kert hur myren framgent kommer att påverkas 
av vattenregleringen. 

39 
	

KFB 
KVISTABÄCKEN 
	

II/1 
(Ramsjö) 
	

Riks-K 
bäckflottled 
	

16 F NO 

Kvistabäcken rirmer upp i Härjedalens kommun 
nära gränsen mot Ljusdal. Bäcken har använts  

I den övre delen av Gåssjöbergets östra slutt-
ning, väster om Tevansjö, finns på den topo-
grafiska kartan en markering för odlad mark. 
På denna och framför allt i anslutning till den, 
är floran överväldigande rik och frodig. Bland 
de mer anmärkningsvärda växterna kan följan-
de framhållas: nordisk stormhatt, skogstry, må-
bär och torta i mycket storvwma bestånd. Dess-
utom växer här blåsippa, underviol, taigastarr, 
grönyxne, fjälltimotej, hässlebrodd, tätört, ti-
bast, trolldruva, dvärglummer och norrlands-
arv. 

Förklaringen till att denna rika och frodi-
ga flora har kunnat utvecklas torde vara god 
tillgång på rörligt och mycket näringsrikt mark-
vatten i Gåssjöbergets sluttning. 
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I en sänka ca en kilometer norr om Gås-
sjösvedjan är floran lika rik. Här växer måbär, 
skogstry, nordisk stormhatt, taigastarr, norr-
landsarv, dvärglummer, blåsippa, grönyxne, 
torta och hässlebrodd. 

Den rika floran på Gåssjösvedjan är av 
stort naturvetenskapligt intresse. Lokalen är 
troligen inte känslig för ett skonsamt skogsbruk 
medan däremot en alltför tät skog kan inverka 
menligt på florans sammansättning. Skogs-
bruksåtgärder bör utföras på ett sådant sätt 
att markskador inte uppkommer. Dikning eller 
andra åtgärder, ägnade att ändra vattenbalan-
sen, kan ej tillåtas. 

41 
LILLA SKÄFTESMYRAN 

	

(Ramsjö) 
	

BH 
- rikkärr 	 III/ 1 

16 F NO 

En kraftigt sluttande och grund myr med upp-
stickande moränblock. Myren är ett svagt rik-
kärr där de  fiesta  vanligare rikkärrsarterna 
påträffas. Dessutom förekommer de något ovan-
ligare kärrull och myggblomster. Det mest 
skyddsvärda inslaget är emellertid storgröe som 
växer i en källa strax ovanför myren. I myrkan-
ten  firms  också ett litet bestånd av skavfräken 
(skäfte). 

Det stora antalet rikkärrsarter ger myren 
ett högt bevarandevärde, vilket stärks av att 
blott ett fåtal rikkärr är kända från denna trakt. 
Dikning, skogsbruk eller andra åtgärder, som 
kan påverka naturvärdet, är inte förenliga med 
naturvårdsintresset. 

42 
PER-NILSAS 
(Ramsjö) 
- gammalt 
odlingslandskap med rik flora 

Per-Nilsas ligger i ett litet avgränsat odlings-
landskap i Tallnäs by i sluttning mot Hennans 
västra strand. Mindre än två ha av gårdens ti-
digare ängsmarker slås sporadiskt trots att 
djurbesättningen avvecklats. Ängarna består till 
stor del av smala kanter som dock vidgar sig 
närmare sjön till en större äng. Ett flertal olika 
hävdformade vegetationstyper finns represen-
terade med många floristiskt intressanta inslag. 
Till dem hör kung Karls spira, älgört och mysk- 

gräs i en högörtfuktäng. För övrigt märks fält-
gentiana, rödkämpar, ängsruta, fjällgröe, ludd-
havre, stagg, ormrot och nattviol. Hävden har 
varit långvarig och god, konstgödsel har aldrig 
använts. 

Gårdsmiljön är ursprunglig och ålderdom-
lig. I ängarna finns lador och odlingsrösen. Be-
varandevärdet är högt på grund av stora kul-
turhistoriska värden, mångformig vegetation, 
rik flora och vacker landskapsbild. Det är emel-
lertid viktigt att den alltför svaga hävden inten-
sifieras och tryggas på längre sikt. 

43 
FLARKKÄRR SÖDER OM 
SKÅNRISTJÄRNEN 
(Ljusdal) 
- flarkkärr 
med rikt fågelliv 

Ca 1,5 km söder om Skånristjämen ligger ett 
flarkkärr med tallbevuxna rissträngar och sto-
ra, blöta flarkar med flytande myröar. I kanter-
na finns mindre flarksystem. Floran är trivial 
och representativ för myrtypen. Myren uppvi-
sar ett intressant fågelliv med i synnerhet flera 
arter vadare. 

Myrens välutvecklade sträng-flarksystem 
och fågelfaunan ger myren ett klart bevaran-
devärde. Dikningar i eller i anslutning till my-
ren kan ej tillåtas. Skogsbruk bör bedrivas med 
stor hänsyn till naturvärdet. 

44 
SÖRREMMAMYRAN 
(Ljusdal) 
- sluttande kärrkomplex 

Ett kärrkomplex med sluttande kärr, där fast-
mattor och starrvegetation dominerar. En öp-
pen kärryta med blöta mjukmattor finns nord-
nordväst om den centrala tjärnen. Kantzoner-
na är glest beskogade och av mossekaraktär. 
Myren uppvisar en art- och individrik fågelfau-
na, karaktäristisk för naturtypen men utan 
rariteter. 

Sörremmamyran är ett varierat kärrkom-
plex med representativ flora och fauna. Den 
förhållandevis rika fågelfaunan motiverar att 
myren skyddas. Myren får därför ej dikas. 
Skogsbruk i anslutning till myren bör bedrivas 
med stor hänsyn till myrens naturvärden. 

KBL 
II/1 
16 F NO 

GHZ 
III/1 
16 G NV 

GHZ 
III /1 
16 G NV  
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45 BK 47 BH 
REMMAN II/1 GUSSJÖHÖJDERNA II/1 
(Ljusdal) 16 G NV (Ljusdal) 16 F NO 
- öppen äng - naturskog 

I en sydvänd sluttning mot sjön Remman finns 
välbevarade rester av de tidigare ängsmarker, 
som hörde till byn Remman. Byn var bebodd 
från åtminstone 1696 till 1950-talet. 

Husgrunder och odlingsrösen vittnar om 
den äldre markanvändningen. De senaste 35 
åren har marken endast hävdats svagt, fram-
för allt genom slyröjning. Trots detta har flera 
intressanta ängsväxter lyckats hålla sig kvar, 
bl.a. relativt rika bestånd av brudsporre och 
fältgentiana. Dessutom växer här jungfru Ma-
rie nycklar, svartfryle, ormrot och stagg samt 
mera fåtaligt låsbräken, slåtterfibbla och dvärg-
lummer. 

Bortsett från igenväxningen är fodermar-
kerna vid Remman ej påverkade av störande 
ingrepp. Ljusdals naturskyddsförening har från 
och med 1988 återupptagit skötseln av ängar-
na. 1991 genomfördes röjningar och grovslåt-
ter av angränsande tidigare ängsmark. 

Ängen vid Remman är värdefull på grund 
av sin storlek (1,5 ha) och den artrika ängsflo-
ran. Förutsättningarna är mycket goda att vär-
det kommer att öka genom den återupptagna 
hävden. 

46 
PARADISBERGET 
- lövrik blandskog 

B 
III/1 
16 F NO 

I Paradisbergets västra sluttning mot Kalvsjön 
- Holmtjärn växer en barrblandskog med mycket 
stor andel löv, särskilt i den nordvästra delen. 
Skogen har uppkommit efter skogsbrand. I den 
södra sluttningen mot Norrbottenstjärnama 
växer en grov blandskog av tall och gran med 
särskilt grova tallöverståndare. 

Paradisbergets sluttningar har berörts av 
dimensions avverkningar kring sekelskiftet. Den 
lövrika skogen, uppkommen efter skogsbrand, 
är värdefull som fågelbiotop. Skogen är ännu 
inte tillfredsställande inventerad men denna typ 
av skog är generellt värdefull bl.a. som en vik-
tig biotop för insekter och fåglar.  

I Gussjöhöjdemas nordsluttning finns ett litet, 
ca 2 ha, bestånd av gammal, grov och högvux-
en granskog på högproduktiv mark. De äldre 
träden är 140-180 år gamla. 

I skogen finns inslag av grova sälgar med 
riklig påväxt av lunglav. I den fuktiga miljön 
kring den bäck som rinner genom skogen är 
förekomsten av ormbunkar anmärkningsvärt 
rik. Dessutom påträffas tolta, ormbär och ögon-
pyrola. På grova granlågor i olika nedbrytnings-
stadier växer hotade vedsvampar som gräns-
ticka, ullticka, doftskinn och stjämtagging. 

I avvaktan på inventering och undersök-
ning av skogen bör avverkning eller andra åt-
gärder inte företas i beståndet. 

48 
GUSSJÖVALLSBERGET 
(Ramsjö) 
- naturskog 

I Gussjöbergets sydvästsluttning, mellan en 
skogsbilväg och sockengränsen finns ett 8-10 
ha stort naturskogsområde, bevuxet med gran-
skog. God tillgång till rörligt markvatten ger hög 
bonitet, en anmärkningsvärt högvuxen skog och 
vegetation av högörttyp. Stinksyska, trolldru-
va, skogssallat, tolta, blåsippa och storgröe fö-
rekommer liksom inte minst de skyddsvärda 
och hotade vedsvamparna rosenticka och gräns-
ticka i partier med riklig förekomst av grova 
granlågor. 

I avvaktan på en närmare inventering och 
undersökning bör avverkning av granskogen 
inte tillåtas. Ej heller bör markavvattning tillå-
tas, varken inom området eller i anslutning till 
det om det finns risk för att vattenbalansen 
rubbas. 

BZ 
III/1 
16 F NO 
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49 
LYCKAN 
(Ramsjö) 
- öppen hagmark, björkhage 

KBL 
111/2 
16 F NO 

— Ljusdal — 

De äldsta granarna (ca 150 år gamla) kan 
mycket väl utgöra den första generationen ef-
ter denna brand. Grova lövträd och granar fö-
rekommer ganska allmänt - brösthöjdsdiame-
tern hos en asp har uppmätts till 70 cm. 

I Gåda by väster om sjön Hennan finns intres-
santa betesmarker, som består dels av en min-
dre del öppen hagmark, dels en björkhage, sam-
manlagt ca ett ha. Hagmarken, som tillhör går-
den Lyckan, ligger centralt i byn omgiven av 
skog och åkermarker. I den öpppna hagmar-
ken med några spridda enar är grässvålen art-
rik med bl.a. låsbräken, dvärglummer, stagg och 
ormrot. I björkhagen med glest trädskikt och 
en mosaik av rished och friskäng växer också 
enar. Av ängsväxter märks kattfot, fjälltimotej, 
stagg och ormrot. 

Hagmarkerna betades tidigare av nötkrea-
tur men efter ett kortare uppehåll återupptogs 
betet 1984 med får. Konstgödsel har aldrig kom-
mit till användning. Hagmarkerna är viktiga för 
landskapsbilden och har en relativt artrik och 
välutvecklad ängsvegetation kvar. Värdet stärks 
av att hävdade hagmarker av denna typ är ovan-
liga i denna del av länet. Det är angeläget att 
den framtida hävden tryggas. 

50 
LINDMOREN 
(Ljusdal) 
- skog med rik flora 

BZH 
I/1 
16 G NV 

Lindmoren är ett ca 10 ha stort skogsområde 
mellan sjöarna Lindtjärnen och Klockarsjön. 
Lindtjärnen, som ligger ca 15 meter högre än 
Klockarsjön, saknar egentligt utlopp. Sjöns vat-
ten infiltreras och bryter fram i sluttningen mot 
Klockarsjön som källor och sipperstråk, vilka 
samlas till en bäck före utflödet i Klockarsjön. 

Lindmoren intas av en blandskog av frisk 
örttyp med ett lövinslag på ca 40 procent i vil-
ket björk och asp dominerar. Dessutom före-
kommer lind, lönn, rönn, hägg och flera busk-
arter (brakved, olvon, try, måbär m fl). I den 
nordöstra delen finns ett överslutet skogsparti 
med stort inslag av asp och björk och i nord-
väst ett mindre bestånd med sluten granskog. 
Kännetecknande för skogen är annars den luck-
ighet som uppkommit när mindre ytor vind-
fällts. I dessa luckor är uppslaget av lövsly kraf-
tigt och örtinslaget i regel rikare än i de slutna 
partierna. 

Brandljud i en del gamla tallar visar att 
skogen har brunnit för mer än 100 år sedan. 

Kulturpåverkan är liten. En del grova tal-
lar har huggits för mycket länge sedan. I ett 
senare skede har en del lövträd och granar ta-
gits ut, men stubbarna efter de senaste gall-
ringarna är i dag genommurkna. En enkel väg 
leder fram till en gammal stuga inom området. 
Vid den östra gränsen förbinder en gammal 
basväg Lindtjärnen med Klockarsjön. 

Lindmoren har en för trakten mycket rik 
flora med lind, lönn, olvon, måbär, blåsippa, 
underviol och skogsfru som förnämsta inslag. 
Ytterligare sex orkidéer kan påträffas men 
skogsfrun är den mest anmärkningsvärda. Fö-
rekomsten är en av de rikaste i länet och blom-
ningen är i stort sett årlig. Till de sammanlagt 
ca 175 arter kärlväxter som påträffats hör ock-
så klibbal, trolldruva, tibast, dvärghäxört, ögon-
pyrola, tallört, skogstry, hässlebrodd, lundelm, 
fjälligelknopp och klubbstarr. 

Flera sällsynta vedsvampar har påvisats 
vid Lindmoren. Till dem hör lappticka, rosen-
ticka, ullticka, nordlig anisticka och jordstjär-
na varav de fyra förstnämnda tillhör landets 
hotade vedsvampar. Bland lavarna märks ett 
stort antal hotade och skyddsvärda arter varav 
flera tillhör hotkategori 2. Bland övriga mer 
välkända arter märks lunglav och klotterlav, 
av vilka den senare här har sin nordgräns. 

Djurlivet är präglat av den gamla och löv-
rika skogen. Gråspett har häckat och insekts-
faunan uppvisar intressanta inslag. 

Lindmoren är ett litet blandskogsområde 
med hög bonitet. Det är ur botanisk synvinkel 
en av de mest intressanta lokalerna i norra Häl-
singland. Lindmoren är skyddsvärt och har av 
markägaren - Stora AB - skyddats som bolags-
reservat. 

51 
MYRKOMPLEX ÖSTER OM 
STORA HÄLLBERGET 
(Kårböle) 
- fågelmyr 

Två åtskilda kärrkomplex öster om stora Häll-
berget. I synnerhet det östra innehåller ett stort 
antal tjärnar. Vegetationen domineras av gräs, 

ZH 
III/ 1 
16 F NV  
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starr och vattenklöver. Vass förekommer i re-
gel i myrarna och som en bård runt tjärnarna. 
Båda kärrkomplexen är glest tallbevuxna och 
stora öppna myrytor saknas. 

Myrarnas fågelfauna är intressant med fle-
ra arter vadare, videspary och möjligen även 
stjärtand. Fågellivet gör myrarna skyddsvärda. 
Dikningar eller skogsbruk, som kan påverka 
naturvärdena på myrarna, bör inte tillåtas. 

52 
	

GHFL 
SKÅLÅNS DALGÅNG I/1 
(Kårböle) 
	

16 F NV 
- rogenmorän 
	16 F SV 

Parallellt med Ljusnan, nedströms Aspan i 
Härjedalens kommun, rinner Skålån i en bred 
och flack dalgång. Denna dal intas av en sär-
präglad dödismorän av rogentyp. De oregel-
bundna och ibland mycket höga moränryggar-
na omges av sjöar eller myrmarker. Genom detta 
sönderbrutna och särpräglade landskap rinner 
Skålån i ett starkt vindlande lopp och knyter 
samman många av sjöarna med varandra. Ett 
stort antal av övriga, både stora och små sjöar, 
saknar egentligt utlopp. De avvattnas i stället 
antingen genom infiltration, eller genom de 
myrstråk som intar betydande delar av de mer 
låglänta partierna. 

Moränbildningen i Skålåns dalgång har 
skett genom att en smal och sannolikt väl av-
gränsad istunga skurits av från den centrala 
inlandsisen. Under avsmältningen har isen bru-
tits upp i oregelbundna block i vars sprickor 
morän har avlastats luckert. 

Två av de större sjöarna, Skärasen och 
Blanktjämen, vilka båda saknar egentligt ut-
lopp, har rotenonbehandlats. Den inplantering 
av röding och öring, som därefter gjorts, har 
varit mycket framgångsrik. Sjöarna erbjuder i 
dag ett förnämligt fiske på stor och välnärd fisk. 
De försök med inplantering av signalkräfta som 
gjorts i Kårsjön har däremot varit mindre fram-
gångsrika. Den ursprungliga stammen av flod-
kräfta håller synbarligen på att repa sig och 
tränger ut signalkräftan vilken tycks sakna för-
måga att reproducera sig i detta vatten. Däre-
mot har lyckade försök med inplantering av flod-
kräfta gjorts i Skärasen. 

Det vattenrika och varierande landskapet 
är attraktivt och spektakulärt. För att i görli-
gaste mån utnyttja de möjligheter som områ-
det erbjuder har en kanotled med vindskydd 
och andra anordningar anlagts i Skålån. Flera  

åsträckor är mycket natursköna. Ibland höjer 
sig öar och stränder blott obetydligt över vat-
tenytan medan ån i andra fall rinner fram i en 
ganska djup ravin, omgiven av höga tallbevux-
na moränhöjder. 

I Gävleborg finns ingen motsvarighet till 
Skålådalens rogenmorän. Det torde dessutom 
vara det kanske främsta exemplet i landet, ned-
anför fjäll/förfjällregionen, på denna typ av 
moränbildning. Skålåns dalgång har stort in-
tresse för friluftslivet på grund av såväl det för-
nämliga fisket som kanotleden. Kanotcentral 
med uthyrning av kanoter finns i Kårböle. 

Skogsbruket i Skålådalen bör bedrivas med 
största möjliga hänsyn till områdets betydelse 
för friluftslivet och med särskild hänsyn till de 
geologiska förhållandena. Markberedning bör 
utföras med stor försiktighet. Dikningar eller 
andra avvattningsföretag kan ej tolereras. 

53 
VINGELMYRAN 
(Kårböle) 
- blandmyrkomplex 

ZGH 
III/1 
16 F SV 

Ett blandmyrkomplex, dominerat av en plan 
glest skogbevuxen mosse med framför allt 
dvärgbjörk och andra ris. Gräsdominerade 
strandkärr finns vid Kårsjön, Stöveltjärn och 
Vingelbäcken. Stora öppna myrytor saknas. 
Myrens fågelfauna är förhållandevis rik med 
framför allt flera vadararter och storlom i Ving-
eltjärnarna. 

Trots att Vingelbäcken är rätad och en del 
dikningar har gjorts i myrens perifera delar är 
effekterna begränsade. Ytterligare dikningar bör 
inte tillåtas. Skogsbruk i myrens närhet bör 
bedrivas så att myren inte skadas. 

54 
ÖJEFORSEN 
(Kårböle) 
- intressant flora 

Genom utbyggnaden av Öjeforsen är den forna 
forsen torrlagd vid normal vattenföring. På  äl-
yens  västra sida, nedanför kraftverket, sluttar 
branta berghällar mot den gamla mycket sma-
la älvfåran, medan den östra sidan utmärks av 
en mäktig, ovanligt hög och lång stenledare 
(stranden nedanför stenledaren användes som 
upplag för stora sprängstensmassor vid utbygg- 

BGK 
III/1 
16 F NV  
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56 
LINDSKOG 
(Färila) 
- intressant flora 

B 
III/1 
16 F NV 

Runt gården Lindskog (numera utnyttjad som 
fritidshus) finns flera platser med intressant 
flora. Markerna runt gården är väl underhåll-
na bl.a. med lieslåtter. Runt gården har bl.a. 
påträffats höstlåsbräken och rödkämpar, på en 
levé vid älven låsbräken, skavfräken, höstlås- 

— ljusdal — 

naden av kraftverket. Stranden är därigenom 
förstörd). 

På finmaterial i skyddat läge på Öjeforsens norra 
sida växer fjällväxter som smalfräken, fjällnej-
lika, fjällvedel, fjällkvanne, kung Karls spira och 
sannolikt även fjällögontröst. 

I en älvfåra några hundra meter norr om 
kraftverket, som varit vattenförande endast vid 
högvatten, växer tågstarr på en av sina mycket 
få växtplatser i Hälsingland. Även denna älvfå-
ra är aystängd med en damm. 

Öjeforsens naturvårdsvärde begränsas av 
kraftverksbygget. Den gamla älvfåran är dock 
geologiskt intressant, floran är värdefull och 
lämningarna efter flottningsepoken har bety-
dande kulturhistoriska värden. 

55 
STRANDBODARNA 
(Kårböle) 
- intressant flora 

B 
III/1 
16 F NV 

Den frodiga lövskog, som sträcker sig från äl-
ven fram mot de odlade markerna kring går-
den, kännetecknas av en ovanligt rik flora. Här 
växer t ex blåsippa, tibast, klockpyrola, skogs-
try, liljekonvalj, piprör, lundelm, myskgräs och 
grönyxne samt vårärt på sin nordvästligaste 
kända växtplats i Hälsingland. 

I en tallskog nära den lundartade lövsko-
gen växer mosippa. 

De båda skogsområdena är värdefulla på 
grund av sin flora. Mosippan är fridlyst i länet. 
Förekomsten av vårärt motiverar att lövskogen 
sparas i sin helhet. Slutavverkning bör undvi-
kas. Det är ur naturvårdssynpunkt inte accep-
tabelt att skogen överförs till barrskog.  

bräken och fjälltimotej, nära levhi mosippa och 
backstarr och på en betesmark i den södra 
delen bl.a. måbär, vårärt och grönyxne. 

På sandig ängsmark på älvens västra sida 
växer höstlåsbräken, backstarr, rödkämpar och 
mattlummer. 

Likaså på älvens västra sida, i blandskog 
och utmed en liten bäck med delvis underjor-
diskt lopp, finns en frodig växtlighet med skugg-
viol och myskmåra som de största rariteterna. 
Andra rikindikatorer är rikligt förekommande 
tibast, trolldruva, skogstry och vispstarr. 

Markerna runt Lindskog har en värdefull 
flora. Det största hotet mot ängsfloran runt 
gården är igenväxning. Detta måste följaktli-
gen förhindras genom slåtter eller annan hävd. 
Detsamma gäller den torra sandiga och bota-
niskt intressanta ängsmarken på älvens väs-
tra sida där i synnerhet buskvegetationen bör 
hållas efter. 

Utmed bäcken måste den frodiga lundar-
tade vegetationen och en angränsande skogs-
bård sparas. En försiktig gallring i trädbestån-
det är sannolikt möjlig. Dikning kan inte ac-
cepteras. 

57 
KRONSTUGAN 
- gammal skog 

Utmed en liten bäck nedanför Middagsberget 
återfinns resterna av ett bestånd gammal gran-
skog med lövinslag, särskilt grov asp och sälg, 
samt enstaka tallöverståndare. Skogen ligger 
på kyrkans mark och har uppmärksammats på 
grund av rik flora och flera sällsynta vedsvam-
par. En större del av den ursprungliga skogen 
avverkades under början av 1990-talet men ca 
3 ha av beståndet kring bäcken har lämnats. 

BL 
III /1 
16 F NO  

Till de intressanta kärlväxter som påträf-
fats hör köseven, bäckbräsma och skogsfru. 
Bland vedsvamparna märks rosenticka, gräns-
ticka, ullticka och rynkskinn. På gamla sälgar 
växer nordlig anisticka och lunglav. Skogen har 
också visat sig vara en förnämlig hackspettlo-
kal. 

Trots den ringa arealen har skogen ett visst 
naturvårdsvärde, främst på grund av floran och 
fågellivet. Insektsfaunan bör undersökas. Det 
är viktigt att eventuella vindfällen lämnas kvar 
i beståndet. 
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med bl.a. blåsippa, nattviol, liljekonvalj och tor-
ta. Ögonpyrola och knärot tillhör den gamla 
ostörda barrskogens växter. '11 

B 
II/1 
16 F NO 

58 
NATURSKOG Vit 
PELLESMYRAN 
(Ljusdal) 
- värdefull flora 

I en brant sydvästsluttning öster om Pellesmy-
ran finns ett knappt 10 ha stort naturskogs-
område med gammal grov granskog. Skogen är 
150-180 år gammal med inslag av ännu äldre 
träd. En gran har konstaterats vara 310 år, vil-
ket är en anmärkningsvärt hög ålder för en gran. 
I skogen finns ett betydande inslag av grov asp 
med riklig förekomst av bohål. 

Delar av skogen har karaktär av sumpskog 
t ex utmed den bäck som genomkorsar områ-
det. Boniteten är sannolikt hög på grund av nä-
ringsrikt lättrörligt grundvatten. Därom vittnar 
också örtfloran med inslag av trolldruva, tolta, 
blåsippa, ormbär och ögonpyrola. De hotade 
skogssvamparna rosenticka och gränsticka har 
påträffats på grova granlågor i området. 

I avvaktan på en noggrann inventering och 
undersökning av skogen bör avverkning eller 
andra åtgärder inte tillåtas. 

59 
FLISBERGET 
(Ljusdal) 
- gammal skog 
med värdefull flora 

Flisbergets sydsida är otillgänglig och vild-
marksartad med branter, raviner och betydan-
de rester av gammal skog. I sluttningens nedre 
del förekommer högrest grov granskog på fuk-
tig mark med rörligt markvatten. De övre de-
larna är torrare med inslag av tall. Ett spar-
samt inslag av björk, asp och sälg  firms.  Stub-
bar av tall och gran påträffas här och var och 
tyder bl.a. på att skogen berörts av dimensions-
avverkningar. Granarna är till viss del stora, 
mycket höga och "övergrova". Döende och döda 
granar finns i stort antal och lågor i olika ned-
brytningstadier förekommer rikligt. 

Svampfloran är anmärkningsvärd med fle-
ra hotade vedsvampar bl.a. rosenticka, rynk-
skinn, doftskinn, gränsticka, ullticka, nordlig 
anisticka, blackticka (hotkategori 2) och Perenni-
poria subacida (hotkategori 1). Till Flisbergets 
intressanta lavar hör lunglav, skrovellav och 
violettgrå tagellav. Lokalt finns örtrika stråk 

Insektsfaunan är inte inventerad men den 
höga andelen gammal skog och lågor i olika ned-
brytningsstadier ger de förutsättningar som 
många sällsynta och hotade vedinsekter krä-
ver. 

Till Flisbergets fågelfauna räknas mindre 
hackspett, spillkråka, tretåig hackspett, järpe 
och layskrika vilka också gynnas av skogstill-
ståndet med inslag av löv. 

Flisberget är skyddat som naturreservat. 

60 
LILJESLÅTTSBÄCKEN 
(Ljusdal) 
- fågelmyr 

Området mellan Liljeslåttsbäcken och Två-
tjärnarna uppvisar ett intressant fågelliv. I 
sumpskog ock kärrmark vid Liljeslåttsbäcken 
har den i länet ovanliga videsparven påträffats. 
Tvåtjärnarna omges av fattigkärr. Här har för-
utom layskrika, gräsand och knipa flera arter 
vadare konstaterats häcka, bl.a. grönbena och 
gluttsnäppa. Från några källor nordväst om 
Tvåtjärnarna rinner en bäck genom myren till 
Liljeslåttsbäcken. 

Vid Liljeslåttsbäcken växer lappranunkel 
(hotkategori 4) på en av två kända lokaler i 
Hälsingland. Där finns också spädstarr. Vid 
Dalsbäcken, nära inloppet till Lillstugutjäm, 
växer fjällven. 

Inom området kan dikning inte tillåtas. 
Skogen på kärrmarkerna bör liksom sumpsko-
gen utmed Liljeslåttsbäcken lämnas orörd. 

61 
LÖVINGSÅN 
(Ljusdal) 
- intressant djurliv 

Lövingsån är en liten skogså med klart kallt 
vatten och bitvis mycket fina sand- och grus-
bottnar. Ån är känd för sin rika förekomst av 
bäcköring och har dessutom en intressant och 
skyddsvärd bottenfauna. 

B 
1/NR 
16 F NO 

ZH 
III/1 
16 F NO  

ZH 
II/1 
16 F SO 
16 F NO 
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64 
JANNESBÄCKEN 
(vid Bäckan) 
- bäck med 
värdefull flora 

BH 
III / 1 
16 G NV 

I granskog utmed den lilla bäck, som rinner 
mot Jannestjärnen, växer det sällsynta och 
skyddsvärda gräset glesgröe. Gräset växer i 
bäckkanten, väl skuggat av den omgivande 
granskogen. Nära den väg som avgränsar gran-
skogen mot söder växer också skogsfru. 

Eventuell avverkning i granskogen bör ut-
föras med stor försiktighet. Det är särskilt vik-
tigt att tillräckligt många skuggande träd  spa- 

— Ljusdal — 

BZL 
II/ 1 
16G NV  

Vid Lövingsån växer tågstarr, som är myck-
et ovanlig i Hälsingland och några hundra me-
ter norr om Opplisjön även skogsfru. Videspary 
häckar sannolikt utmed ån där även mindre 
hackspett noterats. 

För att värna om de höga naturvärdena 
kan dikning närmast ån inte tillåtas. En bård 
av skog närmast ån bör sparas. 

62 
BÄCKESKOGSVALLEN 
- fäbodvall med 
exklusiv flora 

Resterna efter Bäckeskogsvallen återfinns i 
Bäckeskogsbergets sydvästsluttning. Fäboden 
fanns med säkerhet 1762 men anlades troligen 
ännu tidigare. Efter en lång tid utan hävd har 
vallen restaurerats genom att skogen på de ti-
digare öppna ytorna avverkats och slåtter åter-
upptagits på de botaniskt mest intressanta 
ängarna. 

Trots avbrottet i hävd finns runt de åter-
stående vallbyggnaderna en artrik grässvål, dels 
i en hackslått, dels i en näringsrik s k flottäng 
I sluttningen nedanför ett fähus  (fax).  

Den öppna hackslåtten består dels av en 
friskäng, dels av små inslag av rishedsvegeta-
tion. Denna blott 0,3 ha stora äng har en märk-
lig flora. Där växer inte mindre än fyra av de i 
länet kända låsbräkenarterna nämligen höst-,  
rut-,  topp- och vanlig låsbräken, samtliga med 
goda förekomster. Andra ängsväxter är t ex 
fjälltimotej, stagg och ormrot. 

63 
GREVABERGET 
(Ljusdal) 
- bergbrant med rik flora 

Vid sjön Hennans södra ände bildar det drygt 
400 meter höga Grevaberget, eller Huskasnäs-
berget, ett av de mäktigaste stupen i länet. Det 
mot öster vända stupet är mer än 200 meter 
högt och till stor del lodrätt. Vid bergfoten finns 
en stor, brant och mycket svårforcerad raskäg-
la. 

Berget uppvisar en mycket intressant flo-
ra med flera sällsynta och krävande arter men 
är i vegetationshänseende närmast en motsats 
till sydväxtbergen. I stället för sydliga växer här 
några utpräglat nordvästliga arter - fjällnejli-
ka, fjällbräcka och tuvbräcka. Den senare har 
här sin enda kända förekomst i länet, medan 
fjällbräcka är känd från ytterligare en lokal. 
Mindre allmänna är också stinknäva, flenört 
och träjon. I en sydligare del av branten växer 
lönn. 

Kryptogamfloran är endast flyktigt doku-
menterad, men bland de lavar som noterats 
finns flera intressanta arter bl. a. violettgrå ta-
gellav (hotkategori 3). I det branta bergsstupet 
har såväl tornfalk som fjällvråk konstaterats 
häcka. 

Grevabergets östra stup och rasbrant har 
oomtvistliga botaniska värden. Bergets betydel-
se som häckningslokal för vissa fågelarter får 
inte underskattas. Sammantaget innebär det-
ta att branten med omgivningar bör skyddas 
mot ingrepp. Skogen ovanför stupet, i rasbran-
ten och nedanför rasbranten bör lämnas orörd. 

BKL 
II/1 
16 F NO  

Flottängen är den enda kända hävdade 
ängen av denna typ i länet. Marken översilas 
av rörligt markvatten som sprider näring från 
den välgödda marken nedanför fähuset. Här 
återfinns en fuktäng av högörttyp med älgört, 
revsmörblomma, hundkäx och ängssyra bland 
karaktärsarterna. 

Bäckeskogsvallen har, särskilt på grund 
av förekomsten av de fyra låsbräkenarterna, 
höga botaniska värden. Den märkliga flottäng-
en saknar motsvarighet i länet. Inga störande 
ingrepp, t ex konstgödselanvändning, har fö-
rekommit. Det är från naturvårdens synpunkt 
angeläget att den fortsatta hävden av Bäcke-
skogsvallens ängar kan tryggas. 
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69 
ENÅN 
(Färila) 
- värdefullt 
vattendrag 

ZGH 
II./1 
16 F SO 
16 F NO  

Enåns avrinningsområde omfattar 202 km2. Ån 
har en flack fallprofil och rinner genom flera 
sjöar. Vattendraget kan indelas i tre sektioner. 
Den övre, uppströms Finnebysjön, är starkt ut-
rätad och kanaliserad. Den är från naturvårds-
synpunkt mindre intressant. Den mellersta 
delen innehåller både forssträckor, bl. a. en lång 
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ras utmed bäcken och vid förekomsten av 
skogsfru. Markavvattning kan inte tillåtas. 

65 
BÄCKAN 
- värdefullt 
slåtterlandskap 

BKL 
II /1 
16 G NV  

Byn Bäckan vid Bäckesjöns västra strand be-
står av ett fåtal gårdar, kringgärdade av stor-
skogen och med små arealer odlad mark. Gräs-
markerna vid en av gårdarna vårdas omsorgs-
fullt på traditionellt sätt med slåtter, delvis 
hackslåtter. 

Den dominerande vegetationstypen är 
friskäng av rödventyp, men med små aysnitt 
av rished, särskilt i en björkdunge i västra kan-
ten. Gräsmarkerna är genomgående rika på 
växter som indikerar lång och störningsfri hävd. 
Dit hör låsbräken, vårfingerört, kattfot, orm-
rot, ängsruta och stagg. Buskar av vide, en och 
kanelros växer spridda i hackslåttmarken. Här 
och där finns odlingsrösen som tillsammans 
med några trägärdsgårdar minner om gamla 
tiders hävd. 

Slåtterlandskapet i Bäckan har ett myck-
et högt bevarandevärde genom sin storlek, art-
rikedom, kontinuerliga hävdhistoria och bety-
delse för landskapsbilden. Det är från natur-
vårdens synpunkt viktigt att den fortsatta häv-
den tryggas. 

66 
HEDUDDEN 
VÄLJEMON 
(Ljusdal) 
- getryggsås 

(I tätorten Hennan finns åtminstone 25 
spridda växtplatser för mosippa. I samband med 
skogsbruk eller bebyggelse bör särskild hän-
syn tas till dessa växtplatser. Mosippan är frid-
lyst i Gävleborg.) 

67 
	

HG 
GÄSTGIVARMYRAN III /1 
(Kårböle) 
	

16 F SV 
- kärrkomplex 

Ett kärrkomplex med komplicerad hydrologi och 
uppstickande fastmarksholmar. Såväl öppna 
som glest beskogade kärr samt flarkar och fukt-
stråk av olika utformning förekommer Myren 
är orörd men otillräckligt känd varför klassning-
en kan komma att revideras. Dikning eller an-
nan form av påverkan på myren kan inte tillå-
tas. 
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HGZ 
LÅNGMYRAN 
	

III /1 
(Kårböle) 
	

16 F SV 
- kärr med rikt fågelliv 

Långmyran är ett blött och öppet kärr, som av-
vattnas mot väster och sydost. Mitt på myren 
förekommer ett omfattande system av lösbott-
nar och mjukmattor samt lokalt ett mindre 
flarkkärr. En stor kallkälla mynnar i kanten av 
den fastmarksudde som skjuter ut mot myrens 
centrum. På myren häckar bl.a. grönbena och 
gluttsnäppa. 

Myren är orörd. Den har en intressant hy-
drologi och skyddsvärd fågelfauna. Dikning el-
ler annan påverkan kan inte tillåtas. Skogsbruk 
i myrens närhet bör bedrivas med stor hänsyn 
till naturvärdet. 

GLF 
111/2 
16 G NV  

Efter att ha varit dold av Storsjön dyker Hen-
nanåsen upp ur vattnet sydost om Hennans 
station, som en smal som mest 30 meter hög 
getryggsås. Vid Hennans station sväller ryggen 
ut till en brant och bred 45 meter hög åskulle 
eller randterass (Väljemon) med mjukt välvd 
överyta, vars nivå torde motsvara HK. 

Hedudden och randterassen är bevuxna 
med delvis ganska grov barrskog. Området är 
värdefullt för friluftslivet med badplatser, mo-
tionsspår m m. Täktverksamhet har förekom-
mit, delvis i ganska stor omfattning. Det är ur 
naturvårdens synpunkt av största vikt att even-
tuell fortsatt täktverksamhet koncentreras och 
framför allt inte tillåts på Hedudden. 
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brant forssträcka två kilometer söder om 
Firmebysjön och lugnflytande delar. Den ne-
dersta sektionen utmärks av åns lopp genom 
Ljusnans mäktiga deltaavlagringar. Ån är här 
djupt nedskuren i sedimenten. Enåns nedre 
del är ett viktigt reproduktionsvatten för Mel-
lanljusnans öring och är flitigt utnyttjat för 
sportfiske. 

Utterspår har observerats längs ån på fle-
ra ställen upp till Finneby. Troligen utgör ån 
en viktig delbiotop för utterpopulationen kring 
Mellanljusnan. 

ENÅNS NEDRE DEL, SOM HAR BEDÖMTS HA HÖGRE 

NATURVÄRDE, KLASS I, INGÅR I OBJEKT 77, LJUSNANDALEN. 
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GHZ 
LOSTERMYRAN 
	

III/1 
(Ljusdal) 
	

16 G SV 
- tallbevuxen myr 

Lostermyran är ett tallbevuxet kärrkomplex med 
gles skog i de nedre delarna och tätare i de övre. 
Svagt sluttande eller nästan plana kärr domi-
nerar. I den östra myrfliken finns ett stort blött 
centralparti med lösbottenmosaik och tendens 
till flarkbildning. 

Myren är ett fattigkärr med mosseartad 
vegetation i kanterna där inslaget av ris är stort. 
Intressantast är det flera hektar stora lösbot-
tensamhället i den östra myrdelen, där myren 
är uppsplittrad i en mosaik av småöar omgivna 
av irrande lösbottenstråk. Floran känneteck-
nas av lågstarr, vitag och bläddror. 

Ett par arter vadare häckar sannolikt på 
Lostermyran. Fiskgjuse observeras regelbundet 
över Lostersjön. 

Ett gammalt dike finns i myren, men det 
tycks inte ha medfört någon allvarlig skada. 
Ytterligare dikningar kan inte tillåtas. Skogs-
bruk vid eller på myren bör bedrivas med sär-
skild hänsyn till naturvärdet. 
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HGFBL 
SAND VIKSMOARNA I/ 1 
GRÖNTJÄRN 
	

Riks-N 
(Ljusdal) 
	

16 OSV 
- mångformig åsavlagring 

Sandviksmoarna-Gröntjärn är en sammanfat-
tande benämning på den trånga väst-östliga  

dalgång som sammanbinder Hennans dalgång 
vid Storsjön med Svågadalen. Dalen omges av 
branta berg och storblockig morän, som bildar 
tvärställda ryggformer längs den norra dalsi-
dan. Det stora värdet knyts emellertid till den 
utfyllnad av isälvsmaterial, som kännetecknar 
dalen. 

Hennanåsen, en biås till Hudiksvallsåsen, 
kan följas som en huvudås genom dalgången, 
där den uppvisar ett antal tydliga getryggspar-
tier och sväller till en plan platå i sluttningen 
västerut mot Storsjön. I dalen finns flera paral-
lellåsar samt ett väl utbildat åsnätsystem i an-
slutning till åsen. Åsen är uppbyggd till en nivå 
strax under HK, som här ligger 245-247 m ö h. 

Dalen intas till större delen av ett delta-
plan, delvis sönderbrutet av åsgropar. Det av-
slutas i öster av en tydlig distalbrant tvärs hela 
dalmynningen. De många åsgroparna delar 
dalen i en nordlig del, där isälvsavlagringen är 
plan och sammanhängande och en sydlig, ore-
gelbunden, präglad av dödistopografin. Längs 
dalsidorna finns tydliga HK-lokaler inklusive ett 
abrasionshak. Bland de postglacialt utbildade 
formerna kan nämnas en tydlig erosionsskåra 
i deltaplanets mot väster sluttande överyta samt 
en taluskon i västra kanten av Hornbergets 
sydbrant. 

Hydrologin i dalen blir tack vare de många 
åsgroparna, åsryggarna och dalens form mycket 
speciell. Dalen avvattnar ett relativt stort om-
råde både i norr och i söder. Någonstans i da-
lens mitt finns en pasströskel från vilken grund-
vattenströmmar rinner såväl åt öster som mot 
väster medan ytavrinning däremot saknas. Så-
ledes påträffas en av Hälsinglands största käl-
lor i övre Gladbäcken i öster (se Hudiksvalls 
kommun, objekt 22 Gladbäcken). De stora 
mängder grundvatten, som rinner mot väster, 
läcker bl.a. ut på bred front i Storsjön och hål-
ler vattnet vid åsslutet isfritt året om. 

Åsgroparna saknar i regel till- och avlopp. 
En succession från klarvattensjö över tjärn till 
myrgöl och kärr kan studeras. Några sjöar av-
vattnas via bräddavlopp rätt ner i en lägre lig-
gande grundvattenyta, exempelvis Lungtjärn 
och Stråsjö-Långtjärn, medan andra till synes 
står i direktkontakt med grundvattenytan. 

Ett särfall i detta ayseende är Gröntjärn 
(71 a) som står i ett komplicerat förhållande till 
den högre liggande Stråsjö-Långtjärn och som 
har minst 13 meter naturlig vattenståndsvari-
ation. Vattnet är klart och kallt med botten-
sikt. De höga branta sandstränderna uppvisar 
tydliga vattenlinjer. 
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Gröntjärns naturreservat, Foto: Anders Malmborg 
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Vegetationen karaktäriseras av olikåldri-
ga tallhedskogar. Granskog och frodig bäckra-
vinvegetation påträffas i lägre partier. 

Av botaniskt intresse är den rika förekom-
sten av mosippa, som förekommer särskilt rik-
ligt i sydexponerade åsgropsbranter. Utmed 
dalens sluttningar finns flera lokaler med in-
tressant vegetation. I en svårtillgänglig brant 
bergsluttning på den sydöstra sidan med hög-
vuxen grov barrskog av tall och gran, som mot 
väster övergår i magrare skog med hällmarker, 
påträffas getrams och fjällnejlika. Vid Lenn-
tjärnens utlopp med genomsilande markvat-
ten växer lönn. I Sälj emorbergets västsida väx-
er klibbal. I en bäckravin växer den mycket säll-
synta och utrotningshotade nordliga anistick- 
an.  

Nordväst om Stråsjö-Långtjärnen finns ett 
kraftigt sluttande kärr med rik flora där bl.a. 
följande arter har noterats: dytåg, gräsull, 
klubbstarr, skavfräken, ängsnycklar och mygg-
blomster. 

Sandviksmoarna-Gröntjärn, särskilt de 
centrala delarna, är ett lättillgängligt och upp-
skattat utflyktsmål. Bortsett från skogsbruk är 
dalen exploaterad i mycket ringa grad. Inom 
området finns ett fångstgropssystem och gam-
la basvägar. Förutom ett vindskydd, som upp-
förts vid Gröntjärn för friluftslivets behov, finns 
blott något enstaka fritidshus. De långgrunda 
sandstränderna vid S Sandvik (Storsjön) är 
populära och välbesökta badplatser. 

Sandviksmoarna-Gröntjärn är ett av länets 
mest värdefulla isälvområden. Det har en sär-
präglad och rikt varierad morfologi och uppvi-
sar vackra exempel på en rad olika av is och 
vatten skapade ytformer. Hydrologin är märk-
lig och mycket intressant. 

71a 
	 HGLF 

GRÖNTJÄRN 
	

1/NR 

Flera lokaler har ett betydande värde på grund 
av sin växtlighet. Såväl Gröntjärn (71 a) som 
Gladbäcken (Hudiksvall objekt 22) skyddas som 
naturreservat. Skogsbruk inom riksintresset 
Sandviksmoama-Gröntjäm bör bedrivas med 
största möjliga hänsyn till naturvärdena. Mark-
beredning bör, i den mån det över huvud taget 
är nödvändigt, utföras med skonsammast tänk-
bara metoder. Nya körvägar för utforsling av 
virke bör inte tillkomma. Dikning i kärr eller 
andra våtmarker kan ej accepteras. Ej heller 
andra ingrepp som kan påverka den känsliga 
hydrologin. Täktverksamhet kan ej tillåtas. 

72 
LOMTJÄRNSMY~ 
LAXÖRINGSTjÄRNARNA 
(Ljusdal) 
	

HG 
- ovanlig myrtyp 
	III/1 

16 G SV 

Ett komplex av tre små blöta kärr, som avvatt-
nas via ett komplicerat system av bäck- och 
fuktstråk. Trots myrarnas begränsade storlek 
är de öppna och tycks till stor del intas av lös-
bottnar. 

Myrtypen är starkt avvikande med ett 
ovanligt komplicerat ytmönster och är därför 
av stort naturvårdsvärde. Myren får ej dikas 
eller påverkas på annat sätt. 
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HGZBF 
ÄNGERÅN 
	

I/NVO 
(Kårböle) 
	

Riks-N 
- vattendrag med 
	

16 F SV 
många naturvärden 16 F SO 

Ängerån, med källflöden i Härjedalen, faller ut 
I Laforsens kraftverksmagasin vid Ängra. Av-
rinningsområdet är 386 km' och medelvatten-
föringen 4 m3/ s. 

I Ängeråns dalgång har isälvsavlagringar 
aysatts. Över HK är de framför utbildade som 
sandurfält och under HK som rikt varierade och 
ofta vackert utformade åsbildningar. Dalgång-
en i Ängeråns övre delar är kraftigt spolad, men 
här och var förekommer det korta 5-10 meter 
höga grusryggar. Vid Gommorsberget bildar 
åsen ett åsnät med en utpräglad vacker get-
ryggsås med parallella ryggar och isolerade 
kullar. Vid Ångra, strax under HK, finns ett li-
tet delta vilket tolkats som en sammanslagning 
mellan Ljusnanåsen och Näsbergsåsen. Isälvs-
avlagringarna i Ängeråns dalgång bör uppfat-
tas som en fortsättning av Näsbergsåsen. 

Ängeråns övre halva har en brant fallpro-
fil med talrika branta forsar och små fall med 
block eller klippstränder. Det stora inslaget av 
renspolade strandhällar och vattenslipade klip-
por med jättegrytor eller andra former av erosi-
on är utmärkande för denna del av ån. Den 
nedre delen (nedströms Losbron) har en flack-
are fallprofil och ån är bredare med lugnflytan-
de sel. Stränderna präglas av avlagringar efter 
isälvar. De är steniga-grusiga eller överväxta 
av strandkärr. 
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Ängerån. 	 Foto: Anders Delin 
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Floran längs ån är artrik och intressant. 
Särskilt vid forsarna förekommer välutveckla-
de strandsnår med brakved, hägg, liljekonvalj, 
getrams, videört, vitmåra m fl arter. På de vack-
ra kala strandhällarna i mellersta delen växer 
fjällnejlika. En lundartad och intressant vege-
tation finns utmed Ängeråns biflöde Borrån med 
bl.a. olvon, lönn och andra sydliga inslag. 

Ängerån utnyttjades intensivt under flott-
ningsepoken och bär tydliga spår av flottleds-
rensningar, bl.a. har vissa trösklar sprängts 
bort. Stenkistor och rester av flottningsrärmor 
förekommer på flera ställen. Trots detta lever 
naturliga stammar av harr och öring i ån. Ut-
ter förekommer regelbundet. 

Ån är i sin helhet oreglerad. Den är svag-
buffrad men ej försurningshotad. Ängerån är 
dessutom i mycket liten grad påverkad av mo-
dernt skogsbruk. Skogen står fortfarande in-
takt längs de flesta av åns stränder. 

Ängerån har höga geologiska, botaniska 
och zoologiska värden, en hög grad av orördhet 
och är, i synnerhet på grund av sitt fiske, även 
av stort intresse för friluftslivet. Ängeråns va-
rierande och rika uppsättning värdefulla bioto-
per såsom forsar, höljor, strandhällar, strand-
snår, sand- och grusstränder gör den till ett av 
länets mest intressanta vattendrag. Ingrepp i 
vattenregimen kan inte tolereras. Skogen bör 
skötas på ett naturvårdsinriktat sätt genom att 
en bård av träd lämnas utmed åns stränder. 

Ängerån, som är av riksintresse för natur-
vård, har skyddats som naturvårdsområde av 
Ljusdals kommun.  

som hämtat plantor till gårdsträd från platsen. 
Här finns också getrams, videört, olvon, tibast, 
skogssäv, piprör och örnbräken i förbluffande 
mängd och ymnighet med hänsyn till läget. 

Det är viktigt att hydrologin inte ändras 
genom dikning eller andra ingrepp. En zon runt 
ån bör undantas från normalt skogsbruk. En 
försiktig gallring eller röjning kan dock ha en 
positiv inverkan på floran. 
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ZB 
GOMMORSBERGET III/1 
(Kårböle) 
	

(Riks-N) 
- gammal granskog 16 F SO 

I Gommorsbergets branta sydsluttning mot 
Ängerån går berget på många ställen i dagen 
och bildar flera 5-10 meter höga klippstup. Öpp-
na hällmarker förekommer på flera ställen. I 
sluttningen växer en drygt 100-årig barrbland-
skog med delvis stort inslag av löv, bl. a. grov 
asp. I skogen finns dessutom många äldre tal-
lar och en hel del torrakor. Vid berget växer 
trolldruva, myskmåra och tibast. 

Till de fågelarter som noterats vid Gom-
morsberget hör tretåig hackspett och andra 
hackspettarter. Förekomsten av grova aspar är 
viktig för fågellivet och träden utgör dessutom 
ett värdefullt substrat för t ex många insekter 
och lavar. 

Det är från naturvårdssynpunkt angelä-
get att skogen i Gommorsbergets sydsluttning 
sparas. 

76 GHZ 
74 BH STORMYRAN II/1 
BORRÅN II/1 GÅSHULTAN 16 F SO  
(Kårböle) (Riks-N) (Färila) 
- intressant flora 16 F SV - flarkkärr 

Borrån - biflöde till Ängerån - omges i sina övre 
delar av tallskog med inslag av gran och björk, 
särskilt längs ån. Någon kilometer före sam-
manflödet med Ängerån delar sig Borrån (bil-
dar en bifurkation) och inramar en ovanligt lum-
mig lundartad skog med rik flora, kallad Lönn-
holmen. Ån är orörd och full av stora och små 
rundade block. 

Lönnholmen är särskilt intressant på 
grund av det stora inslaget av växter med syd-
lig utbredning. Särskilt anmärkningsvärd är 
förekomsten av vild lönn. Lönnen har sedan 
länge varit känd av lokalbefolkningen i Kårböle  

Två skilda myrenheter med stora flarkkomplex 
i de centrala delarna. Båda flarkkärren är tyd-
ligt differentierade med kraftiga träd- och busk-
bevuxna strängar, lösbottenflarkar och flark-
gölar. Komplexen omges av fastare lågstarrkärr. 

Gåshultan är ett intermediärt till rikt kärr 
med bl.a. strandlummer, dvärglummer, skav-
fräken, tätört, björnbrodd, dytåg, gräsull, kärr-
ull, brunag och ängsnycklar. 

Myrarna uppvisar en art- och individrik 
fågelfauna med inslag av skyddsvärda arter. 
Bl. a. häckar kricka och flera arter vadare. 
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Kastelströmmen i Mellanyusna.n. 	 Foto: Anders Malmborg 

Stormyran är ett av länets största och bäst 
utvecklade flarkkomplex som dessutom, på 
grund av ett stort antal häckande änder och 
vadare, har betydande fågelskyddsvärden. My-
ren är skyddsvärd. 

77a 
LJUSNAN 
- länets största älv 

BFGHKLZ 
1/1 
Riks-N 
Riks-F 

Dikningar eller andra åtgärder, som på-
verkar myrarna, kan inte tillåtas. Skogsbruk i 
anslutning till myrarna bör bedrivas med stor 
hänsyn till naturvärdet. 

77 
ÖVRE MELLANLJUSNAN 

BFGKL 
1/2 
Riks-N 
Riks-F 
16 F SO 
16 G SV 

Med Mellanljusnan ayses Ljusnans vidsträck-
ta dalgång från Laforsen till Arbråsjöama. De 
senare betecknar den del av Ljusnan som reg-
leras av dammen vid Norränge kraftverk i Ar-
brå. Med övre Mellanljusnan ayses i denna 
sammanställning Ljusnans dalgång uppströms 
Ljusdal, medan nedre Mellanljusnan ayser dal-
gången nedströms Ljusdal. 

Älven med den närmaste omgivningen, öar, for-
sar, fall, nipor m m representerar det allra hög-
sta naturvärdet, klass I. Älven är skyddsvärd! 

I naturvårdsprogrammet beskrivs Ljusnan-
dalen som helhet tillsammans med Ljusnan i 
ett sammanhang medan ett antal enskilda ob-
jekt utmed älven beskrivs separat. Därvid kan 
det till synes märkliga inträffa att ett enskilt 
objekt givits ett lägre omdöme än helheten. Det 
är därför viktigt att klargöra att Ljusnan som 
helhet är ett av de främsta och absolut mest 
värdefulla naturvårdsobjekten i Gävleborg. 

Ljusnans dalgång väster om Ljusdal var 
vid tiden för inlandsisens aysmältning den inre 
delen av en vidsträckt skärgård, skyddad av 
höjder och öar mot havet som öppnade sig i 
trakten av Dellensjöama. Dalen bildade en djup 
fjord som sträckte sig in till Kårböle där högsta 
kustlinjen återfinns på en nivå av drygt 240 
m ö h. 

Ljusnan gör mellan Färila och Järvsö en 
båge mot norr. Ljusnanåsen däremot följer en 
sydligare och högre liggande parallelldal som 
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bättre överensstämmer med isrörelseriktning-
en. Åsen är här bitvis låg och flack men delvis 
också mer markerad, rundkullig, ibland get-
ryggslik, som vid Sjövästa. 

Mellan Färila och Kårböle sticker Ljusnan-
åsen upp här och där ur fjord- och deltasedi-
menten. Förbi Färila och Korskrogen följer den 
östra dalsidan 25-30 meter hög med branta si-
dor, åsgropar och åsgravar. Mitt för Håvra hö-
jer sig ryggen i en puckel 50 meter över älven 
och 10 meter över Nygravsmon. Vid Laforsen 
blir åsen åter synlig med en 25 meter hög skarp 
rygg, som övergår i ett mindre åsnät. 

Uppströms Färila vidgas Ljusnandalen och 
dalgången domineras av isälvs- och havssedi-
ment. Denna sand-grusplatå, genom vilken 
Ljusnan skurit sig ner, är det största "isälvs-
deltat" i Hälsingland. Deltavlagringarna har en 
utsträckning på 22 kilometer och en bredd på 
upp till tre kilometer. 

Deltat består av enskilda mycket plana 
deltalober-deltaterrasser med en medellutning 
på mellan 1:400 (Gräsbacksmon) och 1:700 
(bl. a. Nybodvallsmon). Ingen deltaplatå har 
byggts upp till HK. Materialet i ytan varierar 
mellan finmo och grov sand beroende på i vil-
ken miljö det aysatts. Ljusnandeltat får betrak-
tas som ett deltakomplex med sina olika delar 
aysatta successivt utanför en mot nordväst vi-
kande isrand. 

På Kastelnmon förekommer vindavlagring-
ar mest i form av låga spridda mindre än fem 
meter höga kullar och mindre dynryggar som 
formats av vindar genom dalgången från nord-
väst. 

Ljusnandalen präglar i högsta grad Ljus-
dals kommun. Naturen i "nedre Ljusnandalen" 
med det öppna leende älvlandskapet, inramat 
av skogklädda berg, torde väl motsvara sinne-
bilden av Hälsingland. 

Den "övre Ljusnandalen" med sin mer opå-
verkade natur, vidsträckta tallmoar och mer 
dramatiska inramning kring älven är av helt 
annan karaktär. Genom sin relativa orördhet 
har älvlandskapet stort värde för friluftsliv av 
olika slag. Fritidsfisket i älven är betydande. 
Vandringsstråket Ljusnanleden följer älven. 

Utmed hela älven är de naturvetenskap-
liga värdena oomtvistliga. Övre Mellanljusnan 
är av riksintresse för naturvård och för frilufts-
liv. Håvra by och Mågamon är dessutom av riks-
intresse för kulturminnesvården. 

78 
	

BGL 
LAFORSEN 
	

III 1 
(Färila) 
	

Riks-N 
- torrlagd strömfåra Riks-F 

16 F SO 

Laforsen var före 1950 ett av Ljusnans mäkti-
gaste vattenfall. I huvudfåran kastade sig vatt-
net i flera steg utför klipporna och bildade ett 
vattenfall som måste tett sig imponerande. Plat-
sen var ett omtyckt utflyktsmål och turistmål 
med t o m dansbana. När vatten tappas förbi 
kraftverket vid kortvariga högvattenperioder får 
man en antydan om de skönhetsvärden som 
gått förlorade. Fallhöjden vid kraftverket är 35,5 
meter och den årliga energiproduktionen 353 
GWh. 

Genom utbyggnaden av Laforsens kraft-
verk torrlades de ursprungliga strömfårorna. 
Trots det stora ingrepp, som utbyggnaden inne-
burit, finns ännu viktiga naturvärden kvar, 
framför allt av botanisk och geologisk natur. 
Värdet som turist- och utflyktsmål har däre-
mot gått förlorat. 

Skild från huvudfåran av ön Rövarholmen 
har älven i den sönderspruckna graniten sku-
rit ut en trång och djup kanjon. Klippväggarna 
stupar lodrätt ned i en liten instängd sjö. En 
tredje fåra har eroderats ut i de lösa jordlagren 
norr om kanjonbildningen. I sidorna av denna 
ravin bildar framträngande vatten små moss-
rika källådror. 

I klippbranterna vid huvudfåran påträffas 
bl.a. fjällhällebräken som är sällsynt i Hälsing-
land. Rövarholmen är bevuxen med en natur-
ligt föryngrad olikåldrig barrskog. Ön har fått 
sitt namn av en grotta - Rövargrottan - som er-
oderats ut i den sönderspruckna graniten. Vid 
kanjonen växer fågelstarr samt den oansenli-
ga och sällsynta tågstarren på en av sina syd-
ligaste växtplatser i landet. 

Floran i ravinerna och på den forna, delvis 
blockiga älvbottnen uppvisar flera intressanta 
drag. Av särskilt stort intresse är inslaget av 
fjällväxter. Till dessa hör fjällnejlika, fjällvedel, 
fjällkvanne och svarthö. Intressant är också den 
rika förekomsten av smalfräken som på sina 
ställen nästan är mattbildande. 

Utbyggnaden av kraftverket vid Laforsen 
har helt satt sin prägel på det forna fallområ-
det där förutom dammbyggnaden anblicken av 
den torrlagda älvfåran är anslående. Detta till 
trots har Laforsen betydande naturvärden av 
vilka floran tilldrar sig särskilt intresse. Spå- 
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ren efter fallen med kanjonbildningar och an-
dra erosionsformer och t o m den torrlagda älv-
fåran har ett betydande naturvetenskapligt vär-
de. Därför är det helt oförenligt med naturvår-
dens intressen att på något sätt påverka det 
forna fallområdet genom täktverksamhet, över-
täckning eller genom att anlägga spegeldam-
mar. Skogen på Rövarholmen bör sparas. 

Laforsen ingår i riksintresset Ljusnan. 
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GHZFL 
ENÅN 
	

I/1 
(Färila) 
	

Riks-N 
- fiskevatten 	Riks-F 

16 F SO 

Mellan Enskogssjön och Ljusnan söker sig Enån 
meandrande fram i en mot älven allt djupare 
nedskuren ravin. I ravinen växer i regel gran-
skog men med rikt lövinslag, särskilt utmed åns 
stränder. Enån är ett viktigt reproduktionsvat-
ten för Ljusnans fiskbestånd. 

Vid Ljusnans strand växer flera fjällarter: 
fjällnejlika, fjällvedel, smalfräken och fjällviol 
samt kung Karls spira. 

Kasteln ingår i riksintresset Ljusnan. 

81 
	

FL 
SKÅLVALLSSJÖN III /1 
(Färila) 
	

Riks-N 
Riks-F 
16 F SO 

Skålvallssjön ligger inklämd mellan höga berg 
och däms mot sydost av Kastelnsmons sedi-
mentmassor. Sjön har ett visst intresse för fri-
luftslivet, främst på grund av den tilltalande 
sandstranden mot den tallbevuxna Kastelns-
mon. Skålvallssjön avvattnas till Ljusnan via 
Sorgån. 

Skålvallssjön ingår i riksintresset Ljusnan. 

Enån flyter samman med Ljusnan vid 
Hoppströmmen, omgiven av höga nipor. Enån 
och Hoppströmmen är populära fiskevatten. Ett 
vindskydd har uppförts vid Hoppströmmen (se 
även objekt nr 69 Enån). 

Enåns nedre del ingår i riksintresset Ljus-
nan. 

82 
KÅRSLÅTTARNA. 
(Färila) 
- orört kärr 
med källor 

HG 
III/ 1 
Riks-N 
Riks-F 
16 F SO 
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BFL 
KASTELN 
	

II/1 
(Färila) 
	

Riks-N 
Riks-F 
16 F SO 

Vid Kasteln har det tidigare legat ett mindre 
jordbruk, där odlingen har knutits till de ter-
rasser älven skurit ut på olika nivåer i den nor-
ra älvbrinken. Floran i sluttningen är rik och 
frodig. 

Många av åkrarna och ängarna hålls öpp-
na som mindre odlingslotter medan andra har 
omvandlats till gräsmattor till de fritidshus som 
i dag finns vid Kasteln. Av den ursprungliga 
gården Kasteln återstår i stort sett bara det 
vackra timrade och väl bibehållna boningshu-
set, också det använt som fritidshus.  

Kårslåttarna är ett långsmalt kärr på en ter-
rass nära högsta kustlinjen på det isälvsdelta, 
som intar Ljusnandalens övre delar. Myren till-
förs vatten från käll- och sipperstråk utmed 
myrens långsida där kärret också kryper upp 
utmed sluttningen. Myrens nedre del är näs-
tan helt plan och betydligt blötare än de övre 
delarna. 

Myren består huvudsakligen av fattigkärr 
men med något rikare inslag utmed källstrå-
ken. Inga ingrepp har gjorts i myren, vilket skil-
jer den från flertalet liknande kärr i Ljusnan-
dalen. Tillsammans med den intressanta hy-
drologin ger detta myren ett betydande värde. 

Inga ingrepp får göras i myren. Skogsbruk 
i anslutning till myren bör bedrivas med stor 
hänsyn till naturvärdena. 

Kårslåttarna ingår i riksintresset Ljusnan. 
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Kölströmmen. Foto: Anders Malmborg 

83 GBLF 84 BH 
KÖLSTRÖMMEN I/1 KÖLÄNGARNA I/1 
(Färila) Riks-N (Färila) Riks-N 

Riks-F - rikkärr Riks-F 
16 F SO 16 F SO 

Vid Kölströmmen har Ljusnan eroderat sig ner 
till berggrunden och styrs av bergklackar i en 
skarp men kort vänstersväng. På älvens högra 
sida  firms  flera små öar, uppbyggda av älvsedi-
ment kring bergklackar och block. För att för-
hindra att timmer flöt in bland öarna, byggdes 
under flottningsepoken en flera hundra meter 
lång ledarm eller stenkista av kluven sten ut-
med huvudfåran. 

Vegetationen på stränder och på öar vid 
Kölströmmen är frodig och lövdominerad. Här 
påträffas flertalet av de fjällväxter, som är ty-
piska för floran utmed Mellanljusnan. Områ-
det är en viktig viltbiotop och värdefullt för få-
gellivet. Genom älvens erosion har en bred ero-
sionsterrass bildats vid Kölströmmen, med käll-
kärr och myrar, skapade av framträngande 
källvatten (se följande objekt). 

Kölströmmen ingår i riksintresset Ljusnan. 

Nedströms HK har Ljusnan skurit ut höga ni-
por i de mäktiga isälvsavlagringama. Vid Köl-
strömmen är nipan bäst utbildad på älvens 
högra sida, 30-40 meter hög och skild från äl-
ven av en flera hundra meter bred platå. I ni-
pan tränger grundvatten fram - en förutsätt-
ning för den myr som utvecklats vid nipans fot. 

Myrens vegetation är intressant med flera 
krävande arter. Norra delen av kärret är be-
vuxen med sumpskog, där gullpudra och käll-
arv påträffas. Kärrets södra del intas av en gles 
tallskog med växter som gräsull, kärrull, ängs-
nycklar och myrstarr. Resterna av en lada i den 
öppna myrdelen vittnar om den slåtter, som ti-
digare förekom på myren. 

Denna myr har en välutvecklad rikkärrs-
och källkärrsvegetation med flera skyddsvärda 
inslag. Förekomsten av myrstarr, med blott ett 
par kända lokaler i länet, ger ensam myren ett 
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mycket högt skyddsvärde. Hela den strandpla-
tå, som myren ligger på, uppvisar en anmärk-
ningsvärt rik växtlighet med stora botaniska 
värden. 

Myren vid Kölströmmen är skyddsvärd. 
Dikningar eller andra åtgärder som skadar 
myren kan inte tillåtas. Skogsbruk bör inte be-
drivas på myren. 

Kölängarna ingår i riksintresset Ljusnan. 
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GH 
SORGÅN 
	

II/1 
(Färila) 
	

Riks-N 
- ravinlandskap 	Riks-F 

16 F SO 

Sorgån, som avvattnar Skålvallssjön, har sku-
rit sig ner i Sorgmons mäktiga sedimentlager 
och skapat den största ravinen vid Mellanljus-
nan. Ravinen är i sina nedre delar mer än 40 
meter djup, vindlar sig s-formigt genom Sorg-
mon med branta nipor, terrassformigt utbilda-
de i ravinens övre delar. Ravinens artrika växt-
samhällen kontrasterar starkt mot Sorgmons 
skarpa lavdominerade tallhed. 

Vegetationen i ravinens lägre delar är löv-
dominerad med gråal, hägg, asp, sälg, björk och 
gran. I de frodiga ängssamhällena i ravinens 
botten märks bl.a. strutbräken, ormbär och 
lundstjärnblomma. I nipornas övre, torrare par-
tier växer mosippa. 

Sorgåns ravin har högt geologiskt och bo-
taniskt värde. Dessvärre skadades ravinen all-
varligt i samband med avverkningar omkring 
1980 då vägar bröts i det ömtåliga och erosi-
onskänsliga ravinlandskapet. De ansträngning-
ar, som gjordes för att återställa ravinen, har 
korrigerat de värsta exemplen men spår av verk-
samheten finns tyvärr kvar. Beklagligtvis har 
ett ca 100 meter långt aysnitt av ravinens övre 
del tagits i anspråk för en ny landningsbana 
vid Färila flygplats. 

Sorgån ingår i riksintresset Ljusnan. 

86 
MYEAR SORGÄRAVINEN 
(Färila) 
	

BH 
- rikkärr 
	

II/ 1 
Riks-N 
Riks-F 
16 F SO 

I Sorgåravinens botten, nära varandra, ligger 
två rikkärr med örtrik flora. Av störst intresse 
är förekomsten av gräsull, myskgräs, kärrull, 
trindstarr och tvåblad. 

De tämligen ovanliga myrväxterna ger kär-
ren botaniska värden. En förutsättning för att 
de höga naturvärdena skall bestå är att kärren 
inte dikas eller skadas på annat sätt. Skogs-
bruk i anslutning till kärren bör bedrivas med 
stor försiktighet. 

Myrarna ingår i riksintresset Ljusnan. 
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HFZ 
LEAN 
	

II/ 1 
(Ljusdal) 
	

16 G SV 
- värdefullt fiskevatten 

Leån mellan Lostersjön och Letssjön är ovan-
ligt brant. På den fem kilometer långa sträck-
an faller ån inte mindre än 50 meter och kän-
netecknas av forsande och strömmande vatten. 
Fyra längre forssträckor förekommer Forsarna 
har traktorrensats för flottning, vilket bl.a. med-
fört att de ursprungliga stränderna ersatts av 
branta svårframkomliga blockvallar. Biotopför-
bättrande återställningsarbeten har gjorts i 
strömfåran för att i någon mån reparera de ska-
dor på fisket som flottledsrensningen medför-
de. 

Harr och öring finns i ån. Särskilt stort 
intresse tilldrar sig den storvuxna öring som 
fortfarande förekommer, om än sparsamt. Leån 
är flitigt utnyttjad för fritidsfiske. 

Leån bör undantas från vattenkraftutbygg-
nad. För att ytterligare förbättra förutsättning-
arna för ett livskraftigt fiskbestånd bör de bio-
topförbättrande åtgärderna återupptas och ut-
vidgas. 
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88 
BJÖRKVALLMYRAN 
(Ljusdal) 
- kärrkomplex 

HGZ 
III/ 1 
16 G SV 

Björkvallmyran är ett stort myrkomplex med 
ytligt och delvis nätformigt avvattnade kärr. 
Komplexet är glest beskogat med små öppna 
myrytor. Flera skogsholmar och utskjutande 
fastmarkspartier förekommer, särskilt i de södra 
och östra delarna. Utmed Björkån, som rinner 
genom komplexet kantad av björk-granskog, 
finns översvämningsbetingade kärr med pors 
och viden. 

— ljusdal — 
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KBL 
VENÅS VALLEN 
	

III / 1 
(Ljusdal) 
	

16 G SV 
- fäbodvall med 
träd- och buskbärande hagmark, 
öppen hagmark och skogsbete 

Venåsvallen ligger 320 möhi Venåsbergets 
sydvästsluttning. Fäboden har varit i kontinu-
erlig drift under mycket lång tid och brukas i 
dag med mjölkkor och ungdjur. Dessa betar 
såväl den omgivande skogen som den öppnare 
marken kring byggnaderna. 

Floran uppvisar en del intressanta arter, 
som dvärgmåra, ängsnycklar och myggbloms-
ter. Artrikedomen är särskilt stor utmed 
Björktjärns södra strand. 

Björkvallmyran är nästan helt opåverkad 
av dikning Myren utgör ett stort och vackert 
exempel på en för regionen representativ myr-
typ. Det är sannolikt det mest skyddsvärda ex-
emplet på denna myrtyp i Ljusdalstrakten. Yt-
terligare dikningar eller andra åtgärder som kan 
påverka myren kan inte tillåtas. Skogsbruk på 
eller i anslutning till myren bör utföras med 
stor hänsyn till naturvärdet. 
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HGZ 
ALDERMYRAN 
	

II/ 1 
(Ljusdal) 
	

16 G SV 
- myrkomplex 

Aldermyran består till största delen av ett öp-
pet kärr med blött centralparti, omgärdat av 
ett ca 100 meter brett bälte av fastmattor. 

I kärrets centrala del finns tydliga, låga, 
tallbevuxna strängar, orienterade vinkelrätt mot 
myrens längdriktning. I myrens sydöstra del 
ersätts strängmönstret av ett sprickigt och 
mosaikartat mönster av fastmattor och lösbott-
nar. Myren förefaller i det närmaste plan. 

Myren är häckningsplats för bla trana och 
grönbena. 

Denna myrtyp är mindre vanlig i regionen. 
Myren är orörd, har en intressant hydrotopo-
grafi och värdefullt fågelliv. Sammantaget mo-
tiverar detta det höga naturvärdet. Dikningar 
som påverkar Aldermyran kan inte tillåtas. 
Skogsbruk i myrens närhet bör utföras med stor 
hänsyn till myrens naturvärden. 

Den öppna marken, totalt ca 1,5 ha, intas 
av näringsfattiga rishedar, torrängar och frisk-
ängar. Här är ängsfloran relativt artrik med bl.a. 
blåsuga, jungfru Marie nycklar, stagg, ormrot 
och bockrot. 

Den öppna gräsmarken är mycket välhäv-
dad, bitvis till och med något överbetad, men 
fri från konstgödselpåverkan. 

Venåsvallen har, trots den begränsade are-
alen naturlig fodermark, ett högt bevarande-
värde genom lång hävdkontinuitet, artrik ängs-
flora, traditionell hävdform med frigående kor 
på skogsbete och välbevarade byggnader. Det 
är angeläget att den fortsatta hävden tryggas. 

91 
GARPMYRAN 
(Los) 
- flarkkärr 
I kraftig lutning 

GH 
III / 1 
16 E SO 

Garpmyran är ett välutvecklat flarkkärr i kraf-
tig lutning. De vattenfyllda flarkarna bildar 
terrassgölar med påtaglig nivåskillnad. På my-
ren växer bl.a. de svagt rikindikerande arterna 
björnbrodd, ängsnycklar och tätört och där 
häckar gluttsnäppa. 

Myren är skyddsvärd eftersom den repre-
senterar en mindre vanlig men välutvecklad typ 
av flarkkärr. Dikningar eller andra åtgärder, 
som kan komma att skada myren, kan ej tillå-
tas. 
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94 
STORMYRAN 
(Los) 
- stort myrkomplex 
med rik fågelfauna 
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GHZ 
SLIPSTENSMYRAN III/ 1 
(Los) 
	

16 F SV 
- tilltalande hydrotopografi 

Detta är ett kärrkomplex som till stor del be-
står av flarkkärr och strängkärr. Den egentli-
ga Slipstensmyran (norr om Kallvattnet) genom-
sätts av ett flarksystem, som avvattnas mot 
Kallvattnet och i sina nedre delar blir allt min-
dre tydligt differentierat. Norr om Sörtjärnama  
firms  ännu ett, men särskilt tydligt differentie-
rat flarkstråk. Invid Kallvattnet finns en plan, 
glest tallskogsbevuxen mosse. 

Slipstensmyran har en förhållandevis rik 
häckfågelfauna av framför allt vadare. Myren 
har en intressant och tilltalande hydrotopogra-
fi där flarkkärr utgör den mest framträdande 
naturtypen. Myren är i stort sett opåverkad. 
Dikningar kan inte tillåtas. Skogsbruk i anslut-
ning till myren bör bedrivas med stor hänsyn 
till naturvärdet. 

93 
	

GHBL 
HÄRBACKMYRAN III/ 1 
(Los) 
	

16 F SV 
- högt beläget 
blandmyrkomplex 

Härbackmyran är ett långsmalt blandmyrkom-
plex, som avvattnas mot sydost i ett centralt 
beläget blötare stråk i myrens längdriktning. 
Detta stråk markeras av tvärorienterade sträng-
ar och flarkar. Myren innehåller också över-
gångar mellan sluttande mosse och flarkkärr 
- strängblandmyr - med mossevegetation på 
strängarna och kärrvegetation i flarkarna. 

Härbackmyran är en utpräglad fattigmyr. 
Ett undantag utgör kärrull, som förekommer 
lokalt i myrens norra del. Det intressantaste 
inslaget är varglav som påträffas särskilt rik-
ligt i myrens sydöstra del. Vegetationen visar 
en del andra intressanta drag, som orsakas av 
det nordvästliga läget och den höga höjden över 
havet, t ex stora mängder dvärgbjörk och odon 
på myren samt gran på mossesträngama. 

Myren är orörd med intressant hydrotopo-
grafi och vegetation och har därför ett betydan-
de naturvärde. Dikningar kan inte accepteras i 
myren. Skogsbruk i myrens närhet bör bedri-
vas med stor hänsyn till naturvärdet. 

ZGH 
III/ 1 
16 F SV 

Ett stort blandmyrkomplex med både sluttan-
de mossar och sluttande kärr. Dessutom före-
kommer strängblandmyr i den östra kanten. 
Komplexet innehåller såväl öppna som glest 
skogbevuxna enheter. Bäckar och tjärnar kan-
tas till stor del av skog, vilket gör att stora öpp-
na myrytor saknas. Myren har visat sig ha en 
förhållandevis rik fågelfauna med bl. a. trana 
och många par grönbena. 

Myren är stor och komplex men något på-
verkad av dikning vilket i viss mån begränsar 
naturvärdet. Den förhållandevis rika fågelfau-
nan är emellertid av obestridligt intresse för 
naturvården. Ytterligare dikningar i myrkom-
plexet kan ej accepteras. Skogsbruk i anslut-
ning till myren bör utföras så att naturvärden 
ej skadas. 
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GH 
BORRMYRAN 
	

Ill/1 
(Kårböle) 
	

16 F SV 
- välutvecklat 
flarkkärrkomplex 

Ett stort, delvis starkt sluttande kärrkomplex 
där flarkkärr förekommer på flera ställen. I 
myrens nordvästra del finns ett särskilt välut-
vecklat flarkkärr med tydligt aysatta strängar 
och blöta, helt eller delvis vattenfyllda flarkar. 
Högstarrkärr förekommer kring den centrala 
bäcken och vass växer på myren vid Väster-
Borrsjö. Varglav förekommer sparsamt i den 
västra delen. 

Borrmyran är helt orörd och har en intres-
sant hydrotopografi med välutvecklade flark-
kärrskomplex. Inga dikningar i eller i anslut-
ning till myren kan accepteras. Skogsbruk i 
myrens närhet bör bedrivas så att naturvärdet 
ej skadas. 
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gen är lavrik och många granar är vackert dra-
perade av den gulvita garnlaven (Alectoria sar-
mentosa). Lunglav och skrovellav växer på gam-
la sälgar. 
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KBL 
DEGERKÖLSVALLEN II/1 
(Färila) 
	

Riks-K 
- välbevarad fäbod 
	

(Riks-N) 
16F SV 

Degerkölsvallen (Digerkölsvallen), som hör till 
byarna Hovra och Svedja, ligger högt på Valls-
bergets sydostsluttning. Vallen, som kan ha 
anlagts redan på 1700-talet, var allmänt i drift 
till slutet av 1940-talet. Sista året, som djur 
fördes till Degerkölsvallen, var 1952. 

Vallen är skiftad med byggnaderna place-
rade i en lång rad på en höjdsträckning, på res-
pektive äga. Sluttningarna och de låglänta äng-
arna däromkring användes för slåtter, varav 
särskilt de lägre, sankare delarna sannolikt all-
tid gav en riklig höskörd. 

De botaniska värdena på länets fäbodval-
lar är i många fall betydande. Ängsfloran är ofta 
mycket intressant, präglad av kanske flerhund-
raårig hävd. Degerkölsvallen är i detta avseen-
de inget undantag. Särskilt intressant har Väst-
1-vallen visat sig vara med ängsväxter som stagg, 
fjällgröe, fjälltimotej, låsbräken och dessutom 
den mycket sällsynta topplåsbräken. Märklig 
är ansamlingen av lummerarter med revlum-
mer, mattlummer, plattlummer och i synner-
het fjällummer, den sistnämnda på den ena av 
två kända växtplatser i Hälsingland. För att 
ängsfloran skall bestå och för att vallen inte 
skall växa igen, är det viktigt att ängarna på 
Degerkölsvallen hävdas. 

Vallen ligger i anslutning till riksintresset 
Gebbarnområdet. 

97 
KYRKBERGET 
- urskogsartad 
granskog 

BL 
II/1 
16 F SO 

I Kyrkbergets nordostsluttning växer en i det 
närmaste ren granskog av höjdlägeskaraktär. 
Sluttningen är rik på småmyrar och fuktstråk. 
Skogen gränsar mot myr i sin nedre del och 
omges i övrigt av kulturskog eller hyggen. 

Skogen domineras av 150-200-åriga gra-
nar, men såväl föryngring som åldersfördelning 
är mycket god. Skogen är luckig och äldre, trög-
växande granar med nedsatt vitalitet efter flera 
toppbrott är vanliga. Enstaka lövträd, asp, björk 
och sälg, förekommer lokalt liksom tallar. Sko- 

Granskogen på Kyrkberget representerar 
ett sent successionsstadium efter brand. Ka-
raktären är urskogartad, trots en jämförelsevis 
rik förekomst av avverkningsstubbar. Skogen 
är värdefull ur artbevarandesynpunkt trots att 
delar av den tyvärr avverkats. De ännu bevara-
de delarna av den åldriga granskogen på Kyrk-
berget bör sparas. 
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BZLH 
SKRÄLLDALEN 
	

I/1 
ÄNGRATÖ  RN 
	

Riks-N 
(Färila) 
	

16 F SO 
- värdefull sjö, skog 

Ängratörn, minst 48 meter djup, är länets näst 
Dellen djupaste sjö. Den avvattnas mot norr 
via Ängerån till Ljusnan. Ängratörn har ett för-
hållandevis litet nederbördsområde och lång-
sam vattenomsättning. 

Den skog, som intar Skrälldalens branta 
ostsluttning mot Ängratörn, är särskilt intres-
sant. På grund av den svårtillgängliga terräng-
en har den skogliga aktiviteten varit mycket låg 
efter de omfattande Skrälldalsavverkningarna 
(se nedan) under 1860-1870-talen. Skogen upp-
visar överlag en mycket ringa grad av kultur-
påverkan och har inom vissa områden utveck-
lats mot ett urskogsliknande tillstånd. Träd-
slagsmässigt dominerar gran i liderna medan 
tall dominerar på höjderna. Lövinslaget i gran-
skogen är på vissa håll påfallande och grova 
aspar och granar dominerar ofta i krontaket. 

De långa och branta sluttningarna med rik 
förekomst av rörligt grundvatten ger goda pro-
duktionsförhållanden. Ett par större bäckar 
skär tvärs genom området och bildar talrika 
forsar på sin väg mot Ängratörn. Längs bäck-
ama är floran jämförelsevis rik och avviker 
starkt från den övriga skogsmarken. 

Den ena av bäckarna - Käpparbäcken - 
rinner från Käpparmyran i en djup och mycket 
brant ravin vars södra sida delvis utgörs av en 
vackert utbildad förkastningsbrant. Ravinen 
utmärks i övrigt av stora block med grottbild-
ningar och en utpräglat fuktig, mossrik och 
urskogsartad skog. I bäckravinen växer krävan-
de arter som hägg, strätta, vänderot, älggräs 
och dvärglummer. 
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De första systematiskt genomförda av-
verkningarna kring Ängratörn var de s k 
Skrälldals-avverkningarna på 1860-talet. De 
har blivit legendariska, dels på grund av sin 
stora omfattning - skogen var oexploaterad, trä-
den ofta jättelika och virkeskvantiteterna 
mycket stora - dels på grund av de svåra ar-
betsförhållanden, som rådde i de branta dalsi-
dorna. Enligt traditionen var upp till 1 000 män-
niskor sysselsatta med drivningsarbete. Under 
avverkningarnas kulmen, åren 1867-1877, var 
inte mindre än 286 hästar i arbete i skogen. 

Skogarna längs Ängratörns västsida upp-
visar överlag en mycket låg grad av kulturpå-
verkan, vilket gör dem särskilt intressanta i 
naturvårdssammanhang Den låga skogliga 
aktivitet som rått under mer än ett sekel, har 
bl.a. fått till följd att skogen är tät med hög vir-
kesvolym och hög lövandel. Träd självdör och 
faller omkull eller bildar torrakor och skapar 
därigenom viktiga livsmiljöer för lavar, mossor 
och insekter och gynnar hålbyggande och in-
sektsätande fåglar. 

Skogen i Skrälldalens östra sluttning mot 
Ängratörn är till stor del urskogsartad och 
skyddsvärd. För att bibehålla (och öka) värdet 
är det från naturvårdens synpunkt angeläget 
att sluttningen undantas från skogsbruk. Sär-
skilt viktigt är detta för de redan urskogslika 
bestånden. 

Skrälldalen ligger inom riksintresset Näs-
bergsfältet-Skrälldalen. 

99 
RISNOSEN 
DEGERKÖLSNOSEN 
- attraktiv, ayskild 
och ostörd natur  

I Skrälldalens västra sluttning höjer sig det 
branta berget Risnosen nästan 175 meter över 
Skrälldalen. 700 meter väster om Risnosen re-
ser sig Degerkölsnosen 60 meter högre till drygt 
510 m ö h. 

Inklämd mellan de båda topparna ligger 
en liten klarvattensjö, Risnostjärnen, omgiven 
av skog och myr. I sjön växer gul näckros och 
plattbladig igelknopp och på stränderna myr-
växter. 

Från Risnostjärnen rinner en liten bäck i 
örtrik medelåldrig barrskog med fläckvis frodig 
högörtvegetation. Här förekommer torta rikligt 
samt humleblomster, vitpyrola, kärrfibbla, orm- 

bär, repestarr, nattviol och ängsfräken. Nord-
ost om Degerkölsnosen återfinns sluttningsmy-
rar med källor i den övre delen, rikkärrsvegeta-
tion och svagt utvecklade strängar och flarkar. 
Här återfinns, förutom ett flertal rikkärrsmos-
sor även rikkärrsväxter som dvärglummer, 
björnbrodd, dytåg, gräsull och ängsnycklar 
samt dessutom tätört och myggblomster. 

Risnosen intas av en gles, genomsiktlig, 
talldominerad, lavrik skog med många 150- till 
200-åriga tallar, många torrakor och tämligen 
rikt björkinslag. På åtminstone ett par torrakor 
växer varglav. Degerkölsnosen är brant men 
lättbestigen men har också mäktiga, otillgäng-
liga stup med blockmarker nedanför I slutt-
ningen finns rikligt med gamla träd och många 
torrakor. På lutande och vertikala ytor märks 
en rik  moss-  och lavflora. 

I Degerkölsnosens nordöstra sluttning lig-
ger sluttningsmyrar med källor i de övre de-
larna. Myrarna är av rikkärrskaraktär med 
svagt utvecklade strängar och flarkar. Här på-
träffas många rikkärrsmossor som purpurvit-
mossa, piprensarmossa, gyllenmossa och guld-
spärrmossa. Här växer också dvärglummer, 
björnbrodd, dytåg, gräsull och ängsnycklar. 

Naturen vid Risnosen är jämförelsevis ringa 
påverkad av skogsbruk men rikt varierad med 
vatten, stränder, myrar och olika skogstyper. 
Det är en intressant fågelbiotop och säkert till-
håll för layskrika. Intrycket av ayskildhet är 
påtagligt. Det är ett starkt naturvårdsintresse 
att skogen bevaras och lämnas att utvecklas 
fritt. 

Risnosen ligger inom riksintresset Näs-
bergsfältet-Skrälldalen. 

100 
KÖLSJÖMYRAN 
BJÖRNSKALLSLÅTTEN 
SÅGBÄCKSMYRAN 
(Ljusdal) 

- stort myrkomplex 

Detta är ett stort, komplext myrområde upp-
splittrat av fastmarkspartier och skogsridåer. 
Komplexet ligger på en vattendelare med av-
vattning såväl mot Kölsjön som Ängratörn. 

Den dominerande myrtypen är sluttande 
lågstarrkärr, bevuxna med gles skog. Andra 
myrtyper påträffas dessutom, t ex ett mindre 
flarkkärr (på Björnskallslåtten) eller blöta kärr 

LB 
II/1  
(Riks-N)  
16 F SO 

GHZ 
III / 1 
16 F SO  
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där talrika sipperstråk bildar komplicerade av-
rinningsmönster. 

Myrarna uppvisar en intressant fågelfau-
na med flera våtmarksbundna vadare, orre, 
dalripa, videspary och varfågel. 

Detta stora myrkomplex med flera olika 
kärrtyper torde vara det mest skyddsvärda av 
flera liknande i trakten. Den rika och varieran-
de fågelfaunan stärker skyddsvärdet. Myrarna 
är i stort sett opåverkade av dikningar. Därför 
kan dikningar som påverkar myrkomplexet inte 
tillåtas. Skogsbruk i anslutning till myrarna bör 
bedrivas med stor hänsyn till naturvärdet. 

101 
LÖNNS 
(Färila) 
- öppen hagmark 

KBL 
II/1 
16 F SO  

Lönns tillhör Björsjö by. Gården har stora hel-
hetsvärden med välbevarade byggnader och och 
en mosaik av åker, vall och naturliga fodermar-
ker. 

En stor fårbetad hage (7,5 ha) finns vid 
gården. Hagen domineras av vall men innehål-
ler små men värdefulla ytor naturlig fodermark, 
sannolikt gamla hackslåttytor som åskådliggör 
tidigare generationers brukningsenheter. Dess-
utom ingår en gammal tidigare skogbevuxen 
hagmark, som åter öppnats. Från ladugården 
till betesmarkens centrala delar löper en fäga-
ta. Runt odlingsrösen och en lada finns f d 
hackslåtterytor med välutvecklad ängsflora. 
Bland hävdindikerande arter märks fältgenti-
ana, stagg och ormrot. Betesmarkerna är väl-
hävdade och opåverkade av konstgödning. 

Betesmarkerna vid Lönns har högt beva-
randevärde genom den intressanta floran, från-
varon av störande ingrepp m m. Det är viktigt 
att den fortsatta hävden säkerställs. 

102 
BJÖRSJÖ 
(Färila) 
- hackslått 

Centralt i Björsjö by finns en liten ängsmark 
som hållits öppen främst av estetiska skäl. Äng-
en, som intar en liten kulle intill byvägen, är 
helt öppen så när som på någon rosbuske. Ängs-
floran är välutvecklad med bl.a. en mycket rik 
förekomst av fältgentiana. Andra ängsväxter är  

ormrot, stagg, bockrot och ängsskallra. Den ti-
digare markanvändningen är inte känd, men i 
ängen finns inga spår av konstgödselpåverkan. 
På kullens krön står en lada. Under senare år 
har marken endast slagits sporadiskt. 

Trots den begränsade arealen är ängen 
värdefull, såväl på grund av sin välutvecklade 
och rika ängsflora som för sin betydelse för land-
skapsbilden. Det är viktigt att hävden upprätt-
hålls och helst intensifieras. 
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ZHL 
BJÖRSJÖÅN 
	

III/1 
(Färila) 
	

Riks-N 
- viktigt lekvatten 	Riks-F 

16 F SO 

Björsjöån avvattnar Björsjösjön och rinner ut i 
Ljusnan vid Skytesvallen. Ån rinner, förutom 
genom det öppna odlingslandskapet i Björsjö 
by, genom skog och myrmarker. Ån har fram-
för allt stor betydelse som lekvatten för Ljus-
nans ädelfiskbestånd. 

I samband med avverkningar bör en skyd-
dande skogsridå lämnas utmed ån. 

Björsjöån ligger inom riksintresset Ljus-
nan. 
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GHBZFL 
HÅVRAHÄLLAN 
	

I/1 
GAMMELGRAV 
	

Riks-N 
(Färila) 
	

Riks-F 
16 F SO 

Vid Håvrahällan har Ljusnan eroderat sig ned 
till en bergklack och bildar ett meterhögt fall. 
Nivåskillnaden mellan älven och Nybodvallsmon 
är här inte mindre än 40 meter. Nedanför for-
sen vidgar sig älven och bildar på sin högra 
sida ett lugnvatten med flera små öar av älvse-
diment, som aysatts kring bergklackar och 
framspolade block. 

I högra nipan mynnar fem raviner, bilda-
de genom erosion av framträngande grund-
vatten i det jämförelsevis lättrörliga materialet. 
Källdragen samlas till bäckar i ravinernas bot-
ten. Störst är den sydligaste ravinen, benämnd 
Nygraven, och näst störst den nordligaste, Gam-
melgraven. Trots skillnaden i storlek finns vik-
tiga likheter mellan ravinerna. Granskog växer 
på ravinsidoma, lövskog dominerar i botten. 

BL 
III/1 
16 F SO  
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Nygraven har flera sidoraviner med källor 
och mossrika källdrag, som samlas till en ge-
mensam bäck i huvudravinens botten. Mot 
Ljusnan vidgar sig Nygraven och bildar en re-
lativt vid och plan botten. 

Floran i ravinerna är anmärkningsvärt art-
rik. Bland de mer ovanliga fynden märks sär-
skilt de förhållandevis sällsynta arterna skugg-
viol och storgröe. Den senare har påträffats i 
alla raviner utom Nygraven. Den yrrmiga före-
komsten av dvärghäxört och gullpudra är an-
märkningsvärd. 

Ravinerna vid Håvra har högt naturveten-
skapligt värde. De representerar en för Ljus-
nandalen ovanlig geologisk formation, de upp-
visar en intressant flora med ovanliga inslag 
och den välbevarade skogen har skapat förut-
sättningar för en ovanligt god stam av järpe. 
Dikning eller vägbyggnad i ravinerna kan ej til-
låtas. Skogen bör lämnas orörd. 

Ravinerna ingår i riksintresset Ljusnanda-
len. 
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KBL 
SÖRIGÅRDEN 
	

11/2 
- värdefull 
	

16 G SV 
beteslandskap 
med rik flora 

I Hedsta, gränsande mot riksväg 83, finns ett 8 
ha stort öppet beteslandskap, genomkorsat av 
ett par små bäckar. Betesmarkerna, som hör 
till Sörigården, består till största delen av gam-
mal åkermark. I slänterna till de brett nedskur-
na bäckravinerna finns naturlig betesmark med 
välutvecklad ängsvegetation, präglad av lång-
varigt bete. Trädskikt saknas och buskskiktet 
inskränker sig till några spridda enar. 

Fältskiktet karaktäriseras av blodrot, orm-
rot, låsbräken och liten blåklocka. Stagg före-
kommer sparsamt. Till indikatorarterna hör 
också dvärglummer, backruta och grönkulla, 
vilken fläckvis förekommer rikligt. Kring grun-
da bäckraviner och källflöden finns en örtrik 
ängsvegetation av högörttyp med rikligt med 
åkerbär, brudborste, älgört och låga videbus-
kage. 

Betesmarkerna vid Sörigården är opåver-
kade av konstgödning och hävdas genom får-
bete. Det öppna landskapet med kuperade ängs-
backar kring några välhållna lador och den cen-
tralt belägna gården är mycket tilltalande. Hög 
artrikedom och flera intressanta ängsväxter  

bidrar till det höga bevarandevärdet. Det är från 
naturvårdens synpunkt viktigt att den fortsat-
ta hävden av betesmarkerna tryggas. 

106 
STRANDKÄRR VID TVÄRÅN 
(Ljusdal) 
	

BH 
- strandkärr 	III! 1 
med värdefull flora 	16 G SV 

På båda sidor om Tvärån utbreder sig ett litet 
strandkärr med intressant växtlighet. Floran 
domineras av vanliga myrväxter, men utmär-
kande för myrens vegetation är inslaget av 
strandarter som slåtterblomma, älggräs, kärr-
silja, topplösa och flera gräs tillhörande släktet 
Calamagrostis. Av särskilt intresse är förekom-
sten av odonvide och kung Karls spira. 

Den intressanta vegetationen ger strand-
kärret ett högt naturvärde. Ingrepp i Tvärån eller 
dikning av strandkärret kan inte tillåtas. Skogs-
bruk i anslutning till kärret bör bedrivas med 
stor hänsyn till naturvärdet. 
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KFBL 
TORKELSBO 
	

I/1 
(Ljusdal) 
	

Riks-K 
- fäbodvall, 	16 G SV 
öppen hagmark, skogsbete 

Torkelsbo fäbodar ligger i en sydsluttning i det 
kraftigt kuperade skogslandskapet norr om 
Ljusdal. Byggnaderna ligger tätt samlade på rad 
I sluttningen med inägomarkerna mot sankmar-
ken och Flybäcken nedanför. 

Fäbodar fanns på denna plats redan på 
1600-talet. De brukades troligen kontinuerligt 
fram till 1954. Därefter låg fäboden ohävdad 
fram till 1980-talets början, då en restaurering 
av mark, hägnader och byggnader påbörjades. 
I dag brukas Torkelsbovallen på traditionellt sätt 
med fjällkor, getter och får som även betar 
omgivande skog. 

De öppna marker vid Torkelsbo, som be-
rörs av betet, består av gamla åkrar och hack-
slåttytor men också gårdstunen kring bostu-
gorna. Ängarna uppvisar en mosaik av fårsving-
eltorräng och skogsnävaäng. Även den gamla 
åkermarken är förhållandevis naturaliserad och 
artrik trots en svag gödselpåverkan i vissa de-
lar. Omgivningen kring fäbodstugorna ger i 
huvudsak ett öppet intryck men där finns sprid- 
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da tallar, rönnar, sälgar och enar. I fältskiktet 
förekommer ängsväxter som blåsuga, ängsnej-
lika, ormrot, bockrot, revfibbla och stagg. 

Torkelsbo har ett högt bevarandevärde; det 
är en av de få fäbodarna i länet som brukas på 
traditionellt sätt med djur av lantras på skogs-
bete. De kulturhistoriska förhållandena och de 
artrika gräsmarkerna kring byggnaderna bidrar 
till det höga värdet. Torkelsbo drivs som "tu-
ristfäbod". Den är öppen för turister som ges 
möjlighet att köpa fäbodens mjölkprodukter. 
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KBL 
HO LÄNNA 
	

111 /1 
- hackslått 
	

16 G SV 
med rik flora 

Intill landsvägen genom Holänna by ligger en 
liten hackslåttyta, blott 0,3 ha stor. Den svagt 
sluttande marken intas av en mosaik av rished 
och friskäng med mindre inslag av fuktigare 
vegetation. Ängen är öppen så när som på ett 
par större björkar och en enbuske. Floran är 
artrik med t ex blåsuga, pillerstarr, jungfru 
Marie nycklar, åkerbär, stagg och ormrot. Äng-
en slås med lie varje år och höet hässjas på 
platsen. 

Ängen är värdefull för landskapsbilden och 
ett representativt exempel på en kontinuerligt 
hävdad hackslått. Det är viktigt att hävden av 
ängen kan fortgå. 

109 
GRYSSJÖMYRAN 
(Hamra) 
- stort varierat 
blandmyrkomplex 

HGL 
II/1 
16 E SO 

Gryssjömyran är ett stort blandmyrkomplex, 
uppsplittrat och flikat av fastmarkspartier. Ka-
raktäristiskt för det vidsträckta komplexet är 
också ett stort antal grunda tjärnar liksom 
Gryssjöån med utvidgningar Flarkkärr och en-
sidigt sluttande mossar dominerar. Många av 
tjärnarna och flertalet av de små gölarna är i 
själva verket stora vattenfyllda flarkar. Grys-
sjöån omges, särskilt på sin södra sida, av sto-
ra plana strandkärr med högstarrvegetation och 
videbuskage. 

Myrens fågelfauna är individrik och varie-
rad, i synnerhet i anslutning till de större myr-
omgivna tjärnarna. Bland annat har flera ar-
ter änder och många arter vadare noterats. 

Gryssjömyran har genom sin storlek, va-
riation, ostördhet och den omfattande kontak-
ten med öppet vatten ett högt naturvårdsvär-
de. Mångformigheten är också den grundläg-
gande förutsättningen för den art- och individ-
rika fågelfaunan. Ur fågelskyddssynpunkt fram-
står detta myrkomplex som ett av länets mest 
värdefulla. 

Dikningar eller andra åtgärder, som kan 
påverka myren, kan inte tillåtas. Skogsbruk i 
anslutning till myren bör bedrivas med stor 
hänsyn till naturvärdet. 
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HGZL 
MYRSJÖMYRAN 
	

I/1 
TYCKELN 
	

Riks-N 
TRYGGTYCKELN Riks-F 
(Hamra) 
	

16 E SO 
- länets största 
blandmyrkomplex 

Detta är länets till ytan största ännu intakta 
blandmyrkomplex av "Norrlandstyp". Det kän-
netecknas av en mosaikartad blandning av myr, 
fastmark, tjärnar och gölar. Jämförelsevis sto-
ra delar intas av skog och öppet vatten. Områ-
det är storblockigt och stora block finns sprid-
da på en del av myrarna. 

Flera olika myrtyper ingår i myrkomplex-
et, t ex strängblandmyrar, plana skogbevuxna 
mossar, flarkkärr och strandkärr. Särskilt in-
tressant hydrotopografi kännetecknar området 
mellan Lombäcksflarken och Tyckeln samt 
Myrsjömyran. Den sistnämnda representerar en 
ovanlig mossetyp - plan mosse med hölje-
strängsystem. Myren har nämligen mycket 
kraftiga, i regel trädbevuxna, nätformigt orien-
terade strängar. Mellan strängarna finns pla-
na höljebassänger, mycket svagt trappstegsvis 
sluttande mot den något lägre belägna Myrsjön. 

Fågellivet är rikt men med betydande skill-
nader mellan olika delar av myren. Särskilt in-
tressant är förekomsten av flera par häckande 
kricka, storspov, lärkfalk och de nordliga ar-
terna småspov och gluttsnäppa. 

Detta stora myrkomplex med Myrsjömyran, 
Tyckeln och Tryggtyckeln har stora bevarande-
värden på grund av sin storlek och orördhet 
samt mosaiken av skog, vatten och våtmarker. 
Hydrotopografiskt är Myrsjömyran den mest 
anmärkningsvärda enheten. Denna myrtyp har 
få motsvarigheter i länet. Dessutom bildar myr-
komplexet en av länets mest artrika och intres- 
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BFL 
III / NR 
16 E SO  

santa fågelmyrar, där flera skyddsvärda arter 
finns representerade. 

Många stora myrkomplex inom länet har 
skadats eller förstörts genom dikningar. Inom 
detta område har dikningar visserligen förekom-
mit men i ringa grad och främst för flottning-
ens behov. 

Dikningar eller andra åtgärder, som kan 
komma att påverka myrområdet, kan ej tillå-
tas. Skogsbruk i anslutning till myrarna bör 
bedrivas med återhållsamhet och försiktighet, 
särskilt vad gäller markberedning. 

Området är av riksintresse för naturvård. 
Byn Fågelsjö är av riksintresse för kulturmin-
nesvården. 

Myrsjömyran ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (nr X3). 

111 
	

HZFB 
BJÖRNÅN 
	

I/1 
(Hamra) 
	

Riks-N 
- vattendrag 	16 E SO 
med höga naturvärden 

Björnåns avrinningsområde omfattar 349 km2. 
Ån utgör Voxnans viktigaste tillflöde uppströms 
Rullbo. Systemet är sjörikt och innefattar de 
stora sjöarna Tyckeln och Fågelsjön. Ån och 
sjöarna omges till stor del av vidsträckta myr-
marker. Åns nedre del domineras av strömman-
de vatten med flera branta forsar. Vid Kärring-
brännan finns ett vattenfall med en fallhöjd på 
tre meter. På flera ställen delar ån upp sig i 
sidogrenar, som rinner parallellt med huvudfå-
ran. Systemets övre del, Gryssjöån, är i det när-
maste opåverkad av rensningar eftersom en trä-
ränna vid sidan av ån användes för flottning-
en. 

Floran längs Björnån är förhållandevis art-
rik. Av särskilt intresse är blandningen av syd-
liga och nordliga arter såsom gråvide, ängsvädd 
och blekstarr (sydliga) samt fjällskära, fjällven 
och fågelstarr (nordliga). Zoologiskt är framfö-
rallt förekomsten av utter av stort värde. 

Björnån är ett av länets viktigaste outbygg-
da vattendrag. Vattensystemet måste därför 
undantas från ingrepp i vattenregimen. På 
grund av den vildmarksartade naturen och de 
rekreativa värdena är det viktigt att skogsbru-
ket bedrivs med särskild hänsyn. En bred 
skyddszon bör lämnas längs vattendragen. Dik-
ning kan inte tillåtas i anslutande myrar. 

112 
NÄVERÅSEN 
(Hamra) 
- gammal 
grandominerad naturskog 

Naturreservatet Näveråsen kännetecknas av en 
myrrik blåbärsgranskog med grova ca 300-åri-
ga tallöverståndare. Granarna är tämligen klen-
vuxna och i åldern 100-150 år, utom i reserva-
tets östra del där det finns rikligt med grova, 
lavbemängda granar i ålder kring 200 år. Här 
finns också rikligt med fallna granstammar 
varför denna del är den mest urskogsartade. 

Tallarna är rakstammiga och grova med 
brösthöjdsdiameter upp till 76 cm. Inslaget av 
lövträd är sparsamt. Mest förekommer björk och 
sälg varav många av de senare är rikligt bevux-
na med lunglav. Brandljud påträffas bl.a. på 
äldre tallar. 

Naturskogen vid Näveråsen är påverkad av 
avverkningar från 1940-talet och genomkorsas 
dessutom av ett par vägar. Skogen har dock 
sannolikt en ganska naturlig struktur efter 
brand, och vägarna gör den lättillgänglig. 

Skogen bör utvecklas fritt. Den kommer 
då efter hand att anta en alltmer urskogsartad 
karaktär. Den är bl.a. ett värdefullt utflykts-
mål. 

Domänreservatet ombildades till naturre-
servat 1996. 

113 
LÅNGSVEDJAN 
(Hamra) 

domänreservat 
med gammal skog 

Naturreservatet Långsvedjan består av magra 
tallmarker av torr-frisk ristyp. 200-250-åriga 
tallöverståndare förekommer spridda i reserva-
tet, i flera fall med brandljud från två skilda 
skogsbränder. Torrakor förekommer sparsamt. 
Avverkningsstubbar av äldre tallar påträffas här 
och där medan äldre tallågor saknas. Klena 
självgallrade lågor förekommer däremot. 

Namnet kan tyda på att skogen har utnytt-
jats för svedjebruk. 

Domänreservatet Långsvedjan överfördes 
1996 till naturreservat. 

B 
III / NR 
16 E SO  
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114 
8:Kk.LHÅLET 
(Hamra) 
- geologiskt 
intressant utflyktsmål 

GF 
II/1 
16 E SO  

Skålhålet är en djup, kanjonliknande ravin i 
bergsluttningen på Voxnans västra sida. Ravi-
nen är djupt nedskuren med branta sluttning-
ar och lodräta klippväggar. I botten av ravinen 
rinner en liten bäck. Skogen i och på kanterna 
av ravinen är gammal och delvis urskogsartad. 

Floran är artfattig. I ravinens botten växer 
bl. a. björnbrodd och fjällskära. I klippskrevor i 
berget finns de små klippspringsormbunkarna 
hällebräken och stenbräken. En strövstig i den 
lavrika tallskogen på krönet av ravinen leder 
runt området. 

Den oväntat dramatiska naturen med 
branta klippformationer, inramade av åldrig 
barrskog, gör Skålhålet till en stor sevärdhet. 
Ravinen har främst geologiska och rekreativa 
värden. Förutom en liknande ravin vid Svart-
ån, någon mil söder om Skålhålet, är liknande 
bildningar ovanliga i länet. 

Skålhålet bör bevaras orört och ges ett 
permanent skydd. 

115 
SVANSJÖBÄCKEN 
(Hamra) 
- orörd bäck 
med stora skönhetsvärden 
och intressant vegetation 

Svansjöbäcken avvattnar de stora myrkomplex-
en kring Hamra nationalpark. Bäckens nedre 
del, till utloppet i Voxnan vid Fiskhusberget, är 
särskilt intressant från naturvårdssynpunkt. 

Vid Mickelstjärnen är Svansjöbäcken lugn-
flytande med långsträckta, näckrosbevuxna 
tjärnar och myrstränder. Nedströms tjärnarna 
rinner bäcken genom flack blockig terräng med 
små blockfält, renspolade sidofåror och en 
starkt blockig centralfåra. Bäcken omges här 
av breda strandängar med särpräglad strand-
vegetation med bl. a. brakved, blåtåtel, en, slåt-
terblomma, ängsvädd och gråvide. Av särskilt 
intresse är förekomsten av getrams och slåt-
terfibbla. 

Den nedre delen av bäcken är brantare 
och rinner på flera ställen över vackra, ren-
spolade berghällar eller grenar sig i större och 
mindre sidofåror. Stora och små block ligger 
utspridda i bäckfåran, som är helt skonad från 
rensningar och andra ingrepp. 

De vackra och tilltalande bäckmiljöerna 
utgör tillsammans med orördheten och den in-
tressanta växtligheten de viktigaste motiven för 
värderingen av Svansjöbäcken. Bäcken rinner 
delvis genom områden av riksintresse för na-
turvård. 
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HFZB 
JÄTTÅN 
	

III /1 
(Hamra) 
	

16 E SO 
- vattendrag med 
	

16 F SV 
många biologiska värden 

Jättån mynnar i Voxnan vid Rullbo. Fallprofi-
len är flack och ån domineras av lugnflytande 
sträckor, kantade av vidsträckta myrmarker. 
Största fallhöjden finns i åns nedre del, där 
den 1,5 km långa sträckan uppströms Rullbo 
domineras av forsande vatten. Forsarna är kraf-
tigt påverkade av flottledsrensningar. 

Den anslutande Hussjöån liknar Jättån 
och karaktäriseras av vegetationsrika höljor, 
ayskilda av korta rensade strömmar. Växtlig-
heten längs både Jättån och Hussjöån är ofta 
både artrik och frodig. I yppiga strandsnår längs 
forsarna påträffas ofta tibast, lundelm, liljekon-
van, brakved, hägg och kanelros. I höljorna 
växer näckrosor, vass, sjöfräken och vattenklö-
ver. I strandkanten finns på många ställen 
klubbstarr och kärrsilja. Längs Jättån finns 
också en lokal för kung Karls spira. 

Vattnet i systemet är rent, näringsfattigt 
och svagbuffrat. I Jättån finns aborre, gädda, 
öring, sik, lake, mört och elritsa. Al har åtmins-
tone förekommit tidigare. An är flitigt utnytt-
j ad för fritidsfiske. 

Frånvaron av mer omfattande ingrepp i 
vattendraget och den allmänt orörda naturen 
kring åarna utgör i kombinatio 
n med de rekreativa värdena de viktigaste mo-
tiven för bevarande. Systemet har också zoolo-
giska och botaniska värden. 

Hydrologiska ingrepp bör generellt undvi-
kas. Vid avverkning bör en ordentlig skydds-
zon lämnas intill vattendraget. 

HBL 
II /1 
16 E SO 
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HGBZ 
III/1 
16 E SO  

117 
STORMYRAN 
(Los) 
- rikt varierat 
blandmyrkomplex 

Stormyran är ett blandmyrkomplex av såväl ö-
och strängblandmyr som rena kärr och mosse-
partier. Myren avvattnas mot Jättån. Området 
kring ett tjärn- och gölkomplex i myrens östra 
del består av blandmyr, där strängar och öar 
är mossesamhällen och mellanliggande gölar 
och lösbottnar är av kärrnatur. 

Ett par breda kärrdråg avvattnar bland-
myren. Mellan dessa vidtar glest tallbevwma 
mossar med ristuvvegetation. Myrens lägsta 
delar mot Jättån intas av strandkärr 

Myrens intressanta hydrotopografi ger sär-
skilda bevarandevärden. Floran uppvisar vissa 
värdefulla inslag, främst björnbrodd, tätört och 
ängsnycklar. Fågelfaunan är intressant och 
höjer ytterligare myrens värde. Ingrepp i my-
ren eller dess omgivningar kan ej accepteras. 

118 
RIKKÄRR VID RULLBO 
STORMYRAN-LAPPMYRAN 
(Los) 
	

BHGZ 
- rika och 
	

I/1 
värdefulla växtlokaler Riks-N 

15 F NV 
16 F SV 

Det område öster om Rullbo, som avgränsas av 
Voxnan i väster, Lillkölen-Storkullen i norr, 
Bygget-Mörttjärnen i öster och innefattar Stor-
myran-Lappmyran i söder, bildar ett av Los-
traktens klassiska rikområden. Här har basis-
ka grönstensförekomster i berggrunden gett 
upphov till välutvecklade rikkärr och andra 
kalkpåverkade växtsamhällen. Kärren bildar 
inte något sammanhängande myrkomplex men 
en stor del av de intressanta växter, som på-
träffas, är knutna till olika typer av våtmarker. 
Till de mer anmärkningsvärda inslagen hör 
guckusko, hårstarr, tagelstarr, axag, skuggvi-
ol, majviva och kransrams. 

Den artrika och intressanta floran gör na-
turvärdena odiskutabla. Området kring Troll-
källan och Långtjärnen hör till Hälsinglands 
mest intressanta växtlokaler. Stormyran-Lapp-
myran har en komplex hydrologi och den stora 

Guckusko. 	Foto: Anders Malmborg 

andelen öppna, blöta höljemossar torde sakna 
motsvarighet i länet. En beskrivning av de vär-
defullaste våtmarkerna följer nedan. 

Det avgränsade området omfattar ca 14 
km2.Det är opåverkat av dikning, undantaget 
en begränsad dikning i Stormyrans ostligaste 
kant. För att trygga det höga naturvärdet kan 
dikning, som påverkar väsentliga naturvärden, 
inte tillåtas. Det är utomordentligt viktigt att 
sumpskog och skog runt myrarna sparas. Av-
verkning bör ej utföras på otjälad mark. Mark-
beredning bör utföras med stor försiktighet och 
med skonsammast tänkbara metoder. 

De mest värdefulla delarna av detta objekt, 
benämnt Rullboområdet, ingår i Myrskyddsplan 
för Sverige (nr X4). 

118 a 
	 BH 

STORKULLEN 
- sumpskog med rik flora 

I Storkullens sydsluttning växer en barrsump-
skog med delvis rikt lövinslag och förekomst av 
översilningskärr. Floran är mycket rik med bl.a. 
darrgräs, guckusko, tvåblad, kransrams, tråd-
fräken, axag och tagelstarr. Här växer också 
finbräken på sin enda kända lokal i Gävleborg. 

Skogsbruk i sluttningen bör, med hänsyn 
till det höga naturvärdet, bedrivas på väl tjälad 
mark. Markavvattning kan inte tillåtas. 
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BH 118b 
EGELTJÄRDTEN  

Norr och nordväst om Igeltjärnen finns välut-
vecklade rikkärr. Av störst intresse är förekom-
sterna av kärrull, klubbstarr, trindstarr och 
tagelsäv. 

118 c 
	

BGH 
TROLLKÄLLAN 

Trollkällan, med blågrönt kristallklart vatten, 
omges av artrika kärrsamhällen med en rad 
intressanta rikkärrsarter bl.a. hårstarr, tagel-
starr, tvåblad, ängsnycklar, smalfräken och 
skavfräken. Klibbal, som för övrigt är sällsynt 
så långt mot nordväst, tillhör den intressanta 
vegetationen. 

Trollkällan tillförs en stor del av sitt vat-
ten från sluttningen i norr. En grund och kraf-
tigt översilad ravin leder ner mot källan. I ravi-
nen växer en enastående frodig högörtvegeta-
tion av älggräs, ömbräken och kransrams. Även 
den sällsynta skuggviolen förekommer rikligt. 

I en ravin väster om Trollkällan är floran 
likartad men ej fullt så artrik. Hårstarr och fält-
gentiana hör till de mest intressanta fynden. 

118d 
	

BHG 
BÄCK MELLAN LÅNGTJÄRNEN 
OCH LILLTJÄRNEN (FLÅMEN) 

En smal bäck med översvämningsbetingat 
strandkärr, där växtligheten totalt domineras 
av blåtåtel I kanten av bäcken växer majviva, 
den enda kända förekomsten i Hälsingland. 
Myren har sannolikt utnyttjats för slåtter. Ef-
ter att denna upphört har gran och tall etable-
rat sig kring bäcken, dock utan att hota majvi-
van. Antalet exemplar uppskattades ett år till 
ca 500, varav ett 100-tal blommande. 

118 e 	 GHB 
FLÅMHALSEN 
MELLANHALSEN 
STÖRHALSEN 
- myrar i sluttning mot 
Långtj ärnen 

Flera välutvecklade flarkkärr med tydligt aysatta 
strängar och flarkar. De är alla svaga rikkärr  

med inslag av enstaka rikarter. I myrkanter-
na förekommer, åtminstone lokalt, välutveck-
lad rikkärrsvegetation ofta med sumpskog av 
tall och gran. Här påträffas bl.a. gräsull, två-
blad, kärrfräken, kärrfibbla och fjällskära. 

118 f 
	

BHG 
MYR SYDOST OM 
LÅNGTJÄRNEN 

Myren intas av en stor, öppen kärryta med mo-
saik av lösbottnar och mjukmattor i de blötare 
delarna. I myren växer ett flertal rikkärrsindi-
kerande växter och mossor. I synnerhet i när-
heten av Långtjärnen påträffas många krävan-
de arter t ex gräsull, björnbrodd, ängsnycklar, 
sumpnycklar och brudsporre. Vid tjärnens syd-
ostspets och längs den sydvästra stranden fö-
rekommer axag, som är den mest skyddsvärda 
arten i detta delområde. 

118g BHGZ 

STORMYRAN-LAPPMYRAN 

Ett stort flackt blandmyrkomplex, sammansatt 
av stora öppna myrenheter åtskilda av fast- 

Lappmyran-Stoimyran. Foto: Peter Ståhl 
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markspartier. Både mossar och kärr förekom-
mer och övergår många gånger flytande i var-
andra. 

Hydrologin är mycket komplex. Avvattning-
en sker mot Lappmyrbäcken, som följer myr-
ens västra kant Stora plana höljemossar, ka-
raktäriserade av stora sviktande vitmossmat-
tor, dominerar komplexets centrala del. Kom-
plexets östra och västra delar intas av kärr, i 
den östra bl.a. frodiga högstarrkärr. 

Av störst botaniskt intresse är myrens väs-
tra del med rikkärr liknande rikkärrskomplex-
et kring Långtjärnsmyren. Fågelfaunan inom 
Stormyran-Lappmyrankomplexet är ovanligt 
art- och individrik med tättingar, flera arter 
änder och vadare, bland vilka den rika före-
komsten av ljungpipare är särskilt anmärk-
ningsvärd. 

119 
	

B 
LILLKULLEN 
	

II/1 
- värdefull 
	

16 F SV 
skogsbiotop 

I Lillkullens nordöstra branta sluttning mot 
Kolarsjön finns aysatser och fuktiga raviner med 
källor. Högt upp i bergets mellersta del finns 
några vätar. Sluttningen domineras av 100-årig 
granskog med enstaka tallar och ett påfallande 
stort inslag av asp, sälg, björk och rönn. Ande-
len tall ökar i sluttningens norra del och i tor-
rare partier, t ex i anslutning till hällmarker. 
Bergets västra sida är hårdare brukad. Kring 
Kullkojan finns något äldre skog med inslag av 
torrtallar. 

I Lillkullens nordöstra sluttning har bland 
vedsvampar bl.a. doftskinn och lysticka påträf-
fats. Till de mer ovanliga mossor, som växer i 
sluttningen, hör mörk husmossa, kantvitmos-
sa samt källgräsmossa, spjutmossa och sump-
spärrmossa. 

Lillkullens svåråtkomliga nordostsida har 
det högsta naturvårdsvärdet tillsammans med 
Kolarsjöbäcken med branta sluttningar och 
strandskog (tillhör objektet Västerhocklan, se 
nedan). Det är från naturvårdens synpunkt vär-
defullt om Lillkullen, särskilt de branta slutt-
ningarna mot nordost, lämnas till fri utveck-
ling. 

120 
	

HZFB 
VÄSTERHOCKLAN II /1 
(Los) 
	

15 F NV 
- kalkpåverkat 
	

16 F SV 
vattendrag 

Västerhocklan är ett ca 13 km långt biflöde till 
Voxnan. Ån utmärks av flacka strömsträckor 
med grunda blockiga eller steniga forsar eller 
lugnvatten, omgivna av våtmarker. Ån är oreg-
lerad men kraftigt påverkad av flottledsrens-
ningar. Ett stort antal f d flottningsdammar 
finns i systemet. 

Åns vatten är ovanligt välbuffrat p g a kalk-
haltiga grönstenar i den omgivande berggrun-
den. Ån har därför stor betydelse som lekvat-
ten för harr och för Voxnanöringen. 

Floran utmed Västerhocklan är rik och bit-
vis kalkpåverkad. Särskilt intressant är den rika 
förekomsten av fjällven. Reglering av vattendra-
get är inte förenlig med det höga naturvärdet. 
Skogsbruk bör bedrivas med särskild hänsyn 
till naturvårdsintresset. Det är viktigt att en 
skyddszon lämnas närmast ån vid avverkning. 
Dikning i anslutning till vattendraget kan inte 
tillåtas. 

121 
	

BHG 
ÖSJÖSLÅTTEN 
	

II/1 
(Los) 
	

15 F NV 
- kärrkomplex 	16 F SV 
med rik flora 

Detta är ett kärrkomplex dominerat av sluttan-
de kärr med bl.a. ett källkärr och ett flarkkärr. 
Utmed den två meter breda ån, Västerhocklan, 
utbreder sig plana strandkärr med högstarr och 
viden. Myrarna är helt präglade av de basiska 
bergarter - grönstenar - som kännetecknar Los-
formationen och är till stor del rikkärr. 

Myren sluttar i aysatser mot Västerhock-
lan. I de kraftigast sluttande delarna, där vat-
tengenomströmningen är störst, finns välut-
vecklade flarkkärrstråk med halvmeterhöga ni-
våskillnader mellan flarkarna. Närmare ån fö-
rekommer kraftig utfällning av järnockra i 
flarkarna. Där finns också sluttande högstarr-
kärr med flera krävande arter t ex gräsull, kärr-
ull, fjällskära och ängsnycklar. Myggblomster 
förekommer rikligt. I bottenskiktet växer rik-
kärrsindikerande mossor. 
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Västerhocklan kantas av levUr (strand-
vallar) och omges av blöta gungflykärr. En rik 
flora av strandväxter vittnar om betydande vat-
tenståndsvariationer. Strax nedanför vägen 
mynnar en källa med intressanta källkärrsam-
hällen med bl.a. glansvide och smalfräken. 

Vegetationen i kärrkomplexet Ösjöslåtten 
är ovanligt artrik och varierad med många in-
tressanta inslag Särskilt skyddsvärda är glans-
vide, videört (sällsynt i denna region), fjällskä-
ra, tagelsäv, kärrull, sumpnycklar och smal-
fräken. 

Den stora variationen av växtsamhällen, 
artrikedomen samt flera sällsynta rikkärrsar-
ter ger myren ett högt bevarandevärde. Myren 
är orörd. Dikning kan ej tillåtas, ej heller åt-
gärder i Västerhocklan. Skogsbruk i anslutning 
till myren bör bedrivas med stor hänsyn till 
naturvårdens intressen. 

122 
	

HGBZ 
LADMYRORNA 
	

II/1 
(Los) 
	

16 F SV 
- kärrkomplex 
med rik flora 
och rikt fågelliv 

Ladmyroma omfattar ett stort kärrkomplex, 
som avvattnas mot Ladmyrtjärnen. Flera pa-
rallella bäckstråk genomsätter myren, i vars 
centrala delar flarkkärr och strängkärr domi-
nerar. Ett 4 ha stort flarkkomplex i den södra 
delen med stora vattenfyllda gölar och tydligt 
aysatta strängar torde vara komplexets mest 
iögonenfallande enhet. 

Medan merparten av myren kännetecknas 
av en förhållandevis trivial flora består den söd-
ra delen av rikkärr. I kantzoner eller kraftigt 
sluttande delar, med översilande markvatten, 
förekommer särskilt artrika kärrsamhällen på 
gränsen till extremrikkärr. Där kan t ex två-
blad, spindelblomster, gräsull, fjällskära och ra-
riteten dvärgtätört påträffas. 

Ladmyrornas fågelfauna är intressant där 
i synnerhet förekomsten av flera olika vadarar-
ter påverkar värderingen. 

Det stora välutvecklade kärrkomplexet 
Ladmyrorna har ett betydande naturvetenskap-
ligt värde. Dikningar eller andra åtgärder som 
påverkar myren kan ej tillåtas. Skogsbruk i 
anslutning till myren bör bedrivas på ett så-
dant sätt att naturvärden ej skadas. 

123 
RitKitaRR vm LAWMY ÄCKEN 
(Los) 
	

BH 
- rik flora 	 II/1 

16 F SV 

Utmed Ladmyrbäcken, sydväst om Ladmyrtjär-
nen , ligger en myr som är kraftigt påverkad av 
Losformationens kalkförande grönstenar. My-
ren är åtminstone delvis ett extremrikkärr och 
innehåller ett stort antal rikarter. Bland dessa 
kan särskilt framhållas smalfräken, björnbrodd, 
gräsull, guckusko, tvåblad, ängsnycklar, sump-
nycklar, brudsporre och fjällskära. Området 
förefaller även i övrigt vara anmärkningsvärt 
örtrikt. 

Myren är orörd och dikningar eller andra 
åtgärder som kan skada myren kan inte accep-
teras. Skogsbruk bör bedrivas med särskild 
hänsyn till de höga naturvärdena. 

124 
	

BHG 
STARMYRAN 
	

I/1 
NYMYRAN 
	

16 F SV 
(Los) 
- stort, mångformigt 
myrkomplex med rik flora 

Starmyran och Nymyran ingår tillsammans med 
flera andra myrar i ett flera kvadratkilometer 
stort myrkomplex, genomdraget av talrika lång-
smala nordväst-sydostorienterade moränryggar, 
som gör myrområdet starkt uppsplittrat och mo-
saikartat. Myrarna avvattnas mot Österhock-
lan i sydost av två bäckar som löper parallellt 
genom myrkomplexet. Dessutom ingår ytterli-
gare några bäckstråk samt en större och fyra 
mindre tjärnar. 

Den geologiska uppbyggnaden och  hydro-
login liknar Gebbamområdets myrmosaik men 
det skiljer sig starkt vad beträffar vegetation 
och flora. Lostraktens kalkrika grönstenar på-
verkar nämligen komplexet kraftigt och de  fies-
ta  kärren är rikkärr. Nordliga rikarter är ovan-
ligt talrikt representerade. 

Rikkärr av tuvsäv-blåtåtel-typ med inslag 
av i regionen rätt allmänna rikkärrsarter finns 
på Nymyran, Gillermyran, Fräkenmyran och 
Starmyran. Den sistnämnda är särskilt intres-
sant då den dessutom innehåller välutveckla-
de extremrikkärr, särskilt i den västra och nor-
ra kanten där extremriksamhällen med ett fler- 
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tal krävande mossor och kärlväxter påträffas. 
Där, företrädesvis i något blötare partier, växer 
också den i länet sällsynta orkidén blodnyck-
lar, ofta tillsammans med ängsnycklar. 

Den centrala delen av Starmyran är av helt 
annan karaktär. Myren är bevuxen med luftiga 
vitmossor och ris, särskilt dvärgbjörk som fö-
rekommer i stor mängd. Längs Nymyrbäcken, 
som norr om Fräkenmyran har ett starkt sling-
rande lopp, finns frodiga och mycket artrika 
strandkärr. 

Denna stora myrmosaik har höga natur-
vetenskapliga värden med en intressant  hydro-
topografi, artrik och varierad vegetation och ett 
stort antal rikkärr av varierande utformning. 
Den artrika floran uppvisar en anmärknings-
värd koncentration av arter med nordlig utbred-
ning. Av alldeles särskilt stort intresse är före-
komsterna av blodnycklar och glansvide. 

Även om den orörda karaktären i viss mån 
gått förlorad genom dikningar i den nordvästra 
delen, är myrkomplexet till största delen fort-
farande opåverkat. Nya dikningar eller andra 
åtgärder, som kan skada myrarna, kan därför 
inte tillåtas. Skogsbruket bör bedrivas med 
största möjliga hänsyn till det höga naturvär-
det. 

Österhocklan. 	Foto: Peter Ståhl 

125 
RIKKARR VED OLOPSTORP 
(Los) 	 BH 

II/1 
16 F SV 

Denna myr ligger vid en förekomst av urbergs-
kalk i anslutning till Losområdets grönstenar. 
Inte helt oväntat består därför myren av extrem-
rikkärr av fastmattetyp och örtrika sumpskogs-
partier. De rikaste delarna, som är extremrik-
kärr, består av glest beskogade kärr med rik 
förekomst av en, vide och andra buskar. Där 
påträffas flera rikindikerande växter, av vilka 
glansvide och brudsporre är särskilt skydds-
värda. Glansvide förekommer här ovanligt rik-
ligt. 

Myren bör undantas skogsbruk och får 
heller inte dikas eller utsättas för annan påver-
kan. 

126 
	

HZBF 
ÖSTERHOCKLAN II/1 
(Los) 
	

15 F NV 
- fiskevatten 	16 F SV 

Österhocklan är jämte Mångån det viktigaste 
biflödet till Loån. Ån är ca 13 km lång. Den 
karaktäriseras av ett ringlande lopp med höljor 
och kortare forssträckor i den övre delen och 
ett rakt lopp med strömsträckor i den nedre 
delen. Åfåran är ca fem meter bred och opåver-
kad eller bara svagt påverkad av flottledsrens-
ningar. 

Till skillnad från Mångån är Österhocklans 
vatten p g a anslutande förekomster av grön-
sten tämligen välbuffrat (alkalinitet ca 0,15 
mekv/l). Ån, med både harr och laxöring, är ett 
uppskattat fiskevatten. 

127 
	

HGZBL 
GEBBARNOMRÅDET I/1 
(Färila) 
	

Riks-N 
- länets största 	15 F NV 
myrkomplex 	15 F NO 

16 F SV 
16 F SO 

Gebbamområdet är länets största myrkomplex 
med omfattande myrmosaiker, bestående av ett 
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oräkneligt antal småmyrar, fastmarkspartier, 
sumpskog och tjärnar. En rad myrtyper med 
skiftande hydrologi och morfologi förekommer. 
Flarkkärr är vanliga. Mossar uppträder oftast 
som mindre enheter i kantzoner, men större 
mossekomplex finns vid Blistersjön med vack-
ra exempel på ensidigt sluttande mossar och 
en excentrisk mosse. Kraftigt sluttande mos-
sar förekommer också. 

Den vanligaste myrtypen är ostrukturera-
de lågstarrkärr, som ofta påträffas i brant slutt-
ning. Plana kärr eller mossar är däremot ovan-
liga. Myrarna är öppna eller glest beskogade 
men ayskiljs ofta av skogsridåer. Stora öppna 
myrytor kännetecknar framför allt Stormyran, 
Blistermyran och Skrebbmyran. 

Floran inom Gebbarnområdet är vanligt-
vis trivial, särskilt i de centrala och höglänta 
delarna, som uteslutande består av mossar och 
rena fattigkärr. Måttligt krävande arter som 
björnbrodd och ängsnycklar har bara noterats 
i de sydvästra delarna, som ligger lägre och 
gränsar mot Los-områdets grönstensförekom-
ster. Varglav förekommer flerstädes. 

Fågelfaunan kännetecknas av det stora 
inslaget av typiska Norrlandsarter. Bland dessa 
kan framhållas smålom, sångsvan, dalripa, 
ljungpipare, gluttsnäppa, brushane, trana, gul-
ärla och varfågel. Dessutom förekommer flera 
arter änder och vadare. 

1924 fridlystes sädgås inom "de s k Ljus-
dals utskogar i Färila socken". I detta länets 
första fågelskyddsområde utgör Gebbarnom-
rådet kärnan. Trots detta försvann sädgåsen 
som häckfågel från länet under mitten av 1900-
talet. I aysikt att återinföra sädgås i Mellansve-
riges skogslandskap har Jägareförbundet valt 
Gebbarnområdet som ett av kärnområdena för 
sina utplanteringsförsök. 

Variationen av myrtyper, orördheten, den 
komplexa karaktären och stora arealen myr-
mosaik ger detta myrlandskap speciellt stora 
naturvärden och en särställning bland länets 
myrområden. En rad skyddsvärda myrfåglar 
utgör också ett mycket viktigt bevarandemotiv. 
Det är mot denna bakgrund angeläget att ka-
raktären bevaras. Dikningspåverkan är i dag 
obetydlig och nya dikningar bör inte tillåtas. 
Flera skogsbilvägar finns redan och trots att 
ett i stort sett normalt skogsbruk skall bedri-
vas, bör det kunna ske på ett sådant sätt att 
myrmarker och den i övrigt värdefulla naturen 
inte skadas. 

Gebbarnområdet är av riksintresse för na-
turvård. De mest värdefulla myrarna ingår i 
Myrskyddsplan för Sverige (nr X5).  

BESKRIVNING AV DELOBJEKT 
INOM GEBBARNOMRÅDET 

127a 
SKREBBMYRAN 

HGZ 

Ett stort blött kärrkomplex med strängar och 
flarkar. Flertalet strängar är låga och en stor 
del av kärrets grundyta intas av lösbottnar och 
mjukmattor. Hydrologin förefaller ovanligt kom-
plicerad med fyra sammanstrålande bäckar 
kring myrens mittpunkt. Flera häckande va-
dararter. 

127b 
STORMYRAN 

Ett rikt differentierat blandmyrkomplex med 
stora öppna mossar och kärr, vars östra del 
består av mossar och norra, västra och södra 
delarna av kärr. 

Runt den centrala Sillertjärnen finns ett 
särskilt intressant mossekomplex med ett sys-
tem av gölar och lösbottnar, avgränsade av kraf-
tiga trädbärande strängar. Mot nordväst över-
går detta i ett blött strängkärr med omfattande 
lösbottenmosaik. I komplexets södra del finns 
välutvecklade flarkkärr med flarkgölar. Längs 
Mångån finns, åtminstone i norr, välutveckla-
de frodiga strandkärr med viden och högstarr. 
Dessa strandkärr har tidigare utnyttjats för slåt-
ter. 

Floran i komplexet är representativ för re-
gionen med inslag av en del rikarter. Stormy-
ran är den kanske mest värdefulla fågelmyren i 
hela Gebbarnområdet med ett stort antal häck-
ande änder och vadare. 

127c 
	 H 

MÅNGÅN 

Mångån är ett av Loåns större biflöden. Medel-
vattenföringen är ca 1,4 m3/s före utloppet i 
Lossjön. Ån avvattnar större delen av det vild-
marksartade skogs- och myrlandskapet nord-
ost om Los. Ån är huvudsakligen lugnflytande. 
Den kännetecknas av ett ringlande lopp med 
talrika höljor och angränsande myrmarker. 
Uppströms Mångsjöarna flyter flera småbäck-
ar ihop till Mångån. Vattnet är mycket svag-
buffrat och troligen försurningsskadat (alkali-
niteten understiger 0,05 mekv/1). Flera sjöar i 
systemet har därför kalkats. Ån är genom sin 
orördhet och de vildmarksartade omgivningar-
na av stort naturvårdsintresse. 

HG  
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127d 
MYRMOSAIK 
SYDVÄST OM BLISTERSJÖN 

127f 
LOS VALLSMYRORNA 
FLYTTJÄRNARNA 

HG GH 

— ljusdal — 

Blistermyran. 	 Foto: Peter Ståhl 

Blistermyran övergår mot väster i en mosaik 
av myr och fastmark, som saknar tydlig av-
gränsning och kan följas till Mångån och vida-
re mot Skrebbmyran i nordväst. De centrala 
delarna, mellan Blistermyran och Mångån, tor-
de till ca 50 procent bestå av myrmark. 

127e 
BLISTERMYRAN 

GHZ 

Detta är Gebbarområdets största mossekom-
plex med stora, relativt väl avgränsade och öpp-
na mosseenheter med exempel på en excent-
risk mosse med bl.a. tydligt aysatta strängar 
och lösbottenhöljor norr om Blistersjön. Väster 
om sjön finns ett stort flackt  moss  ekomplex med 
vackert utbildade ensidigt sluttande mosseele-
ment, genomsatt av flera dråg. Viktig häck-
ningsplats för ljungpipare. 

Två välutvecklade flarkkärrkomplex med kraf-
tiga skogklädda strängar, lösbottenflarkar och 
flarkgölar (Flyttjärnarna). Vegetationen på 
strängarna är påfallande frodig med björk, pors, 
brakved och högvuxna starrarter. 

128 
	

GHLBZ 
NÄSBERGSFÄLTET I/1 
SKRÄLLDALEN 
	

Riks-N 
(Ljusdal/Färila) 
	

15 F NO 
- intressanta 	16 F SO 
åsformationer 

Näsbergsåsen, som avlänkas från Ljusnanåsen 
vid Tevsjön, bildar flera områden av stort na-
turvetenskapligt värde. Näsbergsfältet är ett av 
dessa och kanske det mest spektakulära. 
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I Näsbergsåsens sydöstra del, nordost om 
Sånghussjön, går åsen in i ett deltaområde som 
sakta sluttar mot öster i flacka terrasser. Den 
fortsätter därefter mot nordväst med Näsmy-
ran på den ena sidan och Finnsjön-Björnån på 
den andra. Därefter övergår den i det egentli-
ga Näsbergsfältet - ett oregelbundet randdelta 
uppbyggt till högsta kustlinjen. Näsbergsfältet 
består av en huvudås och en eller flera paral-
lella ryggar. Isälven och kvarliggande dödispar-
tier har skapat strömrännor och åsgravar mel-
lan delryggarna. Näsbergsfältet avvattnas mot 
öster till Ljusnan via Vandelån och Gårdsjöån. 

Ovanför HK (i Näsbergsfältets dalgång ca 
241 m ö h) vidtar sanduravlagringar med grovt 
material, torrfåror i flätat flodmönster  (braided  
river-mönster), smågropar och terrassbranter. 

Näsbergsåsens dalgång övergår mot norr i 
Skrälldalen via en pasströskel drygt 300 m ö h. 
Genom pasströskeln har en mindre issjö, Äng-
ratörn-issjön, tillfälligt tappats mot söder och 
eroderat ut en mindre strömränna i sandurfäl-
ten. Terrasser utmed Ängratöms östsida har 
tillkommit under detta issjöstadium. 

Vid pasströskeln  firms  flera små sjöar med 
starkt varierande vattenstånd, omgivna av stor-
vuxen granskog. 

Näsbergs åsen kan sägas ha en fortsättning 
i de ås- och sanduravlagringar, som finns i 
Ängeråns dalgång nordnordväst om Ångra. 

Floran är mestadels trivial. Intressanta 
undantag är sandhedarna vid Så' nghussjön med 
länets kanske rikaste förekomst av mosippa. 

Åsen och i all synnerhet det komplicerade 
åsnätet är av stor betydelse för landskapsbil-
den. Täktverksamhet har bedrivits på några 
ställen, delvis i betydande omfattning och på-
går fortfarande i två täkter. Inom det skydds-
värda Näsbergsfältet kan nya täkter ej tillåtas. 
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HGFB 
VANDELÅN 
	

I/1 
(Färila/Ljusdal) 
	

Riks-N 
- opåverkat 
	

16 F SO 
vattendrag 

Söder om pasströskeln mot Skrälldalen rinner 
två bäckar, Snosbäcken och Gebbarån, nästan 
fyra kilometer parallellt med varandra, på var 
sin sida i Näsbergsåsens flatbottnade och mot 
sydost allt bredare sandurfyllda dalgång. De av-
vattnar gemensamt den östra delen av det sto- 

ra höjdområdet kring Degerkölen och Gebbaren 
inom det myrrika Gebbarnområdet. Isälvsfor-
mationerna sätter helt sin prägel på åns lopp. 

Vattendraget är, åtminstone uppströms 
Gårdsjösjön, helt opåverkat av flottledsrens-
ningar och vattenreglering. Åns lopp känneteck-
nas av strömmande och forsande vatten, ofta 
med grenat lopp och uppstickande stora block 
med lugnvatten bakom. Vid Näsbergsfältet do-
minerar i stället jämna sand/grus- eller sten-
bottnar. 

Vattensystemet är svagbuffrat och har li-
ten motståndskraft mot försurande ämnen. 
Vattendraget är sannolikt redan påverkat av 
försurning. 

Vandelån kantas i regel av örtrika strand-
snår eller strandskogar i skarp kontrast till de 
magra skogsmarker, som omger ån. Strand-
skogsbältet är bäst utvecklat där ån delar sig i 
flera fåror och är lokalt över 20 meter brett. 
Det karaktäriseras framför allt av rikedomen 
på buskarter. Längs ån påträffas kanelros, ti-
bast, olvon, hägg, en, brakved och buskformig 
gråal. Dessutom förekommer ett stort antal ör-
ter. Strandsnåren längs Vandelån innehåller 
inga stora rariteter men vegetationstypen är väl-
utvecklad och ostörd. Nedströms Gårdsjösjön 
förekommer även klibbal, som saknas utmed 
åns övre delar. Den växer här, liksom på flera 
andra lokaler i Hälsingland, i anslutning till HK, 
vilket lett till en intressant spekulation om de 
är att betrakta som reliktförekomster från post-
glacial värmetid. 

Vandelån har genom sin orördhet och in-
tressanta geologi betydande bevarandevärden. 
Det är rentav sällsynt att ett vattendrag av den-
na storlek undgått flottledsrensningar. Detta ger 
vattendraget speciella värden och gör att det 
kan användas som referens till påverkade vat-
tendrag. Att ån dessutom rinner i Näsbergså-
sens mycket intressanta dalgång med rika ex-
empel på olika isälvsformationer höjer värdet 
ytterligare. 

Vandelån ingår i Näsbergsåsens riksintres-
seområde. 

130 
GÅRDSJÖTORP 
(Färila) 
- hackslått, artrika vallar 

Gårdsjötorp är en välskött ensamgård i Gård-
sj ökölens sydvästsluttning. Gården ligger 

KB 
II/1 
16 F SO 
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knappt 270 m ö h och omges helt av skog. De 
ca 3 ha stora inägomarkerna, som till ca 2/3 
består av vall och resten hackslåttmarker, är i 
stort sett öppna så när som på någon enstaka 
rönn, björk, sälg och enbuske. De blockiga och 
magra hackslåttytorna finns framför allt utmed 
vägen fram till gården. De domineras av en frisk-
äng av rödventyp. 

Trots kontinuerlig och god hävd är floran 
förvånansvärt artfattig. De intressantaste väx-
tema är ormrot, kattfot, stagg, dvärglummer 
och pillerstarr. Genom att slåttervallarna ald-
rig konstgödslats har även de en ursprunglig 
flora. 

Bombmurklan hör till landets akut hota-
de svampar. Skogen bör därför skötas så att 
svampens existens inte hotas. En försiktig av-
verkning av enstaka träd, utan att markskiktet 
skadas eller torkar ut, är troligen inte till men 
för beståndet. Avverkning bör utföras på tjälad 
och snötäckt mark. Lokalen ingår i riksintres-
seområdet Ljusnandalen. 

(Efter detta fynd har fler lokaler med bomb-
murkla påträffats utmed älven. Mellanljusnan 
torde därför vara ett av artens viktigaste ut-
bredningsområden i landet.) 

Den genuina gårdsmiljön kompletteras av 
odlingsrösen, tre hölador, rester av trägärds-
gårdar och vackra vårdträd. Gården tjänar nu-
mera som fritidsboställe men gräsmarkerna 
hävdas väl med maskinslåtter på vallarna och 
lieslåtter i augusti på hackslåttmarkerna. 

132 
FORSÄNGET 
(Färila) 

GBZ 
II/ 1 
Riks-N 
Riks-F 
16 F SO 

Gårdsjötorp har stora helhetsvärden och 
illustrerar väl äldre tiders markanvändning ge-
nom de stora och kontinuerligt hävdade gräs-
markerna. Gården har dessutom betydande 
kulturhistoriska värden och en visserligen nå-
got artfattig men dock representativ flora. Det 
är viktigt att det framtida underhållet säker-
ställs. 
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B 
FORSÄNGESMON II/1 
(Färila) 
	

Riks-N 
- lokal för 
	 Riks-F 

bombmurkla 
	16 F SO 

I en gammal olikåldrig granskog med inslag av 
tall och löv på Forsängesmon vid Ljusnans väs-
tra strand påträffades sommaren 1991 en myck-
et rik förekomst av bombmurkla. Denna märk-
liga och ovanliga svamp har tidigare förekom-
mit på många platser i landet men har minskat 
kraftigt på grund av ändrat skogsbruk och änd-
rad hävd. Skogen på Forsängesmon är ogall-
rad, luckig och olikåldrig. Gran dominerar och 
inslaget av grova träd är stort. 

Bombmurklan är beroende av ett mossrikt 
och oskadat markskikt och tål inte en slutav-
verkning. Den granskog, där svampen påträf-
fats, är blott något tiotal hektar stor, växer på 
fuktig sandmark och har ett djupt, oskadat 
mosskikt. Den begränsas i öster av älven och 
omges på båda sidor av hyggen.  

Forsänget är ett deltaland skapat av Ljusnan, 
påbyggt och underhållet av ständigt återkom-
mande översvämningar. Området genomkorsas 
av ett komplicerat nätverk av strömrännor, vis-
sa torrlagda vid normalvattenstånd, flertalet 
dock vattenfyllda, några som aysnörda korv-
sjöar. Strömfårorna kantas ibland av upphöj-
da levéer. Forsänget har tidigare utnyttjats för 
slåtter vilket några kvarstående lador vittnar 
om. De centrala delarna, de egentliga Stock-
ängena, är uppodlade och brukas i viss mån 
fortfarande som åker. 

I och med att slåttern upphört växer äng-
arna igen med tall och löv. Torrängspartier, med 
bl.a. knylhavre och ängsruta, förekommer. I 
torrare delar av gamla strömfåror växer bl.a. 
fjällnejlika, medan starrmader dominerar fuk-
tigare partier. I korvsjöarna växer t ex dyfrä-
ken, vattenpilört, vattenbläddra, dybläddra och 
vit näckros. I starrvegetationen vid älvstranden 
växer kärrvial, vilket sannolikt är den nordväst-
ligaste förekomsten i Hälsingland. 

Forsänget är en viktig viltbiotop. Fågelli-
vet är rikt tack vare den goda tillgången på vat-
ten till glädje såväl för änder som vadare. Löv-
rika strandzoner och igenväxningsmarker bil-
dar gynnsamma biotoper för många andra få-
gelarter. 

Det är ur naturvårdens synvinkel värde-
fullt om den rika variationen inom Forsänget 
kan bestå. Detta kan endast ske om hävden av 
de i dag öppna markerna upprätthålls. Forsäng-
et ingår i Ljusnans riksintresseområde. 
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ZHBL 
	

135 
III/ 1 
	

BJÖRKHAGA 
Riks-K 
	

(Färila) 
16 G SV 	- björkhagar 

KLB 
III/1 
16 G SV 

133 
ONSÄNGSSJÖN 
(Ljusdal) 
- fågelsjö 
i kulturbygd 

Onsängssjön är en liten lerslättsjö, känd som 
god fågelsjö och omgiven av kulturhistoriskt in-
tressant och värdefull bygd. Sjön är näringsrik 
och står i direkt förbindelse med Växnan ge-
nom en kort bäck, omgiven av våtmarker som 
översvämmas vid högvatten. 

I sjön observeras regelbundet ett flertal 
typiska slättsjöfåglar som måsfåglar, änder, 
doppingar, sumphöns och vadare. Vegetationen 
vid Onsäng uppvisar intressanta drag med bl.a. 
orkidéer. 

Onsängssjöns värde som fågelsjö och ex-
kursionsmål är särskilt stort genom närheten 
till Ljusdal. Inte minst tjänar sjön som ett vik-
tigt och lättillgängligt studieobjekt för kommu-
nens skolor. 

Bygden är av riksintresse för kulturmin-
nesvården. 

134 
BACKKÄRR 
SÖDER OM ROSSÅSEN 
(Ljusdal) 
	

BH 
- intressant flora 	III/1 

16 G SV 

På Rossåsens sydsluttning ligger ett långsmalt 
backkärr med en liten källa i sin övre del. Från 
källan rinner en liten rännil till den bäck, som 
korsar myren. 

Floran i myren är rik utan att uppvisa någ-
ra särskilt anmärkningsvärda inslag. Intressan-
tast är förekomsten av klibbal, med normalt 
sydlig utbredning och fjälldunört med nordlig 
utbredning. Inslaget av rikkärrs arter är in-
skränkt till en relativt sparsam förekomst av 
gräsull. 

Myren får ej dikas. Skogsbruk i myrens 
närhet bör bedrivas så att myren ej skadas.  

Vid gården Björkhaga i Svedja finns två vackra 
men blockrika björkhagar med stora yviga björ-
kar, enstaka stora rönnar och spridda enbus-
kar. Hagarna ger ett vackert och ålderdomligt 
intryck. Hagarna, som var och en är ca 1 / 2 ha 
stor, är väl hävdade genom ett troligen mycket 
långvarigt bete. Genom blockigheten har mar-
ken inte kunnat utnyttjas för annat än slåtter 
eller bete. Konstgödning har synbarligen aldrig 
använts. I den västra björkhagen finns en lada. 

Björkhagarna är värdefulla, framför allt på 
grund av lång hävdkontinuitet och vacker land-
skapsbild. Floran är tämligen trivial med en-
dast några få av de vanligaste ängsväxtema. 
Det är angeläget att betesdriften upprätthålls. 
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BKL 
OL-PERS 
	

II/1 
(Färila) 
	

16 G SV 
- sötvattenstrandäng 

Utmed Ygsj öns nordvästra strand finns en ki-
lometerlång strandäng, tillhörande gården 01-
Pers och en granngård. Tack vare lång konti-
nuitet som betesmark har en betesberoende flo-
ra utvecklats på den åtminstone delvis tydligt 
zonerade strandängen. 

Den översta ca 20 meter breda flacka zo-
nen domineras av en artfattig fuktängsvegeta-
tion av högstarrtyp, medan vattenlinjens vege-
tationsbälte uppvisar en bitvis artrik kortskotts-
vegetation. Där återfinns på en kortare sträcka 
flera representanter för den sk ävjebroddsve-
getationen, t ex de hotade ävjepilört och röd-
lånke. Dessutom finns smålånke, nålsäv och 
tretalig slamkrypa. Vid strandängen finns en 
hölada. 

Sötvattenstrandängen vid 01-Pers har till 
viss del en värdefull flora. Ängen är viktig för 
landskapsbilden. Det är från naturvårdens syn-
punkt viktigt att ängsbetet kan fortgå. Det bör 
helst utvidgas till att omfatta en större del av 
stranden. 
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139 
NEDRE MELLABLJUSHAN 

137 
	

GLB 
YTTERYG 
	

111/2 
(Ljusdal/Färila) 
	

16 G SV 
- vackert landskap 

Ljusnanåsen följer inte Ljusnan i hela sin 
sträckning. Mellan Bodasjön och Färila har åsen 
aysatts i en sydligare parallelldal (som bättre 
stämmer överens med inlandsisens rörelserikt-
ning). Åsen löper mitt i dalgången, omgiven av 
djupa, långsträckta och vattenfyllda sjöar vilka 
sannolikt skapats genom isälvserosion. Det 
öppna jordbrukslandskapet i dalgången bildar 
tillsammans med de smala, vindlande sjöarna 
ett mycket attraktivt landskap. 

Vid Lungtjärnen har åsen sin mäktigaste 
utformning - hög, skarpryggad, tallbevuxen, 
brant sluttande mot Lungtjärnen. I åsens öst-
ra ände har täktverksamhet förekommit. Vid 
Öjörstjärnen växer ävjepilört. 

Landskapet i dalgången vid Ytteryg är 
mycket tilltalande. Ytterligare täktverksamhet 
inom området kan inte accepteras. 

Sjölandskapet vid Ytteryg ligger delvis inom 
riksintresset Övre Ljusnandalen. 
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KLB 
KALLMYR 
	

III /1 
(Ljusdal) 
	

16 G SV 
- björkhage 

Kallmyr tillhör byarna i Ljusnanåsens smala 
dalgång mellan Boda och Yg. I Kallmyr finns en 
vacker och välhävdad hagmark, sammansatt 
av en björkhage och betesvall. Hagmarken lig-
ger i den södra dalsluttningen, rik på block och 
enbuskar och med ett glest skikt av björkar. 
Vegetationstypen är mager friskäng av rödven-
typ utan floristiskt anmärkningsvärda inslag. 

Naturbetesmarken är stor och opåverkad 
men välhävdad genom bete med får och häs-
tar. Den har sannolikt en mycket lång konti-
nuitet som fodermark och har inte skadats av 
handelsgödsel. 

Trots det magra biologiska innehållet är 
bevarandevärdet högt, på grund av hagmark-
ens storlek, långa hävdkontinuitet och värdet 
för landskapsbilden. Den fortsatta hävden bör 
säkerställas. 

BFGHKLZ 
I/2 
Riks-N 
Riks-F 
(Riks-K) 
15 G NV 
16 G SV 

Med Nedre Mellanljusnan ayses i denna sam-
manställning Ljusnandalen från Ljusdal till 
Arbråsjöarna. 

Nedre Mellanljusnan skiljer sig i många av-
seenden från övre Mellanljusnan, vars vid-
sträckta deltaavlagringar och höga nipor här 
inte har någon motsvarighet. Den stora älven 
centralt i dalgången dominerar landskapet, men 
den omges till stor del av en öppen jordbruks-
bygd, inramad av höga skogklädda berg. Byg-
den ger ett burget intryck med många stora 
vackra och välskötta hälsingegårdar. 

Ljusnanåsen följer Ljusnandalen. Åsen är 
i regel ganska anspråkslös men visar sig i Kars-
näsudden, Långön och Torön, skiljer Vikarvå-
gen från Sannavågen, bygger upp Kyrkön och 
utgör underlag för den vackra radbyn i Norrvå-
ga. Vid Bodasjön lämnar den Ljusnandalen och 
följer i stället den sydligare dalgången förbi Sjö-
västa och det intagande landskapet vid Ytteryg 
mot Färila. 

I södra Ljusnandalen, där älven flyter lug-
nare än i norra Ljusnandalen, har älvsediment 
aysatts på många ställen och skapat sel och 
mer eller mindre aystängda vatten, våtmarker 
och myrar, ofta goda viltbiotoper och förnämli-
ga fågellokaler. T ex Minesängarna-Holmarna, 
Kyrkbyängarna, Säljestavågen och Kläppaäng-
arna. Inte sällan har älven avlastat vackra och 
illustrativa lev&r, älvvallar, som avgränsar våt-
markerna mot älven. 

Till riksintresset nedre Mellanljusnan har 
också förts de omgivande bergen och dalgång-
arna, viktiga för friluftsliv och ofta med en myck-
et attraktiv landskapsbild. 

Enskilda objekt i Ljusnandalen beskrivs 
separat. Dessa har var för sig ett naturvärde 
mellan I och III. Nedre Mellanljusnan är av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Järv-
sö centralbygd (X300), Karsjö by (X302), Nors 
ångsåg (X307) och Storhaga-Sunnanås byar 
(X311) är av riksintresse för kulturminnesvård. 
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140 
BORRSJÖN OCH VIKARSJÖN 
- märklig flora 	BKL 

II/1 
Riks-N 
Riks-F 
16 G SV 

Inramade av älvkröken vid Ljusdal ligger de 
sammanhängande små sjöarna Borrsjön och 
Vikarsjön. Sjöarna står i direkt förbindelse med 
älven, följer helt älvens vattenståndsvariatio-
ner och har i övrigt inget annat tillflöde än en 
mycket liten bäck till Vikarsjön. 

På grund av det skyddade läget och stora 
vattenståndsamplituder i kombination med 
andra gynnsamma omständigheter har förut-
sättningar skapats för en mycket intressant flo-
ra. Vikarsj öns långgrunda norra strand uppvi-
sar en sötvattenstrandäng med välzonerad ve-
getation, fri från buskar och träd. Lerjord och 
ett intensivt bete har gynnat uppkomsten av 
en välutvecklad ävjebroddsvegetation med fle-
ra hotade arter som för sin överlevnad är bero-
ende av den oreglerade älvens vattenstånds-
variationer och gynnade av betestramp. Bl.a.  
firms  rika förekomster av fyrling, nålsäv, röd-
lånke, sylört, tretalig slamkrypa, ävjebrodd och 
ymniga förekomster av de hotade ävjepilört och 
nordslamkrypa. Västra delen av Vikarsjön är 
den förnämsta lokalen i länet för ävjebroddsve-
getation. Det är av stort värde, såväl för land-
skapsbilden som för den hotade ävjebroddsve-
getationen, att betet kan återupptas. 

Borrsjön omges till stor del av bebyggelse 
medan däremot Vikarsjön gränsar mot de vid-
sträckta betesmarkerna mellan riksväg 84 och 
sjöarna. Landskapsbilden är tilltalande, vege-
tationen rik och säregen och fågellivet rikt. Av 
dessa skäl bör landskapet kring sjöarna hållas 
öppet genom beteshävd. Ytterligare bebyggelse 
bör inte tillkomma. 

öar i älven. De flacka och låglänta Kläppaäng-
arna byggs huvudsakligen upp av älvsediment. 
Här finns brukad åkermark men också igen-
växande åkrar och ängar, lövskog och barrskog. 
Av särskilt intresse är den stora andelen löv-
skog. 

Kyrksj öns förbindelse med älven, Kläppa-
kanalen, avvattnar stora delar av Kläppaäng-
arna och mynnar vid Svinhammar Hybosjön 
har haft inte mindre än tre förbindelser med 
älven, av vilka Svinhammarskanalen grävts för 
att föra in vatten till Hybosjön. 

Kläppaängarna är sedan åtminstone 1930-
talet kända som en fågellokal med höga kvali-
teter, viktig som rastplats men också med 
många häckande arter. Skälen till detta är fle-
ra. Ljusnan tjänar som ledlinje för flyttande 
fåglar. Tidig islossning, fors, öar och lugnfly-
tande sel samt de flacka och låglänta, ofta över-
svämmade ängarna med lövskog och barrskog, 
buskage, våtmarker, vattensamlingar och åker-
marker utgör en förträfflig rastplats för änder, 
vadare, tättingar och rovfåglar som här kan 
söka näring och vila. Av samma skäl är häck-
ningsmöjligheterna goda för många fågelarter. 
Den stora arealen lövskog skapar goda förut-
sättningar för hackspettar, av vilka den starkt 
minskande mindre hackspetten är särskilt vär-
defull. 

Kläppaängarna är ett viktigt rekreations-
område. Förutom det stora värdet som ströv-
område och för naturstudier finns här såväl 
golfbana som badplats. 

Det är från naturvårdens synpunkt viktigt 
att Kläppaängarna vårdas och bevaras och att 
den stora variationen bibehålls. En exploate-
ring av Kläppaängarna för annat ändamål vore 
synnerligen olycklig. 

Kläppaängarna ligger inom riksintresset 
Nedre Ljusnandalen. De från naturvårdssyn-
punkt viktigaste delarna av området har skyd-
dats som naturvårdsområde av Ljusdals kom-
mun. 

141 ZLFK 
KLÄPPAÄNGARNA II/NVO 142 KBL 
(Ljusdal) Riks-N BODA III/1 
- strövområde med Riks-F (Ljusdal) Riks-N 
intressant fågelliv 
och flora 

16 G SV - hackslått Riks-F 
16 G SV 

Med Kläppaängarna i vidsträckt bemärkelse 
ayses området från Kyrksjön till Edängeforsen, 
mellan Ljusnan och järnvägen, inräknat tre små  

Utmed byvägen genom Boda finns två små 
hackslåttytor om vardera ca 0,1 ha. Förutom 
de vanligare ängsväxterna finns här en an- 
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märkningsvärt rik förekomst av backruta. På den 
ena ängen  firms  en ängslada. Någon nämnvärd 
störande påverkan finns inte på någon av ängar-
na. De är värdefulla som representativa exempel 
på naturtypen hackslått. Hävtillståndet är gott och 
hävdhistoriken sannolikt mycket lång. 

Det är viktigt att den framtida skötseln kan 
tryggas. Objektet ligger inom riksintresset Ne-
dre Ljusnandalen. 

143 
BODASJÖN 
(Järvsö) 
- odlingslandskap 

LZGK 
111/2 
Riks-N 
Riks-F 
15 G NV 
16 G SV 

Ljusnanåsen lämnar Ljusnans dalgång norr om 
Järvsö och följer i stället den sydligare dal med 
Bodasjön-Ygssjön, som bättre sammanfaller 
med inlandsisens rörelseriktning. Åsen är del-
vis kraftigt markerad, skogbevuxen och ett vär-
defullt landskapselement. Täktverksamhet har 
förekommit på ett par ställen. 

Bodasjön omges av ett sammanhängande, 
till stor del öppet och vackert odlingslandskap. 
Utmed vägen, som löper på åsryggen norr om 
sjön, bildar flera äldre gårdar en karaktäristisk 
radby. 

Sundängesvågen söder om Bodasjön är 
delvis aysnörd från Bodasjön av en svagt mar-
kerad åsrygg. Sundängesvågen med omgivan-
de våtmarker har ett rikt fågelliv. Den är vär-
defull både som rastlokal under vårflyttningen 
och som häckningslokal. 

För landskapsbild och friluftsliv är det vik-
tigt att det öppna landskapet kring Bodasjön 
bevaras. Det är av samma skäl också angeläget 
att bebyggelsens karaktär bibehålls. Bygden 
ingår i riksintresset Nedre Ljusnandalen. 

144 
BÖRNINGSBERGET I och II 
(Hamra) 
- skogsreservat 

Börningsberget I är domänreservat, aysatt re-
dan 1937 för att bevara en urskogsartad tall-
och granskog. Skogen växer på normalblockig 

BFL 
II/NR 
15 E NO 

— Ljusdal — 

-blockfattig morän och boniteten är varieran-
de. Träden är delvis mycket stora. Vissa träd, 
särskilt kring de små tjärnar som ingår i reser-
vatet, är ca 40 meter höga. De äldsta träden är 
ca 300 år gamla. Den nuvarande skogen har 
troligen uppkommit efter brand, vilket brand-
spår på torrakor och tallstubbar vittnar om. Det 
mäktiga humustäcket klargör å andra sidan att 
ingen skogsbrand påverkat skogen på mycket 
länge. 

Vid reservatet finns ett skogsmuseum med 
kolarkojor, skogsarbetarkojor, verktyg och an-
nan utrustning som hört skogen och arbetet i 
skogen till. 

Skogen i Börningsberget I är grov, mycket 
gammal och delvis mycket imponerande. Do-
mänreservatet är lättillgängligt, lärorikt, välbe-
sökt och av betydande värde för friluftslivet. 

Börningsberget II är också domänreservat, 
aysatt för att skydda gammal skog av blåbärs-
granskogstyp. Trädslagsblandningen är 9/10 
gran och 1/10 tall. Lövträd saknas nästan helt. 
Skogen är mycket gammal. Granarna är likåld-
riga och ca 200 år, tallarna ca 250 år. Skogen 
har blädats och avverkningsstubbar förekom-
mer tämligen rikligt. 

Börningsberget II karaktäriseras av en 
vacker och högrest naturskog. Reservatet är 
lättillgängligt, strövvänligt och välbesökt. 

Börningsberget I och II har sammanförts 
med mellanliggande skog till ett område och 
överförts till naturreservat 1996. 
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ZH 
KÖLSJÖÅN 
	

II/1 
TANDSJÖÅN 
	

15 E NO 
(Hamra) 
	

16 E SO 
- uttervatten 

I det vidsträckta och högt belägna vattensys-
tem, som omfattar Tandsjöån, Kölsjöån, Böss-
myrån och Flarksjöån med sjöar och biflöden, 
förekommer en fast stam av utter. Systemet är 
förhållandevis opåverkat, rikt på forssträckor 
och innefattar stora myrarealer. De högst be-
lägna småsjöarna ligger mer än 550 m ö h med-
an Tandsjöån faller ut i Fågelsjön 409 m ö h. 
Systemet ingår i Björnåns vattensystem, där 
likaledes utter förekommer regelbundet. Utter-
bestånden har goda möjligheter att få kontakt 
med varandra, om det inte rentav är att be-
trakta som en sammanhängande population. 
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Åtgärder i eller vid vattendraget, som kan 
skada utterpopulationen eller fiskbeståndet, är 
inte förenliga med naturvårdsintresset. 

146 
ÅLLEKMYRAN 
(Hamra) 
- flarkkomplex 
med rikt fågelliv 

Ållekmyran är ett mer än tre kilometer långt 
smalt flarkkärr, som avvattnas åt två håll. Vat-
tendelaren är förskjuten mot nordväst varför 
myrens större, öppna och blöta del avrinner mot 
sydost. 

Över så gott som hela myren löper tvär-
orienterade strängar och uppdämda flarkar med 
lösbottnar eller öppet vatten. Kring myrens bre-
daste del är strängar och flarkar till synes re-
gellöst orienterade. Här finns också en nära 2 
ha stor flark med lösbottnar och flytande myr-
öar. 

Vid en fågelinventering på myren spelade 
ett anmärkningsvärt stort antal grönbenor. Inte 
mindre än 15 par bedömdes häcka vilket är den 
tätaste koncentration av grönbenor som note-
rats under myrfågelinventeringen. Dessutom 
häckar gluttsnäppa, tofsvipa och kricka. 

Det vackert utvecklade flarkkomplexet och 
myrens rika fågelfauna ger myren ett betydan-
de värde ur naturvårdssynpunkt. Detta stärks 
ytterligare av att många myrar i omgivningen 
är förstörda genom dikningar Dikning eller 
annan påverkan på Ållekmyran kan därför ej 
tillåtas 

147 
HAMRA NATIONALPARK 
(Hamra) 
	

BZLF 
-urskog 
	

I/NP 
Riks-N 
16 E SO 

Hamra nationalpark aysattes redan 1909 som 
en av Sveriges första men också, med sina blott 
27 ha, en av Sveriges minsta nationalparker. 
Den ligger i svagt kuperad terräng med blocki-
ga moränkullar, omgivna av myrmarker. Även 
den lilla Näckrostjärnen inryms i nationalpar-
ken. 

Skogen varierar från frisk blåbärsdomine-
rad ristyp till torr ristyp med lavar, blåbär och 

Slutna, grandominerade partier växlar 
med torrare tallmarker. Många tallar är runt 
300 år men flertalet är yngre och vanligen klen-
are. Ett fåtal tallar är 400 år eller äldre och 
tallar med en brösthöjdsdiameter på 60-70 cm 
förekommer Talltorrakor är vanliga men sak-
nas efter de riktigt grova tallarna. Större delen 
av nationalparken har av allt att döma inte be-
rörts av skogsbränder på mer än 200 år vilket 
bl. a. märks i att granen har fått en stark ställ-
ning gentemot tallen. Lövinslaget är sparsamt. 
Inom parken finns inga spår av avverkningar. 

Floran inom nationalparken är i regel tri-
vial. Ett undantag är Svansjöns strand där rik-
kärrsvegetation förekommer. Många av de 
grandominerade bestånden har en mycket rik 
flora av barrträdslavar. Levermossor förekom-
mer allmänt på lågor. 

Insektsfaunan är rik och i synnerhet skal-
baggsfaunan är väl dokumenterad. Av de i run-
da tal 450 skalbaggsarter, som beskrivits från 
nationalparken, tillhör flertalet den högboreala 
naturregionen och flera har varit för Sverige helt 
nya arter. 

Nationalparken är tillrättalagd för frilufts-
liv med vägvisning, parkeringsplats, flersprå-
kig informationstavla, gästbok och en delvis 
spångad vandringsled. Trots att parken är för-
hållandevis "aysides" belägen är antalet besö-
kare stort. Värdet av parken är odiskutabelt och 
betydelsen för förbättrad förståelse för natur-
vårdens krav och önskemål kan inte överskat-
tas. 

148 
SVANSJÖN 
NÄVERHOLMSMYRAN 
- myrar med 
gammal skog 

Svansjöns södra del ingår i Hamra national-
park, som för övrigt omges av myrar. Näver-
holmsmyren, söder om nationalparken, ut-
märks liksom Svartåmyran av ett stort antal 
mycket stora flarkar. Skogsholmarna på my-
ren är i stort sett opåverkade av skogsbruk och 
innehåller rent urskogsartade partier. Floran 
är intressant med bl.a. rik förekomst av axag 
och strandlummer Mossfloran med stor fick- 

GHZ 
III/1 
15 E NO 

HBL 
II/1 
15 E NO 
16 E SO 
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mossa, röd skorpionmossa, guldspärrmossa och 
purpurvitmossa indikerar en näringsrik mil-
jö, medan korvskorpionmossa, stor skedmos-
sa och lockvitmossa hör till de arter, som påvi-
sar särskilt skyddsvärda våtmarksbiotoper. 

Näverholmsmyran är intressant och vär-
defull, både på grund av sin hydrologi med fle-
ra stora flarkar och på grund av de urskogsar-
tade skogsholmarna. Floran, med inslag av krä-
vande arter som axag, stärker värderingen. Ett 
par diken, som inverkar på myren, bör läggas 
igen. Ytterligare dikning eller andra åtgärder, 
som påverkar myren, kan inte tillåtas. Skogen 
på myrholmarna bör sparas. 

Näverholmsmyran bör sammanföras med 
Hamra nationalpark, Svartåmyran och Svart-
ån till ett naturvårdsobjekt.  

mast ån är vegetationen kraftigt tuvad av halv-
meterhöga styltstarrtuvor. Lokalt förekommer 
kung Karls spira. Området har sannolikt ut-
nyttjats för slåtter, vilket inte minst närheten 
till den stora och välbevarade Svartåvallen ta-
lar för. 

Svartåmyrans fågelfauna är inte oväntat 
art- och individrik. Många par knipa, kricka, 
gräsand och vigg häckar liksom anmärknings-
värt många par gluttsnäppa och grönbena. Till 
de bofasta räknas också trana, tofsvipa och 
enkelbeckasin. 

Myrkomplexets östra del är helt opåverkad. 
Tjärnarna närmast vägen har förbundits med 
diken och i den nordvästra änden av myren har 
diknffigar orsakat uttorkade flarkbassänger och 
betydande igenväxningar. 

  

Svartårnyrans naturvärden är mycket 
höga. Myren representerar ett av länets få sto-
ra blandmyrkomplex av Norrlandstyp. Den kom-
plexa hydrologin med strängblandmyrar och 
flarkkärr med talrika jätteflarkar är karaktä-
ristisk. Myren är också en av länets förnämsta 
fågelmyrar. 

149 
SVARTÅMYRAN 
(Hamra) 
- stort myrkomplex 

GHZ 
I/1 
Riks-N 
15 E NO 
16 E SO 

Svartåmyran omfattar ett mer än sex km2  stort 
flackt myrkomplex som, förutom myr, innehål-
ler ett stort antal tjärnar och fastmarkspartier. 
Höjden över havet är 405-420 meter. Komplex-
et domineras av sträng/flarkmyrar med stor va-
riation i utformning och vegetation. Utprägla-
de flarkkärr förekommer på flera ställen (t ex 
nordost om Svartåvallen). Vissa flarkar är helt 
vattenfyllda medan merparten till stor del in-
tas av en mosaikartad vegetation med tuvsäv, 
vitstarr, ängsull, storsileshår och vitag som 
karaktärsarter. Jätteflarkar på en eller ett par 
ha med sådan vegetationsmosaik är vanliga. 
Nivåskillnaden mellan flarkama är obetydlig. 
Där större nivåskillnader förekommer är flark-
arna mindre. Strängarna är i regel breda och 
tydligt avsatta. 

Strängblandmyrar med rena mossesträng-
ar förekommer också. Kärr och mossesträngar 
förekommer, blandade med talrika övergångar 
dem emellan. De enhetligaste strängblandmy-
rama finns söder och väster om Hålltjärnen. 
Här finns också partier med öblandmyr i några 
större flarkbas s änger . 

Längs Svartån är myren inte lika tydligt 
strukturerad i strängar och flarkar, även om 
strängstrandkärr förekommer. Dessa delar tor-
de regelbundet utsättas för betydande över-
svämningar. Här finner man också den mest 
artrika vegetationen inom komplexet. När- 

All ytterligare påverkan på Svartåmyran är 
oförenlig med naturvårdsintresset. Svartåmy-
ran är av riksintresse för naturvård och ingår 
tillsammans med Hamra nationalpark i ett ge-
mensamt objekt. 
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BL 
SVARTÅVALLEN 
	

III / NR 
(Hamra) 
	

Riks-N 
- skogsreservat 
	

15 E NO 

I direkt anslutning till Svartåmyran och väl 
avgränsat av myrmarker ligger domänreserva-
tet Svartåvallen med 250-300-årig urskogsar-
tad granskog med tallinslag. Vissa träd når en 
höjd av 32 meter. I reservatet har flera ovanli-
ga växter påträffats t ex rosenticka, lunglav, 
violettgrå tagellav, grönkulla och knärot. Tre-
tåig hackspett har konstaterats häcka. En väg, 
som passerar genom reservatet, gör det lättill-
gängligt. 

Det ursprungliga domänreservatet avsat-
tes 1932 och utvidgades 1985 till 7,6 ha. Sko-
gen i reservatet bör, i enlighet med domänver-
kets intentioner, lämnas att utvecklas fritt. 

Svartåvallen ingår i riksintresset Hamra 
nationalpark-Svartåmyran. Svartåvallen över-
fördes till naturreservat 1996. 
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153 
VOXNAN 
- skogsälv med 
mycket höga 
naturvärden 

HGZBLF 
I/1/NVO 
Riks-N 
Riks-F 
15 F SV 
15 F SO 
15 F NV 
16 E SO 
16 F SV 

Voxnan rinner upp i Härjedalen där Siksjön, 
helt nära gränsen mot Ljusdal, är älvens käll-
sjö. Älven är en utpräglad skogsälv med liten 
sjöandel och förhållandevis brant fallinje, med 
undantag för älvens första 15 km med helt av-
vikande utseende. 

Sedan älven passerat länsgränsen följer 
den en rak förkastningslinje och bildar ett 15 
km långt och sällan mer än 200 meter brett 
sjösystem med en nivåskillnad på blott någon 
meter. På den följande 55 km långa sträckan 
till gränsen mot Ovanåker faller älven 111 
meter, bildar ett otal forsar och fall och däre-
mellan små lugnvatten. På hela sträckan finns 
bara två små sjöar, Rullbosjön och Malungen. 

HBL 
I/1 
15 E NO 
15 F NV 
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men åtskilliga trögväxande granar utmed ån 
är över 200 år gamla. Torrakor förekommer 
sparsamt. Brandspår är vanliga, men förekom-
mer mest på döda träd och vedrester. Inslaget 
av asp och andra lövträd är stort. Stubbar av 
tall förekommer i hela reservatet, men bort-
sett från delen mellan de båda ågrenama vid 
Voxnan syns ingen avverkning ha förekommit 
efter dimensionsavverkningarna kring sekel-
skiftet. 

151 
SVARTÅN 
- värdefullt 
vattendrag 

På den fem kilometer långa sträckan från 
Svartåmyran till Voxnan faller Svartån ca 80 
meter. Ån rinner i en delvis vidsträckt ravin, 
som är kraftigt påverkad av stora smältvatten-
strömmar i inlandsisens avsmältningsskede. 
Vid lågvatten för den dock inte mer vatten än 
en liten bäck. Ån rinner till stor del över kal-
spolade hällmarker och omges av kraftigt ur-
sköljd, delvis sandurliknande morän. I den ne-
dre delen rinner ån genom en kanjonliknande 
ravin med mycket branta stränder. An är helt 
opåverkad av flottledsrensningar. 

Naturen i Svartåns dalgång är vildmarks-
präglad med gammal skog, forsar och fall. I 
dalgången finns många små myrar, bl.a. flera 
rikkärr med en del krävande arter t ex kung 
Karls spira, ängsnycklar, tvåblad och mygg-
blomster. Vegetationen på hällarna är fattig. 
Hällebräken och stensöta växer i klippspring-
orna, medan de större hällarna delvis är be-
vuxna med tjocka lavmattor och hällmarkstall-
skog. 

Små backkärr finns på flera håll i och in-
till reservatet. Här påträffas rikkärrsarter som 
dvärglummer, dytåg, klubbstarr och tätört samt 
fjällarter som björnbrodd och fjällskära. Vid 
Svartåns stränder, med regelbundet återkom-
mande översvämningar, uppträder en rikare 
vegetation av mer ängsartad karaktär med ar-
ter som liljekonvalj, vitmåra och tibast. Andra 
krävande rikkärrsarter är brudsporre, tvåblad 
och kung Karls spira. 

Svartågrenen har höga naturvärden och bör 
sammanföras med Svartåmyran (objekt 149) och 
Svartån (objekt 151) till ett i sin helhet skyddsvärt 
naturvårdsobjekt. Svartågrenen ingår till större 
delen i riksintresset Voxnan Svartågrenen över-
fördes till naturreservat 1996. 

Svartåns dalgång har ett mycket högt na-
turvärde, den är skyddsvärd och bör sammanfö-
ras med Svartåmyran (objekt 149) och Svartå-
grenen (objekt 152) till ett sammanhängande 
naturvårdsobjekt. 

152 
SVARTÅGRENEN 
(Hamra) 
- domänreservat 

BLF 
1/NR 
15 F NV 

Svartågrenen - Svartåns nedre del, vid sam-
manflödet med Voxnan - har skyddats som do-
mänreservat. Terräng och markförhållanden är 
varierande med hällmarker, myrar, blockiga 
moränpartier och flera små bäckar, som rinner 
till Svartån. De övre delarna är kraftigt kupe-
rade. Särskilt på nordsidan stupar berget brant 
ner mot ån. De lägre delarna, öster om åns för-
grening, är däremot ganska flacka. 

Skogen är till stor del gles och luckig med 
nedsatt vitalitet. Tallskog dominerar hällmar-
ker och planare moränmarker medan en min-
dre del intas av granskog. 250-300-åriga hög-
resta tallar finns spridda i hela reservatet. Gran-
skogen är yngre och klenare än tallskogen 
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I Voxnans mäktiga dalgång har Voxnanå-
sen aysatts. I Ljusdals kommun är åsen i sin 
helhet belägen ovan högsta kustlinjen. Hk åter-
finns vid Hylströmmen i Ovanåkers kommun 
drygt 230 m ö h. Mellan kommungränsen mot 
Ovanåker och Ålkarsströmmen är dalbottnen 
utfylld av stora mängder isälvsmaterial i form 
av kilometerbreda sanduravlagringar. Materia-
let är grovt och avlagrat i ca fem meter mäkti-
ga flacka bankar på olika höjd, genomdragna 
av strömrännor i ett flätat flodmönster. 

Vid Malungshed bildar Vo)manåsen ett sys-
tem av parallella getryggsåsar, som löper vid 
sidan av sandurbildningen aysatta i ett skede 
då isen ännu, åtminstone delvis, täckte områ-
det. 

(I två kilometer rinner Voxnan genom Da-
larnas län och utgör dessutom gränsälv ca en 
kilometer. I "Översiktlig naturinventering för 
Rättviks kommun", Länsstyrelsen i Kopparbergs 
län, 1982, bedöms Voxnan vara av riksintresse 
för naturvården.) 

Uppströms Malungen löper åsryggen vidare 
i Voxnans dalgång, tio meter hög med kortare 
luckor och med älven på än den ena, än den 
andra sidan om åsen. Vid Voxnahed övergår 
åsen ånyo i sandurbankar. 

Det trånga partiet av Voxnans dalgång 
uppströms Ålkarsströmmen saknar i stort sett 
isälvsavlagringar. Sydost och nordväst om Rull-
bo, där dalen åter öppnar sig, finns på nytt san-
duravlagringar. De utbreder sig i tio meter mäk-
tiga bankar, med terrasser och strömrännor i 
flätat flodmönster. I dalsidan finns getryggs-
formade 8-10 meter höga radialåsar med ås-
gropar och tvärryggar. 

Utmed det långsmala sjösystemet i älvens 
nordligaste del återfinns åsen vid Björnön som 
en högst 15 meter hög getryggsås med luckor 
och pass, åtföljd av sand och grusfält. Vid 
Klucksjön ligger småkuperade avlagringar av 
sand, grus och rullstenar. 

Voxnan omges av barrskog, på isälvsav-
lagringarna i regel lavtallskog. Älvstrandens flo-
ra är påtagligt mer artrik än jämfört med omgi-
vande skogsmarker. Särskilt rik är floran ned-
ströms Rullbosjön, där älven passerar genom 
Losformationens rikare (basiska) bergarter med 
gynnsamma betingelser för kalkgynnade eller 
kalkkrävande växter. 

Stränderna längs forsarna kännetecknas 
av klippor, block och sten, ofta med en lundar-
tad  löv-, ört- och artrik vegetation. På flera stäl-
len i älven, inte minst i forsarna, finns öar med  

blockstränder och en liknande lundartad ve-
getation. 

Myrmarker förekommer på många ställen. 
Största utbredningen finner man före gränsen 
mot Ovanåker, där de vidsträckta sandurfäl-
ten i betydande grad intas av myrmarker. 

Bland sällsynta växter, som påträffas i 
Ljusdals kommun längs Voxnan, kan följande 
framhållas: strandlummer, klotgräs, för övrigt 
inte påträffad i Norrland, skuggviol, känd från 
blott fem andra lokaler i Hälsingland, blekblädd-
ra, med ytterligare endast en växtplats i Häl-
singland, hårstarr, taigastarr, för övrigt endast 
känd från ett par lokaler i landskapet, fågel-
starr och axag. Den sistnämnda är extremt 
kalkkrävande. 

Djurlivet vid Voxnan är gynnat av närhe-
ten till det rinnande vattnet. Särskilt anmärk-
ningsvärd är förekomsten av utter. En 1984 ge-
nomförd undersökning visade att Voxnan är av 
central betydelse för Mellansveriges kraftigt re-
ducerade utterstam. 

Storlom finns förhållandevis rikligt i sjö-
systemet Klucksjön-Mjösjön. Utmed älven fö-
rekommer flera arter änder, storskrak och va-
dare, bl.a. gluttsnäppa. Mindre hackspett och 
treårig hackspett har observerats och i de löv-
rika strandskogarna uppträder ett stort antal 
tättingar. 

I älven finns gädda, abborre, harr, laxör-
ing, ål och nejonöga. Av stort intresse är också 
förekomsten av flodpärlmussla, fridlyst i Gäv-
leb org. 

Insektslivet utmed Voxnan är åtminstone 
delvis undersökt. Därvid har flera sällsynta ar-
ter påträffats, bl.a. kortvingar, jordlöpare och 
stritar som tidigare noterats endast få gånger i 
Sverige men som här visat sig ha livskraftiga 
stammar. Vid tidigare undersökningar har 
många sällsynta trädlevande insekter påträf-
fats. Trots omfattande avverkningar kan en 
kvarlämnad skogsridå utmed älven visa sig vara 
ovärderlig för sådana arters överlevnad. Undan-
taget de ovan nämnda ganska begränsade un-
dersökningarna är Voxnans insektsfauna brist-
fälligt inventerad. Bl.a. kan niporna vara en 
viktig biotop för arter, som är sällsynta i regio-
nen. 

Under ca 100 år, fram till 1960, var Vox-
nan en viktig flottled. Talrika spår finns kvar 
efter denna epok t ex stenkistor, stenledare och 
rester efter länsor och spel. Störst påverkan på 
älvens natur hade de sentida traktorrensning-
arna då stenar och block flyttades från ström- 
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fåran till konstlade blockvallar utmed stränder-
na. Även om spåren efter flottledsrensninga-
rna fortfarande är påtagliga är den negativa ef-
fekten av dem trots allt begränsad. Störst bety-
delse har de för fisket, eftersom bristen på stör-
re block i strömmen också ger brist på lugn-
vatten och vilplatser för bl.a. harr och öring. 
Inverkan på floran torde vara liten. Många av 
lämning-arna efter flottningsepoken har kul-
turhistoriskt värde och är på sitt sätt berikan-
de för miljön. 

Vid Storlugnan ligger det enda kraftverket 
I Voxnan uppströms Vallhaga. Det har emeller-
tid en begränsad inverkan på älven och utnytt-
jar inte älvens hela vattenföring. 

Voxnans naturvärden är mycket höga. Va-
riationen av naturtyper är hög med stor rike-
dom på fall, forsar och sel. Trots viss reglering 
av uppströms liggande sjöar är vattenföringen 
nästan naturlig med växling mellan vårflod, 
sommarlågvatten och mindre höstflod. Detta 
har skapat en välutvecklad strandvegetations-
zonering med hög artrikedom. Längs älven fö-
rekommer ett förhållandevis stort antal sällsyn-
ta växter och djur, bland vilka den till sin exis-
tens hotade uttern bör framhållas särskilt.  

Dikningar bör inte utföras i älvnära myrar och 
våtmarker. I samband med avverkningar bör 
en skyddande och skuggande skogsbård läm-
nas utmed stränderna. 

Voxnan med stränder är skyddad som na-
turvårdsområde. Voxnan med Voxnanåsen och 
Gryckån är av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. 

154 
LAPPMYRÅSEN 
- skog med 
inslag av sumpskog 

BLH 
III/1 
15 F NV 

Lappmyråsen är benämningen på Voxnanda-
lens övre, skogbevuxna västsluttning ca fyra 
kilometer sydost om Rullbo. Landskapet är små-
brutet och kuperat med många små tjärnar och 
tämligen stort inslag av sumpskog. Floran är 
genomgående mycket rik med mycket hårstarr 
och guckusko. Tagelstarr förekommer rikligt i 
kärr. 

Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till 
de höga naturvärdena. Dikning kan inte tillå-
tas och skyddsdikning bör inte accepteras. 

Voxnans dalgång med Voxnanåsen uppvi-
sar stor rikedom på intressanta naturtyper och 
-former, skapade i isens avsmältningsskede och 
under perioden närmast därefter. Av särskilt 
stort intresse i Ljusdals kommun är de ovan-
ligt välutvecklade sandurbildningarna i Voxnan-
dalen. 

155 
TORNMYRAN 
(Los) 
- stort flarkkärr 

GHBZL 
I/ 1 
Riks-N 
15 F NV 

Landskapsbilden i Voxnandalen är i regel 
mycket tilltalande. Det levande vattnet med stor 
rikedom på forsar är därvid av central betydel-
se. Utsikten från de höga berg, som omger Vox-
nan, är magnifik Voxnan torde vara ett av de 
mest värdefulla fritidsfiskevattnen i länet, vars 
möjligheter emellertid utnyttjats endast i ringa 
grad. Älven är känd som ett förnämligt kanot-
vatten med en av de tidigast utbyggda kanot-
lederna i länet. 

Voxnans i stort sett opåverkade 123 kilo-
meter långa lopp från Siksjön i Jämtland till 
Vallhaga i Ovanåkers kommun, hör till de ur 
naturvårdssynpunkt mest värdefulla objekten 
I länet. En utbyggnad av älven för vattenkraft-
ändamål skulle innebära att betydande natur-
värden gick förlorade med irreparabla skador 
på såväl växt- och djurliv som terrängformer. 
En utbyggnad av älven, helt eller delvis, är där-
för inte förenlig med naturvårdens intressen. 

I flottledsrensade sträckor av älven bör 
åtgärder vidtas för att förbättra fiskbiotoperna.  

Tornmyran är ett stort flarkkärr i svag slutt-
ning mot söder med långa, halvmeterhöga 
strängar, som i regel är starkt förgrenade mot 
kanterna. Flarkarna intas av lösbottnar eller 
fritt vatten. I myren finns ett par djupa tjärnar, 
dämda av kraftiga torvvallar med knotig fjäll-
björkslik skog. Rikaste vegetationen finns tro-
ligen i anslutning till myrens utlopp där rik-
kärrsarter som ängsnycklar mm påträffas. 
Tornmyran har en intressant och värdefull myr-
fågelfauna med flera vadare, änder och tätting-
ar. 

Tornmyran har mycket stora vetenskapli-
ga naturvärden. Flarkkärret har med ayseende 
på storlek, komplexitet och orördhet få motsva-
righeter i länet. Fågelfaunan är skyddsvärd. 
Dikningar eller andra åtgärder, i eller i anslut-
ning till myren, som kan komma att påverka 
naturvärdet, kan inte tillåtas. 

Tornmyran är av riksintresse för natur-
vård. Tornmyran ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (nr X6). 
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156 
MÅSMYRAN 
(Los) 
- flarkkärr, fågelmyr 

GHZ 
III/1 
15 F NV  

Måsmyran är ett kärrkomplex med två tjärnar 
och många insprängda fastmarksholmar. Myr-
ens nordvästra del bildar ett välutvecklat flark-
kärr med stora, blöta lösbottenflarkar. Myren 
är i sin helhet ett fattigkärr med trivial flora. 
Fågellivet är däremot förhållandevis rikt med 
flera häckande vadare. 

— Ljusdal — 

tion. Skogen består dels av blandskog med stort 
lövinslag, dels av 30-40-årig ungskog. Inom en 
mycket begränsad del, i en svacka med glest 
trädskikt, finns en mycket rik förekomst av fält-
gentiana. I ett litet extremrikkärr växer bl.a. 
myrstarr, huvudstarr och blodnycklar. Nära 
tjärnen växer även fjällskråp. 

Myren får ej dikas. Fältgentianan minskar 
snabbt i Sverige och är beroende av regelbun-
den hävd. Det är därför önskvärt att denna 
mycket rika lokal kan skötas på ett för arten 
gynnsamt sätt. 

ZGHF 
III /1 
15 F NO 

Myren är inte påverkad av dikningar. Dik-
ningar, som påverkar myren eller de närmaste 
omgivningarna, kan inte tillåtas. 

157 
SVANTJÄRNSMYRAN 
(Los) 
- sluttande 
kärrkomplex 

Detta kärrkomplex består av svagt sluttande 
kärr. En stor del av det vatten, som tillförs 
myren, kommer från en moränrygg som däm-
mer Öratjärn i områdets sydöstra kant. Små 
källflöden eller sipperstråk mynnar vid foten av 
moränryggen. 

Kärren är glest beskogade, något tuvade 
och har en ytlig vattenavrinning i ett grenat el-
ler nätformigt avrinningsmönster. De blötare 
kärren är svaga rikkärr. Högstarrkärr av tråd-
starrtyp förekommer bl. a. längs bäcken genom 
myren. Framträngande grundvatten nedanför 
moränryggen ger förutsättningar för en välut-
vecklad rikkärrsvegetation. 

Svantjärnsmyran är orörd med en intres-
sant hydrologi och flora. Dikning eller annan 
påverkan kan inte tillåtas. Skogsbruk i myr-
ens närhet bör bedrivas med hänsyn till det sto-
ra naturvärdet. 

158 
RIKKÄRR VID KYRKBYTJÄRNEN 
(Los) 
	

BH 
II/1 
15 F NV 

I ett stråk norr om Kyrkbytjärnen vid Los finns 
ett par lokaler med rik och krävande vegeta- 

159 
SÅNGHUSÅN 
(Färila) 
- vattendrag med 
värdefullt djurliv 

Sånghusån, blott 3-4 kilometer lång, rinner från 
Sånghussjön till Stocksboån och Svartån. Ån 
åtföljs av mäktiga isälvslagringar och är delvis 
djupt nedskuren i sedimenten. Långa sträckor 
rinner ån lugnflytande över sandbotten. Lokalt 
förekommer kortare forssträckor, bl. a. finns en 
brant blockig fors nedströms Sånghustjämen. 
Vattnet är svagbuffrat. 

Ån har naturliga bestånd av öring, vilket 
torde vara den viktigaste grunden för det fri-
tidsfiske som särskilt lokalbefolkningen bedri-
ver. Ån har en skyddsvärd bottenfauna och 
hyser häckande strömstare. Utter har observe-
rats men det är osäkert om arten förekommer 
regelbundet. Vattendraget bör undantas vatten-
reglering. Särskild hänsyn bör tas vid skogs-
bruk i anslutning till ån. 
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KGLZF 
KYRKBYÄNGARNA I/1 
VÅGAÄNGARNA 
	

Riks-N 
NORRVÅGA 
	

Riks-F 
(Järvsö) 
	

15 G NV 
- älvängar och 
radby vid Ljusnan 

Kyrbyängama med Prästnäset vid Ljusnan ned-
anför Järvsö är ett gammalt slåtterlandskap. I 
likhet med Holmarna söder om Järvsö byggs 
Kyrkbyängama upp av finkorniga älvsediment 
och uppvisar flera parallella mycket vackert ut-
bildade lever (älvvallar). 

GHB 
III/ 1 
15 F NV  
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Kyrkbyängarna. 

Kyrbyängama hade en gång stor betydel-
se som slåttermarker. Tätt placerade timmer-
lador, varav många tyvärr raserade, vittnar så-
väl om ängarnas betydelse som om ägosplitt-
ringen. Eftersom ladorna undantagslöst byggts 
på krönet av levUrna, åskådliggör raderna av 
lador dessutom de största lev&rnas sträckning. 

I och med att hävden till stor del upphört 
under 1900-talet var Kyrbyängama på väg att 
fullständigt förbuskas. Tack vare genomgripan-
de landskapsvårdsåtgärder med röjningar, 
stängsling och betesdjur har tillståndet på äng-
arna förbättrats. 

Älvängarna med sin fortfarande delvis yp-
piga vegetation är intressant som fågellokal. 
Särskild vikt har området som rastlokal för 
änder och vadare under vårens högvattenperi-
oder, men även småfågelfaunan är rik. 

Väster om Kyrkbyängarna, på Ljusnanås-
ens krön som blott obetydligt höjer sig över 
åkermarkerna väster om byn, ligger radbyn 
Norrvåga. Utblicken från väg 83 mot den vack-
ra byn med Järvsöklack i fonden tillhör länets 
mer spektakulära. Norr om Norrvåga, mellan 
Ljusnan och den gamla landsvägen mot Ljus-
dal, utbreder sig ett öppet jordbrukslandskap. 
Kyrkbyängarna har både naturvetenskapligt, 
särskilt geologiskt, och kulturhistoriskt vär- 

Foto: Anders Malmborg 

de. De är omtyckta som strövområde. På 
Prästnäset, den sydliga spetsen av området, 
finns en badplats med förnämlig sandstrand. 

Det är för bl.a. landskapbilden ytterligt vär-
defullt att Kyrkbyängarna hålls öppna. Betes-
hävden bör därför vidmakthållas. Det är också 
angeläget att det öppna landskapet kring Norr-
våga bibehålls. Beskogning eller bebyggelse på 
åkermarken skulle vara förödande för den vack-
ra miljön. 

Norrvåga har ett mycket högt kulturhisto-
riskt värde. Hela området är av riksintresse för 
naturvården. Norrvåga by ingår i den för kul-
turminnesvården riksintressanta Järvsöbyg-
den. 
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ZKLG 
SÄLJESTAVÅGEN III/ 1 
(Järvsö) 
	

Riks-N 
- fågelrika våtmarker Riks-F 

15 G NV 

Den ca en km2  stora Säljestavågen har bildats 
genom att den blott svagt markerade Ljusnan-
åsen aysnört de låglänta markerna från älven. 
På åsen går den mycket gamla landsvägen mot 
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Ljusdal. Väster och norr om Säljestavågen lig-
ger de gamla byarna Sör-Säljesta respektive 
Norr-Säljesta med delvis ålderdomlig bykarak-
tär och värdefull bebyggelse. 

Säljestavågen är känd som fågellokal som, 
särskilt när den översvämmas under vårens 
högvattenperioder, är en viktig rastlokal för flytt-
fågel. Byarna och landsvägen har ett betydan-
de kulturhistoriskt värde.  

(Ljusnanåsen). I Vålsjödalens norra del finns 
ett par täkter. Dalen är uppodlad och de odlade 
markerna ligger som ett smalt band i dalbot-
ten, bitvis delade av åsen. 

Landskapsbilden i Vålsjödalen är mycket 
tilltalande. Det är viktigt att det säregna land-
skapet bevaras genom fortsatt jordbruksdrift. 

164 BKLF 
162 VÅLSJÖ II/1 LFG 
JÄRVSÖKLACK I/1 (Järvsö) Riks-N 
(Järvsö) Riks-N - lundartad Riks-F 
- utsiktsberg Riks-F 

15 G NV 

granskog, 
vägslänt 
med ängsväxter 

15 G NO 

Järvsöklack reser sig över Ljusnandalen mitt 
emot Järvsö. Berget, som höjer sig i det när-
maste ett 100-tal meter över omgivande berg, 
torde med sin karaktäristiska form tillhöra 
Hälsinglands bäst kända siluetter. Utsikten över 
Ljusnandalen från bergets krön är magnifik. 
Berget är ett omtyckt men konditionskrävande 
utflyktsmål med en stigning på 200 meter från 
parkeringsplatsen nedanför berget. 

Järvsöklacks sydsluttning med rik bland-
skog, lokalt bl.a. större lindbestånd, har en 
mycket art- och individrik snäckfauna (i en 
undersökning av länets landmolluskfauna har 
detta visat sig vara länets mest individrika 
snäcklokal). 

Skogsbruk på Järvöklack bör bedrivas 
med hänsyn till friluftsliv och landskapsbild. 
Den lågvuxna hällmarkstallskogen på bergets 
krön bör lämnas orörd. 

163 
VÅLSJÖDALEN 
	

11/ 2  
(Järvsö) 
	

Riks-N 
- vacker dalgång 	Riks-F 

15 G NV 
15 G NO 

Vålsjödalen är en fortsättning på den sprickdal 
som Ljusnan följer nedströms Tevsjön. Dalen, 
som har sin största bredd i söder med den fem 
kilometer långa Kalvsjön, blir mot norr allt 
trängre och omges av branta berg. Mitt i dalen 
visar sig norr om Kalvsjön en skarpt utbildad 
ås, kallad Hyboåsen (längre norrut Växnanå-
sen) som vid Tevsjön grenar av från huvudåsen 

I Vålsjö finns tre närbelägna intressanta 
naturvårdsobjekt. 

* I östra sluttningen av den djupa dalgång-
en mellan Vålsjön och Kalvsjön växer en lund-
artad granskog med ovanligt rik flora. Till de 
intressantare arterna hör trolldruva, vårärt, 
skogsvicker och myskmåra. Längs en bäck i 
skogens norra del växer skuggviol. 

* I den motsatta dalsidan har det tidigare 
funnits öppna naturbetesmarker med rik ängs-
flora. Betesbackarna är nu delvis igenväxta av 
tall och lövsly. En stor del av ängsfloran, med 
arter som skogsklocka, blåsuga, brudsporre och 
nattviol, lever dock kvar. 

* I en ostvänd slänt invid länsväg 704 vid 
byn Vålsjö finns rester av en naturlig foder-
mark. Marken sluttar brant och har ett expan-
derande trädskikt av framför allt tall. Objektet 
är litet och har inte hävdats på många år. Trots 
detta finns flera värdefulla hävdgynnade väx-
ter kvar, som t ex den hotade skogsklockan, 
brudsporre, grönkulla, tvåblad och blåsuga. 

Den frodiga granskogen på östra dalsidan 
bör om möjligt undantas från avverkning. Det 
är angeläget att åtminstone delar av naturbe-
tesmarkerna öppnas och att hävden återupp-
tas. 

För att naturvärdena i den brant sluttan-
de fodermarken skall bestå bör någon form av 
restaurering med efterföljande hävd snarast 
komma till stånd. 
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165 
PIPARVALLSMYRAN 
(Järvsö) 
- fågelmyr 

ZH 
III/1 
15 G NO 

Skvalrännorna är främst av geologiskt in-
tresse. Markberedning bör utföras med skon-
sammast tänkbara metoder så att de geologis-
ka bildningarna ej skadas. 

Piparvallsmyran är till stor del tallbevuxen. Små 
öppna partier med högstarr och viden påträf-
fas endast längs de bäckar, som flyter samman 
inom myrområdet. I öster förekommer sump-
skog av tall och björk med högörtvegetation. 

168 
BJÖRNSJÖBÄCKEN 
(Hamra) 
- fattiga och rika kärr 

BH 
111 /1 
15 E NO 

Myren har en anmärkningsvärt rik fågel-
fauna, där i synnerhet förekomsten av grönbe-
na och videspary gör myren värdefull. 

Myren är enligt uppgift påverkad av dik-
ningar. Ytterligare dikningar kan ej tillåtas. 

166 
KÄRRKOMPLEX 
VID STORA GÖNSJÖN 
(Hamra) 

Högt beläget öster om Stora Gönsjön ligger ett 
litet kärrkomplex med många små gölar, flar-
kar och tjärnar. Vegetationstypen är fattig men 
innehåller likafullt en del rikkärrsarter bl.a. 
björnbrodd, tätört och dytåg. 

Kärrkomplexet är orört, innehåller många 
småtjärnar eller gölar och har rent allmänt en 
tilltalande landskapsbild. Dikningar eller an-
dra åtgärder, som kan påverka området, kan ej 
tillåtas. 

167 
BJÖRNSJÖKNOPPARNA 
(Hamra) 
- skvalrännor 

I Bjömsjöknoppamas nordvästsluttning  firms  
fyra väl markerade rännor, som i stort sett föl-
jer höjkurvorna. De är påfallande raka och in-
skurna i morän. Nivåskillnaden mellan rännor-
na är tämligen regelbundet ca tre meter. Detta 
är med visshet skvalrännor, som eroderats ut 
av en vattenström mellan berget och fast is. 
Höjdskillnaden mellan rännorna torde marke-
ra isytans årliga aysmältning. 

Björnsjöbäcken skär genom ett kärrkomplex av 
sluttande kärr. Kärren är delvis av utpräglad 
fattigtyp, t ex den stora öppna myrdelen kring 
Björnsjöbäcken. Delar av komplexet sluttar 
mycket kraftigt, t ex myrfliken mot Korstjärn. 
Den östra delen, som är småkuperad och upp-
splittrad av fastmarkspartier, innehåller små 
rikkärr och örtrika fuktstråk. 

Kärrkomplexet vid Björnsjöbäcken är orört 
och representativt för regionen. Dikningar eller 
andra åtgärder, som påverkar kärrkomplexet, 
kan inte tillåtas. 

169 
KORRISMYRAN 
(Hamra) 
- välutvecklat 
flarkkärrkomplex 

Korrismyran är ett blandmyrkomplex, domine-
rat av flarkkärr. Stora blöta flarkar finns på 
flera ställen. I de större förekommer flytöar med 
mossevegetation. Enkelbeckasin, grönbena och 
gluttsnäppa häckar inom komplexet, liksom 
möjligen även några änder. 

Flarkkärrkomplexet är välutvecklat med 
öppna blöta myrar, ett stort antal gölar, ett par 
tjärnar och flera bäckar. Dikningar eller andra 
åtgärder, som påverkar myrkomplexet, kan ej 
tillåtas. 
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- stort 
	

15 F NV 
blandmyrkomplex 

Hägenlammsmyran är ett stort sammanhäng-
ande blandmyrkomplex, som egentligen omfat-
tar flera olika myrar och flera olika myrtyper. 
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Hägenlammsmyran. 	 Foto: Peter Ståhl 
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Den egentliga Hägenlammsmyran består av ett 
stort och välutvecklat flarkkärr med flarkgölar 
och kraftiga vindlande strängar, som vanligen 
är trädbevuxna och ofta förgrenade mot fast-
markskanten. Nivåskillnaden mellan angräns-
ande flarkar är i de flesta fall högst påtaglig 
och ibland betydande (upp till 1,5 meter). My-
ren får därigenom ett terrasserat utseende. 

Flarkkärret är till större delen ett rikkärr 
med t ex ängsnycklar, gräsull, björnbrodd, dy-
tåg, tätört och sparsamt förekommande mygg-
blomster. Vegetationen på strängarna är ibland 
anmärkningsvärt yppig. 

Hägenlammsmyrans sydöstra del har en 
avvikande hydrotopografi och är mer lik en 
blandmyr. 

Även Fastersmyran intas till stor del av 
flarkkärr men med blöta strandkärr utmed 
bäcken, som rinner genom kärret. 

Västersjömyrans västra del består av en 
ensidigt sluttande mosse, genomsatt av flera 
kärrdråg. Västersjömyrans östra del skiljs från 
den förra av en smal skogsridå och består av 
blöta starrkärr med sviktande mjukmattor. 

Fågellivet i myrkomplexet är rikt med ett 
ovanligt stort antal myrfåglar, t ex flera olika 
vadare, andfåglar och tättingar och dessutom 
fiskmås som ett något udda inslag. Myren har 
också visat sig ha betydelse som rastlokal för 
bl. a. vadare. 

Hägenlammsmyran är ett rikt differentie-
rat blandmyrkomplex, där många olika myr- och 
vegetationstyper finns representerade. Det är 
helt opåverkat av avvattningsföretag, bortsett 
från ett par sänkta tjärnar i områdets nordost-
spets och ett dike i sydost. De vetenskapliga 
naturvärdena är mycket höga och en rad be-
varande motiv kan anföras: ett rikt differen-
tierat blandmyrkomplex med många olika myr-
och vegetationstyper, stora fågelskyddsvärden 
(troligen den mest artrika fågelmyren i länet). 

Myren är skyddsvärd. Dikningar eller an-
nan påverkan kan därför inte tillåtas. Skogs-
bruk i myrens närhet bör bedrivas med stor 
hänsyn till myrens bevarandevärden. 

Hägenlammsmyran är av riksintresse för 
naturvård. 

Hägenlammsmyran ingår i Myrskyddsplan 
för Sverige (nr X7). 

171 
TREKANTTJÄRNARRA 
VOXMYRORNA 
(Los) 
- myrmosaik 
I sluttning mot Voxnan 

Med Trekanttjämama ayses här ett större om-
råde i sluttning mot Voxnan med ett mycket 
stort antal småmyrar, åtskilda av blockiga mo-
ränryggar. Tillsammans med myrarna uppträ-
der ett stort antal tjärnar och bäckstråk. Många 
av kärren sluttar mycket kraftigt och bildar i 
vissa fall egentliga backkärr med släta lågstarr-
mattor, som ofta är av rikkärrstyp. Lokalt före-
kommer vackert terrasserade flarkgölar, däm-
da av upp till 1,5 meter höga flarksträngar De 
flesta av de vanliga rikkärrsartema förekom-
mer. 

Detta är en välutvecklad myrmosaik med 
en rik provkarta på olika typer av sluttande kärr, 
bland vilka backkärr och flarkkärr med terrass-
gölar är särskilt värdefulla inslag. Området är 
hydrologiskt intakt. Dikningar eller andra åt-
gärder, som kan påverka vattenbalansen inom 
området, kan inte tillåtas. Skogsbruk bör be-
drivas med särskild hänsyn till det höga natur-
värdet. 

Området ingår delvis i riksintresset Vox-
nan, X 11. Det ingår också i Myrskyddsplan 
för Sverige (nr X8). 
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GHBZ 
NORDSLÅTTMYRAN II/1 
(Los) 
	

15 F NV 
- flarkkärrkomplex 

Nordslåttmyran är ett stort, avlångt flarkkärr-
komplex. Det ligger på en vattendelare och är 
successivt allt mer sluttande åt båda håll. 
Strängar och flarkar är tydligt differentierade. 
I den centrala delen av myren förekommer ett 
område med ö-blandmyr. 

Myren är till större delen fattigkärr men i 
norr och söder finns rikkärr. I den norra, kraf-
tigt sluttande delen av myren är flarkama av-
satta i tydliga terrasser, dämda av upp till 1,5 
meter höga trädbärande strängar. Här, liksom 
i den kraftigt sluttande södra delen, finns rik-
kärr. Kring bäcken i myrens södra ände finns 
en örtrik strandflora. 
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410 



— Ljusdal — 

Nordslåttmyran är en värdefull fågelmyr 
med i synnerhet ett flertal vadararter, av vilka 
några häckar med flera par. 

Nordslåttmyran är ett av länets största 
flarkkomplex. Intressanta myrelement ingår; 
bl.a. vackra exempel på ö-blandmyr och flark-
kärr med terrassgölar. Myren har en varierad 
flora och höga fågelskyddsvärden. Ett dike i 
myrens östra kant har påverkat den del av 
myren, som ligger mellan diket och den an-
gränsande fastmarken, medan däremot myren 
väster om diket är i det närmaste opåverkad. 
Ytterligare åtgärder, som kan komma att in-
verka på myren, kan inte tillåtas. 

173 
MELLANMYRAN 
(Los) 
- litet myrkomplex 

Detta är ett litet myrkomplex, sammansatt av 
flera delområden; en svagt välvd mosse i den 
sydöstra delen, en ensidigt sluttande mosse i 
den nordöstra kanten, ett plant mosseparti cen-
tralt i myren och kärr i den västra delen. 

Mellanmyran innehåller en varierad upp-
sättning myrtyper, av vilka den excentriska 
mossen är särskilt anmärkningsvärd eftersom 
denna myrtyp i övrigt saknas i länets nordvästra 
del. Myren får ej dikas. Skogsbruk i myrens 
närhet bör bedrivas med hänsyn till naturvär-
det. 

174 
LOS EXTREMRIKKÄRR 
NÄTSJÖBÄCKEN 
(Los) 

Los extremrikkärr är en sammanfattande be-
nämning på den övre delen av Nätsjöbäckens 
avrinningsområde. Området bildar ett komplex 
av skogsmark, myrar, sjöar och vattendrag. Det 
består i sin övre del av ett höglänt, relativt flackt 
myrlandskap 300-400 m ö h. Berggrunden är 
basisk och består av kalkhaltiga grönstenar 
(bl.a. mandelsten), som påverkar de flesta våt-
markerna i området. 

I stort sett alla kärr är rikkärr eller extrem-
rikkärr. Här förekommer en rad sällsynta eller 
mycket sällsynta myrväxter tex gräsull, ängs- 

nycklar, storgröe, tagelstarr, axag, guckusko, 
sumpnycklar, brudsporre, myrstarr och huvud-
starr, varav de två sistnämnda här har här sina 
rikaste förekomster i länet. 

Mossfloran är också mycket rik och inne-
håller flera nordliga extremrikarter. Särskilt in-
tressanta extremrikmiljöer finns vid Rotsjön, 
Blistertjärnen, Fräkensjön och längs Utter-
tj ärnsbäcken. 

Två lokaler i Nätsjöbäckens avrinningsom-
råde, ett extremrikkärr söder om Rotsjön och 
ett extremrikkärr 800 meter nordost om Nät-
sjöns norra ände, har visat sig ha en mycket 
rik snäckfauna. I båda lokalerna har den hota-
de och sällsynta arten  Vertigo  geyri påträffats. 

På Älgsjöberget finns en av länets tre före-
komster av fjällhällebräken. 

Även Nätsjöbäcken och dess biflöden på-
verkas starkt av berggrunden. Alkalinitet och 
pH avviker markant från vattendrag i andra 
delar av Hälsinglands inland. Bottenfaunan är 
mycket art- och individrik och karaktäriserad 
av försumingskänsliga arter, bland vilka flera 
mycket sällsynta bottendjur har påträffats. Flo-
ran längs bäcken är mycket rik. Bland många 
rikkärrsindikatorer kan axag framhållas. 

Utter förekommer tidvis i vattensystemet. 

Los extremrikkärr och Nätsjöbäcken hör 
till de ur botanisk synpunkt mest värdefulla ob-
jekten i länet. Det är i sin helhet av riksintres-
se för naturvården (X 27), såväl för sin flora 
som på grund av sitt djurliv. Markavvattning 
eller andra åtgärder, som påverkar vattenba-
lansen, kan därför inte tillåtas. Skogsbruk bör 
bedrivas med stora hänsynstaganden till det 
höga naturvärdet. 

Centrala delar av objektet ingår i Myr-
skyddsplan för Sverige (nr X9). 

175 
KARLSBERG 
(Los) 
- öppen hagmark, 
hackslått 

Hedlunds, i Karlsbergs by söder om Los, ligger 
högt (ca 400 m ö h) i det storkuperade skogs-
landskapet med storslagen utsikt över omgivan-
de skogar och berg. Inägorna på gården bruka-
des med hackslåtter fram till slutet av 1960-
talet varefter hävden övergick till bete. Hagar- 

GH 
III/1 
15 F NV  

BHGZ 
1/1 
Riks-N 
15 F NV 

BKL 
II/1 
15 F NV  

411 



— ljusdal — 

Karlsberg. 

na uppvisar en mosaik av rödvenängar och 
stagghed med spridda björkar, tallar och gra-
nar. Buskskiktet, med enbuskar och lövsly, är 
bitvis alltför tätt. Naturbetesmarkerna är artri-
ka med flera intressanta ängsväxter bl.a. rik-
ligt med fältgentiana samt pillerstarr, backru-
ta, fjälltimotej, kattfot, ormrot, stor blåklocka, 
rödklint och tre arter vaxskivlingar. 

De uppodlade partierna är små, flikiga och 
utspridda och endast i liten omfattning påver-
kade av konstgödning. Gårdsmiljön med bygg-
nader, trägärdsgårdar och odlingsrösen är ge-
nuin och ålderdomlig. 

Genom att hävden nyligen upphört  firms  
fortfarande höga naturvärden kvar, liksom vä-
sentliga kulturhistoriska värden. Det är viktigt 
att hävden återupptas för att de natur- och kul-
turhistoriska värdena ska bestå. 

176 
ABBORRTJÄRNARNA 
FLARKMYRAN 
(Färila) 
- mosaikartat kärrkomplex 

Ett komplex av kärr i mosaikartad blandning 
med fastmark, sjöar och tjärnar. Här finns 
många välutvecklade flarkkärr, av vilka de ile- 

Foto: Magnus Bergström 

ra hektar stora jätteflarkama sydost om Ab-
borrtjärnarna är särskilt spektakulära. De 
skiljs från varandra av långa, smala men träd-
bärande strängar. Lösbottnar och mjukmattor 
förekommer rikligt och är inte enbart knutna 
till flarkkärren. I kanten av Källarflarken och 
Lillskogsjön finns stora ytor med plana och blöta 
kärr-strandkärr, tidigare till viss del utnyttja-
de för slåtter. 

Komplexet är av blandad rik- och fattigka-
raktär, helt opåverkat av dikning. Den kom-
plexa karaktären, orördheten och de rikt diffe-
rentierade myr- och vegetationstyperna är de 
viktigaste motiven till den höga klassningen. 
Dikningar eller andra åtgärder, som kan kom-
ma att påverka naturvärdet, kan inte tillåtas. 

177 
HÖGKÖLSMYRAN 
(Färila) 
- orörd öppen myr 

Högkölsmyran är i huvudsak öppen och intas 
till större delen av en ensidigt sluttande mosse 
sammansatt av stora plana höljeytor med glest 
fördelade strängar. Myrens nordvästra del in-
tas av blöta starrkärr som successivt övergår i 
mossevegetation. Myren är helt orörd och land- 
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skapsbilden tilltalande. Myren får inte dikas 
eller påverkas på annat sätt. 

178 
ÖSTRA RÅTJÄRNSMYRAN 
(Färila) 

- öppen mosse 

Detta är en liten flack och helt öppen mosse 
med låga, trädfria strängar och, i den centrala 
delen, stora lösbottnar och mjukmattor med 
mycket lågvuxen vegetation. I den östra delen 
är myren kraftigare tuvad och vegetationen mer 
högvuxen med inslag av kärrväxter. Myren är 
helt orörd. Den får ej dikas eller påverkas på 
annat sätt. 

179 
GÅSMYRAN 
SOTSLÅTTEN 
(Järvsö) 
- mosaikartat myrkomplex 

Gåsmyran och Sotslåtten bildar ett samman-
hängande, mosaikartat myrkomplex med flera 
blöta dråg, uppbrutet av talrika fastmarkshol-
mar. De båda huvuddelarna skils från varan-
dra av Gåsbäcken, som genomsätter komplex-
et. Kärr torde dominera, men mossevegetation 
förekommer i Gåsmyrans stora öppna myrdel 
och i kantzoner. Längs Gåsbäcken finns björk 
och videsnår. Myren är ej påverkad av diknings-
företag. 

Dikning eller annan påverkan på myren 
kan ej tillåtas. Skogsbruk i anslutning till my-
ren bör utföras med stor hänsyn till naturvär-
det. 

180 
GÖARVSMYRAN 
(Järvsö) 
- komplex av 
mossar och kärr 

Myrens nordvästra del intas av ensidigt slut-
tande mossar med låga men tydliga rissträng-
ar och breda blöta mjukmattehöljor. Stora lös-
bottenhöljor med mjukmattor förekommer ock-
så. Vid Kölmyrtjärnarna finns en källa omgi-
ven av frodig vegetation, som avviker kraftigt  

mot den i övrigt fattiga växtligheten. En lik-
nande kärrvegetation finns också mellan 
tjärnarna. En vinterväg går över myren som i 
övrigt är helt orörd. Dikning eller annan på-
verkan på myren kan ej tillåtas. 

181 
GRÄNINGENRESERVATET 
(Järvsö) 
- gammal skog 

Sydväst om sjön Gräningen har markägaren, 
Iggesund AB, fredat en självföryngrad granskog 
med inslag av tall, asp och björk. Skogen be-
rördes av kolvedhuggning vid sekelskiftet och 
gallrades delvis under 1940-talet. Större aspar 
i den östra delen ringbarkades omkring 1980. 

Boniteten är mycket hög och skogen är grov 
och högvuxen. Den högsta granen är enligt 
uppgift 38 meter. Undervegetationen är örtrik 
med inslag av trolldruva, blåsippa, ögonpyrola, 
torta, skogssallat, hässlebrodd, tvåblad och 
grönkulla. Även den lilla skogsorkidén knärot 
påträffas rikligt Vid en liten bäck genom reser-
vatet är örtfloran särskilt väl utvecklad med bl.a. 
anmärkningsvärt rik förekomst av spindel-
blomster. 

Gräningenreservatet har en rik fågelfau-
na. Särskilt intresse måste knytas till hack-
spettarna med häckande gråspett och en gam-
mal observation av vitryggig hackspett. 

Gräningenreservatet är skyddsvärt och bör 
helt undantas från skogsbruk. Reservatet bör 
utökas med den anslutande skogen nordväst 
respektive sydost om det befintliga reservatet. 

182 
	

GHL 
SORTVATTNET 
	

I/1 
STRÅSJÖN 
	

Riks-N 
(Järvsö) 
	

15 G NV 
- åslandskap 

På en ca åtta kilometer lång sträcka mellan Sort-
vattnet och Stråsjön bildar Näsbergsåsen ett 
kuperat och rikt varierat åslandskap. Åsen ge-
nomdrar Sortvattnet, nästan 16 meter hög och 
brant. Mot väster planas den ut i sina övre par-
tier och åtföljs av vattenfyllda åsgravar och 
branta, getryggiga lägre sidoåsar och mjuka si-
doavlagringar av sand. Huvudåsen, 18 meter 
hög med skarpt krön, når 240 m ö h. Vid  Lill- 
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vacker ravin från vilken mindre raviner gre-
nar ut åt sidorna och ger landskapet en små-
bruten och mycket tilltalande karaktär. 

Åsbodalen är värdefull på grund av sin 
landskapsbild. Åsen och ravinerna kring Ås-
bobäcken är av geologiskt intresse. Jordbruks-
landskapet i dalen bör bibehållas öppet. Täkt-
verksamheten bör inte utökas. 

Åsbodalen ligger inom riksintresset Ljus-
nandalen för såväl naturvård som friluftsliv. 

184 
ÖJEBERGET 
KRAMSTATJÄRN 
(Järvsö) 
- fritidsområde 

FBL 
1/2 
Riks-N 
Riks-F 
15 G NV 

Öjeberget dominerar landskapet vid Järvsö och 
bildar tillsammans med Gruvberget och Tran-
åsen ett av Ljusnandalens viktigaste fritidsom-
råden. Genom de anläggningar, som uppförts 
på Öjebergets sluttningar för framför allt ut-
försåkning på skidor, har området blivit en an-
gelägenhet för en stor del av Mellansverige. 
Berget är ett omtyckt strövområde och för tu-
rismen i Ljusnandalen ett av de allra viktigas-
te. 

Järvzoo, djurparken i Öjebergets södra 
sluttning, har uppförts med den uttalade am-
bitionen att visa nordiska djur och verka för 
deras fortlevnad. 

Mitt i det stora bergkomplexet ligger Kram-
statjärn, ett välbesökt utflyktsmål med raststu-
ga och vandringsleder. Tjärnens stränder, sär-
skilt den nordvästra, utmärks av massföre-
komst av ängsull. På samma strand, i närhe-
ten av ett bäckutflöde, påträffas också strand-
lummer tillsammans med dytåg och löktåg. 
Strandlummer är en raritet i Hälsingland. 

Vid Kramstatjärn finns brytvärda förekom-
ster av vanadin. Vid flera tillfällen har tanken 
på storskalig gruvbrytning väckts, hittills dock 
utan att realiseras. Gamla gruvor finns ett par 
hundra meter öster om Kramstatjärn. 

I Öjebergets branta ostsluttning finns ett 
litet stråk med örtrik och intressant flora. Lo-
kalen, som ligger nedanför och öster om trapp-
stigen till Öjebergsserveringen, består av en li-
ten "skåra" i berget med lättvittrad gabbro om-
given av granit. Bland de intressantare arter-
na kan nämnas skogsnarv, trolldruva, stink-
näva, lönn, stinksyska, besksöta, kungsljus, 
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sjön  firms  mindre kullar-ryggar av vindtrans-
porterat material. 

I beskrivningen till jordartskartan över 
Gävleborg skildrar G Lundquist området så här: 

"Det utgör ett magnifikt fält med höga pa-
rallella ryggar och många små tjärnar, åsgro-
par, särskilt i trakten väster om Sortvattnet. 
Man kan kalla detta område ett åsnät. Materi-
alet är huvudsakligen sand, men ryggarna är 
rika på klapper och grus. 

Av intresse är att området öster om Sort-
vattnet är väl kalspolat och liknar ett stort 
fallhuvud". 

Området utgör ett vackert, lättillgängligt 
och spektakulärt exempel på åsnät och andra 
åsbildningar i anslutning till högsta kustlinjen. 

Täktverksamhet, bebyggelse eller annan 
form av exploatering kan inte tillåtas. Skogs-
bruk bör bedrivas med stor hänsyn till det höga 
naturvärdet. Särskilt viktigt är att skogsbilvä-
gar ej anläggs och att föryngring sker med lät-
tast tänkbara markberedning. 

Sortvattnet-Stråsjön är av riksintresse för 
naturvård. 
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LGKF 
ÅSBODALEN 
	

11/2 
(Järvsö) 
	

Riks-N 
- vackert 
	

Riks-F 
jordbrukslandskap 15 G NV 

Näsbergsåsen grenar av från Ljusnanåsen vid 
Tevsjön, följer Åsbodalen och vinklar av mot 
väster vid Åsbo där den bildar åsnätet mellan 
Sortvattnet och Stråsjön (se föregående objekt). 
Åsen är inom stora delar av dalen inte särskilt 
framträdande, men viss täktverksamhet har 
trots det förekommit, särskilt vid Grönås. 

Den djupa och delvis ganska trånga dal-
gången karaktäriseras av ett mosaikartat od-
lingslandskap, dessvärre delvis igenväxande. 
Gårdarna ligger högt upp på dalsluttningarna 
mot de omgivande bergen. I dalgången, i nära 
kontakt med de åkrar som tidigare till stor del 
varit slåtterängar, finns ett stort antal lador 
bevarade. 

Mitt i dalen vindlar Åsbobäcken-Milån, 
kantad av en lövskogsridå. Mellan gårdarna 
Flatan och Klubban rinner Åsbobäcken i en 
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Milåns dalgång i Grönås. 	 Foto: Anders Malmborg 
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måbär och blåsippa. Myskmara, underviol, 
skuggviol och dvärghäxört har tidigare uppgetts 
(1800-talet) men har inte kunnat återfinnas. 

Skogsbruket på Öjeberget-Gruvberget bör 
bedrivas med särskild hänsyn till friluftsliv och 
landskapsbild. Berget ligger i Ljusnandalen, 
som är av riksintresse för både naturvård och 
friluftsliv. 

185 
SÖDRA JÄRVSÖBYGDEN 
- öppet 
	

KLF 
jordbrukslandskap 1/2 

Riks-N 
Riks-F 
15 G NV 

Ljusnandalens rika jordbruksbygd är sedan 
länge känd för sin naturskönhet och byggnads-
kultur. I alldeles särskilt hög grad gäller detta 
det parti av älvdalen, som ligger söder om tät-
orten Järvsö. Bygden består här av ett öppet 
och kuperat odlingslandskap i svag sluttning 
mot älven. Bebyggelsen ligger i höjdlägen, om-
given av åkermark. Här finns flera exempel på 
välbevarade bybildningar, men vanligen ligger 
gårdarna utspridda i landskapet. De fuktigare 
markerna utmed älven i områdets södra del har 
tidigare främst utnyttjats för slåtter och bete 
(Holmarna och Minesängarna, se objekt 189 
Holmarna). 

I södra Järvsöbygden ligger flera byar. Väs-
ter om älven, på Storsidan: Nybo, Löräng, Tå, 
Myra, Hamre, Bondarv, Älvsätra, Ulvsta och 
Kramsta. Öster om älven, på Lillsidan: Vik, För-
änge och Sanna. Området har sitt största vär-
de i det mycket välvårdade kulturlandskapet 
med dess fina gårdsanläggningar och värdeful-
la bebyggelse. Ett stort antal fastigheter har 
klassats mycket högt i kommunens bebyggel-
seinventering. 

Minesängarna vid Ljusnan tillhör den del-
taformation, som också bygger upp Holmarna 
men skiljs från dessa av Ljusnans huvudfåra. 
Milån, som rinner genom Södra Järvsöbygden, 
har sitt utflöde vid Minesängarna. Ängarna har 
förr varit av stor betydelse för främst slåtter 
men även bete. På grund av ändrad hävd har 
de i stor utsträckning lämnats att växa igen. 
Minesängarna karaktäriseras därför i dag till 
stor del av buskvegetation och lövskog. I lik-
het med Holmarna har det blivit en värdefull 
fågel- och viltbiotop. 

Södra Järvsöbygden utgör för många sin-
nebilden av Hälsingland med en storslagen jord-
bruksbygd i en öppen och vidsträckt älvdal. Det 
är ett av de mest värdefulla exemplen i länet på 
denna landskapstyp och är därför av mycket 
stort värde för såväl turism, friluftsliv som na-
turvård. Minesängarna är av betydelse för få-
gellivet. 

På grund av Södra Järvsöbygdens attrak-
tiva landskapsbild och dess stora värde för 
främst turism och friluftsliv är det inte fören-
ligt med naturvårdens intressen att genom t ex 
täkter, ändrad markanvändning eller olämpligt 
utformad bebyggelse påverka landskapet. Det 
är dessutom av synnerligen stor vikt att det 
öppna landskapet bibehålls. Även en ganska 
måttlig beskogning av älvdalen skulle kunna 
vara ödesdiger för landskapsbilden. 

Södra Järvsöbygden ligger i Ljusnandalen, 
som är av riksintresse för både naturvård och 
friluftsliv. 

186 
	

BLK 
MYRA 
	

(III/1) 
(Järvsö) 
	

Riks-N 
- öppen hagmark 
	

Riks-F 
15 G NV 

Myra ligger i det småbrutna natursköna odlings-
landskapet söder omGruvberget, där Ljusnans 
och Åsbobäckens dalgångar möts. I byn finns 
en välhävdad 2 ha stor öppen, lätt kuperad och 
ytblockig hagmark. Enstaka träd - asp, björk, 
rönn och gran - finns spridda i hagen liksom 
ros- och enbuskar. Hagen ger trots det ett öp-
pet intryck. 

Ängsfloran är artrik med bl.a. blåsuga, 
jungfru Marie nycklar, kattfot och ormrot. Ti-
digare har även brudsporre noterats. 

Mitt i betesmarken finns ekonomibygg-
naderna kvar efter en gård, vars huvudbygg-
nad brann under 1930-talet. Byggnaderna bi-
drar tillsammans med äldre åkerstrukturer till 
att ge hagmarken en ålderdomlig karaktär. 
Konstgödsel har aldrig använts. 

Bevarandevärdet är högt genom kontinu-
erlig hävd, artrik ängsflora och värdet för land-
skapsbilden. Det är från naturvårdens syn-
punkt angeläget att den fortsatta driften säker-
ställs. 

Myra ligger i Ljusnandalen, som är av riks-
intresse för både naturvård och friluftsliv. 
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1971 aysattes Kyrköns södra del och östra 
sluttning som naturreservat. Syftet med reser-
vatet är att skydda åsbildningen och skogen och 
att trygga allmänhetens möjligheter att besöka 
ön. En naturstig har anlagts inom reservatet. 

Kyrkön ligger i Ljusnandalen, som är av 
riksintresse för både naturvård och friluftsliv. 

187 
KYRKÖN 
(Järvsö) 
- naturreservat 
och utflyktsmål 

FBGL 
1/NR 
Riks-N 
Riks-F 
15 G NV 

Kyrkön i Ljusnan är av central betydelse i den 
natursköna och kulturhistoriskt intressanta 
Järvsöbygden. Ön domineras av Järvsös mäk-
tiga kyrka, ansedd som en av landet största 
landsortskyrkor. 

Kyrkön är en del av Ljusnanåsen, avsku-
ren från huvudåsen av Ljusnan och omfluten 
av älven. Älven har sin huvudfåra öster om ön 
som reser sig brant närmare 20 meter över  äl-
yens  yta, kraftigt påverkad av det strömmande 
vattnet. I väster skiljs ön från fastlandet av  Lill-
älven, en liten lugnflytande gren av Ljusnan. 
Stranden är här lägre och flackare. 

I Kyrköns branta östra sluttning växer 
längst i norr en lövdominerad blandskog av asp, 
björk och enstaka barrträd. Fältskiktet är rikt 
med bl. a. trolldruva, midsommarblomster och 
liljekonvalj. Huvuddelen av den branta östslutt-
ningen karaktäriseras emellertid av en barr-
blandskog med upp till 200 år gamla granar 
och tallar som är 450 år eller äldre. Den lund-
artade floran i lövskogen har här ersatts med 
bl.a. blåklockor och prästkragar. 

Öns sydligaste del intas av ett 160-årigt 
tallbestånd med inslag av gran och trivialt fält-
skikt. Den flackare delen av Kyrkön, mellan 
åsen och Lillälven, har till stor del varit uppod-
lad. Här växer i dag en blandskog av tall, gran, 
asp och björk med trivialt fältskikt. 

Den mycket gamla färdväg, som följt Ljus-
nans dalgång genom Hälsingland, har gått över 
Kyrkön. Därom vittnar rester av stenkistor 
mellan öns södra udde och det östra fastlan-
det, samt en 200 meter lång broruin mellan öns 
norra udde och fastlandet i väster. Nordost om 
kyrkan finns dessutom ett vackert stenfunda-
ment till den bro från 1880-talet som då var 
landets längsta järnbro. Knappt 100 meter från 
Kyrköns sydspets finns en varggrop. 

Trots att Kyrkön i hög grad präglats av 
mänsklig verksamhet ger delar av ön ett ur-
sprungligt och nästan urskogsartat intryck. 
Detta beror främst på den åldriga skogen där 
enstaka stubbar inte stör helhetsintrycket. Ön 
är ett uppskattat och livligt frekventerat fri-
luftsområde. 

188 
	

KLB 
SANNA 
	

II/1 
(Järvsö) 
	

Riks-N 
- sötvattenstrandäng Riks-F 

15 G NV 

Till en av gårdarna i den vackra och ålderdom-
liga byn Sanna hör en 5 ha stor sötvattenstrand-
äng, belägen nära Ljusnan norr om Sannavå-
gen. Ängen saknar trädskikt men innehåller 
spridda grupper av vide-, ros- och olvonbus-
kar. Den dominerande och mest intressanta ve-
getationstypen är en fuktig stagghed med orm-
rot, blodrot och ängsvädd förutom stagg. I äng-
ens perifera delar finns torrare aysnitt med bl. a. 
bockrot, kattfot och låsbräken. I ängen ingår 
dessutom fuktängar av tuvtåtel-, högstarr- och 
fräken/starrtyp. En lada på ängen komplette-
ras av ytterligare en ängslada i omgivningarna, 
där det också finns trägärdsgårdar och en fä-
gata. Den ursprungliga användningen av 
strandängen var slåtter, men den har under 
mycket lång tid utnyttjats som betesmark. Un-
der det senaste decenniet har slåtterbruket åter-
upptagits. Ängen är ej skadad av konstgödsel. 

Strandängen i Sanna är länets enda kän-
da slåtterhävdade raning (sötvattenstrandäng). 
Den har ett högt bevarandevärde på grund av 
sin storlek, kontinuerlig och störningsfri hävd, 
intressant flora, kulturhistoriska värden och 
landskapsbilden. Den fortsatta hävden bör tryg-
gas. 

Ängen ligger i Ljusnandalen, som är av 
riksintresse för både naturvård och friluftsliv. 

189 
	

GKZBF 
JÄRVSÖHOLMARNA I/NVO 
- deltalandskap 	Riks-N 
vid Ljusnans inlopp Riks-F 
I Tevsjön 	 15 G NO 

Holmarna i Ljusnan består av några mycket 
flacka och låglänta öar vid Ljusnans utlopp i 
Tevsjön. De är i egentlig mening delar av ett 
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Kossholmen. 

delta, uppbyggt av älvsediment. Torön, som sam-
manhänger med Kossholmen, är till skillnad 
mot de övriga en del av Ljusnanåsen. Åsen föl-
jer Ljusnans dalgång, men är här i övrigt över-
lagrad av älvsediment. Först vid Sanna, norr 
om Holmarna, visar den sig på nytt. Från Torön 
avlänkas en sidoås mot Milåns dalgång (Näs-
bergsåsen). 

De olika öarna inom Holmarna skiljs från 
varandra av smala strömfåror med normalt stil-
lastående vatten. Endast vid högvatten, då Hol-
mama dessutom till stor del är översvämmade, 
strömmar vatten i dessa fåror. 

Holmarna har hävdats under mycket lång 
tid. Slåtter har varit den viktigaste bruknings-
formen. Eftersom ägosplittringen varit betydan-
de, som ofta på denna typ av marker, har la-
dorna stått tätt. Under 1900-talet har höfång-
sten successivt avtagit, slåttermarkerna läm-
nats att växa igen, lador förfallit och skogplan-
tering sannolikt förekommit 

Under 1970-talet aktualiserades tanken på 
att skydda Holmarna. Genom omfattande res-
taureringsarbeten har Holmarna till stor del 
återställts som beteslandskap och ett flertal 
lador har restaurerats. 

Foto: Anders Malmborg 

Holmarna är biologiskt intressanta. På 
grund av variationen mellan våtmarker, busk-
vegetation och lövskog är fågellivet rikt och va-
rierat. Området har dessutom en viss betydel-
se som sträcklokal. 

Holmarna är värdefulla för friluftslivet; som 
strövområde, för naturstudier och inte minst 
för en mycket omtyckt badplats vid Ljusnans 
strand. 

1987 skyddades Holmarna som natur-
vårdsområde för "att bevara områdets ytformer, 
kultur- och naturlandskap". 

Holmarna ligger i Ljusnandalen, som är av 
riksintresse för både naturvård och friluftsliv. 

190 
FINNBERGSMYRAN 
(Hamra) 
- mosaikartat 
kärrkomplex 

GHB 
II/ 1 
15 E NO 

Finnbergsmyran är ett kärrkomplex med slut-
tande, delvis terrängtäckande kärr i förfjälls- 
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landskap. Små flarkkärrspartier och blöta dråg 
är ett karaktäristiskt inslag i myrens hydroto-
pografi. Dalkarlsbäcken kantas av en smal zon 
med strandkärr. Myrens kraftigast välvda de-
lar är skogklädda. 

192 
TORESKÄR 
(Hamra) 
- granskog 

BL 
III/ 1 
15 E NO 

De kraftigast sluttande backkärren har en 
fattig flora, dominerad av tuvsäv. Framträng-
ande grundvatten i myrens nordvästra del har 
skapat rikkärrssamhällen, vilket också förekom-
mer utmed Dalkarlsbäckens tillflöden. Här väx-
er bl.a. björnbrodd, dytåg, ängsnycklar, tagel-
starr, kärrull och fjällklubbstarr. Den sistnämn-
da är en fjällart som är mycket sällsynt i länet. 
I de nordvästra rikkärrssamhällena förekom-
mer gräsull, fjällskära, myggblomster och skav-
fräken. 

Finnbergsmyran är ett mosaikartat kärr-
komplex med backkärr, flarkar, dråg och bäck-
ar. På grund av den höga nederbörden har my-
ren fått en terrängtäckande karaktär. I detta 
ayseende liknar den fjällrandens myrar. 

Finnbergsmyran har en intressant  hydro-
topografi, vegetation och flora. Det torde vara 
ett av traktens förnämsta rikkärr. Myren är 
värdefull ur naturvårdssynpunkt. Dikningar 
kan ej tillåtas. 

Firmbergsmyrans fortsättning i Jämtland 
har troligen minst lika stora naturvärden. 

191 
FINNBERGET 
(Hamra) 
- övergivet jordbruk 
i extremt läge 

KBL 
III/ 1 
15 E NO 

På toppen av Finnberget, ett av länets högsta 
berg, återfanns tidigare länets högst belägna 
jordbruk. Jordbruket övergavs enligt uppgift 
omkring 1939 och kvar av gården finns endast 
en välgjord jordkällare och en gravplats. 

De gamla odlingsmarkerna, som till viss 
del varit plöjda, ligger omkring 635 m ö h. De 
intas av en ängsvegetation, där skogsnäva do-
minerar inom vissa delar men där också ängs-
växter som stagg, ormrot och fjälltimotej före-
kommer rikligt. Trots att ängarna troligen varit 
obrukade i mer än 50 år har igenväxningen inte 
gått särskilt långt. 

Det vore värdefullt om slåttern kunde åter-
upptas för att återskapa en brukningsmiljö i 
extremt klimatläge.  

På gränsen mellan Härjedalen och Gävleborg 
ligger berget Toreskär, som brant sluttar mot 
öster med flera klippstup och talusbildningar. 
Nedanför berget vidtar vidsträckta myrmarker. 

I sluttningen, med god tillgång till rörligt 
markvatten, dominerar hundraårig granskog 
med inslag av sälg och rönn. Skogen berördes 
av dimensionsavverkningar i slutet av 1800-ta-
let. Därför saknas grövre träd, men stubbar och 
grova talltullar finns kvar från den tiden. Brän-
da tallstubbar vittnar om tidigare skogsbrän-
der. 

Toreskärs ostsluttning intas av en outveck-
lad naturskog med goda förutsättningar att ut-
vecklas till ett värdefullt naturvårdsobjekt. Om 
skogen sparas kan den bli ett viktigt komple-
ment till övriga värdefulla skogar i kommunens 
västligaste hörn. 

193 
KOMYRAN 
(Hamra) 
- myrkomplex med 
olika kärrtyper 

Mellan Trubbingen och Oresjön utbreder sig ett 
stort mosaikartat myrlandskap - ett myrkom-
plex bestående av olika typer av kärr, t ex slut-
tande kärr med lågvuxna tuvsävmattor, flark-
kärr lokalt med jätteflarkgölar och plana gung-
flykärr. 

Trubbingen var dämd, sannolikt skapad 
som magasin för flottningen. Dammen har ri-
vits och  Ore  älv har återtagit sin ursprungliga 
fåra. 

Det odikade myrkomplexet är värdefullt 
med en tilltalande hydrotopografi i ett kvartär-
geologiskt intressant landskap. Kunskaperna 
om området är otillräckliga (se också objekt 194 
Oreåsen). 

Dikning av myrarna kan ej tillåtas. 
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GL 
II/1 
15 E NO 

194 
OREÅSEN 
(Hamra) 
- geologiskt 
intressant åsbildning  

Oreåsen följer Oreälvens dalgång och skär grän-
sen mot Dalarna i länets västligaste spets. Ås-
stråket är ofta starkt brutet med ryggar, kul-
lar, åsgravar etc. Materialet betecknas i beskriv-
ningen till geologiska kartan som "mest grus 
eller småklapper". 

I den södra delen, från länsgränsen och 
ett par kilometer mot norr, är åsstråket flack-
are med flera grunda, slingrande, fossila ström-
fåror. Denna del har närmast karaktär av san-
dur. Strömfårorna intas av myrstråk. För öv-
rigt karaktäriseras området av gles tallskog. 

Oreåsen är geologiskt intressant. Skogs-
bilvägar bör ej anläggas inom området. Maski-
nell markberedning bör undvikas. 

Området sammanhänger med objekt 193, 
Komyran. 

195 
STORA DIGERBERGET 
(Hamra) 
- gammal 
naturskog 

Stora Digerberget är, med nästan 700 meter, 
länets näst högsta berg. Det omges av vidsträck-
ta skogar och myrar. Bergets sluttningar är i 
regel måttligt branta, men här finns även en 
del mindre klippstup. 

Berget är barrskogsbevuxet med främst 
tallskog på de södra och västra sluttningarna 
och granskog på de östra och norra. 200-300-
åriga tallar ger skogen ett påtagligt urskogar-
tat  intryck. Granskogen är gammal, grov och 
gles, rikligt bevuxen med hänglavar och mest 
lik förfjällterrängens granskogar. Tillgången på 
lågor är god med träd i olika nedbrytningssta-
dier, vilket gynnar såväl insekter som en rik 
svamp- och lavflora. Bland vedsvamparna 
märks arter som lappticka, rynkskinn, doft-
skinn, stjämtagging, ullticka, gränsticka, ro-
senticka och trådticka. Bland lavarna märks t 
ex garnlav och lunglav. Till de hotade arter som 
noterats hör också liten hornflikmossa samt 
dessutom kantvitmossa, mörk husmossa och 
vedflikmoss a. 

Skogen är påverkad i jämförelsevis ringa 
grad, men gamla tallstubbar vittnar om dimen-
sionsavverkningar och svartbrända högstubbar 
om forna skogsbränder. 

Digerberget, med lång skoglig kontinuitet 
och liten markpåverkan, har höga naturvårds-
värden. Berget är skyddsvärt. Översiktliga in-
venteringar har genomförts men en noggrann 
inventering av såväl örtflora som svamp-, lav-
och mossflora bör komma till stånd. 

196 
STORA KORPMÄKI 
HORNSJÖN 
MACKARALAMMSMYRORNA 
(Hamra) 
	

BGL 
- urskog, flarkkärr 	I/1/NR 

Riks-N 
15 E NO 

Stora Korpmäki är med 711 m ö h länets hög-
sta berg. Berget domineras av lågvuxen och gles 
granskog av utpräglad höjdlägeskaraktär. Ter-
rängen är myrlänt och skogen avbryts av min-
dre myrstråk i sluttningarna och större öppna 
myrar av lågstarrtyp nedanför bergen. Skogs-
typen är fuktig till frisk ristyp. Granskogen, med 
250-300 år gamla träd, ger ett orört intryck med 
torrakor, snöbrutna och topptorkade träd samt 
spridda lågor och brutna stubbar. 

Föryngringen är mestadels svag och sker, 
liksom i fjällbarrskogarna, ofta gruppvis. På fle-
ra ställen finns tendenser till försumpning med 
invandrande vitmossor och myrväxter (hjortron, 
odon, klotstarr). Särskilt tydligt är detta på 
Vallmägg, där granens föryngring i stort sett 
upphört medan i stället tallen visar bättre för-
yngring. Troligen är detta en följd av att områ-
det inte brunnit på mycket länge. Brandspår 
förekommer över huvud taget sparsamt och 
mest på vedrester. 

Kärlväxtfloran uppvisar inga sällsyntheter. 
Kryptogamfloran är dock rik. Särskilt intres-
sant är förekomsten av långskägg. Detta är en 
av de få kvarvarande inlandslokalerna för ar-
ten. Laven växer relativt sparsamt på fem gra-
nar 690 m ö h. Tretåig hackspett, dalripa, tjä-
der och bergfink tillhör häckfågelfaunan. 

Mackaralammsmyrorna är ett långsträckt 
kärrkomplex i förfjällterräng. Komplexet, som 
avvattnas åt tre håll, är sammansatt av olika 
typer av sluttande kärr. Karaktäristisk är fö-
rekomsten av flarkgölar av varierande storlek. 

BL 
I/1 
15 E NO  
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Stora Korpmäki naturreservat. 	 Foto: Jonas Lundin 
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Dessa är på flera ställen aysatta i tydliga ter-
rasser, lokalt med nivåskillnad mellan flarkar-
na på över två meter. En stor del av vattenav-
rinningen torde ske via dessa flarksystem och 
längs blöta dråg eller småbäckar. Även källor 
och slukhål ingår i området, som överlag tycks 
ha en komplicerad hydrologi. 

Skogen på Stora Korpmäki är inte orörd, 
men de dimensionshuggningar, som förekom-
mit, är sannolikt mycket begränsade. Skogen 
är utan tvekan urskogslik, i synnerhet kring 
Stora Korpmäkis topp och nordvästsluttning 
samt i anslutning till bäckar och källflöden ned-
anför berget. Den trögväxande höjdlägesgran-
skogen, liksom naturen i övrigt, avviker starkt 
från länet i övrigt. Urskogen på Stora Korpmä-
ki framstår därför som ett av de mest skydds-
värda naturskogsobjekten i länet.  

ka grova och i olika nedbrytningsstadier. På 
dessa växer ett påfallande stort antal hotade 
och skyddsvärda vedsvampar t ex lappticka, 
citronticka, doftskinn, rosenticka, blodticka, 
kötticka, ullticka, rynkskinn förutom flera min-
dre ovanliga arter. 

På västsidan, vid bergets fot och nära kan-
ten av myren, finns ett stort bestånd av kam-
bräken. 

Harjamägg har, trots de icke obetydliga 
hyggena på bergets östra och norra sluttning, 
ett högt naturvårdsvärde. Den kvarvarande 
skogen är gammal och vegetationen innehåller 
ett stort antal skyddsvärda arter. Därför är det 
från naturvårdens synpunkt värdefullt om den-
na skog lämnas att utvecklas fritt. 

Berget omges av värdefulla kärrkomplex 
med intressant hydrologi. De innehåller olika 
typer av kraftigt sluttande kärr, bl.a. flarkkärr 
med terrassgölar. Här finns ett av de bästa ex-
emplen i länet på dessa för regionen karaktä-
ristiska kärr. Vissa fågelskyddsvärden bidrar 
till det höga bevarandevärdet. 

198 
AJTOLAMM 
(Hamra) 

- välutvecklat 
flarkkärr 

GHL 
I/1 
15 E NO 

Stora Korpmäki är av riksintresse för na-
turvård. Den centrala delen, med Stora Korp-
mäki, är skyddad som naturreservat (196 a). 
Övriga delar bör lämnas opåverkade. Dikning-
ar kan ej tillåtas. 

197 
HARJAMÄGG 
(Hamra) 
- brant berg 
med värdefull skog 

BL 
II/1 
15 E NO 

Harjamägg är ett brant, långsträckt berg med 
klippstup och talusbildningar i sin östra slutt-
ning. Skogen i denna sluttning och en del av 
den norra har berörts av stora avverkningar. 
Kvar finns en smal bård av svårtillgänglig gran-
skog, framför allt under klippstupen på den 
östra sidan. Även denna skog är emellertid på-
verkad av 1800-talets dimensionsavverkning-
ar. Bergets översta delar och den mestadels 
mindre branta sluttningen mot väster intas av 
olikåldrig gles och delvis mycket grov tallskog. 
Inslaget av gran ökar mot norr och på toppen 
av berget. I skogen på bergets västra sida före-
kommer de sällsynta mossorna liten hornflik-
mossa och kantvitmossa. 

I den smala bården av granskog på ber-
gets östra sida finns rikligt med granlågor - oli- 

Den lilla tjärnen Ajtolamm omges av ett myr-
landskap i förfjällsterräng med sluttande kärr 
och välutvecklade flarkpartier. Ett flarkkomplex 
finns norr och ett söder om tjärnen. Flarkarna 
är tydligt aysatta i terrasser. Särskilt det norra 
flarkkomplexet är vackert differentierat i sma-
la, dämmande strängar och djupa flarkgölar. 

Den ovanligt distinkta uppdelningen i flar-
kar och gölar gör Ajtolamm till ett av länets tyd-
ligast differentierade flarkkärr med terrassgö-
lar. Myren är dessutom helt opåverkad, vilket 
ytterligare höjer naturvårdsvärdet. Myren är 
skyddsvärd. Ingen dikning eller annan påver-
kan på myren kan tillåtas. Myrens sydligaste 
del ligger i Dalarna. 

Ajtolamm ingår i Myrskyddsplan för Sverige 
(nr X10). 

199 
BACKKÄRR VID KAROMÄKI 
(Hamra) 
	

BH 
- myr med 
	

III / 1 
rik flora 
	 15 E NO 

En kilometer norr om Karomäki (Karomägg) i 
sluttningen ovanför Nyslåttån ligger ett back-
kärr med välutvecklad rikkärrsvegetation. 
Bland annat växer här gräsull, tätört, dytåg, 
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dvärglummer, ängsnycklar och björnbrodd. I 
öppen kärrvegetation påträffas fjällskära, ängs-
vädd och strätta. Klubbstarr växer i kärrets 
nedre delar. 

Detta är ett vackert exempel på backkärr. 
Det innehåller samtliga rikkärrsarter som före-
kommer något vanligare i länets norra del. Det 
torde vara ett av de finaste rikkärren i  derma  
region. 

Dikning eller andra åtgärder, som påver-
kar kärret, kan inte tillåtas. 

200 
FLARKSJÖBERGET 
(Hamra) 
- skogsreservat 

BE 
III/NR 
15 E NO  

Inom ett delvis starkt kuperat område vid Flark-
sjöberget har domänverket skyddat ett skogs-
område som domänreservat. Skogen består till 
övervägande delen av tall med insprängda gra-
nar. Åldern på beståndet är drygt 200 år. I re-
servatet har en vandringsled och rastplats mm 
anlagts. Vid Flarksjön, strax söder om reserva-
tet, finns en fiskodling (reservatet har olyck-
ligt benämnts Uvberget, ett namn utan förank-
ring i trakten). 

Domänreservatet överfördes 1996 till naturre-
servat. 

201 
AHOMÄKI 
(Hamra) 
- intressant bergsstup 

Berget Ahomäkis nordöstra stup är mycket 
brant. Växtligheten i branten är mager, men 
till de växter, som trots allt påträffas där, hör 
de intressanta arterna blågröe och bergglim. I 
berget häckar korp. 

202 
SANDSJÖÅN 
(Hamra) 
- vattendrag med 
höga naturvärden 

Sandsjöån avvattnar delar av det starkt kupe-
rade höjdområdet väster om Tandsjöborg. Ån  

mynnar i  Ore  älv sex kilometer nedströms Nop-
pikoski. Ån är trots sin storlek endast obetyd-
ligt påverkad av vattenreglering (regleringsdam-
mar finns i Sandsjön och Sundsjön) och mått-
ligt påverkad av flottledsrensningar. 

Fallhöjden är jämnt fördelad. Ån karaktä-
riseras av långa flacka strömsträckor med 
stränder och bottnar av rundade block och ste-
nar. Här och var sticker berghällar och små klip-
por upp och bildar brantare forsar. Typiskt för 
ån är också aysnitt med grenat lopp. Dessa delar 
är delvis orensade och de vattenomslutna fors-
öarna hyser ofta en artrik och frodig strandflo-
ra. 

Kombinationen av sydliga och nordliga väx-
ter är särskilt påtaglig längs detta vattendrag. 
Bl.a. förekommer fjällven, fjällskära och kung 
Karls spira med en klart nordlig eller nordväst-
lig utbredning. Bland de sydliga arterna märks 
bl.a. skogssäv, piprör, örnbräken, gråvide och 
ängsvädd - de flesta rikligt förekommande. 

Sandsjöån utnyttjas periodvis flitigt för 
strömfiske efter öring och harr. Harrförekom-
sten i ån är av stort värde ur fiskevårdssyn-
punkt. 

Sandsjöån har mycket höga bevarandevär-
den, i synnerhet genom sin orördhet och stor-
lek. Vattenkraftutbyggnad och reglering strider 
mot naturvårdens intressen. Skogsbruk bör 
bedrivas med särskild hänsyn. Bl.a. bör en zon 
intill ån undantas från avverkning Diken bör 
inte ledas direkt ut i ån. 

203 
SLIPSTENSTJÄRNARNA 
(Hamra) 
- värdefullt kärr 

Vid Västbacka har ett välutvecklat strand-
strängkärr bildats i anslutning till Sundsjöån 
och Slipstenstjärnarna. Myren är i huvudsak 
öppen, men med enstaka tallar och buskar i 
kanterna. Strängarna är fasta och lätt identi-
fierbara, även i fält. 

Strandsträngkärret är ovanligt stort och 
välutvecklat. Vegetationen är typisk för myrty-
pen. Dikning eller andra åtgärder, som påver-
kar myren, kan inte tillåtas. 
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204 
KÄRR VID K OKSJÖÅN 
(Hamra) 
- kärrkomplex 
med rikkärr 

HGB 
III/1 
15 F NV 

— Ljusdal — 

Hagmarken vid Bäcksveden är värdefull 
genom att den är väl och kontinuerligt hävdad 
I en del av länet, som är fattig på naturliga fo-
dermarker. Inga spår av konstgödsel eller an-
dra störande ingrepp förekommer. Det är an-
geläget att den fortsatta hävden tryggas. 

I anslutning till Kroksjöån finns ett kärrkom-
plex med en stor, öppen och blöt kärryta med 
smala vattenfyllda flarkar och lösbottnar. Vass 
och vitag dominerar och i lösbottnarna växer 
bläddror, storsileshår och vitag. Myren är del-
vis ett rikkärr med ett flertal rikindikerande 
växter och andra intressanta inslag. 

Myren är opåverkad och har en intressant 
flora. Dikning eller annan påverkan på myren 
kan inte tillåtas. 

207 
HOKKAMÄKI-RESERVATET 
(Hamra) 
- naturskog 

Fem kilometer sydost om Hamra på Hokkamä-
kis nordsluttning finns ett ca 3 ha stort skogs-
område, vilket fredats som bolagsreservat av 
Hamra besparingsskog. 

BZ 
III /1 
15 F NV  

205 
HAMRA 
(Hamra) 
- hagmark 

KBL 
III/1 
15 F NV  

Skogen är urskogsartad och domineras av 
grov tall med underväxt av gran. Tallarna, som 
är ca 300 år och närmare 30 meter höga, höjer 
sig högt över omgivande krontak. Marken är 
näringsfattig och fältskiktet domineras av van-
liga barrskogsväxter. 

Vid en gård i östra utkanten av Hamra hävdas 
än i dag fragment av de forna naturliga foder-
markerna. Denna hage, som ligger på en hög 
moränkulle, är knappt 1 ha stor med ett glest 
träd- och buskskikt av björk, gran och en. Flo-
ran är artrik med bl.a. kattfot, fjälltimotej, stagg, 
ormrot och röd vaxskivling. Odlingsrösen min- 
ner om äldre tiders hävd. På kullens krön står 
en hölada. 

Hagmarken ligger i en del av länet, som är 
fattig på naturliga fodermarker. På grund av 
lång beteshävd och frånvaro av störande in-
grepp är den värdefull trots den begränsade 
storleken. Det är angeläget att den fortsatta 
hävden tryggas. 

206 
BÄCKSVEDEN 
(Hamra) 
- öppen hagmark 

KBL 
III/1 
15 F NV 

Bäcksveden ligger högt (380 m ö h) i skogsland-
skapet söder om Hamra. Kring gården finns en 
1,2 ha stor öppen hagmark. Denna känneteck-
nas dels av stagghed, dels av friskäng av röd-
ventyp. Bortsett från några björkar saknas så-
väl träd- som buskskikt. I fältskiktet förekom-
mer ängsväxter som ormrot, stagg, brudborste, 
prästkrage och ögontröst. 

I delar av skogen har underväxten av gran 
gallrats bort. För övrigt har området stått orört 
under mycket lång tid. Lågor och torrakor före-
kommer sparsamt. Duvhök häckar eller har 
häckat i området. 

208 
TENSBERGET 
(Los) 
- rik flora 

Tensberget är en klassisk växtlokal, känd åt-
minstone sedan slutet av 1800-talet. Tack vare 
en botanisk sammanställning från 1925 är flo-
ran vid seklets början väl känd 

Tensbergets berggrund består av grönsten. 
Tillsammans med rörligt grundvatten och även 
i övrigt gynnsamma förhållanden, ger detta 
upphov till en för trakten mycket rik och säre-
gen flora. 

Markanvändningen vid Tensberg har för-
ändrats radikalt under perioden mellan 1920-
talet och 1980-talet, från ängs- och betesmark 
till produktiv skogsmark. Detta har medfört att 
många av de typiska ängsväxterna försvunnit 
och att "nya" växter har vandrat in. Floran är 
emellertid fortfarande anmärkningsvärt rik. 
Bland mer ovanliga arter kan följande fram- 

B 
I/1 
15 F NV 
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hållas: skogsbräsma, sötvedel, underviol och 
hårstarr. Bland de "nya" arterna förtjänar fyn-
det av rosenrot (Sedum rosea) ett speciellt om-
nämnande. Den har sin huvudutbredning i fjäl-
len och detta fynd är det första i Hälsingland. 

Trots kraftiga påverkan av skogsbruket har 
en art- och individrik snäckfauna påträffats i 
Tensbergets sydsluttning. 

Tensberget har ett anmärkningsvärt högt 
värde p g a sin rika växtlighet. Skogsbruk bör 
bedrivas med stor hänsyn till naturvärdet. Dik-
ning kan inte tillåtas.  

sjöbergets västsluttning. Bäcken omges av 
grov granskog i delvis storblockig terräng. 

Floran utmed bäcken är anmärkningsvärt 
rik. Bl.a. växer här myskmåra, knärot, korall-
rot, lundelm, tibast, trolldruva samt lönn, busk-
formiga almar och olvon. 

Dikning eller andra ingrepp i bäcken eller 
bäckravinen kan ej tillåtas. Avverkning i bäck-
ens närhet bör ske med stor försiktighet. När-
mast bäcken bör lövträd och stormfasta träd 
sparas. 

211 ZHFB 
ZHFL 209 GRYCKÅN I/1 

LOÅN II/1 (Los) 15 F SO 
(Los) 
- vattendrag med 
värdefullt djurliv 

15 F SV 
15 F NV 

- värdefullt, 
sjörikt vattensystem 

15 F NO 

Loåns avrinningsområde omfattar 420 km2. Det 
innefattar även Mångån och Österhocklan, vil-
ka behandlas separat. Den 33 km långa sträck-
an från Los till utloppet i Voxnan karaktärise-
ras av en rak åsträckning med strömmar och 
lugnflytande partier, avbrutna av fyra medel-
stora sjöar samt en lugnflytande, kraftigt me-
andrande del närmare sammanflödet med Vox-
nan. Ån är bitvis hårt flottledsrensad och på-
verkad av reglering genom ett kraftverk vid 
Tensberg samt de reglerade sjöarna Lossjön (4,5 
meter) och Dåasen (3,5 meter). 

Vattnet i denna del av systemet är förhål-
landevis välbuffrat och ej försurningskänsligt. 
Harr, laxöring, abborre, gädda, lake, mört och 
ål förekommer i ån. Fritidsfisket är omfattan-
de. Utter uppträder regelbundet. 

Loåsen, som följer Loåns dalgång, uppvi-
sar olika formationer, t ex getryggiga parallellå-
sar, antydningar till åsnät mellan avlånga ås-
gropar och med småryggar i sidorna. Ovan HK 
är åsmaterialet alltmer moränliknande men 
åsnätstrukturer, sandurterrasser mm förekom-
mer. Åsen tycks upphöra vid Tensjön. 

210 
LINDBÄCKEN 
(Los) 
- rik flora 

B 
II/1 
15 F NV  

Lindbäcken avvattnar den lilla Lindbäckstjär-
nen och rinner i en grund ravin utför Väster- 

Gryckåns avrinningsområde är 436 km2  stort. 
Nedre delen av ån rinner genom Voxnanåsens 
mäktiga deltasediment. Ån är här bred och kraf-
tigt meandrande med sandiga bottnar och 
stränder. De övre delarna av systemet domine-
ras av stora, näringsfattiga sjöar och korta 
åsträckor med forsar och lugnvatten. Vid Svens-
bo i åns nedre del finns ett minikraftverk. Gryck-
en, Nöungen och Lången är reglerade. Ån har 
flottledsrensats men är i övrigt orörd. Vattnet 
är svagbuffrat (alkalinitet 0,05-0,10 mekv/l) 
men systemet förefaller ej försurningsskadat. 

Harr, öring, gädda, aborre, mört, lake och 
ål förekommer i ån. I åtminstone den nedre 
delen finns kräftor. 

Gryckån har under 1980-talet varit ett av 
de säkraste och bästa utterområdena i länet. 
Uttrarna vistas i hela vattensystemet. Av allt 
att döma förekommer här en livskraftig och re-
producerande uttergrupp. 

Lokalt förekommer områden med intres-
sant vegetation och flora. Av speciellt intresse 
är de artrika strandsnår, som är särskilt välut-
vecklade där ån grenar sig i flera parallella 
strömfåror. I dessa miljöer förekommer bl.a. de 
sydliga arterna getrams, videört, olvon och örn-
bräken. Vid Lindstasjöns utlopp finns dessut-
om lönn, myskmåra och den hotade barrskogs-
laven ringlav. Gryckån är ett utmärkt kanot-
vatten och utnyttjas flitigt för rörligt friluftsliv. 

Ytterligare reglering eller vattenkraftbygg-
nad strider mot naturvårdens intressen. Avver-
kning och dikning i åns närhet bör undvikas. 
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mer. En ihopfallen lada vittnar om att myrar-
na utmed Bursjöån varit viktiga slåttermarker. 

212 
LILLSJÖN 
- björkskog och 
gammal betesmark 

Mot Lillsjöns östra och norra sida gränsar vid-
sträckta myrmarker. I myrarna finns ett par 
små tjärnar, Mörttjärnen och Svansmyrtjärnen, 
samt två lövholmar, bevuxna med gammal grov 
björkskog. I skogen finns rester av gärdsgårdar 
som vittnar om att lövholmarna tidigare har 
nyttjats för bete. Enligt en obekräftad uppgift 
har vitryggig hackspett häckat i björkskogen. 
Vid Lillsjön förekommer fiskgjuse. 

De "vildmarksartade", men otillräckligt 
undersökta, björkskogsholmarna har främst ett 
värde som fågelbiotop. 

Bursjömyran bildar ett stort och varierat 
komplex med en rik uppsättning av olika myr-
typer i kontakt med öppet och rinnande vat-
ten. Floran är artrik. Intressant och skydds-
värt är bl.a. inslaget av de annars kustbundna 
arterna brunag och småsileshår. Myrarna har 
ett åtminstone lokalt fågelskyddsvärde. 

De botaniska och zoologiska kvaliteterna 
och den intressanta morfologin ger sammanta-
get myrkomplexet ett högt bevarandevärde. Den 
norra delen har berörts av dikningar. Ytterliga-
re dikningar kan inte tillåtas. Skogsbruk i an-
slutning till myrarna bör bedrivas med stor 
hänsyn till naturvärdet. 

215 GH 
213 KL LAFSAMYRAN II/1 
LINDSTAVALLEN 111/2 (Järvsö) 15 F NO 
- vackert belägen 
fäbodvall 

15 F NO - öppet 
mossekomplex 

15 G NV 

Lindstavallen är vackert belägen i västsluttning 
mot Lindstasjön. Vallstugorna omges av öpp-
na, blomsterrika ängar med inslag av frodiga 
högörtängar, synbarligen påverkade av tidiga-
re kreaturshållning. 

Vallen utnyttjas numera för fritidsboende. 
Intrycket av fäbodmiljö har i viss mån förvan-
skats genom okänslig ombyggnad av några vall-
stugor. Vallen bör hållas öppen. 

214 
BURSJÖMYRAN 
(Färila) 
- myrmosaik 
med rikt fågelliv 

GHBZ 
II/1 
15 F NO 

Bursjömyran, som ligger på gränsen mellan 
Ljusdals och Ovanåkers kommuner, består av 
flera myrenheter; den egentliga Bursjömyran, 
Lindåsmyran, Stormyran och Skrullbackmyran. 
Tillsammans bildar dessa ett flikigt och mosa-
ikartat komplex av mossar, kärr, tjärnar och 
fastmarkspartier. Den å som avvattnar Bursjön 
rinner genom myrkomplexet. 

Vegetationen är delvis av rikkärrskarak-
tär med inslag av ängsnycklar, hirsstarr, tät-
ört, ullsäv och björnbrodd. Vitmossor domine-
rar i regel men mer krävande mossor förekom- 

Lafsamyran är ett stort mossekomplex, som 
huvudsakligen består av öppna plana eller en-
sidigt sluttande mosseenheter. Väster om Sto-
ra Lafsen ligger en ensidigt sluttande mosse med 
tydliga strängar. Myrens norra del genomsätts 
av två åar med sammanflöde vid Stora Lafsens 
nordspets. Kring åarna förekommer kärrvege-
tation, medan myrdelen i övrigt intas av plana, 
glest skogbevwma mossar och några fastmarks-
holmar. 

Lafsamyran är inte påverkad av dikningar 
och har ett visst fågelskyddsvärde. Myren får ej 
dikas eller påverkas på annat sätt. Skogsbruk i 
anslutning till myren bör bedrivas med särskild 
hänsyn till myrens naturvärden. 

216 
GROSSEN 
(Järvsö) 
- stort myrkomplex 

Grossen är ett stort myrkomplex av främst slut-
tande kärr och i mindre omfattning plana kärr. 
Genom myren rinner Bursån till den grunda 
sjön Vinnfar i myrens södra ände. Myrens nor-
ra del är glest skogbevuxen med öppnare parti-
er och blötare dråg utmed Bursån. Myrens södra 
del är öppen, särskilt i anslutning till sjön. En 
serie kraftigt sluttande kärr förekommer ned- 

GZL 
III/ 1 
15 G NV 
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anför vägen i öster. Bursån är delvis rätad och 
sjön troligen sänkt. En del ingrepp har gjorts i 
kärren nedanför vägen i öster. 

Vegetationen inom myrkomplexet är inte 
anmärkningsvärd. Sluttningskärren vid vägen 
är fattigkärr med glest trädskikt och buskgrup-
per av en och dvärgbjörk. 

Myren är representativ för trakten och vär-
defull ur naturvårdssynpunkt. De öppna kär-
ren kring sjön och ån är särskilt intressanta. 
Fågelfaunan tilldrar sig ett visst intresse dock 
utan att uppvisa några anmärkningsvärda in-
slag. Ytterligare påverkan på myren kan inte 
tillåtas. 

217 
GLUGGMYRAN 
FREDAGSMYRAN 
(Järvsö) 
- kärrkomplex 

Fredagsmyran är öppen, bortsett från enstaka 
träd. På Gluggmyran växlar gran- och tallbe-
vuxna kärr med öppnare ytor. Tillsammans bil-
dar de ett kärrkomplex med små flarkar, anty-
dan till kärrsträngar och mossepartier i kan-
terna. Vegetationen domineras av fasta starr-
mattor. 

Detta ca 70 ha stora myrkomplex är det 
högst belägna av alla myrar i trakten, som är 
större än 20 ha. Myrar i motsvarande höjdlä-
gen återfinns först inom Gebbarnområdet nord-
ost om Los och vid Tevansjö.  

i dag på traditionellt sätt med kor och getter, 
som betar vall och omgivande skog. Fäboden 
har på senare år blivit ett populärt turistmål. 

Fäboden, som anlades redan på 1600-ta-
let, omges av vidsträckta skogar. Byggnader, 
fastbandhagar och fägator är väl underhållna 
eller restaurerade och ger liksom vallen som 
helhet ett välbevarat och välhållet intryck. Häl-
singeleden passerar genom Svedbovallen. 

Den öppna marken närmast byggnaderna 
innehåller några hävdgynnade växter, t ex 
stagg, ormrot och ängsfryle. Svedbovallens 
främsta kvaliteter är dock de kulturhistoriska 
värdena och betydelsen för turism och frilufts-
liv. Vallen är av riksintresse för kulturminnes-
vården och ligger inom den del av Ljusnanda-
len, som är av riksintresse för friluftlivet. 

219 
BONDARVSVALLSBERGET 
(Järvsö) 
- urskogsartad skog 

På nordsidan av Bondarvsvallsberget finns ett 
litet område med en källmyr och orörd gran-
skog med inslag av björk, al och sälg. Skogen 
är urskogslik med en rik  moss-  och svampflo-
ra, varav flera hotade arter. Bland kärlväxter-
na förekommer bl. a. gullpudra, ögonpyrola, tor-
ta och skogssallat. 

Området bör undantas från skogsbruk. 

HGZ 
III /1 
15 G NV  

B 
III /1 
15 G NV 

Myrkomplexet är orört med intressant hy-
drologi. Fågellivet är varierat med bl.a. sanno-
likt häckande videsparv. Tillsammans med 
höjdläget gör detta myren intressant för natur-
vården. Dikning eller annan påverkan på my-
ren kan inte tillåtas. 

220 
HARSA 
(Järvsö) 
- fritidsområde  

111/2 
Riks-F 
15 G NV 

Harsa har utvecklats till ett av länets bäst kän-
da och mest frekventerade friluftsområden. Ett 
väl utbyggt spårnät, goda förläggningsmöjlig-
heter mm har gjort Harsa till ett flitigt utnytt-
jat träningsläger för idrottsklubbar från hela 
landet under såväl vinter- som sommarsäsong-
en. 

218 
SVEDBOVALLEN 
(Järvsö) 
- fäbod med 
betad skog 

KFLB 
I/1 
Riks-K 
Riks-F 
15 G NV 

Svedbovallen är vackert belägen i Björnbergets 
sydsluttning med vidsträckt utsikt över det 
omgivande skogslandskapet. Fäboden ägs av 
Ljusdals kommun som påbörjade en restaure-
ring av vallen i början av 1970-talet. Den drivs 

427 



— Ljusdal — 

Skogsfru, den mest exklusiva arten, fordrar för 
sin existens en mörk och fuktig skog, gärna 
en örtrik granskog som denna på Orsmilber-
gets sluttning. För att den rika floran skall 
kunna bevaras bör skogen undantas från alla 
skogliga åtgärder. En bred skyddszon bör spa-
ras utmed bäcken. Lokalen är skyddsvärd. 
Markavvattning, som påverkar området, kan 
inte tillåtas. 

221 
	

KLF 
HARSEN VALLEN 
	

II / 1 
(Järvsö) 
	

Riks-K 
- välbevarad fäbodvall Riks-F 

15 G NV 

Harsens fäbodar ligger vackert vid Harsasjöns 
östra vik. Vallen ligger högt och består av två 
delar, numera skilda från varandra av en väg. 
Inom särskilt den östra delen av vallen, Lillval-
len, har en del ombyggnader av vallstugorna 
förekommit, medan däremot den västra, Stor-
vallen, har bevarats i ett förhållandevis ur-
sprungligt skick. Särskilt värdefull är en av 
stugorna - Bergmans - där alla vallen tillhöriga 
byggnader bevarats med inredning och inven-
terier. 

Harsavallens byggnader bör bevaras utan 
förändringar. Den öppna delen av vallrutan bör 
underhållas. Harsens fäbodar är av riksintres-
se för kulturminnesvården. Nybebyggelse bör 
inte tillåtas i nära anslutning till vallen. 

223 
SIMEVALLSMYRAN 
(Järvsö) 
- öppet kärr 

Simevallsmyran är ett öppet kärr med enstaka 
träddungar. Myren har en intressant hydrolo-
gi, vattenavrinningen sker via ett vittförgrenat 
system av små dråg och sipperstråk. Myrens 
östra del, Svemyran, är dikad. Simevallsmyran 
är intressant på grund av sin hydrologi. Ytter-
ligare dikningar i Simevallsmyran kan inte til-
låtas. 

HG 
III/1 
15 G NV 

222 
ORSMILBERGET 
- sumpgranskog 
med rik flora 

BH 
I/1 
15 G NV 

224 
SÖRBY 
(Järvsö) 
- björkhage 

BK 
111/2 
15 G NV 

Utmed en bäck som rinner utför Orsmilbergets 
branta sydvästsluttning växer en sumpgran-
skog med delvis rikt lövinslag; asp, gråal, björk 
och många sälgar. Skogen är självföryngrad och 
har inte rörts efter ett begränsat veduttag un-
der 1940-talet. Boniteten är synbarligen hög, 
främst beroende på god tillgång till rörligt mark-
vatten kring bäcken. Denna tillförs vatten från 
en källa som springer fram vid basen av en 
mycket gammal och grov sälg (omkrets i bröst-
höjd över tre meter). Vid källan växer bl. a. gull-
pudra. 

I den äldre granskogen i sluttningens ne-
dre del med lågor i olika nedbrytningsstadier 
påträffas ullticka. Flera andra mindre vanliga 
vedsvampar växer på död ved av bl.a. olika löv-
träd som i synnerhet förekommer i sluttning-
ens övre del. 

Floran i sluttningen är rik och vittnar om 
god näringstillgång och sannolikt kalkpåverkan. 
Till de mest intressanta arterna hör trolldruva, 
torta, skogssallat, blåsippa, grönkulla, hässle-
brodd och kranshakmossa. Strax ovanför det 
brantaste partiet finns en rik förekomst av 
skogsfru, sannolikt den rikaste i Hälsingland.  

I den smala uppodlade dalgången mellan Nybo 
och Sörby, söder om Järvsö, finns en av kom-
munens få kvarvarande björkhagar. Den är ca 
1 ha stor, har varit betad de senaste 50 åren 
och ingick dessförinnan i ett skogsbete. I det 
hävdgynnade fältskiktet förekommer de vanli-
gaste ängsväxterna t ex kattfot, stagg, ormrot, 
ängsfryle och liten blåklocka. Marken är väl-
hävdad genom bete med kvigor. Vissa delar lie-
slås. Inga störande ingrepp har förekommit i 
björkhagen. För såväl landskapsbild som från 
allmän naturvårdssynpunkt är det viktigt att 
hävden av björkhagen i Sörby kan upprätthål-
las. 

225 
MÖRKBERGET 
(Järvsö) 
- sydväxtb erg 

BF  
III/1 
Riks-N 
Riks-F 
15 G NV 

Mörkberget är ett av länets fåtaliga sydväxt-
berg. Berget, 290 meter högt, har ett mäktigt, 
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nästan 40 meter högt sydexponerat stup med 
en kraftig blockmark nedanför. Vid bergfoten 
växer hassel och andra typiska sydbergsväxter 
bl.a. stinknäva, blåsippa, getrams och svartbrä-
ken. På krönet av berget växer bergglim. Korp 
häckar i branten. 

Både från södra och från norra sidan av 
berget leder en stig upp mot toppen, varifrån 
utsikten över Ljusnandalen är magnifik. 

Mörkberget ligger i Ljusnandalen, som är 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 

226 
	

LKBF 
KARSJÖ 
	

1/2 
- odlingslandskap 	Riks-N 

Riks-F 
15 G NV 
15 G NO 

De flacka sedimentmarkern a mellan Tevsjön 
och Karsjöberget - Offerberget - intas av ett 
vackert odlingslandskap som mot söder, vid Un-
dersvik i Bollnäs kommun, övergår i en små-
bruten kuperad jordbruksbygd. Till stor del ut-
gör Ljusnanåsen en naturlig avgränsning mot 
Tevsjön, om än inte alltid så framträdande. 

Ljusnanåsen bildar vid Karsnäsudden en 
lång, smal udde. Åsen kan följas vidare i en 
liten ö utanför udden och framför allt i den 1,5 
kilometer långa och mycket smala Långön mitt 
I Tevsjön. 

Tevsjön-Orsjön har stort värde för fiske, 
kanoting och båtsport. Det är viktigt att Kar-
sjöbygdens öppna karaktär bibehålls, vilket en-
dast låter sig göras med bibehållen jordbruks-
drift. Vid planering för byggelse etc bör särskild 
hänsyn tas till landskapsbilden (se även objekt 
4 Undersvik, Bollnäs kommun). Karsjö ligger i 
Ljusnandalen, som är av riksintresse för na-
turvård och friluftsliv. 

227 
	

KBL 
KLOCKARS 
	

III/1 
(Järvsö) 
	

Riks-N 
- sötvattenstrandäng Riks-F 
och annan 	 15 G NV 
träd- och buskbärande hagmark 

Klockars ligger i Förnebo by i ett småbrutet 
odlingslandskap vid Tevsj öns norra strand. Till  

gårdens betesmarker hör en 0,8 ha stor söt-
vattenstrandäng och, sammanhängande med 
den, en träd- och buskbärande hagmark. 

Strandängen betas av nötkreatur. Den är 
helt öppen och intas av en fuktäng av tuvtåtel-
typ och den nordliga varianten av högstarrfukt-
äng med grenrör, norrlandsstarr, flaskstarr och 
trådtåg. 

Hagmarken betas av hästar. Den har ett 
bitvis tätt trädskikt av björk, rönn och tall samt 
en- och rosbuskar. Här finns en lada och någ-
ra odlingsrösen. Trots en sannolikt lång och 
obruten hävdkontinuitet och frånvaro av konst-
gödselpåverkan är floran tämligen artfattig. 

Klockars' betesmarker har ett högt beva-
randevärde genom lång hävdhistorik och gott 
hävdtillstånd. Det är angeläget att den fortsat-
ta hävden säkerställs. 

Klockars ligger i Ljusnandalen, som är av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. 

228 
NOR 
(Järvsö) 
- hackslått  

BK 
II/1 
Riks-N 
Riks-F 
15 G NO 

Vid en av gårdarna i Nor  firms  en liten genuin 
hackslått, blott 0,3 ha stor. Ängen, som ligger 
på morän, består av en bred vägren som vidgar 
sig norr om gårdens byggnader. Hackslåtten 
intas av en stagghed. Där växer också en asp, 
en rönn och en björk. Buskar saknas helt. Flo-
ran är artrik. Till de slåttergynnade arterna hör 
darrgräs, som här återfinns på en av sina få 
lokaler i Hälsingland, samt blåsuga, brudbor-
ste, ormrot, stagg och kattfot. 

Ängen har slagits kontinuerligt under 
mycket lång tid. Den norra delen betades fram 
till 1959 men torde ursprungligen ha varit en 
slåtteräng. Ängen slås numera med lie i början 
av juli varje år. Det är från naturvårdens syn-
punkt angeläget att den fortsatta hävden av 
hackslåtten i Nor tryggas. 

Nor ligger i Ljusnandalen, som är av riks-
intresse för naturvård och friluftsliv. 
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231 
NYVALLSFLYN 
(Järvsö) 
- fågelrikt kärrkomplex 

229 
GUMMERVALLSTJÄRNEN 
(Järvsö) 
- fågelmyr 

Den grunda Gummervallstjärnen omges av 
högstarrvegetation och myrmarker. En större 
öppen lågstarrmyr i nordväst sluttar svagt mot 
tjärnen. 

Fågelfaunan i Gummervallstjärnen och 
omgivande myrar är anmärkningsvärt rik. Ett 
flertal sällsynta och skyddsvärda fåglar har 
påträffats, bl. a. flera arter änder, vadare och 
tättingar. Detta torde därför vara en av länets 
mest värdefulla fågelmyrar. 

Myrdelen med tallmossevegetation sydväst 
om tjärnen är dikad. Ytterligare dikningar i 
anslutning till Gummervallstjärnen kan inte 
tillåtas. 

230 
STORMYRAN 
(NYVALLEN) 
(Järvsö) 
- sluttande myrkomplex 

Stormyran är ett komplext myrområde, domi-
nerat av sluttande kärr. Genom komplexet rin-
ner Nyvallsån och många små bäck- och sipp-
erstråk. 

Det stora öppna kärrpartiet i myrens nor-
ra del är intressantast. Där rinner en liten bäck 
från ett högre beläget kärr ut över myren och 
splittras upp i många små vattenstråk. Flera 
av de mindre kärrenheterna sluttar kraftigt och 
är möjligen att betrakta som backkärr. Glest 
bevuxna mosselika partier förekommer allmänt. 

Stormyran är bristfälligt känd men myr-
ens norra del är opåverkad och uppvisar en in-
tressant hydrologi. Den måste betraktas som 
skyddsvärd. De dikade partierna söder om Ny-
vallsån är av ringa intresse ur naturvårdssyn-
punkt. Ytterligare dikningar, som påverkar 
myren, bör inte tillåtas. 

ZHB 
III/1 
15 G NO 

Nyvallsflyn är ett kärrkomplex. Genom detta 
rinner Nyvallsån, omgiven av blöta högstarr-
kärr. Myrens centrala del domineras av lågstarr-
kärr. Ett mindre parti med otydliga flarkar och 
ett område med nätformigt förgrenad vattenav-
rinning förekommer dessutom. I kanterna och 
i den norra delen mot Älgtjämsbäcken är my-
ren mosseartad och skogbevuxen. 

I de högstarrkärr med låga videbuskage, 
som förekommer längs ån, återfinns en rad in-
tressanta strandväxter. Nyvallsflyn är också 
känd som en förhållandevis god fågellokal med 
en både art- och individrik fågelfauna. 

Det största naturvårdsvärdet har de öpp-
na och blöta delarna av myren längs Nyvalls-
ån, främst för sitt fågelliv men också i någon 
mån på grund av flora och hydrologi. Övriga 
delar är delvis skadade av dikningar Ytterliga-
re dikningar i eller i anslutning till Nyvallsån 
kan inte tillåtas. 

232 
BACKKÄRR VID RISOMÄGG 
(Hamra) 

I Risomäggs nedre västsluttning finns ett kraf-
tigt sluttande kärr - ett fattigkärr där emeller-
tid rikkärrsartema dvärglummer, björnbrodd 
och tätört förekommer. Detta torde snarare vitt-
na om kraftig fastmarkspåverkan på grund av 
ringa torvdjup än några rikare förhållanden. 

Branta backkärr av denna typ torde en-
dast förekomma i denna höglänta och neder-
bördsrika del av länet. Myren är därför värde-
full ur naturvårdssynpunkt. Dikningar som 
påverkar myren kan ej tillåtas. 

233 
PILKALAMPINOPP 
(Hamra) 
- utsiktstorn 

ZH 
I/1 
15 G NO 

HG 
III/1 
15 G NO  

GH 
III/ 1 
15 E NO 

1111/2 
15 E NO 

På toppen av det lilla branta berget Pilkalampi-
noppi, 645 m ö h, finns ett välbevarat brand- 
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torn i trä. Medan utsiktsplatsen naturligtvis 
fanns i tornets övre del utgjorde den nedre de-
len av byggnaden bostad åt brandbevaknings-
personalen. Tornet byggdes omedelbart efter 
den stora "Nordkapsbranden" 1888 och var 
bemannat till 1950-talet. 

En brant stig leder upp till tornet. An-
strängningen att ta sig dit är dock mödan väl 
värd. Utsikten över det livligt kuperade skogs-
landskapet är en god belöning. 

234 
	

GHZ 
SVINBERGSMYRAN III/1 
(Hamra) 
	

15 E NO 
flarkkärrkomplex 

Svinbergsmyran domineras av välutvecklade 
flarkkärr, delvis med tydliga terrassgölar. Det 
ovanligt kraftigt sluttande flarkkomplexet av-
vattnas främst mot nordost. 

Myren är häcklokal för grönbena och glutt-
snäppa. 

Svinbergsmyran är geologiskt och  hydro-
logiskt intressant och har stort värde ur fågel-
skyddssynpunkt. Myren liksom myrtypen är 
skyddsvärd. Dikningar som påverkar myren kan 
ej tillåtas. 

235 
PÅRANÄVAMYRORNA-RENSJÖN 
(Hamra) 
- fågelmyr 

Detta är ett flikigt myrkomplex, sammansatt 
av fyra öppna myrenheter åtskilda av skogsri-
dåer. Myrarna ligger på vattendelaren mellan 
Dalälvens och Voxnan-Ljusnans avrinningsom-
råden. De västra myrdelarna avvattnas därför 
mot Sandsjöån och de östra mot Rensjön. 

Komplexet domineras av kärr. De västra 
enheterna intas av stora lösbottenflarkar med 
gles högstarrkärrvegetation. Även i de östra de-
larna förekommer flarkkärr, som mot tjärnen 
Kalkolamm övergår i mosse. I tjärnen finns fly-
tande mosseöar och söder om tjärnen vidtar en 
svagt differentierad, ensidigt sluttande mosse. 
Rensjön är dämd och vattenståndshöjningen 
har gett upphov till gungflystränder och många 
flytande myröar i kanten mot myren. 

Myrkomplexet uppvisar en anmärknings-
värt rik fågelfauna, för vilken den nära kontak-
ten mellan myren och Rensjön sannolikt är av 
avgörande betydelse. Flera skyddsvärda fåglar 
tillhör de regelbundet häckande arterna, bland 
vilka såväl änder som vadare och tättingar är 
representerade. 

Myren får inte dikas eller påverkas på an-
nat sätt. Skogsbruk bör bedrivas med stor hän-
syn till naturvärdet. 

236 
KVARNBERGSTORP 
(Los) 
- träd- och 
buskbärande hagmark 

I den lilla skogsbyn Kvarnbergstorp hävdas fort-
farande en 1,2 ha stor hagmark, fördelad på en 
större och en mindre fålla. I det glesa trädskik-
tet finns rönnar, tallar och några storvuxna 
björkar. Vegetationen uppvisar en mosaik av 
stagghed och friskäng av rödventyp. Stagg och 
prästkrage förekommer rikligt samt dessutom 
ormrot, liten blåklocka och ögontröst. I den 
mindre hagen finns en ängslada. 

Hagarna är väl och kontinuerligt hävdade 
och saknar störande ingrepp. Det är från na-
turvårdens synpunkt viktigt att den fortsatta 
hävden upprätthålls, särskilt i denna del av 
länet, där knappheten på naturliga fodermar-
ker är stor. 

237 
MANSJÖBERGET 
- kalkstensbrott 
med intressant flora 

I Mansjöbergets södra sluttning, nära toppen 
av berget,  firms  ett gammalt urkalkstensbrott. 
Här bröts kalksten till masugnen vid Voxna 
bruk. En kalkugn, där kalken brändes, finns 
fortfarande kvar vid ett av dagbrotten. 

Kalkförekomsten i Mansjöberget ayspeglas 
i florans sammansättning. Flera krävande ar-
ter förekommer här bl.a. sandviol, getrams, 
sötvedel och getväppling. Den största floristi-
ska rariteten är emellertid en mycket riklig fö-
rekomst av fjällhällebräken, som framför allt 
trivs på klippväggarna i det stora kalkbrottet. 

ZHG 
II/1 
15 F NV  

KBL 
III/1 
15 F NV 

BG 
III/1 
15 F NV 

431 



— Ljusdal — 

238 
	

HZFB 
VINNFARSÅN 
	

I/1 
(Järvsö) 
	

Riks-N 
- värdefullt 
	

15 G NV 
vattendrag 

Vinnfarsån är ett av de viktigaste biflödena i 
Galvåns vattensystem, vilket i sin helhet har 
mycket höga naturvärden. Vattendragen är 
något påverkade av flottningen men uppströms 
Galvsjön är de inte berörda av kraftverk eller 
regleringar. 

Den 15 kilometer långa Vinnfarsån, som 
faller 170 meter mellan Väster-Bursjön och 
sammanflödet med Rossån, har flottledsrensats 
i den nedre delen, men är mer eller mindre opå-
verkad i den övre. Ån innehåller både långa 
strömsträckor och lugnflytande aysnitt. Vack-
ra meandersträckor, där ån kantas av frodiga 
strandkärr av älvängstyp, finns längs Grossen 
och Stormyran. Den senare utnyttjas för torv-
täkt i industriell skala Vinnfarsåns omgivning-
ar är dock undantagna. 

Vinnfarsån är, tillsammans med övriga 
delar av vattensystemet, ett av länets viktigas-
te tillhåll för utter. Det är troligen ett av de få 
vattensystem där reproduktion fortfarande fö-
rekommer regelbundet. Vinnfarsån är flitigt ut-
nyttjad för fritidsfiske. 

Rensning, vattenreglering och andra hy-
drologiska ingrepp i Vinnfarsån är oförenliga 
med naturvårdsintresset. Vid skogsbruk är det 
viktigt att en rejäl skyddszon lämnas utmed ån. 

Vinnfarsån ingår i Galvåns vattensystem, 
som är av riksintresse för naturvård. 

239 
TORSDAGSMYRAN 
(Järvsö) 
- variationsrikt 
myrkomplex 

HGZ 
111 /1 
15 G NV  

Torsdagsmyran är ett myrkomplex, dominerat 
av öppna eller glest beskogade mossar och kärr. 
Både plana och ensidigt sluttande mossar fö-
rekommer. Ett blött kärrdråg med lösbottenve-
getation i myrens södra del splittras mot nord-
väst upp i ett grenformigt nätdrågsystem, som 
via en liten bäck rinner ut i Vinnfarsån. 

Myren har ett klart uttalat naturvårdsvär-
de på grund av sin hydrotopografi. Detta stärks  

av ett förhållandevis varierat fågelliv. Dikning-
ar, som påverkar myren, kan ej tillåtas. 

240 
	

BH 
PRÄSTVALLSTJÄRNEN III /1 
(Järvsö) 
	

15 G NV 
- kärr, gungfly 

Prästvallstjärnen omges av plana kärr med svik-
tande gungflymattor. I den västra delen före-
kommer glest tallbevuxna och tämligen kraf-
tigt sluttande kärr. 

Floran vid tjärnen är artrik med flera krä-
vande arter. I sluttningskärren växer gräsull, 
ängsnycklar och svartfryle. I gungflykärren, i 
kanten av tjärnen, tillhör sprängört, källört, 
dvärgmåra och kärrull de mest intressanta ar-
terna. Vid en källa och bäck växer lundstjärn-
blomma, källarv, fjälldunört, bäckbräsma och 
torta. 

Prästvallstjärnen med omgivningar har ett 
betydande naturvårdsvärde på grund av sin flo-
ra. De diken, som grävts i sluttningskärren, ho-
tar att förändra delar av det värdefulla områ-
det. Det är från naturvårdssynpunkt angeläget 
att dikena läggs igen. Ytterligare dikningar kan 
inte accepteras. 

241 
HÄSTBERG 
PRÄSTVALLEN 
ANDERS VALLSMYRAN 
ANDERS VALLSSLÅTTEN 
- värdefull finnbosättning 
och märkliga myrar 
	GHBZKL 

I/1 
Riks-N 
15 G NV 

Den gamla finnbosättningen Hästberg ligger ca 
350 möhi sydsluttning nedanför Hästberget. 
Byn består av fem gårdar, men trots det avskil-
da läget och fastän egentligt jordbruk inte längre 
förekommer är samtliga gårdar bebodda. En viss 
nybebyggelse och inflyttning förekommer dess-
utom. Trots att jordbruket upphört, hålls od-
lingsmarkerna öppna genom årlig slåtter. Åt-
minstone en av gårdarna, Gammel-Åkers, be-
döms ha ett högt kulturhistoriskt värde. 

Andersvallen söder om Andersvallsmyran 
är en gammal fäbodvall. 
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Andersvallsmyran är en stor och väl 
sammanhållen blandmyr, olik andra myrtyper 
i länet. Mitt i den stora öppna, till synes hori-
sontella myren, samlas breda vattenstråk vari-
från avvattningen sker mot nordost via ett sys-
tem av flarkar och gölar. 

Andersvallsslåtten är ett stort kärrkomplex 
av blöta högstarrkärr, sumpskog och frodiga 
strandkärr. Genom myren ringlar Prästvallsån 
över sandbotten. I ett tio meter brett bälte längs 
ån är vegetationen högvuxen och starkt tuvad, 
dominerad av högvuxna gräs, styltstarr och vi-
den. Här och var längs ån finns lövdungar. Res-
ter efter lador vittnar om den myrslåtter, som 
gett myren dess namn. På flera ställen finns 
sumpskog av gran, tall och lövträd. I myrens 
västra del är skogen på många håll gammal och 
inslaget av torrakor stort. 

I myren finns två märkliga källor, omgiv-
na av intressanta kärrsamhällen med rik flora. 
Här växer bl.a. gullpudra, bäckbräsma, källört 
och gökblomster samt ett stort antal mossor. 
Vid källorna står lador ännu kvar. 

Fågelfaunan på Andersvallsmyran är art-
och individrik. Många arter vadare häckar, lik-
som änder och ett förhållandevis stort antal 
tättingar. Ett stort orrspel räknas till myrens 
begivenheter. Även Andersvallsslåtten uppvisar 
en intressant fågelfauna. 

Hästberg har ett betydande kulturhisto-
riskt värde. Andersvallsmyran avviker från lä-
nets övriga myrar genom sin stora öppna blöta 
myryta och sitt mäktiga system av gölar. An-
dersvallsslåtten är troligen en av Hälsinglands 
största och mest opåverkade slåttermyrar med 
många kvarstående slåtterlador. Den har dess-
utom stora botaniska värden. Båda myrarna 
har ett värdefullt fågelliv. Området är i sin hel-
het av riksintresse för naturvården. Ingrepp som 
påverkar myrarna kan ej accepteras. 

Andersvallsslåtten och Andersvallsmyran 
ingår i Myrskyddsplan för Sverige (nr X11). 

en tid bofast befolkning. Fäboden är vackert 
belägen i sydvänd sluttning, drygt 380 m ö h, 
med milsvid utsikt över mellersta Hälsinglands 
skogslandskap. Vallen vari bruk fram till 1942, 
men hävdades därefter endast sporadiskt med 
fårbete till 1972. Sedan dess har Prästvallen 
brukats aktivt och på traditionellt sätt med fjäll-
kor och getter på skogsbete. 

Den öppna marken kring byggnaderna är 
väl hävdad genom betet. Den intas dels av en 
hedartad vegetation, där stagg och ljung domi-
nerar, dels av friska och fuktiga grässvålar. 
Dessa marker innehåller flera intressanta hävd-
gynnade ängsväxter t ex blåsuga, dvärglummer, 
jungfru Marie nycklar, fjälltimotej, ormrot, stagg 
och en hagvaxingart. 

Prästvallens kulturhistoriska värden är 
höga med väl underhållna byggnader, fastband-
hagar och fägata. Fäboden är av riksintresse 
för kulturminnesvården. Den har också ett högt 
naturvårdsvärde genom den artrika floran, fri-
heten från störande ingrepp och den vackra 
landskapsbilden. 

Prästvallen är lättillgänglig och hålls nor-
malt öppen för besökare. Brukaren erhåller 
NOLA-stöd för den traditionella driften. 

243 
TROLLGRAVEN 
(Hamra) 
- fossil kanjon  

GL 
II/1 
15 E SO  

Trollgraven är en fossil kanjon i Oreälvens flod-
dal, belägen väster om Älvho, nästan på grän-
sen mellan Gävleborg och Dalarna. Trollgraven 
är smal och djup med lodräta klippväggar, ut-
skulpterad direkt ur berggrunden. 

Vässinkoskidammen, som dämmer Oreäl-
ven och bildar det stora Vässinjärvimagasinet, 
har byggts över Trollgraven som dessutom ut-
nyttjas som tappningskanal vid extrema hög-
vattenflöden. 

242 
PRÄSTVALLEN 
(Järvsö) 
- fäbod 
med skogsbete 

KLBF 
I/1 
Riks-K 
15 G NV 

Trots dammen är Trollgraven en intressant 
geologisk bildning utan egentlig motsvarighet i 
länet. Den är av värde som utflyktsmål och stu-
dieobjekt. I denna kanjon fanns tidigare en vär-
defull flora som emellertid förstörts vid senare 
års tappningar. Det är därför främst det geolo-
giska värdet som kvarstår. 

Prästvallen tillhör flera byar i Järvsö socken, 
bl. a. Stene. Den anlades på 1700-talet och hade 
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tas av gles barrskog av gran och tall. Skogen 
är mycket mager och lätt urskogsartad. Ravi-
nen bör lämnas orörd. 

GHBFL 
III/1 
15 E SO 

244  
ORE  ÄLV 
(Hamra) 
- intressant skogsälv 

Ore  älv, ett biflöde till Dalälven, har sina käll-
flöden i Orsa finnmark på gränsen mellan Gäv-
leborg och Dalarna. Älven är starkt påverkad 
av såväl flottledsrensning som vattenreglering 
och kraftverksutbyggnad. 

Den ca sex kilometer långa sträckan mel-
lan Vässinkoski och Noppikoski kraftverk är in-
tressantast ur naturvårdssynpunkt. Här  firms  
flera vackra forsar. Sträckan representerar i 
någon mån övre Oreälvens karaktär före regle-
ringen. Detta är också ett av de få större vat-
tendragen i länet med älvfåra i fast berg. 

Särskilt spännande är området nedströms 
Noppikoski. Älven rinner här genom en smal 
klippdal, omgiven av lodräta klippformationer. 
Detta område är av geologiskt intresse också 
därför att berggrundens sammansättning tyd-
ligt åskådliggörs. Kvartsporfyr överlagrar sedi-
mentbergarter som kvartsit, sandsten och skif-
fer. Platsen används som geologisk exkursions-
lokal. 

Av botaniskt intresse är förekomster av 
blågröe och bergglim på klipphällarna intill äl-
ven. Strandfloran är annars förhållandevis art-
fattig liksom bottenfaunan. Sannolikt är både 
stranden och bottnen starkt påverkade av Väs-
sinjärvis reglering men också av försurning. 
Vattnets pH är drygt 6 och buffertförmågan 
mycket låg. 

Älvens naturvärden grundar sig främst på 
de geologiska och hydrologiska värdena. I älv-
sträckan ingår flera vackra forsar bl. a. det lilla 
fallet vid Noppikoski, vilket tillsammans med 
en allmänt tilltalande och strövvänlig natur ger 
goda förutsättningar för ett givande friluftsliv. 

245 
TALLSJÖBÄCKENS KANJON 
(Hamra)  

Två kilometer före utloppet i  Ore  älv rinner Tall-
sjöbäcken genom en liten kanjonartad ravin. I 
ravinen finns tvärgående skrevor, lodytor, block 
och sluttande hällar. Däremot förekommer inga 
lodräta klippväggar längs bäcken. Området in- 

246 
MYRMOSAIK VÄSTER OM 
SANDSJÖÅN 
	

HGZB 
(Hamra) 
	

II/1 
- stor mosaik 
	

15 F SV 
av myrar 
	 15 F NV 

I ostsluttning mot Sandsjöån utbreder sig en 
flera kvadratkilometer stor mosaik av myrar, 
tjärnar, gölar och fastmark. Myrarna består helt 
av kärr. Särskilt intressant är den rika före-
komsten av backkärr och välutvecklade flark-
kärr med terrassgölar. 

Fågellivet är intressant. Bl.a. förekommer 
flera par gluttsnäppa och grönbena samt häck-
ande tofsvipa och storspov. 

Flera olika typer av kärr är rikt represen-
terade i myrmosaiken vid Sandsjöån. Området 
är ej påverkat av dikning. Dikning eller andra 
åtgärder, som påverkar hydrologin, kan ej til-
låtas. 

247 
	

GHZ 
HEROSO 
	

II/1 
HOLTMYRAN 
	

15 F SO 
(Hamra) 
- blandmyrkomplex 

Heroso avviker från de i trakten allmänt före-
kommande flarkkärren. Myren är ett blandmyr-
komplex, vars centrala del intas av en sträng-
blandmyr med delvis trädbevuxna strängar, 
som avgränsar blöta och delvis vattenfyllda flar-
kar. I en del av flarkama finns öar med mos-
sevegetation - öblandmyr. I synnerhet utmed 
myrens västra sida tillförs myren vatten från 
sidorna via en serie tvärställda dråg, utbildade 
som strängkärr. Myren är i det närmaste helt 
öppen men omges av ett skogbevuxet randpar-
ti. 

Holtmyran norr om Heroso intas av ett li-
tet välutbildat flarkkärr, omgivet av fastmatte-
kärr. 

Fågellivet på de båda myrarna är rikt med 
flera häckande vadararter bl.a. grönbena, glutt- 

GL 
III / 1 
15 E SO  
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snäppa och ljungpipare vilket är sällsynt i Häl-
singland. Från Holtmyran har varfågel noterats. 

Myrarna uppvisar en ovanlig, rikt varie-
rande och intressant hydrotopografi. Fågelfau-
nan är skyddsvärd. Dikning eller andra åtgär-
der som påverkar myren kan inte tillåtas. 

248 
KVARNBERGSMYRORNA 
(Hamra) 
- kärrkomplex 

Detta är ett kärrkomplex, som huvudsakligen 
består av sluttande kärr. Flera små flarkkom-
plex med tydligt aysatta, delvis vattenfyllda flar-
kar ingår. Norr om Svartbäcken finns en stor 
flark med flytande myröar. Myrkomplexet är på 
flera ställen ayskuret av övertvärande fast-
markspartier. Större öppna myrytor saknas. 
Myren har en anmärkningsvärt art- och indi-
vidrik fågelfauna. Det stora antalet vadare är 
särskilt intressant. 

Kvarnbergsmyrorna är opåverkade och av 
särskilt stort värde på grund av sitt rika fågel-
liv. Dikning, som påverkar myrarna, kan inte 
accepteras. Skogsbruk bör bedrivas restriktivt 
och på ett sådant sätt att naturvärdet ej ska-
das. 

249 
HÅVAHÖGSTEN 
	

III/2 
- restberg 	 15 F SV 

Håvahögsten är en isolerad bergknalle, ett s k 
restberg, som reser sig över den omgivande 
bergkullslätten. Berget, som med sin högsta 
punkt når drygt 375 m ö h, är ett markant blick-
fång i landskapet. Gränsen mot Dalarna går rakt 
över berget och bildar ett knä på bergets topp. 

250 
HilVAÅN 
(Hamra) 

Håvaåns vattensystem avvattnar Stor-Hamra-
sjön i  Ursa  finnmark. Avrinningsområdet, 254 
km2, består till drygt tio procent av sjöar. Ån 
domineras av lugnvatten med kortare fors-
sträckor däremellan. Hamrasjön är reglerad. 

Åns vatten är näringsfattigt och svagbuff-
rat. I systemet finns ett gott bestånd av harr 
och öring. 

Den regelbundna förekomsten av utter är 
särskilt värdefull. 

251 	 HGL 
STORTJÄRNEN 
	

II/1 
HÅVAÅN 
	

15 F SV 
- mosaikartat myrkomplex 
med intressant fågelliv 

Med Stortjärnen-Håvaån ayses ett rikt varierat 
komplex av tjärnar, gölar, myrar och fastmark 
i mosaikartad blandning. Det avvattnas främst 
genom Stortjärnsbäcken till Voxnan. Myrarna 
består av plana risdominerade mossar, sluttan-
de kärr och välutvecklade flarkkärr. De senare 
förekommer framför allt mellan Stortjärnen och 
Kottlamm. 

Inom myrkomplexet häckar bl. a. flera par 
gluttsnäppa, sävsparv och videsparv. 

Den utpräglade mosaik av tjärnar, gölar 
och andra myrtyper som präglar Stortjärnen-
Håvaån har ett högt bevarandevärde, i synner-
het som hydrologin är opåverkad och fågel-
skyddsvärdena är betydande. Dikning eller an-
dra åtgärder, som påverkar myrarna, kan inte 
tillåtas. 

252 
	

HGBKL 
HYLSLÅTTERNA 
	

III /1 
- artrik våtmarkstyp Riks-N 
vid Voxnan 	15 F SV 

Hylslåtterna är ett stort flackt kärrkomplex i 
nära anslutning till Voxnan. Det består av pla-
na, ostrukturerade kärrytor med varierande 
översvämningspåverkan. Närmast Voxnan, där 
vattenståndsvariationen och sedimenttillförseln 
är störst, finns ängsartade strandkärr av älv-
ängstyp. Tydliga levUr (älvvallar) finns på flera 
ställen utmed älvstranden. 

Hylslåtterna har uppenbarligen en gång i 
tiden haft stor betydelse för foderförsörjning-
en. Enbart på älvens norra sida finns ett tiotal 
lador. I och med att slåttern upphört har de 
tidigare öppna myrarna koloniserats av upp-
växande tall- och lövskog. En del äldre lövdung-
ar finns också. 

HGZ 
III/1 
15 F SO  

ZH 
II/1 
15 F SV 
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Hylslåtterna representerar en artrik våt-
markstyp, till stor del betingad av älvens na-
turliga vattenståndsvariationer. Myrar av den-
na typ var tidigare viktiga i naturahushållning-
en. Bevarandevärdet är uppenbart, trots att 
dikningar i Hylslåtternas östra del påverkar 
myren. Ytterligare dikningar eller andra åtgär-
der, som påverkar Hylslåtterna, kan inte tillå-
tas. 

Hylslåtterna ingår i riksintresseområdet för 
naturvård utmed Voxnan. 
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Nordans tigs 
kommun 
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Innehållsförteckning 

Sid 
1 HAGÅSEN 	Riks-N, NR 440 

2 STORHAGÅSMYRAN 440 

3 KORPÅSEN 	Riks-N 440 

4 GÄSSMYRAN 441 

5 RITTAS 0 
KÄLLMYRAN 442 

6 MYRAR KRING 
FLOTTANS KÄLLFLÖDEN 442 

7 KLÖVBERGET 	Riks-N, NR 442 

8 GÅSTJÄRNSMYRAN 444 

9 KVARNMYRORNA 444 

10 BUSKAN 444 

11 RIGBERG 444 

12 NORRBÄCK 444 

13 MALUNGSFLU G GEN 445 

14 GULLIKSBERGET 
TROSSNARVSMYRAN 445 

15 HARMÅNGERSÅSEN 
KÖLÅNS DALGÅNG 446 

16 NORMANS 446 

17 GNARPSÅSEN 
VID FRAMSÄNGSÅN 447 

18 BYGGET 447 

19 SÄNNINGSTJÄRNEN 447 

20 SÖRGÅRDEN 448 

21 ÖSTERGÅRDEN 448 

22 VÄSTANSJÖVALLEN 448 

23 ANNÅNS DALGÅNG 449 

24 BODMYRAN 
ÅSVALLEN 449 

Sid 
25 FÅGELMYRAN 449 

26 VALLENBODARNA 450 

27 DYRÅNS KÄLLOMRÅDE 	Riks-N 450 

28 HÄISINGMOSSEN 450 

29 OXSAND 
OXSANDSBÄCKARNA 451 

30 ÅNÄSET 	 NVO 451 

31 TORESNÄS 451 

32 DALBRANDSMYRAN 452 

33 DYRÅN 	 Riks-N 452 

34 HELGMYRAN 
GRÖNSTRANDSMYRAN Riks-N 453 

35 BÄCKSANDSBÄCKEN 453 

36 STORMOSSEN (Dösj ön) 453 

37 ÄLVÅSEN 	 Riks-N 453 

38 LÄNGSTERBODARNA 454 

39 	STORMYRAN  (Hass  elasj ön) 454 

40 KLOVBÄCKEN 454 

41 ODLINGSLANDSKAP MELLAN 
GNARP OCH BERGSJÖ 455 

41a MÖRHÖG 455 
41b TJÄRNÄNGET 455 

42 GRÄNGSJÖBERGET 455 

43 STORMYRAN 
( Grängsj ö) 456 

44 GNARPS D IABASBERG 	Riks-N 456 

45 STORMYRAN (Lunnsj ön) 456 

46 HADDTJÄRNSMYRAN 456 

47  HAD  D ÄNGSÅN 457 

48 KOLNINGSMYRAN 457 

438 



— Nordanstig — 

49 VÅRFISKHARET 	 DSO 
Sid 
457 72 VÅLMYRAN 

Sid 
467 

50 HUNDSÅSMYRORNA 457 73 VÅLMYRKNALLEN 

51 	IGELTJÄRNSMYRAN 457 
Riks-K, (Riks-N) 467 

52 	LÅNGNÄSET 457 
74 TJÄRSVEDSBRINKEN 

BODÅSEN 468 

MOSSAR VID JÄTTENDAL 458 75 SKINNFÄLLSBERGET 468 

53 	ÖVRE BODMYRAN 458 76 INGESARVEN 468 

54 	NEDRE BODMYRAN 458 77 STENÖREN 469 

55 	FINNMYRAN 458 78 NÄSET 469 

56 	BÄLINGSJÖN 
FLÄCKSJÖN 458 

79 LÅNGMYRAN (Harmånger) 469  

57 	BÖLE 458 
80 HARMÅNGERSÅN 

MED HARSJÖN 	Riks-N 469 

58 	STENMYRAN 458 81 ÖRNSKARPEN 

59 	GNARPS VETTBERG 459  
HARMÅNGERSÅNS 
MYNNINGSOMRÅDE 470 

60 	LESKA 	 Riks-N 459 82 Fd IDSJÖN 470 

61 	GRUVBERGET 460 

62 	ANDERS-HANSMYRAN 460 

63 	BREDSTRANDSOMRÅDET 460 

64 	NORDANSTIGSKUSTEN Riks-N 460 
64 a GNARPS MASUGN NR, Riks-N 461 
64 b GRAN 	 NR, Riks-N 461 
64 c LILLGRUND 	DSO,  Riks-N 463 
64 d GNARPSKATEN 	NR, Riks-N 463 
64 e VITORARNA 	NR, Riks-N 463 
64 f NOTHOLMEN 	NR, Riks-N 463 
64 g TJUVÖN 	 Riks-N 464 
64 h JÄTTHOLMARNA 	Riks-N 464 

65 	NORRGIMMA 464 

66 	LÅNGSJÖN 465 

67 	BÅLLEBERGET 465 

68 	BERGSJÖ 465 

69 	TRÖSTENOMRÅDET 465 

70 	STORÖN 466 

71 	FÅFÄNGAN 467 
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1 BZF 2 GHBL 
HAGASEN 1/NR STORHAGASIVAY~ II/1 
- urskog Riks-N 

17 OSV 
- strängkärr med 
rik flora 

17 G SV 

På gränsen mellan Nordanstigs och Ljusdals 
kommuner återfinns ett av länets mest opå-
verkade naturskogsområden. Skogen är skyd-
dad och det nästan 3 km2  stora reservatet är 
utsträckt längs det 525 meter höga berget 
Hagåsens sydsluttning, ned till Siksjöån vid 
bergets fot. Reservatet är mycket varierat både 
med ayseende på terräng, vegetation, skogsty-
per och beståndshistorik. 

Den dominerande skogsmarken utgörs 
av blockiga moränsluttningar med tallskog av 
torr ristyp. Den nordöstra fliken intas dock av 
högproduktiv granskog. 

Kulturpåverkan varierar inom området. 
I norr förekommer i det närmaste orörda tall-
bestånd. Dessa befinner sig så nära urskog-
stillståndet man kan komma i länet. Utmär-
kande är rikedomen på torrakor, lågor och tall-
överståndare. Även den äldsta åldersklassen, 
med träd i åldern 400-500 år, finns represen-
terad. Dessa når brösthöjdsdiametrar upp till 
70, i något fall 80 cm och bär i nästan samtliga 
fall märken efter tidigare skogsbränder, s k 
brandljud vid stambasen. 

Rikedomen på brandskadade träd har 
gjort det möjligt att kartlägga brandhistoriken 
drygt 400 år bakåt i tiden. Sedan 1550-talet 
har 26 bränder berört större eller mindre delar 
av skogen. Särskilt omfattande bränder inträf-
fade 1691, 1790 och 1847 då så gott som hela 
området eldhärjades. Den genomsnittliga 
brandfrekvensen är 42 år, men i vissa delar 
har bränderna återkommit vart 30:e år, d v s 
mer än tre gånger per århundrade. 

Hagåsen hyser också en värdefull fauna 
och flora. 

Naturreservatet har stor betydelse för det 
rörliga friluftslivet. Hagåsen är av riksintresse 
för naturvård.  

Storhagåsmyran ligger på en höjdplatå 470 m 
ö h, omgiven av skogklädda bergsryggar. My-
ren är helt öppen och utgör ett blött strängkärr 
med låga, avbrutna strängar. Detta ger en mo-
saikartad växling av lösbottnar och fastmattor 
i de blötaste delarna. I vegetationen ingår fle-
ra svagt rikkärrsindikerande arter bl.a. tätört, 
dytåg, ullsäv, björnbrodd och lokalt gräsull. Vid 
myrens utlopp i nordväst förekommer också 
kransrams. 

Myrens intressanta hydrotopografi mo-
tiverar tillsammans med den förhållandevis 
rika floran ett högt bevarandevärde.My-
ren får ej dikas. Hänsyn bör tas till områdets 
naturkvaliteter vid skogsbruk i närheten. 

3 
	

KBLF 
KORPÅSEN 
	

I/1 
Riks-N 
17 G SV 

Byn Korpåsen i nordligaste Hälsingland etable-
rades som en finnbosättning omkring 1790. 
Den växte under 1800-talet till den största byn 
i Hassela socken. Som mest fanns 24 gårdar 
och en befolkning på 170 personer. Jordbruket 
baserades på djurhållning och ängen utgjorde 
det dominerande ägoslaget. 

Under 1940- och 1950-talen avfolkades 
byn i snabb takt och 1965 övergavs byn av sina 
sista bofasta innebyggare. De flesta gårdarna 
är i dag rivna, men fem av dem används fortfa-
rande som fritidsbostäder. Ett visst jordbruk 
förekommer i dag vid Lamsås och Laxbo. 

Byn avgränsades förr mot skogen av en 
gemensam gärdsgård. Innanför den utnyttja-
des så gott som all mark för slåtter. Utöver slåt-
terängen förekom smärre odlingar samt s k 
svalar. Bruket av de senare utgjorde ett cirku-
lationsbruk med växelvis odling av vall, havre 
och korn. Mellan de små stenrensade svalar-
na bedrevs hackslåtter med lie. 

Det småskaliga jordbruket och de lokalt 
mycket varierande förhållandena i lutning, 
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Örtrik ängsmark i Korpåsen. 

blockighet, översilning etc har gjort att områ-
det i dag är en mosaik av igenväxande slåtter-
ängar av lundkaraktär, åkertegar och kärr. 

Det forna ängsbruket och områdets spe-
ciella markförhållanden har skapat en särde-
les rik ängs- och lundflora. Särskilt intressant 
är förekomsten av tillbakaträngda ängsväxter 
som fältgentiana, smörbollar, låsbräken och 
brudsporre. Området uppvisar även i övrigt en 
rik flora med förekomster av vårärt, lilj ekon-
valj, tvåblad, kransrams och blåsippa. Några 
hektar mark hävdas fortfarande genom slåtter 
och bete. Dessa marker har en mycket artrik 
flora med bl.a. låsbräken, höstlåsbräken, fält-
gentiana, brudsporre, vårbrodd, fjälltimotej , 
blåsuga, grönkulla och slåtterfibbla. 

Intressanta rikkärr och källkärr förekom-
mer också i områdets södra del. Särskilt 
skyddsvärd flora hyser Lamsåstjärnama. Här 
förekommer bl.a. Kung Karls spira, odonvide, 
gräsull, trindstarr och rariteten myrstarr. 

Korpåsen är i dag stadd i snabb igenväx-
ning. De forna ängsmarkerna har redan till stor 
del övergått till lövlundar och flera av de förr 
vanliga ängsväxterna är i dag på väg att för-
svinna. Den intressanta floran och tidigare  

Foto: Anders Malmborg 

markanvändning gör det särskilt angeläget att 
restaurera åtminstone delar av området. 

Korpåsen har betydelse för friluftslivet, 
speciellt vad det gäller naturstudier. Korpåsen 
är av riksintressse för naturvård. 

4 
GÄSSMYRAN 
- fågelmyr 

ZHG 
II/1 
17 G SO 

Gässmyran är ett drygt 1 km2  stort, flackt 

kärrkomplex som sträcker sig över gränsen mot 
Västernorrland. 

Från Gässtjärnen rinner en bäck söder-
ut genom myren. Myren sluttar på båda sidor 
svagt mot bäcken och flera blöta dråg marke-
rar vattenbanorna. Blöta högstarrkärr utbre-
der sig längs huvudbäcken. Även vide/björk-
kärr förekommer längs vattendragen. 

Gässmyran är helt orörd och har troli-
gen den största öppna myrytan i den nordligaste 
delen av länet. Myrens stora skyddsvärden är 
framför allt motiverade av den intressanta 
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fågelfaunan. Gulärla, sävsparv, grönbena, tra-
na, sångsvan och änder samt troligen fler va-
dare häckar i området. 

Dikningar eller andra ingrepp som kan 
påverka myrarna kan inte tillåtas. Hänsyn bör 
tas till områdets rika fågelliv och förekomsten 
av sångsvan, som är särskilt känslig för stör-
ningar. 

5 
	

HB 
RITTASO 
	

III/ 1 
KÄLLMYRAN 
	

1 7 G SO 
- källkärr 

Myren, som delvis ligger i Västernorrland, är 
ett orört kärrkomplex med källkärr Komplex-
et förefaller intressant och har goda förutsätt-
ningar att hysa en rikare flora. 

Dikning är inte tillåten. Andra ingrepp, 
som kan påverka områdets hydrologi, strider 
mot naturvårdsintresset. 

6 
MYRAR KRING 
FLOTTÅNS 
KÄLLFLÖDEN 

ZBHG 
I/ 1 
1 6 G NO 
17 G SO  

Området kring Flottåns källflöden innehåller 
flera delvis fristående större myrar och många 
mindre. Flera olika myrtyper är representera-
de. Huvudtyperna är mosse, kärr och sump-
skog. Komplexet är hydrologiskt sammanhäng-
ande så tillvida att myrarna avvattnas till Flott-
ån. 

Kärren uppvisar många intressanta och 
i länet mindre vanliga växtsamhällen. Särskilt 
intressant är förekomsten av björkkärr, vide-
kärr, källkärr och anslutande rikkärr. I myr-
kanter, särskilt i komplexets västra del, före-
kommer lavrika sumpgranskogar. 

Flera intressanta arter är representera-
de i myrkomplexens flora. Mest skyddsvärda 
bland kärlväxterna är trindstarr, odonvide och 
källört. Flera krävande kärrmossor ingår ock-
så. Fågelfaunan i de större myrenheterna är 
skyddsvärd. 1981, då området fågelinventera-
des, häckade bl.a. tre par kricka, fyra par en- 

kelbeckasin, nio par grönbena samt flera par 
videsparv, sävsparv och gulärla. Trana och 
sångsvan har också observerats. 

Orördheten, variationen av myrtyper och 
vegetation motiverar tillsammans med de zoo-
logiska värdena höga bevarandevärden. Dik-
ning eller andra åtgärder som påverkar myr-
komplexet kan inte tillåtas. Sumpskogen är 
skyddsvärd och bör sparas. 

Myrarna kring Flottåns källflöden ingår i 
Myrskyddsplan för Sverige (Nr X1). 

7 
	

B 
KLÖVBERGET 
	

I/NR 
- urskog 
	

Riks-N 
16 G NO 
17 G SO 

Skogen på Klövberget är ingen urskog i egent-
lig bemärkelse, men bergets branta otillgäng-
liga delar har påverkats i mycket ringa grad av 
avverkningar de senaste 250 åren. Gränsen 
mellan Gävleborg och Västernorrland korsar 
berget och går rakt genom skogen, som i både 
Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets /Skogs-
styrelsens urskogsinventering getts högsta 
skyddsklass. 

Skogen är en olikåldrig, i det närmaste 
ren granskog. Den är starkt luckig och rik på 
lågor och döda stående träd. I genomsnitt finns 
600 fallna stammar per hektar. Kännetecknan-
de är också den höga boniteten, vilket är myck-
et ovanligt för urskogsartade bestånd. Skogen 
är förhållandevis örtrik. På flera ställen före-
kommer frodig ormbunks- eller högörtsvege-
tation med t ex torta, kärrfibbla och trolldru-
va. Kärlväxtfloran är därför förhållandevis art-
rik och omfattar 110 arter. Kryptogamfloran är 
ännu artrikare. Den höga och jämna luftfuk-
tigheten i kombination med rikedomen på gam-
la och döda träd, murken ved och fuktiga block 
har skapat förutsättningar för en särdeles rik 
och exklusiv  moss-  och lavflora. Ett mycket 
stort antal blad- och busklavar, levermossor 
och bladmossor har påträffats. 

Särskilt anmärkningsvärd är den utrot-
ningshotade granskogslaven långskägg, som 
här har en av sina absolut rikaste förekomster 
I landet. Även bland levermossorna förekom-
mer flera "urskogsarter" (t ex Anastrophyllum 
helleranu.m, Calypogeia succica och Lophozia 
ascendens). 
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Naturskogen på Klövberget, med sina 
skogliga kvaliteter och höga floravärden, är av 
riksintresse för naturvården och skyddad som 
naturreservat. 

8 
GÅSTJÄRNSMYRAN 
- intressant myr 

HG 
III/ 1 
16 G NO  

Myren består huvudsakligen av sluttande 
starrkärr. Kring Gåstjärnarna förekommer även 
plana kärr med omfattande gungflystränder. De 
sluttande kärren är delvis utbildade som 
strängkärr. 

Myren förefaller opåverkad och har en 
tilltalande hydrotopografi. Dikning och andra 
ingrepp som kan skada områdets hydrologi kan 
inte tillåtas. 

9 
KVARNMYRORNA 
- flarkkärr 

Kvarnmyrorna bildar ett komplex av olika ty-
per av sluttande kärr, som avvattnas mot Kölån. 
Utöver vanliga sluttande kärr ingår små back-
kärr och källkärr samt flarkkärr med flarkar 
aysatta i terrasser. Myrarnas vegetation är re-
presentativ för trakten och för myrtyperna. 
Kännetecknande är bl.a. inslaget av rikkärrs-
arter som ängsnycklar, gräsull och dytåg. My-
ren är opåverkad och på fastmarksholmar och 
i myrkanter växer gammal skog. 

Dikning som påverkar myrkomplexet kan 
inte tillåtas. Försiktighet och hänsyn bör råda 
vid avverkningar intill området. 

10 
BUSKAN 
- hackslått och 
öppen hagmark 

Gården Buskan ligger i skogslandskapet 1,5 
km söder om Kölsjön med flera av de gamla 
markslagen kvar i hävd. Omgivet av åkermar-
ker, skog och gårdsmiljö finns ca 3 ha naturlig 
fodermark, som till största delen betas men 
som vissa år delvis hävdas med hackslåtter. 
Tidigare sköttes all liknande mark på gården  

genom slåtter. I dessa marker växer enstaka 
rönnar, någon björk och spridda enar. Fältskik-
tet är artrikt med flera i länet ovanliga ängs-
växter, bl.a. slåtterfibbla, fältgentiana, blåsu-
ga, dvärglummer, kattfot, rödklint, slåtterblom-
ma, fjälltimotej, stagg och ängsnejlika. 

Lador och odlingsrösen finns spridda på 
ängarna. Konstgödsel eller annan allvarlig på-
verkan har aldrig förekommit Gårdens foder-
marker har stora värden vad gäller artrikedom, 
lång kontinuerlig hävd, frihet från störande 
påverkan och inte minst det vackra jordbruks-
landskapet. 

11 
	

BK 
RIGBERG 
	

II/ 2 
- välutvecklad 
	

16 G NO 
ängsflora 

I anslutning till den gamla, högt belägna (ca 
400 m ö h), men numer rivna bosättningen  Rig-
berg,  firms  ett område med intressant flora. 
Marken har på äldre lantmäterikartor beteck-
nats som naturbetesmark. Vegetationen är art-
rik och karaktäristisk för mark som hävdats 
genom bete eller slåtter under lång tid utan 
att plöjas eller gödslas. 

Utmärkande är det rika beståndet av fält-
gentiana och förekomsten av brudsporre och 
andra typiska ängsväxter som ormrot, brud-
borst, stagg, kattfot, prästkrage och vårbrodd. 
Nattviol, låsbräken och fjälltimotej påträffas 
också på Rigberg. 

Rigbergs gamla fodermarker är en rest av 
en artrik och tidigare allmänt förekommande 
vegetationstyp. Det är därför angeläget att 
området hävdas. Gävleborgs botaniska säll-
skap har arrenderat Rigberg av AB Iggesund, i 
aysikt att sköta området på ett för ängsfloran 
gynnsamt sätt. 

12 
NORRBÄCK 
- hackslått 

Norrbäck är en by med ålderdomlig landskaps-
bild där bybefolkningen fortfarande sköter väg-
och dikesrenar med hackslåtter. Mest intres-
sant ur botanisk synpunkt är en vägkant i byns 
östra del med brudsporre, fältgentiana, blåsu-
ga, slåtterblomma, slåtterfibbla, kattfot och 

HGB 
II/1 
16 G NO  

KBL 
IT/1 
16 G NO  KBL 

III/ 1 
16 G NO  
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ängsnejlika. Slåttermarken har slagits så 
länge man mirms, men tidigare var hackslått-
arealerna runt om i byn mångdubbelt större. 
De ca 0,6 ha som ännu slåttas är välhävdade 
och har aldrig utsatts för konstgödselpåverkan 
eller andra störande ingrepp. 

Hackslåttytorna i Norrbäck represente-
rar väl en tidigare vanlig naturtyp som nu är 
sällsynt och därför värdefull att bevara.  

skogen och långskäggsförekomsterna ligger 
helt i Västernorrland. Den yngre granskogen i 
Gävleborgsdelen bildar dock en viktig och vär-
defull skyddszon där på sikt långskägg och 
andra intressanta arter kan etablera sig. 

Skogen på Malungsfluggen är skydds-
värd. Den del som ligger i Västernorrland har 
aysatts som naturreservat. 

13 
14 
GULLIKSBERGET 

BHZL 
II / 1 B 

MALUNGSFLUGGEN 
- granskog 

II/1 
16 H NV 

TROSSNARVS-
MYRAN 

16 G NO 

med långskägg - urskog och värdefull våtmark 
I den äldre granskogen kring Malungsfluggens 
465 meter höga topp växer den utrotningsho-
tade laven långskägg. Där växer också flera säll-
synta levermossor samt ormbunken fjällbrä-
ken (Athyrium dissentifolium) som är sällsynt 
utanför fjällkedjan. 

Berget delas av gränsen mellan Gävle-
borg och Västernorrland, men den äldre gran- 

Den urskogsartade skogen på Gulliksberget är 
i ovanligt ringa grad påverkad av mänsklig ak-
tivitet. Skogen kännetecknas, i likhet med de 
flesta urskogsbestånd, av hög medelålder, 
ojämn åldersfördelning och stort inslag av torr-
rakor och lågor. På de tallskogsklädda morän-
sluttningarna förekommer relativt gott om gro-
va 300-400-åriga tallöverståndare. Brandspår 

Gulliksberget.  Foto: Peter Ståhl. 
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visar att skogen brunnit upprepade gånger se-
dan början av 1700-talet. 

Skogen på Gulliksberget är inte fri från 
spår efter avverkningar men dimensionsav-
verkning efter vanligt mönster har inte före-
kommit, vilket är mycket sällsynt. De grövre 
träden stämplades omkring 1930 men avverk-
ningarna genomfördes aldrig. 

Trossnarvsmyran, som ligger i anslutning 
till berget och den gamla skogen, innehåller 
bl.a. frodiga högstarrkärr med videbuskage i 
anslutning till rinnande vatten. På myren häck-
ar flera vadararter, bl.a. gluttsnäppa. 

Hela området måste tillmätas stora be-
varandevärden. Gulliksbergets urskogsartade 
skog är påverkad i ovanligt ringa grad, natur-
ligt avgränsad och, trots den begränsade stor-
leken, förhållandevis varierad. Skogen är 
skyddsvärd. Dikningar som påverkar Tross-
narvsmyran kan inte tillåtas. Gulliksberget är 
värdefullt som studieobjekt och utflyktsmål. 

15 
HARMÅNGERSÅSEN 
KÖLÅNS DALGÅNG 
- värdefulla geologiska 
bildningar längs ån 

GLH 
III/ 2 
16 G NO  

Väster om Ässjö framträder Harmångersåsen 
tydligt. Åsen följer Kölåns dalgång och är tyd-
ligt getryggsformad i områdets sydöstra och 
nordvästra del. Där emellan är åsen betydligt 
flackare och mindre framträdande. Ett par 
grustag finns i åsen. Mest störande är grus-
täkten vid Gryms i Ässjö. 

Kölån faller på denna sträcka från 195 
till 130 m ö h och är i den nedre delen rik på 
småforsar. I områdets nordvästra del är ån dä-
remot lugnflytande med ett välutvecklat kilo-
meterlångt meanderavsnitt. 

Kölåns vatten har goda pH- och alkalini-
tetsförhållanden och måttligt humusinnehåll. 
I bottenfaunan påträffas bl.a. flera försurnings-
känsliga eller renvattenkrävande sländor och 
skalbaggar. 

Kring Kölåns mynning i V Ässjösjön  firms  
ett värdefullt strandkärrskomplex - ett delta i 
miniformat med meanderslingor, strandvallar 
och tydliga vegetationszoneringar som visar 

Kölån. 	 Foto: Peter Ståhl. 

på en komplex samverkan mellan å och sjö. 
En ovanlig våtmarkstyp av stort geologiskt vär-
de. 

På grund av de geologiska värdena i 
Kölåns dalgång bör grustäkt undvikas på de 
ställen där Harmångersåsen är tydligt framträ-
dande. Dikningar som påverkar strandkärret 
vid Ässjö kan inte tillåtas. 

16 
NORMANS 
- hackslått 
och öppen hagmark 

Normans tillhör byn Gräsåsen. På gården  firms  
rester kvar av de forna fodermarkerna, sam-
manlagt 0,8 ha fördelade på dels en öppen 
hagmark, dels en hackslåttyta. Hagen hävdas 
väl genom bete med får vilka även betar en 
närliggande betesvall. Ängen lieslås varje år 

KB 
III / 1 
16 G NO 
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men höet har hittills oftast fått ligga kvar. På 
ängen finns några spridda granar och rönnar 
samt en liten dunge av samma trädslag. Några 
odlingsrösen finns också spridda i hackslått-
ens ängsmark. 

I hagmarken finns de vanligare ängsväx-
tema men hackslåttens flora är desto mer art-
rik. Här finns bl. a. låsbräken, fältgentiana, 
dvärglummer, slåtterblomma, stagg, ormrot och 
en rik förekomst av brudsporre. Konstgödsel 
har aldrig använts i fodermarkerna. 

Främst är det artrikedomen, den konti-
nuerliga hävden och förekomsten av både slåt-
ter- och betesmark som gör att Normans fo-
dermarker har ett högt bevarandevärde. Ängs-
marken har dock på senare år hävdats alltför 
svagt vilket lett till en begynnande igenväxning. 
Hävden bör därför intensifieras och det fram-
tida underhållet säkerställas. 

17 
GNARPSÅSEN 
VID FRAMSÄNGSÅN 
- lång markerad 
getryggs ås 

GHL 
II/ 1 
16 G NO  

Nordväst om Mörtsjön, i Framsängsåns mar-
kerade dalgång, löper Gnarpsåsen kontinuer-
ligt getryggsformad i ca 4 km. Åsen är här 5-
20 meter hög med småpucklar på krönet och 
omgiven av ca 4 meter mäktiga sandsediment. 
Vid Sörbodarna har den 20 meter höga huvud-
ryggen en lägre parallellrygg i sidan. Åsen och 
dess markanta getryggsform framträder särskilt 
tydligt i områdets södra del där den, förutom 
av ån, också avgränsas av den långsträckta 
Rödvallsmyran. 

Rödvallsmyran är ett plant högstarrkärr 
som via ett avbrott i åsen troligen står i kon-
takt med Framsängsån vid högvatten. Myren 
är öppen och mycket blöt i de centrala delarna. 
Myren, som avviker från de i trakten domine-
rande kärrtyperna, har sannolikt varit en vik-
tig slåttermyr. Framsängsån har ett rent vat-
ten med goda pH- och alkalinitetsvärden. 

Frånsett en liten täkt i södra delen är 
åsen ovanligt väl bibehållen. 

Åsens markanta form, orördhet och den 
tilltalande landskapsbilden ger området bety-
dande bevarandevärden. Dikning, som påver-
kar myren, eller täktverksamhet kan inte tillå- 

tas. Skogsbruk bör bedrivas med särskild hän-
syn till landskapsbilden och aktsamhet om de 
höga geologiska värdena. 

18 
BYGGET 
- hackslått 

Bygget tillhör de glest liggande gårdarna i 
skogslandskapet nordost om Hassela. Nära 
gården finns en liten hackslått på 0,3 ha. I 
ängen växer enar och enstaka granar men ing-
et egentligt trädskikt. 

Fältskiktsfloran innehåller en lång prov-
karta på för länet intressanta ängsväxter, t ex 
fältgentiana, brudsporre, låsbräken, dvärglum-
mer, slåtterblomma, blåsuga, kattfot och sand-
viol. Hackslåtten, som ursprungligen hävda-
des med lieslåtter, betades under många år av 
nötkreatur, men har en kortare period varit 
ohävdad. 

Hackslåtten vid Bygget är väl värd att be-
vara genom den intressanta och artrika floran. 
Det framtida underhållet bör därför säkerstäl-
las. 

19 
SÄNNINGSTJÄRNEN 
- isälvsformationer 
i anslutning till 
Gnarpsåsen  

Gnarpsåsen är huvudsakligen och primärt av-
satt under isen i en central isälvstunnel med 
sidotunnlar. I det kraftigt kuperade bergkull-
landskap som omger Gnarpsåsen, har den slut-
liga aysättningen av isälvsmaterialet skett kring 
den uppspruckna kanten av en isolerad is-
tunga. Detta förklarar det stora antalet åsgro-
par vilka bildades när inbäddade isrester smäl-
te bort. Påbyggnaden av isälvsediment har del-
vis pågått upp till HK (högsta kustlinjen) som i 
området nivåbestämts till 254,5 meter. Många 
åsgropar intas av myrar eller sjöar av vilka 
Sänningstjärnen är den största. 

Området innehåller flera intressanta is-
älvsformationer. Själva Gnarpsåsen framträder 
tydligast vid Remåsen i den östligaste delen, 
där tre markant getryggsformade åsryggar lö-
per samman till en bred huvudås. Vid Östan- 

KB 
III / 1 
16 H NV  

GL 
II/ 2 
16 H NV 
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20 
SÖRGÅRDEN 
- öppen hagmark 

KBL 
III/1 
16 H NV 

Sörgården ligger centralt i Malungens by. Vid 
gården finns en betesmark med ca 1 ha öppen 
hagmark men också några aysnitt gamla be-
tesvallar. Marken är plan med blott enstaka 
stenblock i ytan. Några björkar och enbuskar 
finns spridda i området. I fältskiktet förekom-
mer låsbräken, fältgentiana, dvärglummer, 

— Nordans tig — 

tjärn är ryggarna helt uppbrutna av stora och 
små åsgropar. Öster om Sänningstjärn finns 
sammanlagt minst ett 50-tal åsgropar. Områ-
det avgränsas mot söder av Rembäckens djupt 
nedskurna ravin. 

Väster om Sänningstjärnen finns ett lik-
nande område med flera åsryggar som oregel-
bundet slingrar sig fram mellan djupa dödis-
gropar. Dödisgropama intas delvis av tjärnar 
som med något undantag saknar av- och till-
lopp. Vattenutbytet sker därför främst genom 
infiltration. 

Norr om Sänningstjärnen förekommer 
stora sandavlagringar. Intressantast är delen 
mellan landsvägen och Bygget som bildar ett 
kittelfält, d v s ett isälvsdelta med talrika gro-
par efter bortsmälta isstycken. Terrängen är 
kraftigt småkuperad av djupa dödisgropar som 
avgränsas av branta ryggar och kullar. De hög-
sta delarna bildar en tydlig platå, vilket visar 
att sedimentationen pågått upp till den dåva-
rande havsnivån. 

Åsavsnittet är som helhet inte särskilt 
starkt påverkat av grustäkt. Vid landsvägen 
norr om Mösstjärnen, vid Östantjärn och NO 
Bygget har dock delar av formationerna ska-
dats. Täktverksamheten är nu till större delen 
ayslutad. 

Isälvsavlagringarna kring Sänningstjär-
nen är den kanske intressantaste delen av 
Gnarpsåsen. Den komplexa karaktären och 
rikedomen på åsgropar och andra ytformer ger 
betydande geologiska värden. Formationerna 
är av stor betydelse för tolkningen av inlands-
isens aysmältning i trakten. 

Någon ytterligare täktverksamhet bör 
inte tillåtas i åsen. Även vid annan verksam-
het, t ex skogsbruk, bör stor hänsyn tas till de 
intressanta ytformerna.  

fläckigt nyckelblomster, kattfot, stagg och orm-
rot. 

Hagen har varit kontinuerligt betad se-
dan mycket länge. Vid inventeringstillfället 
1987 inskränkte sig betet till tre-fyra får. Det 
svaga betestrycket har troligen på kort sikt gyn-
nat artrikedomen, men på lång sikt hotar mar-
ken att växa igen. Det finns ingen påverkan av 
konstgödsel men markerna genomkorsas av 
några mindre diken. 

Lång hävdkontinuitet samt artrik och re-
presentativ vegetation och flora gör att hagen 
vid Sörgården bör bevaras. Värdet dras ned 
något av den litet för svaga hävden och stör-
ningarna från dikena. Det framtida underhål-
let bör säkerställas. 

21 
ÖSTERGÅRDEN 
- träd- och 
buskbärande 
hagmark 

KB 
III/1 
16 H NV 

Till Östergården, också i Malungens by, hör två 
skilda träd- och buskbärande hagmarker, to-
talt ca 1 ha. I hagarna växer tall och björk och 
i buskskiktet finns späda gran och björkplan-
tor. Hagen har en välutvecklad ängsflora med 
bl.a. fläckigt nyckelblomster, kattfot, ormrot, 
ängsskallra och stagg. 

Hagmarken har en historia som hack-
slått. Under en period på 1970-talet var den 
ohävdad men betas nu av får. Hagen ingår som 
en del i ett större betesområde med betesval-
lar och skog. Vissa delar av naturbetesmarken 
förblir obetade vissa år. Marken har aldrig 
konstgö dslats . 

Östergårdens betesmarker är värdefulla 
genom den artrika floran och friheten från stö-
rande ingrepp, men hävden är något för svag. 
Hävden bör därför intensifieras och det fram-
tida underhållet säkerställas. 

22 
VÄSTANSJÖ VALLEN 
- fäbodvall 

KBL 
11/2 
16 H NV 

Västansjövallen är en ovanligt stor och välbe-
varad fäbodvall med anor från 1700-talet. Val- 
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len består av ett 20-tal byggnader, placerade 
runt tunet. 

På Västansjövallen hävdas en äng genom 
slåtter. Här växer hävdgynnade fältskiktsarter 
som stagg, fläckigt nyckelblomster, ängsskall-
ra, ängsnejlika, ormrot och backruta. Dessut-
om den likaså hävdgynnade och sällsynta orm-
bunken topplåsbräken. 

Vallen och ängsmarken bör av natur-
vårds- och kulturhistoriska skäl bibehållas i 
ett så ursprungligt skick som möjligt. Den fram-
tida hävden av ängen bör säkerställas. 

23 
ANNANS DALGÅNG 
- med mäktiga 
isälvssediment, 
raviner och meanderavsnitt 

Nedströms Annsjön är Annån nedskuren i 
Gnarpsåsens mäktiga isälvssediment. Isälvs-
formationerna följer dalgången i hela sin 
sträckning. I det aktuella området framträder 
åsen tydligast strax väster om Gällstavallen. 
Här förekommer också låga parallellåsar. Vid 
Järnmon och öster om Annsjön rinner ån i en 
bred dalbotten, omgiven av branta ravinsidor. 
Anslutande bäckar och källflöden har skurit 
ut branta sidoraviner. Vackert utbildade me-
anderpartier förekommer på flera ställen. 

Utmed ån växer strutbräken och lunds-
tjämblomma. Bäver har etablerat sig i vatten-
draget. 

Annån har en bottenfauna med försur-
nings- och föroreningskänsliga arter och kan 
betraktas som opåverkad av försurning och 
föroreningar. Ån har värderats som ett mycket 
bra öringvatten. 

Grustäkt har bedrivits i områdets södra 
del. Särskilt störande är det stora grustaget vid 
Järnmon.. 

Annådalens geologiska och hydrologiska 
värden är betydande. Det är särskilt viktigt att 
miljön kring ån lämnas orörd och att täktverk-
samhet inte tillåts i hittills opåverkade delar 
av åsen. 

24 
BODMYRAN 
ÅSVALLEN 
- koncentrisk mosse, 
välbevarad fäbodvall 

GHBKL 
I/1 
16 H NV  

Bodmyran är en välvd, koncentrisk mosse om-
given av breda laggkärr. Det skogsbevuxna 
mosseplanet uppvisar tydliga, cirkelformigt 
orienterade strängar och höljor. Kring mossens 
centrum  firms  två djupa gölar. Laggkärren är 
delvis utbildade som strängkärr. Bodmyran har 
en både intressant och märklig topografi och 
är en av landets nordligaste koncentriska mos-
sar. Norr och öster om Bodmyran finns också 
en serie kraftigt sluttande kärr. I dessa back-
kärr växer rikligt med björnbrodd, som här upp-
träder ovanligt långt österut. Långmyran norr 
om Bodmyran är en välvd, excentrisk mosse. 

I anslutning till Bodmyran ligger en stor 
och ovanligt väl bibehållen fäbodvall - Åsvallen. 
Vallen är helt öppen och de många små inhäg-
nade vallstugorna är i gott skick. Bodmyran och 
omgivande myrar utnyttjades med säkerhet 
som fodermarker under fäboddriften. Det finns 
således ett natur- och kulturhistoriskt intres-
se av att bevara både vallen och de kringlig-
gande myrarna. 

Dikningar eller andra ingrepp, som på-
verkar mossen eller mossens omgivningar, stri-
der mot naturvårdsintresset och kan därför inte 
tillåtas. Skogen på myrarna bör undantas av-
verkning. Hänsyn till naturvårdsvärdet bör tas 
vid skogsbruk i övriga delar av området. 

Bodmyran ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige (Nr X2). 

25 
FÅGELMYRAN 
- excentrisk mosse 

Fågelmyran, en liten orörd excentrisk mosse, 
ligger på en platå mellan två berg. Mossen är 
svagt välvd och representerar en övergångstyp 
mellan excentrisk och koncentrisk mosse. 

Myren har ett vetenskapligt värde som 
referens till många andra intressanta mossar i 
trakten. Dikning som påverkar myren kan inte 
tillåtas. 

GHL 
111/2 
16 H NV  

GH 
111 /1 
16 H NV  

449 



— Nordanstig — 

KFL 
11/2 
16 H NO 

26 
VALLENB 0 DARNA 
- fäbodvall 

Vallenbodarna är en av länets största och bäst 
bevarade fäbodar. Fäboden, som hör till Vall-
ens by i Gnarp, var i drift från 1790-talet, då 
den första vallstugan byggdes, fram till 1950-
talet. Vårflyttningen till fäboden, den s k bo-
föringen, skedde på Svantedagen 10 juni. 
Omkring 10-15 september flyttade man hem 
igen. 

Som mest fanns 17 stugor, 23 fäjs samt 
stallar och gethus. Dessa förföll dock delvis 
sedan vallbruket upphört. Vallen restaurera-
des 1969 och 13 stugor med tillhörande uthus 
finns nu bevarade. 

Fäbodvallen har stora kulturhistoriska 
värden men den är också intressant ur natur-
vårdssynpunkt då vallen vittnar om tidigare na-
turutnyttj ande. Vallen är också av betydelse 
för friluftslivet. 

27 
	

BHG 
DYRÅNS 
	

1/2 
KÄLLOMRÅDE 
	

Riks-N 
- värdefulla myrar 
	16 H NO 

och rik växtlighet 

I det kraftigt kuperade landskapet söder om 
gränsen mot Medelpad finns Dyråns och Galt-
strömmens källflöden - många små bäckar som 
slingrar sig ned efter sluttningarna och efter 
hand samlas till allt större vattendrag. Områ-
det består till större delen av fastmark men 
innehåller också ett stort antal mindre myrar. 
Smärre ingrepp har gjorts i hydrologin. 

I Dyråns källområde är den stora diver-
siteten av myrtyper av stort vetenskapligt in-
tresse. Följande myrelement finns represente-
rade: koncentrisk mosse, excentrisk mosse, 
backkärr, strängkärr och flarkkärr. Den lilla 
koncentriska mossen Dammyran, med ett väl-
utvecklat gölsystem, är en av landets nordli-
gaste högmossar av detta slag. 

Berggrunden består av diabas som gett 
upphov till en rik och intressant vegetation. 
På några ställen finns välutvecklade rikkärr  

som är utbildade som strängkärr eller flark-
kärr. Dessa är både med ayseende på hydroto-
pografi, vegetation och flora mycket skydds-
värda. Floristiskt är den rika förekomsten av 
den nordvästliga rikkärrsarten björnbrodd till-
sammans med axag och den sydliga brunagen 
särskilt spännande. Det är tveksamt om dessa 
växer tillsammans i någon annan del av länet. 

Längs bäckarna finns i regel en rik ört-
flora med bl.a. torta, olvon och tibast. Liknan-
de lundvegetation uppträder också vid foten 
av små diabasbranter och här och var efter 
bergssluttningarna där basiskt grundvatten 
tränger fram eller genomsilar marken. Förut-
om ovannämnda arter förekommer här bl.a. 
vildväxande lönn, tvåblad, skogsknipprot, get-
rams, trolldruva, blåsippa, stenbär och piprör 
samt lokalt kransrams som här har en av sina 
östligaste förekomster i landet. 

Genom den intressanta kombinationen 
av var för sig skyddsvärda myrtyper, vegeta-
tionstyper och arter måste området som hel-
het tillskrivas mycket stora vetenskapliga och 
naturgeografiska värden. Det är av särskild be-
tydelse att området bevaras hydrologiskt in-
takt. Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till 
naturvården och till områdets känsliga hydro-
logi. Särskilt stor varsamhet bör iakttagas vid 
skyddsdikning och vid avverkning intill bäck-
ar. Dikning som påverkar myrar och våtmar-
ker kan inte tillåtas. 

Dyråns källområde är, tillsammans med 
Helgmyran-Grönstrandsmyran (Nr 33) och 
Dyrån (Nr 34), av riksintresse för naturvård. 

28 
HÄLSINGMOSSEN 
- välutvecklat 
strängkärr 

HG 
II/1 
16 H NO 

Hälsingmossen på gränsen mellan Hälsingland 
och Medelpad har en mycket intressant  hydro-
topografi med välutvecklade sträng- och flark-
kärr. Komplexets centrala del intas av ett stort 
strängkärr med ett tätt system av låga, något 
vågiga, men absolut parallella strängar. Detta 
är ett av de största och bäst utvecklade sträng-
kärren efter hela länskusten. 

Dikning är inte tillåten. Andra ingrepp 
som kan skada områdets hydrologi är ofören-
liga med naturvårdens intressen. 
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29 30 ZHBF FGB 
OXSAND II/1 ÅNÄSET II /NVO 
OXSANDS13ÄCKARNA 16 H NO  - udde i Hasselasjön 16 G NO 
- sandstrand och 
intressanta småvattendrag 

Oxsand är en grund haysvik med en 450 me-
ter lång inbjudande sandstrand, mot norr av-
gränsad av Oxsandshällan med tydliga isräff-
lor. Ovanför stranden vidtar ett stort öppet 
sandfält med enstaka tallar och sparsam hed-
artad växtlighet. Mellan sandstranden och 
sandfältet löper en strandvall med de för Norr-
landskusten karaktäristiska sandväxterna 
strandråg, strandärt och saltarv. I skogskan-
ten ovanför sandfältet finns ett sommarstuge-
område. 

I viken mynnar inte mindre än fem små 
vattendrag. De minsta är dock bara periodvis 
vattenförande. Alla utom den nordligaste bäck-
en är tydligt nedskurna i sanden och bredast 
innanför själva mynningen. Trots den låga vat-
tenföringen går haysöring upp för att leka i de 
två största bäckarna. Den allra största - Ox-
sandsbäcken - med källflöden i Hälsingmossen 
vid gränsen till Västernorrland, har ett starkt 
ringlande lopp och är helt opåverkad av dik-
ning. Bäcken, med ett rikt bestånd av små-
öring, har sandiga-steniga bottnar som väl läm-
par sig för lek. Bäcken kantas dessutom av en 
frodig och artrik örtflora. Detsamma torde gäl-
la den andra större bäcken i området, södra 
Oxsandsbäcken. 

Området har hydrologiska (orörda vatten-
drag), botaniska (välutbildad och för Norrlands-
kusten representativ sandstrandsvegetation) 
och zoologiska värden (lekvatten för öring). 
Oxsand har som badplats och friluftsområde 
också rekreativa värden även om allmänhetens 
tillträde begränsas av en vägbom. 

Det är viktigt att vattendragen inte föro-
renas och att vandringsvägarna för fisk inte 
blockeras. Vid avverkning bör en kantzon spa-
ras längs bäckarna. Det är också önskvärt att 
det öppna sandfältet undantas från fritidsbe-
byggelse. 

Ånäset består av en skarpt markerad rullstens-
ås som bildar en ca 1 300 meter lång udde i 
Hasselasjöns nordvästra del. Udden är en del 
av Harmångersåsen. Förutom några mindre, 
igenväxande odlingslotter och våta, buskiga 
strandängar är udden helt skogklädd. Åskrö-
net bär äldre tallskog av varierande slutenhet. 

Markvegetationen är örtrik. Rent lund-
artade partier förekommer lokalt. Särskilt in-
tressant är förekomsten av skogsklocka och 
Kung Karls spira. Vegetationen på de våta 
strandängarna består huvudsakligen av starr 
med kråkklöver, fackelblomster samt något 
bladvass. Gråal- och videbuskar samt åkerbär 
och frossört är vanliga. 

Längs krönet löper en sämre enskild kör-
väg, vilken numera betjänar vattentäkten för 
Hassela tätort. Vägen löper ut på Ånäsets ytt-
re sydöstra del. Detta område har tidigare tjä-
nat som angörings- och materialupplag i sam-
band med flottningen. 

Ånäset har stort värde för friluftslivet i 
trakten. Med anledning av detta och på grund 
av den intressanta geologin och floran har Ånä-
set aysatts som naturvårdsområde. Ängs-
markerna skall vårdas genom årlig slåtter el-
ler bete. 

31 
	

KB 
TORESNÄS 
	

III/1 
- hackslått 
	

16 H NV 

Toresnäs är den ena av två gårdar vid Annsj öns 
södra strand. Till gården hör några små häv-
dade hackslåttytor, sammanlagt 0,8 ha, som 
saknar såväl träd- som buskskikt. På de två 
östligaste ängarna finns förutom bestånd av 
fältgentiana också rödklint, fjälltimotej, katt-
fot, stagg, pillerstarr och rikligt med ormrot. 
En ängslada finns i närheten av ängsmarken. 

Ängarna började slås på 1800-talet med 
lie. Nu lieslås endast de båda östligaste ytor-
na, medan övriga delar slås med traktor och 
slåtterbalk. Alla ytor är i god hävd och opåver-
kade av konstgödsel eller andra störande in- 
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grepp. De lieslagna ängarna, där slåttern sker 
senare, har dock en mer välutvecklad ängsflo-
ra. 

Ängsmarken vid Toresnäs har ett högt 
bevarandevärde genom kontinuerlig hävdhis-
torik, gott hävdtillstånd, artrik flora och frihet 
från störande ingrepp. Hävden av ängarna bör 
säkerställas. 

32 
DALBRANDSMYRAN 
- mosse med 
intressant 
hydrotopografi 

GHBL 
I/1 
16 H NV 

Dalbrandsmyran har en avvikande och ovan-
ligt komplicerad hydrologi. Myren är samman-
satt av laggkärr och mosseplan. Mosseplanet 
är glest trädbevuxet och tvärbandat av raka, 
parallella strängar. De breda laggkärren är ock-
så tvärbandade då de delvis är utbildade som 
strängkärr. 

Kombinationen av välutvecklade mosse-
strukturer och strängade laggkärr samt den 
ovanliga hydrologin och myrens överlag egen-
artade beskaffenhet motiverar högsta skydds-
klass. Dikning som påverkar myren kan ej til-
låtas. Myrskogen bör ej avverkas. 

33 
	

ZHBF 
DYRÅN 
	

I/1 
- åsystem med 
	

Riks-N 
opåverkad hydrologi 16 H NO 
och värdefullt 
fiskbestånd 

Dyrån rinner ut i havet vid Dyråsand. Medel-
vattenföringen vid utloppet är ca 0,5 m3/s. Ån 
är sedan gammalt känd som ett bra lekvatten 
för haysöring. Det är osäkert hur långt upp 
havsöringen vandrar, men lämpliga aysnitt för 
lek finns i hela vattensystemet. Med förgrening-
ar är det mer än 25 km långt. I ån finns också 
goda stammar av bäcköring samt stora mäng-
der stensimpa och sparsamt med abborre, gäd-
da och elritsa. 

Ån har till större delen kvar sitt naturli-
ga lopp, särskilt i de övre delarna, uppströms 
E4, där ån och dess biflöden ringlar fram över  

sandbottnar och bitvis är nedskurna i djupa 
raviner. I Dyråns övre delar har bl.a. kambrä-
ken påträffats. Förutsättningarna att påträffa 
en rik flora utmed ån måste anses vara goda. 

Dyråns bottenfauna karaktäriseras av 
stor art- och individrikedom med många för-
surningskänsliga arter, bl.a. en liten ytterst för-
surningskänslig sötvattenmärla. Åns vattenke-
mi påverkas av källområdets lättvittrade berg-
rund varför såväl pH som alkalinitetsvärdena 
är höga. pH-värdet understiger sannolikt ald-
rig 6,0. Dyråns stora värden ligger i åns opå-
verkade lopp och funktion som reproduktions-
område för såväl haysöring som bäcköring. 

Övre Dösjön, som Dyrån rinner genom, 
är en god fågellokal. Sjön är bara vattenfylld 
några veckor om våren samt efter intensiva 
höstregn. Den stora öppna sankmarken drar 
då till sig många häckande och rastande fåg-
lar. Trana, gräsand, vigg, enkelbeckasin och 
grönbena är regelbundna häckfåglar. Bland 
rastande arter märks sångsvan, bläsand, svart-
hakedopping, gluttsnäppa samt mer sporadiskt 
stjärtand och salskrake. Sjön har också en viss 
betydelse som ruggningslokal för änder. 

Dyråsand är en 300 meter lång sand-
strand vid Dyråns mynning. Innanför stranden 
finns ett öppet sandfält, avgränsat av några 
branta klippor vid Dyråsbergets fot samt av den 
blockiga Svartudden i norr. Växtligheten är 
hedartad och representativ för både Nordan-
stigskusten och sandområden efter Norrlands-
kusten. Närmast stranden domineras vegeta-
tionen av strandråg, strandärt och saltarv. 
Dyråsand är ur landskapsbildssynpunkt myck-
et tilltalande och har betydande rekreativa vär-
den. 

För att kunna bibehålla naturvärdena är 
det nödvändigt att dikningar, som påverkar 
Dyrån, inte tillåts och att inga vandringshin-
der uppförs. Det är också viktigt att särskilt 
värna om åns vattenkvalitet. Skogsbruk bör be-
drivas med försiktighet och med hänsyn till de 
stora naturvärdena, så att t ex erosionsskador 
inte uppkommer i ravinerna. En skyddande 
skogsbård bör bibehålles längs ån. Ingrepp som 
kan verka störande på fågellivet i Dösjön eller 
på sikt kan påverka sjöns betydelse som rast-
och häcklokal bör undvikas. 

Dyrån är, tillsammans med Dyråns 
källområde (Nr 19) och Helgmyran-Grön-
strandsmyran (Nr 33), av riksintresse för na-
turvården. 
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34 GHB 36 GH 
HELGMYRAN II/ 1 STORMOSSEN III/ 1 
GRÖNSTRANDS- Riks-N (Dösjön) 16 H NO  
MYRAN 16 H NO - koncentrisk mosse 
- komplex av olika 
typer av mossar och kärr 

Helgmyran-Grönstrandsmyran bildar ett flikigt 
och delvis uppsplittrat myrkomplex med en rik 
provkarta på länets olika myrtyper. Här finns 
plana mossar, strängkärr och flarkkärr samt 
en koncentrisk mosse övergående i en excent-
risk mosse. De ingående myrelementen är både 
välutvecklade och helt opåverkade vilket ger 
området mycket stora vetenskapliga värden. 

Dikning som påverkar myrarna kan inte 
tillåtas och området bör undantas från avverk-
ning. Skogsbruk intill myrarna bör bedrivas 
med försiktighet och hänsyn tas till de stora 
bevarandevärdena. Tillsammans med Dyråns 
källområde (Nr 19) och Dyrån (Nr 34) är Helg-
myran-Grönstrandsmyran av riksintresse för 
naturvården.  

Myren är, namnet till trots, en av länets mins-
ta mossar av koncentrisk typ. Den är en hög-
mosse i miniformat med lagg, bred och tydligt 
aysatt kantskog samt ett litet öppet mosseplan 
med en göl. 

Stormossen, som är helt opåverkad, är 
en av landets nordligast belägna mossar av 
koncentrisk typ. Dikning eller andra åtgärder 
som påverkar myren kan inte tillåtas. Skogs-
bruk i anslutning till myren bör bedrivas med 
hänsyn till naturvärdena. 

37 
	

FBL 
ÄLVÅSEN 
	

1/2 
- berg med 
	

Riks-N 
intressant flora, 	16 G NO 
friluftsområde 	16 H NV 

35 
BÄCKSANDSBÄCKEN 
- lekvatten 
för havsöring 

ZHB 
II/1 
16 H NO 

Älvåsen bildar ett stort bergmassiv som reser 
sig brant från Hasselasjön 120 m ö h till 450 m 
ö h. Mitt på berget ligger Älvsjön, omgiven av 
ett tiotal toppar högre än 400 m ö h. Högst av 
dessa är Luråsen, som nästan når 500 m ö h. 

Bäcksandsbäcken anses vara en bra havsör-
ingsbäck med sand-, grus- och blockbottnar, 
åtminstone i de nedre delarna - bottnar som 
väl lämpar sig för lek. Förekomst av haysöring 
har bekräftats vid provfiske i bäcken 1984. 

Med undantag för en sträcka vid odlings-
markerna kring Fågelharen och Toppbodarna 
har bäcken kvar sitt naturliga lopp till källflö-
dena ca 5 km innanför kusten. Kring bäckens 
mynningsområde vid Bäcksand finns en 200 
meter långsandstrand. Här växer bl.a. strand-
ärt och saltarv. På det hedartade sandfältet inn-
anför stranden förekommer också höstlåsbrä-
ken (Botrychium multyldum). 

Bäcken har sitt huvudsakliga värde som 
lekområde för öring. Det är därför viktigt att 
bäcken inte förorenas och att det naturliga lop-
pet bibehålls. Vid avverkning bör en skydds-
kappa lämnas längs ån. 

Berget intas av granskog samt numera 
också ganska stora arealer hyggen. Inslag av 
björk och rönn förekommer och ger p g a höjd-
läget en viss fjällskogskaraktär åt berget. 

Älvåsen har stora vetenskapliga natur-
värden. Av särskilt intresse är förekomsterna 
av den utrotningshotade laven långskägg. På 
Nyvallsberget, inom komplexet, finns en rik 
långskäggsförekomst med flera vackert drape-
rade granar. Även längs Luråsens ostsluttning 
förekommer långskägg på några ställen. 

Fuktig granskog med högvuxen under-
vegetation av ormbunkar är en förhållandevis 
vanlig skogstyp i massivet. På Nipåsen är den-
na skogstyp speciellt vackert utbildad. På Lur-
åsen växer fjällbräken (Athyrium dissentifolium), 
en i länet mycket sällsynt ormbunke. 

Utmed Älvåsbäcken, som från Älvsjön 
störtar utför bergets ostsluttning, finns en av 
kommunens förnämsta växtlokaler. Den inne- 
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fattar dels Älvåsbäckens mycket djupa ravin, 
dels ett par mindre raviner och sipperstråk syd-
ost om denna. Skogen, en granskog av hög 
bonitet med ganska stort inslag av gråal och 
asp, avverkades för några år sedan. Blott någ-
ra gråalbestånd lämnades kvar. Uppslaget av 
lövsly är stort och gran har på nytt planterats. 

39 
STORMYRAN 
(Hasselasjön) 
- myr med intressant 
fågelliv och hydrologi 

ZHG 
III/ 1 
16 H NV  

I ravinen växer tre av landets mest säll-
synta skogsgräs, nämligen köseven (Agrostis 
clavata), skogssvingel (Festuca altissima) och 
sötgräs (Cinna latifolia). För sötgräset är detta 
en klassisk lokal. Här påträffades arten redan 
1864, det första fyndet i landet. Många bota-
nister har därefter besökt lokalen och flera tio-
tal ark med sötgräs finns i Riksmuseets sam-
lingar. I ravinen växer dessutom många andra 
skyddsvärda eller sällsynta växter t ex skogs-
try, vårärt, gullpudra, underviol, dvärghäxört, 
lind och lönn. 

Älvåsen är ett väletablerat friluftsområ-
de med slalomanläggning, länets längsta back-
ar med den största fallhöjden, toppstuga med 
servering och ett välutbyggt system av skid-
spår. 

Älvåsen är synnerligen värdefullt både för 
rörligt friluftsliv och för vetenskaplig naturvård. 
Vid skogsbruk och all annan markanvändning 
är det viktigt att dessa intressen vägs in. Vissa 
delar av Älvåsen, i synnerhet Älvåsbäcken och 
lokalerna för långskägg, bör garanteras ett per-
manent skydd. Älvåsen är av riksintresse för 
naturvård. 

38 
LÄNGSTERBODARNA 
- sötvattenstrandäng 

Längsterbodarna är en vackert belägen gård 
vid Längsterbodsjöns östra strand. Till gården 
hör en strandäng på 3,5 ha omgiven av sjön 
och åkermarker. Ängen saknar i stort sett träd-
skikt. Däremot finns spridda buskar av en, ros, 
vide och tall. I fältskiktet växer bl.a. ärtstarr, 
stagg och höstfibbla. Närmare vattenlinjen 
finns ävjebrodd, fyrling, nålsäv och kärrlonke. 

Visserligen är strandängens flora relativt 
artfattig på grund av ett väl tidigt betespåsläpp, 
men bevarandevärdet är ändå högt genom stor-
leken, friheten från ingrepp, den långa konti-
nuerliga goda hävden och den vackra land-
skapsbilden. Den fortsatta hävden av ängen 
bör säkerställas.  

Stormyran är ett 45 ha stort kärrkomplex med 
två tjärnar. Komplexet innehåller stora blöta 
kärrytor med gungfly och lösbottnar - utmärk-
ta häckningsbiotoper för vadare och andra myr-
fåglar. Vid en fågelinventering 1982 häckade 
bl.a. grönbena, enkelbeckasin och gluttsnäp-
pa på myren. 

De blöta kärrytorna och kontakten med 
öppet vatten gör Stormyran värd att bevara 
främst ur fågelskyddsynpunkt, men också för 
de skyddsvärda myrtyperna. 

Dikning eller annan verksamhet som kan 
komma att påverka myren kan inte tillåtas. 

40 
KLOVBÄCKEN 
- bäckravin med 
intressant flora 

BG 
III/ 1 
16 H NV 

Klovbäcken söker sig fram i botten på en dal-
gång med flack botten och svagt fall. Bäcken 
har grävt sig ner en till tre meter i finkornigt 
material (sand, mo, mjäla) och erosionen är 
fortfarande aktiv. Kanterna rasar och tar gra-
nar och lövträd av alla dimensioner med sig. 
Enstaka block finns i bäckfåran. På de insta-
bila bäckbrinkarnas många upphöjningar, som 
bildas av rötter, stammar eller block, växer 
sötgräs i ovanligt stor mängd. 

Den naturliga bäckfåran, med aktiv ero-
sion, har ett visst geologiskt värde, men fram-
för allt är förekomsten av sötgräs värdefull. Grä-
set är synbarligen gynnat av frånvaron av kon-
kurrerande vegetation på den blottade mine-
raljorden. Skogen utmed bäcken bör sparas. 
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41 LK 41b KB 
ODLINGSLANDSKAP II/2 TJÄRNÄNGET III/ 1 
MELLAN GNARP 
OCH BERGSJÖ 

16 H NV  - öppen hagmark 
och hackslåttsrest 

1 6 H NV 

- uppodlad dalgång 
med tilltalande landskapsbild 

Dalstråket och odlingsbygden längs landsvä-
gen mellan Gnarp och Bergsjö utmärker sig för 
en ovanligt tilltalande landskapsbild. Den mar-
kerade dalgången mellan Gnarp och Gränsfors 
följer en tektonisk sprickzon i berggrunden och 
skiljer det stora diabasmassivet nordväst om 
Gnarp från de mer näringsfattiga gnejserna 
söder därom. Diabasbergen stupar brant ned 
mot den odlade bygden. Den flackare södra 
dalsidan täcks av finsediment och är till större 
delen uppodlad. Tannetjärn vid landsvägen 
norr om Bergsjö är en god fågellokal. 

Det kuperade odlingslandskapet, den ge-
nuina bebyggelsen och andra naturliga inslag 
i odlingsbygden som lövdungar, sjöar, vatten-
drag och kantzoner mot den omgivande sko-
gen är av stort värde för landskapsbilden. Om-
rådet bär därför i möjligaste mån hållas fritt 
från störande ingrepp. 

Kraftledningar, öppna grustäkter, igen-
plantering av jordbruksmark, fritidsbebyggel-
se och nya vägar är exempel på inslag, som 
inverkar störande på landskapsbilden och där-
för bör undvikas.  

Tjämänget tillhör Västertanne by. Till gården, 
som ligger i sydsluttning mot Tannetjärnen, hör 
dels en öppen hagmark på 1 ha, fördelad på 
två mindre områden, dels ängsfragment på 0,1 
ha. Hagen är helt öppen och belägen på små-
blockig moränmark. Floran innehåller några av 
de vanligaste ängsväxterna, t ex ormrot, bock-
rot, stagg, ängsnejlika och revfibbla. Hagen var 
välhävdad vid inventeringstillfället 1987 genom 
bete av får och mjölkkor. 

Ängsmarken, en hackslåttsrest, har en 
artrik friskängsvegetation med bl.a. låsbräken, 
fältgentiana, stagg, ormrot och kattfot. Ängen 
har dock under en lång tid inte hävdats annat 
än genom röjning. 

Fodermarkerna vid Tjämänget har sitt 
främsta värde i den långa kontinuerliga häv-
den av hagmarkspartierna, den välutvecklade 
torrängsvegetationen i dessa och den artrika 
ängsfloran i hackslåttfragmenten. Slåttern, i 
den till ytan mycket begränsade ängsmarken, 
har upphört. I fodermarkernas västra del finns 
en svag men troligen naturlig gödselpåverkan. 
Det är värdefullt om den fortsatta hävden kan 
tryggas. 

42 B 
41a KB GRÄNGSJÖBERGET II/ 1 
MÖRHÖG III/1 - lokal för bergviol 16 H NV 
- öppen hagmark 16 H NV 

Mörhög är en av gårdarna i Västergrängsjö by i 
Gnarpsåns dalgång. Strax norr om gården häv-
das en hagmark på 0,6 ha. Hagen är i kanter-
na något igenvuxen med gråal, björk och gran 
men saknar i övrigt träd- och buskskikt. I fält-
skiktet växer stagg, ängsnejlika, ormrot, rev-
fibbla och bockrot. Enligt nuvarande ägaren har 
marken betats i minst 50 år. Nu betas hagen 
med måttlig intensitet av får. Konstgödsel har 
aldrig använts. 

Hagen i Mörhög är värd att vårda och be-
vara på grund av lång kontinuerlig hävd och 
den därmed relativt välutvecklade grässvålen.  

Grängsjöberget ligger i södra kanten av dia-
basmassivet nordväst om Gnarp. Bergets syd-
sida är en väl markerad förkastningsbrant. 

På ett par ställen vid foten av diabas-
branterna växer den i landet mycket sällsynta 
bergviolen (Viola collina). Förekomsterna, som 
upptäcktes 1981, är de enda kända i länet. 
Bergviolen har sina rikaste förekomster i 
Sundsvallstrakten men har också påträffats i 
Dalarna. 

Bergets sydsluttning bör skyddas mot 
ingrepp, som kan skada bergviolen eller dess 
växtplatser. 
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HG 
III/1 
16 H NV  

43 
STORMYRAN 
( Grängsj ö) 
- myrkomplex 
med intressant hydrotopografi 

Stormyran sydost om Grängsjö är ett 45 ha 
stort komplex av plana tallmossar och blöta 
kärr. Ett strängkärr med låga vindlande sträng-
ar ingår. Myren är väsentligen orörd och har 
en komplex och tilltalande hydrotopografi. 

Dikning som påverkar Stormyran kan ej 
tillåtas. Andra ingrepp som kan påverka om-
rådets hydrologi bör undvikas. 

Området har som helhet mycket stora 
botaniska värden och vegetationen i de sydex-
ponerade diabasbranterna har få motsvarighe-
ter i länet. Det är därför särskilt viktigt att in-
grepp som kan skada den intressanta natur-
miljön med sin värdefulla vegetation och flora 
undviks. 

Gnarps diabasberg är av riksintresse för 
naturvården. 

45 
STORMYRAN 
(Lunnsjön) 
- myr med 
intressant fågelliv och hydrologi 

ZHGL 
III/1 
16 H NO  

44 
GNARPS 
DIABASBERG 
- berg med 
rik flora  

BL 
1/2 
Riks-N 
16 H NV 
16 H NO 

Stormyran vid Lunnsjön domineras av en stor 
blöt och helt trädfri kärryta (t o m småtallar 
saknas). Den blötaste delen bildar ett sträng-
kärr med tydliga parallella strängar på den blö-
ta grundytan. I myrens sydöstra del finns ock-
så en svagt differentierad excentrisk mosse. 

Diabasförekomstema nordväst om Gnarp är de 
största i länet. Diabasen är en s k Åsbydiabas. 
Den är lättvittrad och har därför särskilt gynn-
sam inverkan på vegetation och flora. Stora 
delar av diabasområdet täcks av svallsand el-
ler andra jordarter. Diabasområdets södra kant 
markeras dock av en framträdande förkast-
ningsbrant. 

Längs hela Åsberget och Uvbergets syd-
sida förekommer således sydexponerade ras-
branter och klippor av lättvittrad diabas. Det-
ta har gett upphov till en artrik flora av syd-
bergskaraktär som är typisk för diabas och 
grönstensberg. I branterna ingår bl.a.blåsippa, 
stor blåklocka, rockentrav, vårärt, skogsvick-
er, trolldruva, sandviol, underviol och flera 
klippspringsormbunkar. 

En lundartad och mycket intressant flo-
ra finns också i Brattåsens sydsluttning. Här 
förekommer bl.a. lövbinda, skogsknipprot och 
sårläka, den senare på sin nordligaste lokal i 
landet. Vid foten av berget finns också en ra-
vin med myskmadra och storgröe som särskilt 
skyddsvärda inslag. 

I den glesa lundartade blandskogen i Uv-
bergets sydsluttning har en art- och individrik 
snäckfauna påvisats. 

Myren har trots den relativt blygsamma 
arealen (30 ha) visat sig vara en god fågellokal. 
Storspov och sånglärka har iakttagits under 
häckningstid. Grönbena och tofsvipa häckade 
I något växlande antal vid fågelinventeringar 
1974 och 1979. Myren uppges också utnyttjas 
som övernattningsplats för rastande tranor. 

Tilltalande landskapsbild och stora fågel-
skyddsvärden, i kombination med den intres-
santa hydrotopografin, ger myren ett klart 
skyddsvärde. Dikning som påverkar myren kan 
ej tillåtas. Andra ingrepp som kan skada om-
rådets hydrologi eller inverka på fågellivet är 
oförenliga med naturvårdsintresset. 

46 
HADDTJÄRNSMYRAN 
- myrkomplex 

II/1 
16 H NO 

Haddtjärnsmyran är ett 22 ha stort, långsträckt 
komplex av plana skogsbevuxna mossar och 
kärr. Myren har sitt största värde som häck-
ningsplats för smålom men hyser också orr-
spel. Dikning av myren är inte tillåten. Ingrepp 
som kan verka störande på fågellivet bör und-
vikas. Vid skogsavverkning bör en skydds-
skärm lämnas runt myren. 
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47  
HAD  DÄNGSÅN 
-lekvatten 
för havsöring  

ZH 
III/1 
16 H NO 

50 
HUNDSÅSMYRORNA 
- rikkärr 

B 
111 /1 

16 G NO 
16 H NV 

Haddängsån mynnar i havet vid Norrfjärden. 
Dess nedre lopp rinner genom jordbruksmark. 

Ån är efter nästan hela sin sträckning ut-
rätad och kanaliserad men har trots det myck-
et fina reproduktionsträckor för haysöring. Vid 
provfiske har gott om en- och tvåsomriga öring-
ar påträffats i ån. Medelvattenföringen har upp-
skattats till 0,35 m3/s vilket torde ge möjlighet 
för lek även under torrår. Vid utloppet i havet 
finns en 5-6 meter hög sanddyn. 

Ån har ett betydande värde som repro-
duktionsområde för haysöring, varför åtgärder 
som försvårar fiskens vandring och lek bör 
undvikas. Skrot och glas som dumpats i ån bör 
tas upp.  

Hundsåsmyrornas östra del innehåller en li-
ten tjärn, omgiven av blöta gungflykärr, samt 
en liten öppen kärryta i den östligaste myrde-
len. Övriga delar är skogbevuxna. 

Myrens flora är artrik och innehåller ett 
80-tal våtmarksarter. Till de intressantare hör 
tvåblad, ängsnycklar, sumpnycklar, mygg-
blomster, gräsull, kärrull och odonvide. 

Myren uppvisar en, med hänsyn till trak-
ten och myrens storlek, anmärkningsvärd kon-
centration av mindre vanliga myrväxter. Den 
är ett av de allra finaste rikkärren i trakten. 

Dikning av myren kan inte tillåtas. 

51 
48 IGELTJÄRNSMYRAN III/1 
KOLNINGSMYRAN II/1 fågelmyr 16 H SV 
- fågelmyr 16 H NO 16 H NV 

Kolningsmyran är ett litet komplex av plana 
tallmossar, kärr och tre små tjärnar. Myren är 
helt orörd. Den har utmärkt sig för ett förvå-
nansvärt rikt fågelliv med storspov, grönbena, 
tofsvipa, enkelbeckasin, knipa, gräsand och 
vigg. 

Mot bakgrund av det stora fågelskydds-
värdet kan dikningar eller andra ingrepp som 
kan skada områdets hydrologi inte tillåtas. Stor 
försiktighet bör också råda vid verksamheter 
som kan inverka störande på fågellivet.  

Igeltjärnsmyran är en glest tallbevuxen rismos-
se med öppna blöta myrytor kring tjärnen i sö-
der. Fågellivet är rikt med hänsyn till myrens 
begränsade storlek. Flera vadararter och än-
der samt videspary häckade då myren fågelin-
venterades. 

Dikning av myren, eller andra ingrepp 
som kan påverka hydrologin, kan inte tillåtas. 

52  GLF 
49 LÅNGNÄSET  111/2 
VÅRFISKHARET III/DSO -delay 16 H NV 
- fågelskyddsområde 16 H NO Harmångersåsen 

På grund av sitt rika sjöfågelbestånd har Vår-
fiskharet aysatts som fågelskyddsområde. 
Landstigningsförbud gäller för tiden 15 april - 
31 juli. 

Skäret är blockigt och endast bevuxet 
med några dungar av hägg och rönn.  

Harmångersåsen skjuter ut i Älgeredssjön som 
en lång smal udde - Långnäset. Udden är be-
vuxen med gles hedartad tallskog. På uddens 
norra sida finns långgrunda sandstränder. Sö-
der om Kyrkbyåns utlopp når betesmarker ner 
till stranden och övergår i starrmader närmast 
vattnet. 
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Landskapsbilden är tilltalande och udden 
har både geologiska och rekreativa värden. 
Långnäset bör undantas från grustäkt och an-
dra ingrepp som påverkar landskapsbilden el-
ler åsens betydelse för vetenskaplig och social 
naturvård. 

53-55 
MOSSAR 
VID JÄTTENDAL 
- excentriska 
mossar 

HG 
III/1 
16 H NV  

Mossarna Finnmyran, Nedre Bodmyran och 
Övre Bodmyran nordväst om Jättendal är tre 
fristående myrar med intressant hydrotopogra-
fl. Myrelement (t ex lagg och mosseplan) och 
strukturer (höljor och strängar) är i regel tyd-
ligt differentierade. 

53 ÖVRE BODMYRAN uppvisar dock ett 
diffust strängmönster. Myren är svagt välvd och 
troligen något excentrisk i sin uppbyggnad.  

numera helt igenvuxen. Sjön omges av ett bäl-
te med ung lövskog och videsnår. I Bälingsjön 
finns under sensommaren endast smärre öpp-
na vattenytor. Sjöarna bildar tillsammans en 
av de bästa fågellokalerna i norra Hälsingland. 
Det är en god rastlokal för änder och dopping-
ar, t ex brunand, kricka, bläsand, stjärtand och 
mer sällsynt årta och skedand. En skrattmås-
koloni om ca 100 par finns också, liksom tra-
na, sothöna, sävsångare och rörsångare. I må-
nadsskiftet augusti/september rastar blåhake 
och videsparv. Fågelsjöfaunan är tämligen 
komplett och detta är troligen den bästa fågel-
lokalen av denna typ i kommunen. 

Trakten är ovanligt rik på fornlämning-
ar. Av stort kulturhistoriskt intresse är de tal-
rika husgrunderna som visar på en rik och 
ursprunglig jämåldersbebyggelse. Landskaps-
bilden kring Bälingsjön är mycket tilltalande. 

Ingrepp som kan försämra förutsättning-
arna för fågellivet, t ex sjösänkning och vat-
tenavledningsföretag, strider mot bevarande-
intresset. 

54 NEDRE BODMYRAN är tydligt excent-
riskt uppbyggd. Mossens högsta punkt är här 
belägen helt nära fastmarkskanten varifrån ett 
markant mönster av parallella, svagt bågböjda 
strängar utgår. 

57  
BOLE  
- växtplats 
för slåttergubbe 

BK 
II/1 
16 H NO 

55 FINNMYRAN är också excentrisk. 
Mossen är långsträckt och högst på mitten va-
rifrån den sluttar ganska brant åt sidorna. 

Mossarna är som synes mer eller mindre 
tydligt excentriskt uppbyggda. Jämförelser kan 
här göras av deras utveckling och hydrologi. 
Myrtypen och myrarnas vegetation är repre-
sentativa för regionen. 

På Övre Bodmyran och Finnmyran har 
dikningar förekommit i vissa delar. Ytterligare 
dikning kan inte tillåtas, ej heller andra åtgär-
der som påverkar myrarnas hydrologi.  

Den sydliga slåtterängsväxten slåttergubbe  
(Arnica  montana) har en enda känd växtplats i 
länet. Märkligt nog ligger denna i länets nord-
ligaste del vid Böle intill Bälingsjön. Här växer 
arten i kanten av en gammal äng eller hagmark. 
Lokalen är troligen mycket gammal. I närhe-
ten av växtplatsen finns en husgrund från en 
jämåldersbosättning. Hur slåttergubben kom-
mit till platsen är en växtgeografisk och kul-
turhistorisk gåta. 

Då lokalen är liten och mycket känslig 
för igenväxning och andra ingrepp bör den sna-
rast fridlysas och vårdas till fördel för slåtter-
gubben. 

56 ZKL 
BÄLINGSJÖN 11/2 58 ZH 
FLÄCKSJÖN 16 H NO  STENMYRAN III /1 
- fågelsj öar - fågelmyr 16 H NO 

Bälingsjön och Fläcksjön är eutrofa sjöar i jord- Stenmyran är ett öppet kärrkomplex. Mitt i 
bruksbygden vid Bäling. Fläcksjön är sänkt och myren rinner en bäck som vid vårflod över- 
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Leska. 

svämmar stora delar av myren. Myren är orörd 
med ett förhållandevis rikt fågelliv. Trana, en-
kelbeckasin, grönbena och kricka utgör troli-
gen regelbundna häckfåglar. 

Dikningar eller andra ingrepp, som på-
verkar områdets hydrologi och inverkar störan-
de på fågellivet, kan inte tillåtas. 

Foto: Peter Ståhl. 

också fungerat som vårdkaseberg. En stig le-
der till berget från Milsbro öster om Gnarp. 

Gnarps Vettberg är i första hand kultur-
historiskt intressant och fornborgen är skyd-
dad som fornminne. Berget har också ett visst 
geologiskt värde och betydelse för rörligt fri-
luftsliv. Berget har aysatts som bolagsreservat 
av AB Iggesund. 

59 KFGB 60 HGB 
GNARPS III/1 LESKA I/ 1 
VETTBERG 16 H NO - välutvecklad Riks-N 
- fornborg, 
utsiktspunkt 

excentrisk mosse 16 H NO 

På toppen av det 91 meter höga Gnarps Vett-
berg finns resterna av en fornborg. Borgen, 
som efter norrländska förhållanden är ovan-
ligt välbevarad, skyddas av branta stup på fle-
ra sidor. Borgens längsta vallmur är 80 meter 
lång och som mest 2 meter hög. I rasbranter-
na nedanför fornborgen finns blockmarker med 
stora lossbrutna block och grottbildningar. 

Utsikten från bergets topp över omgiv-
ningarna är storslagen. Gnarps Vettberg har  

Leska är en stor och välutvecklad excentrisk 
mosse, tydligt välvd i kanterna men med rela-
tivt flackt mosseplan. Hela mossen övertväras 
av mycket distinkta ljung- och tallbevuxna 
strängar. Mitt på mossen finns några små gö-
lar. Mossen kantas av breda laggkärr. 

Leska är ett orört och ovanligt vackert ex-
empel på en excentrisk mosse med för regio-
nen typisk utformning och vegetation. Myren 
bör lämnas helt opåverkad och särskild hän-
syn och försiktighet bör iakttas vid skogsbruk 
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i myrens närhet. Dikningar eller andra åtgär-
der som påverkar myren kan inte tillåtas. 

61 
• GRUVBERGET 
- klapperfält  

GL 
III/1 
16 H NO  

Gruvbergets övre del intas till större delen av 
klapperstensfält. Kring bergets 50 metersnivå 
är dessa, med smärre avbrott, utsträckta runt 
hela berget. Den 65 meter höga kalotten intas 
dock av blockiga hällmarker. I kanten av ett 
klapperstensfält finns en gammal koppargru-
va. Hela berget intas av gammal senvuxen tall-
skog av hällmarkstyp med inslag av asp och 
vårtbjörk. 

Gruvberget är ett vackert exempel på en 
naturtyp som är särskilt vanlig vid Nordanstigs-
kusten. Klapperstensfältens läge och omfång 
bidrar också till skyddsvärdet. Det avgränsa-
de området, som i sin helhet är ett skogligt 
impediment, bör lämnas orört. 

62 
ANDERS- 
HANSMYRAN 
- intressant myrtyp 

Anders-Hansmyran utgör ett långsträckt, fli-
kigt kärrkomplex. Den norra delen, ett sträng-
kärr, är intressantast. Det är främst kärrets 
ostliga läge och den låga höjden över havet som 
gör detta kärr skyddsvärt. Naturgeografiskt an-
märkningsvärd är också förekomsten av det 
nordliga odonvidet. 

Myrkomplexet är samrådsområde enligt 
§ 20 naturvårdslagen. Skyldighet att samråda 
med Länsstyrelsen gäller de flesta arbetsföre-
tag. 

63 
BREDSTRANDS-
OMRÅDET 
- strandängar och 
våtmarker vid havet 

Terrängen öster om Bredstrandstjärnama är 
mycket flack. Den snabba landhöjningen gör  

att stränderna är betydligt bredare än vad som 
är vanligt längs hälsingekusten. Havsstrand-
ängarna anses vara de artrikaste i länet norr 
om Gävlebukten. Intressant är också vegeta-
tionens tydliga zonering med bl.a. kraftiga hav-
tornssnår i de övre delarna. 

Kring Bredstrandstjärnen finns ett orört 
myrkomplex med en intressant serie unga kärr 
från havets nivå till ca 5 m ö h. Kärrens vege-
tation är rikt differentierad och har ett visst 
floristiskt värde. 

Dikningar som påverkar de enskilda kär-
ren, eller myrkomplexet som helhet, kan inte 
tillåtas. Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn 
till de stora botaniska värdena. 

Den kustnära delen av Bredstrandsom-
rådet ingår i "Nordanstigskusten" som är av 
riksintresse för naturvården. För hela Bred-
strandsområdet gäller skyldighet, enligt § 20 
naturvårdslagen, att samråda med Länsstyrel-
sen för de  fiesta  arbetsföretag. 

64 
NORDANSTIGS- 	Riks-N 
KUSTEN 
	

16 H NO 

En betydande del av kusten utanför Gnarp och 
Jättendal är av riksintresse för naturvård. Kus-
ten är mångformig och föga exploaterad, del-
vis tack vare sin svårtillgänglighet och de kar-
ga, ensligt belägna öarna. 

Av strandtyperna är den hårt svallade 
moränkusten vanligast, i regel utformad som 
vidsträckta klapperstensfält, ofta vackert ter-
rasserade. Förutom klapperfälten förekommer 
grunda havsvikar och av landhöjningen isole-
rade fjärdar (Gnarps Masugn), artrika strand-
ängar (Bredstrandsområdet och Vitörarna) el-
ler jämnt sluttande klipphällar (Tjuvön). 

På många håll växer en opåverkad barr-
skog, starkt präglad av den karga jordmånen 
och det exponerade läget, t ex urskogen på 
Gran och Jättholmarna. Havtornsbården i 
Bredstrandsområdet är botaniskt intressant 
liksom vissa andra växtfynd. 

Nordanstigskusten är ett viktigt repro-
duktionsområde för gråsäl. Grans norra del är 
sälskyddsområde liksom Lillgrund med omgi-
vande vatten. Fågellivet är rikt, särskilt på öar-
na. Till skydd för fågellivet råder tillträdesför- 

HGB 
III/1 
16 H NO 

BGH 
II/1 
16 H NO  
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64a 
GNARPS MASUGN 
- exponerad kust 
med ett av länets 
största klapperfält 

GFL 
1/NR 
Riks-N 
16 H NO 

Gnarps masugns naturreservat innehåller, 
namnet till trots, ingen masugn, men väl en ca 
4 km lång exponerad och tämligen orörd kust-
sträcka. 

Av särskilt intresse är de stora klapper-
stensfält som utbreder sig längs stranden från 
reservatets norra gräns ända till Stor-Hart-skär 
och på sina håll når 500 meter in över land. I 

— Nordanstig — 

Foto: Anders Malmborg 

klapperstenfälten finns vackert utbildade 
strandterrasser eller stormstrandlinjer, som är 
tämligen opåverkade av mänsklig aktivitet. I 
reservatets södra del finns också några grun-
da havsvikar och tjärnar som nyligen isolerats 
av landhöjningen. Klapperområdet är det störs-
ta i Nordanstig och ett av de största i länet. 

Naturreservatet har utöver de geologis-
ka värdena också stort värde som sevärdhet 
och strövområde. Det är en del av det stora 
område vid Nordanstigskusten som är av riks-
intresse för naturvården. Reservatet innehål-
ler ett stort antal gravrösen och har även be-
dömts vara av riksintresse för kulturminnes-
vården. 

64b 
	

GZBF 
GRAN 
	

I/NR 
- isolerad ö av 	Riks-N 
stort naturvårdsvärde 16 H NO 

Gran, en 63 ha stor kronoholme, ligger i Bot-
tenhavet drygt 10 km utanför Sörfjärden. Det 
är den mest isolerade ön vid Gävleborgskus- 

Laxhällan i Gnarps Masugn. 

bud under viss tid till Sörskär med omgivande 
vatten. Kargheten och de ofta orörda barrskog-
arna gör kusten till ett värdefullt strövområde. 

Följande objekt, betecknade 64 a - 64 h, 
ingår samtliga i riksintresset Nordanstigskus-
ten. 
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Tordmular på Gran. 

ten. Gran är fyrplats sedan 1886, men fyren är 
numera obemannad. Ett gammalt och delvis 
förfallet fiskeläge, nu till stor del fritidsbostä-
der, vittnar om öns tidigare betydelse. Grans 
natur är starkt präglad av landhöjningen och 
havets krafter. 

Svallgrus och klapper täcker de områden 
där inte berget är blottat. Vackra system av 
strandvallar finns bl.a. mellan fyren och södra 
udden samt öster om Grisselberget. Blockma-
terialet består huvudsakligen av urberg men 
block av röd ortocerkalk samt sandsten är van-
liga. 

Barrskogen kring den södra och centra-
la delen av ön är mycket gammal och delvis 
urskogsliknande. Öns flora är artfattig men 
innehåller flera intressantare inslag. I de öpp-
na gräsmarkerna kring fiskeläget  firms  länets 
rikaste lokal för den sällsynta ormbunken topp-
låsbräken. Lavfloran, präglad av det isolerade 
läget och kraftig exponering, är också intres-
sant. 

Gran härbärgerar, som enda ö i länet, en 
koloni av tordmular. Kolonin är känd sedan  

Foto: Hans Östbom. 

1600-talet men har genom tiderna växlat i 
numerär. På Gran häckar också bl.a. labb, to-
bisgrissla och ejder. Ö har genom sitt isolera-
de läge stor betydelse som rastlokal. 

Gran med omgivande vatten och skär hör 
till länets viktigaste gråsälsbiotoper. Öns nor-
ra del och utanförliggande grund och vatten är 
därför fredade som sälskyddsområde med till-
trädesförbud 1 februari-31 augusti. 

Gran präglas i hög grad av sitt exponera-
de läge i Bottenhavet såväl i geovetenskapligt, 
floristiskt som faunistiskt ayseende. Detta ger 
ön, tillsammans med orördheten, betydande 
naturvärden. Öns värde för friluftslivet är på-
taglig. 

Gran är en viktig del i det stora område 
vid Nordanstigskusten som av många goda skäl 
förklarats vara av riksintresse för naturvården. 

I Naturvårdsverkets utredning om mari-
na reservat (SNV PM 1297) har vattenområde-
na kring Gran och Lillgrund prioriterats för na-
turvårdsändamål tillsammans med 39 andra 
marina områden i landet. 
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64c 
LILLGRUND 
- sälskyddsområde 

I/DSO 
Riks-N 
16 H NO 

Lillgrund är störst av länets fyra sälskyddsom-
råden. Det är ca 1 300 ha stort och består av 
vatten och grund runt Lillgrund. Skyddsområ-
det har tillkommit för att skydda den mycket 
svaga och starkt miljögiftbelastade stammen 
av gråsäl i Östersjön. 

Det är förbjudet att vistas inom området 
under tiden 1 februari-31 augusti. Området 
kring Lillgrund och Gran har prioriterats som 
marint reservat i Naturvårdsverkets utredning 
om marina reservat 1980. 

64d 
	

FGKB 
GNARF'SKATEN 
	

1/NR 
- exponerat 
	

Riks-N 
kustaysnitt 

Gnarpskaten aysattes som naturreservat 1975 
samtidigt som Gnarps masugn. Syftet med re-
servatet är att skydda ett kustområde av geo-
logiskt och botaniskt intresse med kulturella 
värden. Det har också betydelse för det rörliga 
friluftslivet. 

Reservatet omfattar ett 65 ha stort expo-
nerat kustaysnitt av för södra Norrland karak-
täristisk typ. Reservatet präglas av flera stora 
vidsträckta klapperstensfält med framträdan-
de fossila stormstrandlinj er. Dessutom före-
kommer hällmarker och några små tjärnar 
samt en sandstrand med flygsandklitter. 

Reservatets norra och yttre del intas av 
gammal tallskog med graninslag. 

Flera gravrösen från bronsåldern, delvis 
av betydande storlek, finns i reservatet. 

64e 	 GZBF 
VITÖRARNA 
	

I/NR 
- exponerade öar 	Riks-N 

16 H NO 

Vitörarnas naturreservat, 5 km sydost om Sör-
fjärden, består av öarna Norrskär och Sörskä- 

ret med omgivande skär och vatten till sex 
meters djup. 

Öarna ligger exponerade för havets kraf-
ter varför vidsträckta klapperfält med tydligt 
utskulpterade fornstrandvallar och renspola-
de blockmarker karaktäriserar öarnas natur. 

Ungefär en tredjedel av Norrskär intas av 
skogsmark. Växtligheten längs stränderna är 
mestadels gles och enahanda. På några stäl-
len förekommer dock artrika strandängsfrag-
ment och på Sörskäret, i skydd av stora block, 
snår av hägg och rönn med inslag av try och 
måbär. 

Fågellivet är för trakten relativt ordinärt 
med arter som t ex svärta, ejder, småskrake, 
större strandpipare och silltrut. På Sörskäret, 
som har det rikaste fågellivet, gäller tillträdes-
förbud under tiden 15 april - 31 juli. Här finns 
också ett påfallande rikt småfågelliv. 

Vid Örhamn på Norrskär finns gammal 
fiskarbebyggelse med båthus och andra bygg-
nader, liksom också några fritidshus. 

Syftet med reservatet är att bevara ett 
stycke genuin skärgårdsnatur med zoologiska, 
botaniska och geologiska värden. 

64f 
NOTHOLMEN 
	

I/NR 
Riks-N 
16 H SO 

Notholmens naturreservat aysattes 1978. Av 
det 42 ha stora reservatet är 17 ha land. Ett 
par ha av öns nordvästra ände ingår inte i re-
servatet. Detta område, som innehåller ett  gray-
fält, är skyddat enligt fornminneslagen. 

Holmen intas till större delen av stor- och 
rikblockig svallad morän, omväxlande med 
klipphällar och klapperfält. Ett par mindre 
sandstränder finns insprängda i detta komplex. 
Ön är bevuxen med barrblandskog. På ön väx-
er bl.a. den i länsdelen ovanliga strandlokan. 

Ingen bebyggelse finns i reservatet. Syf-
tet med reservatet är att skydda och vårda ett 
område av väsentlig betydelse för allmänhetens 
friluftsliv. 
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64 g 
TJUVÖN 
- bergigt 
kustaysnitt  

KFG 
1/2 
Riks-N 
16 H SO 

på Rödkullsudden på Västeröns sydspets. Klap-
perstränder och grovblockiga stränder domine-
rar, men klipp- och sandstränder förekommer 
på flera ställen på båda öarna. Öster om Gam-
melhamnen finns gamla flygsanddyner, över-
vuxna av kråkris. 

Tjuvön är en starkt kuperad halvö som skjuter 
ut i havet öster om Mellanfjärden. Halvön är 
starkt svallad och intas därför till stora delar 
av renspolade hällmarker med gles, vindpinad 
tallskog. På flera ställen i norr och öster före-
kommer tilltalande klippstränder, t ex öster om 
Sundsbovallen där släta berghällar sluttar ned 
i havet. Sundsbovallen är en relativt väl beva-
rad fäbod. Av stort kulturhistoriskt intresse är 
också de gravrösen som finns söder om det for-
na sundet mellan ön och fastlandet. 

Värdefull är i första hand den stora an-
delen klippstränder. Tjuvön skiljer sig i detta 
ayseende från de i hela länet dominerande mo-
ränstränderna. Halvön torde därför ha stor be-
tydelse för det rörliga friluftslivet. Hela Tjuvön 
har också p g a rikedomen på fornlämningar 
utpekats som riksintresse för kulturminnesvår-
den. 

För att värna om områdets naturvärden 
och tillgänglighet bör ingen ytterligare fritids-
bebyggelse etableras i området. Skogsbruk bör 
bedrivas med stort hänsynstagande. 

64h 
JÄTTHOLMARNA 

GFBZL 
1/2 
Riks-N 
16 H SO 

De två Jättholmarna är de största öarna vid 
Nordanstigskusten, tämligen isolerat belägna 
8 km rakt öster om Mellanfjärdens fiskeläge. 

Båda öarna är barrskogsklädda och på-
fallande rika på åldrig grovskog. Rätt stora ytor 
av skogen har dock avverkats. Österön har 
drabbats hårdast av avverkningarna och intas 
nu till ca 50 procent av ungskog. En mindre 
yta med ungskog finns också på Västerön. Ur-
skogsartade bestånd finns dock fortfarande i 
anslutning till stränder och intill de vidsträck-
ta klapperstensfält som karaktäriserar båda 
öarna. 

Stora klapperstensfält med kraftiga 
strandvallar finns framför allt kring öarnas 
höjdpunkter samt längs Österöns nordsida och 

På öarna förekommer bl.a. för Nordan-
stigskusten typiska strandväxter som strand-
ärt, saltarv, strandglim och östersjötåg samt 
ormtunga, brådmålla och den i länet mycket 
ovanliga strandkvarnen. På stenmalarna (klap-
perstensfälten) växer de i fjällen vanliga lavar-
na snölav och fjälltagellav. 

Skäret Jättbågan sydväst om Västerön är 
ett av de viktigaste häckningsskären för sjöfå-
gel utmed norra hälsingekusten. Till häckfå-
gelfaunan på det lilla skäret räknas ejder, svär-
ta, sjöorre, tobisgrissla, tordmule, kanadagås, 
gråsgås, labb, silvertärna, skräntärna, fiskmås, 
gråtrut, silltrut, haystrut och labb. 

Jättholmama har som isolerad ögrupp 
och genom sin relativt orörda karaktär ett själv-
klart bevarandevärde, både för naturvård och 
rörligt friluftsliv. Öarnas vetenskapliga värden 
är dåligt kända men de vidsträckta klapperfäl-
ten och förekomsten av flygsanddyner jämte 
en intressant flora och orörda skogsbestånd 
ger både geologiska och botaniska värden. 

Jättholmama är skyddsvärda. Öarna bör 
undantas från fritidsbebyggelse. Skogsbruk bör 
bedrivas med stor försiktighet. Den gamla orör-
da skogen bör helt undantas från skogsbruk 
och lämnas till fri utveckling. Jättbågans vär-
defulla häckfågelfauna bör skyddas genom till-
trädesförbud under häckningssäsongen 

65 
	

KB 
NORRGIMMA 
	

III / 1 
- öppen hagmark 
	

16 H SV 

Norrgimma är en mindre skogsby 13 km väs-
ter om Friggesund. Här  firms  ca 2 ha öppen 
hagmark, insprängd som öar i åkermarken vid 
en av gårdarna. Genom betesmarken flyter ett 
biflöde till Gimmaån. 

Marken varierar från en ytblockig torr-
frisk moränmark till en mindre stenig och mer 
artrik fuktäng. Träd och buskar saknas helt. I 
fältskiktet påträffas t ex kattfot, ormrot, liten 
blåklocka, stagg, bockrot, revfibbla och blek-
starr. 
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Ursprungligen var marken hackslått 
men sedan 25 år hävdas den genom bete med 
kor, till övervägande del med god intensitet. Be-
tesmarken är i stort sett ostörd förutom ett 
stort dike i de västra delarna. 

Betesmarken i Norrgimma är värdefull på 
grund av väl och kontinuerligt hävdad gräs-
svål med för betesmarker i länet representati-
va vegetationstyper. Mer ovanliga indikatorar-
ter saknas dock. '  

ogallrade skogen, som framför allt består av tall, 
innehåller upp till 330 år gamla träd och rik-
ligt med torrakor. På berget syns tjäder, orre 
och järpe förekomma ovanligt rikligt liksom fle-
ra andra fågelarter. 

Skogen på Bålleberget är anmärknings-
värt gammal och opåverkad. Fågellivet är rikt. 
Floran är ännu inte tillfredsställande under-
sökt. Skogen har otvivelaktigt stora naturvär-
den. Den är skyddsvärd. 

66 
LÅNGSJÖN 
- fågellokal 

II/1 
16 H SV 

68 
BERGSJÖ 
- sötvattenstrandäng 

KB 
II/1 
16 H SV 

Långsjön är ett drygt 3 km långt våtmarkskom-
plex med högstarrkärr och tre långsmala tjär-
nar, sammanbundna av en liten bäck. Områ-
det är mycket sankt med många tuviga och 
vattenomflutnå starröar, fräkenmader samt 
pors och videbuskage. 

Långsjön är en göd fågellokal för änder 
och vadare där även trana och, åtminstone vis-
sa år, t o m videspary häckar. Lärkfalkar ses 
ofta jaga över våtmarkerna. 

Dikningar eller andra åtgärder, som på-
verkar myrarna eller inverkar negativt på få-
gellivet, kan inte tillåtas. 
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BL 
BÅLLEBERGET 
	

II/1 
- gammal skog 	16 H SV 

På Bålleberget, som strax söder om Bergsjö 
reser sig 250 meter över Kyrksjöns yta, växer 
en mycket gammal barrskog. Berget kröns av 
flera branta och otillgängliga toppar, där svå-
righeterna att bedriva ett rationellt skogsbruk 
synbarligen måste vara betydande. Där finns 
därför i dag tre skilda men närbelägna skogs-
bestånd med mycket gammal skog. 

På Västra Bållebergets sluttning mot sö-
der och öster växer en ogallrad barrskog med 
upp till 250 år gamk tallar och granar som når 
220 år. Skogen är, åtminstone delvis, högvux-
en och grov med torrakor och vindfällen.  

Centralt i Bergsjö, på en udde vid Storsjöns 
norra strand, finns en 3 ha stor sötvatten-
strandäng. Trädskiktet varierar, från en bitvis 
tät skog av al och björk på framför allt den tor-
rare marken, till helt öppna partier. Området 
har också ett buskskikt bestående av en, vide 
och al. Växter som gynnas av hävden påträffas 
främst i de mest öppna och litet torrare delarna. 
Bl. a. förekommer rikligt med stagg och ormrot 
men också revfibbla, svartfryle och blekstarr. 

I anslutning till strandängen finns en li-
ten torrbacke som också påverkas något av 
betet, där det växer bl.a. låsbräken, mörkt 
kungsljus, rödklint, stor blåklocka och ängs-
nejlika. Strandängen har hävdats mycket 
länge. Vid inventeringstillfället, 1987, betades 
den av ungnöt med varierande intensitet. Om-
rådet har inte konstgödslats eller utsatts för 
annan störande påverkan. 

Strandängens stora värde beror på den 
långa hävdkontinuiteten, friheten från störan-
de ingrepp och storleken. Positivt är också fö-
rekomsten av både torr ängsvegetation och söt-
vattenstrandäng. Hävdintensiteten är dock 
något låg. Den fortsatta hävden av strandäng-
en bör säkerställas. 
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BKL 
TRÖSTENOMRÅDET 11/2 
- vackert småbrutet 16 H SV 
skogs- och 
kulturlandskap med rik flora 

Östra Bålleberget är delvis impediment- Det s k Tröstenområdet omfattar större delen 
artat, med hällar, block och branter. Den helt av den utskjutande halvön mellan Kyrksjön och 
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Slåttermark i Trösten, Bergsjö. 

Storsjön sydost om Bergsjö. Naturen är rik och 
omväxlande. Tallbevuxen blockmark och frisk 
blåbärs-granskog alternerar med rika has-
sellundar, beteshagar, lövdungar och odlad 
mark. Områdets brutenhet och det småskali-
ga odlingslandskapet i kontakt med öppet vat-
ten ger en tilltalande landskapsbild. 

Floran är ovanligt rik och innehåller fle-
ra sydliga arter. Förutom hassel, som förekom-
mer på flera ställen, finns bl.a. gullviva, blå-
sippa, underviol, lundtrav och trolldruva. 

Tröstenområdet bör skyddas mot ingrepp 
som inverkar störande på landskapsbild och 
flora (exempelvis nybebyggelse och igenplan-
tering av odlad mark). Behovet och möjlighe-
terna till vård av hasselbestånden och igen-
växande ängsmarker bör utredas och en plan 
upprättas för den framtida skötseln. 

70 
	

BL 
STORÖN 
	

I / 1 
- gammal skog 
	

16 H SV 
och rik flora 

Delar av Storön har en gång i tiden utnyttjats 
som jordbruksmark, framför allt på den cen- 

Foto: Anders Malmborg. 

trala delen, men små odlade skiften har fun-
nits på skilda delar av ön. Några husgrunder 
minner om denna tid. Under senare år har ett 
begränsat fårbete sörjt för att igenväxningen i 
någon mån bromsats. 

Storön intas till största delen av barrskog. 
Ön tillhör flera olika fastigheter och skötseln 
av de olika skiftena har varit olika. På några av 
dem har skogen utvecklats fritt under mycket 
lång tid. 

På den höga och branta västra udden 
växer en olikåldrig, grandominerad barrskog 
där dock ca 100-årig skog dominerar. Andelen 
lövträd är stor, mest asp, björk och sälg, men 
där växer också en del tall. I skogen, som inte 
har rörts på mycket länge, finns rikligt med 
lågor av gran och andra trädslag. På uddens 
sydsida har en sydbergsvegetation utvecklats 
med krävande arter som underviol, vårärt, 
skogsvicker och trolldruva. Rikligt med ängs-
arter talar för att udden tidigare betats. På lå-
gor och gammal ved växer hotade svampar som 
ullticka, rosenticka och kandelabersvamp. 

I ett stort bestånd på öns sydsida växer 
en mycket grov granskog med inslag av tall och 
löv. De grövsta granarna och tallarna mäter ca 
240 cm i omkrets och de grövsta asparna och 
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björkarna 185 cm. Beståndet är ogallrat med 
lågor och hålträd, terrängen kuperad och stor-
blockig. I markskiktet påträffas arter som blå-
sippa, vitsippa, vårärt, trolldruva, vispstarr och 
hässlebrodd. Hackspettar, andra hålbyggare 
och skogshöns hör till fågelfaunan. 

På ett mindre skogsskifte på öns sydsida 
växer några mycket grova och greniga tallar och 
grova granar. Lövinslaget är stort (ca 30 pro-
cent). Hålträd och vindfällen finns även här och 
flora och fauna liknar den i föregående områ-
de. 

På öns nordsida, i mjuk sluttning mot 
norr, är terrängen rik- och storblockig. Där 
växer en grandominerad skog i åldrar mellan 
100 och 200 år med stort inslag av asp, björk, 
sälg och även en del tall. I skogen, som inte 
rörts på många decennier, finns rikligt med 
grova levande och döda träd och lågor. Skogen 
är rik på vedlevande svampar. 

Fågelivet på Storön är rikt och varierat. 
Av särskilt stort värde är den goda tillgången 
på grova träd och lövträd vilket är av största 
vikt för rovfåglar och hålbyggande fåglar, bl. a. 
hackspettar. 

Storön har en rik och värdefull natur med 
anmärkningsvärt gammal och grov skog. Flo-
ran är intressant med inslag av sydbergsvege-
tation och rik förekomst av vedlevande svam-
par. Den gamla grova skogen bör lämnas att 
utvecklas fritt. Storön är skyddsvärd. 
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KBL 
FÅFÄNGAN 
	

III/1 
- öppen hagmark 
	

16 H SV 

Fåfängan är den sydligaste gården i Ungricks 
by, strax öster om Bergsjö. Gården är ålder-
domlig och ligger aysides på en udde i Stor-
sjöns norra del. Till gården hör en stenig öp-
pen hagmark på 0,7 ha, bevuxen med ett glest 
skikt av enbuskar. Floran är präglad av lång-
varigt bete och innehåller bland annat stagg, 
låsbräken, revfibbla och ormrot. 

Hagen har varit betesmark mycket länge 
och har aldrig gödslats. Den omgärdas av en 
trägärdsgård och till en mindre del av en sten-
gärdsgård. 

Fåfängans betesmark har ett högt värde 
som välhävdad och ostörd hagmark med lång  

och obruten hävdhistorik. Dessutom är land-
skapsbilden ålderdomlig och vacker. Den fort-
satta hävden bör säkerställas. 

72 
VÅLMYRAN 
- myr med intressant 
hydrotopografi 

HG 
III/1 
16 H SO 

Vålmyran är ett orört myrkomplex med mos-
sar och kärr blandade men väl avgränsade från 
varandra. Plana och skogklädda mossar "om-
flutna" av svagt sluttande kärr är de vanligas-
te myrtyperna tillsammans med små aysnitt 
av strängkärr. De ingående myrelementen och 
kombinationen av dessa är representativ för 
länets norra kustområde. 

Dikning eller annan verksamhet som på-
verkar Vålmyran kan inte tillåtas. 

73 
	

GKF 
VÅLMYRKNALLEN 111/ 2  
- klapperstensfält 
	

Riks-K 
och sandstrand 
	

(Riks-N) 
16 H SO 
16 H NO 

Längs Vålmyrknallens sydöstra sluttning ut-
breder sig stora klapperstensfält, vackert ter-
rasserade av markanta stormstrandlinjer. På 
klippor på strandmalens översta del ligger fem 
brons åldersrös en. 

Klapperstensfälten ersätts vid foten av 
berget av mäktiga avlagringar av svallsand. I 
viken sydost om berget finns ett vackert sand-
fält med enstaka gamla tallar, omgivna av mat-
tor av mjölon. Längs sandstranden växer 
strandärt, strandråg och saltarv. Området de-
las av en väg genom hedtallskogen nedanför 
klapperfälten. Där finns också några sommar-
stugor. 

De för den hårdsvallade Nordanstigskus-
ten mycket karaktäristiska klapperbildning-
arna, hällmarkerna, sandfälten och sandsträn-
derna, jämte övergångarna dem emellan, är här 
mycket vackert utbildade. Vägen och viss fri-
tidsbebyggelse stör helhetsintrycket. De geo-
logiska och rekreativa värdena är trots det oom-
tvistliga. De höga kulturhistoriska värdena och 
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kontakten med andra naturvårdsobjekt tillför 
ytterligare kvaliteter. 

Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till 
Vålmyrknallens naturvärden och betydelse för 
rörligt friluftsliv. Särskilt viktigt är att skogs-
maskiner inte tillåts köra på klapperfält och 
sandstränder. Den gamla kusttallskogen kring 
klapperfält och stränder bör undantas från 
skogsbruk. Bebyggelse eller annan verksam-
het som försvårar allmänhetens tillgång till 
stranden bör inte tillåtas. 

Den strandnära delen ingår i objekt 63, 
Nordanstigskusten, som är av riksintresse för 
naturvård. Vålmyrknallen är, tillsammans med 
Tjuvön, av riksintresse för kulturminnesvård. 

74 
TJÄRSVEDSBRINKEN 
BODÅSEN 
	

BZ 
- blandskog 
	

II/1 
med rik flora 
	16 H SV 

Tjärsvedsbrinken omfattar framför allt gammal 
lövrik skog i Bodåsens västra sluttning, men 
här innefattas också Storåsens nordostvända 
mycket branta sluttning och den mellanliggan-
de dalgången. Bodåsens skogsklädda sluttning 
ligger till största delen under HK, är blockfri 
med undantag för de övre delarna. Jorden är 
sandig till moig. 

Skogen är ca 100 år gammal, relativt 
orörd och består till hälften av lövträd, till hälf-
ten gran. Av lövträden dominerar asp och björk 
men det finns också rikligt med gråal. Sälg och 
rönn förekommer måttligt. Tallarna är få men 
välväxta. Boniteten är hög. 

En del avTjärsvedsbrinken, i enskild ägo, 
verkar ha stått helt orörd i åtminstone 50 år. 
Talltorrakor och lågor förekommer sparsamt. 
Fältskiktet är rikt med fjälltolta, hallon, nord-
bräken och majbräken. Blåsippa och skogsvi-
ol är karaktärsväxter på stora ytor. Bland de 
ovanliga och krävande kärlväxterna kan näm-
nas lopplummer, träjon, trolldruva, ögonpyro-
la, grönpyrola, skogssallat, grönyxne, skogs-
nycklar och nattviol. Den hänsynskrävande 
aspgeleaven återfinns på åtskilliga aspstam-
mar. Skägglav växer på sälgstammarna. 

Mossfloran innehåller flera hotade arter 
och arter som vittnar om särskilt höga natur- 

värden - signalarter. Ti11 dessa grupper hör bl. a. 
liten hornflikmossa, asphättemossa, liten ba-
ronmossa, mörk husmossa och skogshakmos-
sa. Plyschgrusmossa och kranshakmossa ve-
rifierar markens höga pH-värde. 

Gråspett, tretåig hackspett och liten 
hackspett observeras mer eller mindre regel-
bundet. 

Tjärsvedsbrinken, med sitt stora inslag 
av lövskog och sin rika flora, saknar motsva-
righet i kommunen. Både floran och faunan är 
anmärkningsvärt rik. Som hackspettbiotop kan 
skogen utvecklas till en särskilt intressant lo-
kal. Skogen är skyddsvärd och bör undantas 
från alla skogsbruksåtgärder. 

75 
SKINNFÄLLSBERGET 
- tjäderspel 

II/1 
16 H SV 

På Skinnfällsbergets ostsluttning återfinns lä-
nets ojämförligt största kända spelplats för tjä-
der. Inom det ca 25 ha stora spelområdet upp-
ges ett 50-tal tjädrar spela. Spelplatsen intas 
av en smalstammig gles tallskog med sparsam 
underväxt av gran. Skogstypen är torr ristyp 
och skogens ålder 90-100 år. Värdefulla bioto-
per för skogsfågel finns även i omgivningarna 
vilket säkert har en avgörande betydelse för 
tillgången på spelande tjäder. 

Avverkning av spelplatsen är oförenlig 
med de stora bevarandevärdena. 
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KB 
INGESARVEN 
	

III/1 
- öppen hagmark 
	

16 H SV 

Ingesarven är en by öster om Kittesjön, 7 km 
söder om Bergsjö. Vid en av gårdarna finns en 
liten öppen hagmark på 0,4 ha, helt utan träd-
och buskskikt. Marken är relativt plan och 
stenfattig och floran artrik. Bl. a. växer här slåt-
terfibbla, fläckigt nyckelblomster, stagg, orm-
rot och luddhavre. 

Hagen betades tidigare men sedan slu-
tet av 1970-talet är hävdintensiteten sämre, 
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med enbart röjning. Marken har aldrig konst-
gödslats eller påverkats av andra ingrepp. 

Värdet hos den forna betesmarken i In-
gesarven består främst i den intressanta flo-
ran och den ostörda marken. Den svaga häv-
den är emellertid ett hot mot floran. Om värdet 
skall kunna bestå, måste den fortsatta hävden 
tryggas. 

77 
	

GF 
STENÖREN 
	

II/1 
- klapperstensfält 
	

16 H SV 

Stenören är ett av kommunens större klapper-
stensfält. Av särskilt intresse är de välutveck-
lade och mycket kraftiga strandvallarna och 
inlandsläget 235 m ö h, i nivå med högsta kust-
linjen. 

Klapperstensfältet bör lämnas orört. Det 
är särskilt viktigt att skogsfordon inte tillåts 
köra på klapperstensfälten. 
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KBL 
NÄSET 
	

III/1 
- björkhage 	16 H SV 

Gården Näset ligger på en udde i Sävsjön, strax 
norr om Ilsbo. Vid gården finns en björkhage 
på 0,6 ha med, förutom björk, enstaka tallar 
och sälgar samt spridda enbuskar. I fältskik-
tet påträffas ett flertal hävdgynnade kärlväx-
ter, bl.a. rödklint, blåsuga, ormrot, ängsnejli-
ka, fjälltimotej, luddhavre, kattfot och ormrot. 
I hagen finns också odlingsrösen, en ängsla-
da, jordkällare och en ditflyttad fäbodstuga. 

Enligt markägaren har björkhagen betats 
kontinuerligt sedan mycket länge men nu häv-
das marken måttligt med hjälp av sent påsläpp-
ta nötkreatur. Hagen är fri från konstgödsel-
påverkan och andra störande ingrepp. 

Björkhagen bör bevaras då den represen-
terar en för denna trakt ovanlig naturtyp. Den 
långa och kontinuerliga hävdhistoriken är ock-
så värdefull, liksom den artrika ängsfloran, 
ostördheten och den vackra landskapsbilden. 
Den låga hävdintensiteten är en nackdel. För 
att värdena skall kunna bestå måste den fort-
satta hävden säkerställas. 

79 
LÅNG .MY k T 
(Harmånger) 
- rikkärr 

B 
II/1 
16 H SV 

Långmyran är ett av de mest värdefulla rikkär-
ren i kommunen. Myren har en för länsdelen 
ovanligt välutvecklad rikkärrsvegetation. Bl.a. 
förekommer gräsull, tagelstarr (C appropinqua-
ta) och orkidéerna sumpnycklar, tvåblad och 
myggblomster. Förekomsten av sumpnycklar 
uppgår till ett 50-tal blommande exemplar, vil-
ket är ovanligt rikligt. Ett stort antal andra ör-
ter har också uppgivits från myren, bl.a. ögon-
pyrola, hönsbär, humleblomster, missne och 
slåtterblomma. Även mossfloran är rik. 

Bland annat på grund av Långmyrans 
stora botaniska värden kan dikning eller an-
dra åtgärder som påverkar myren ej tillåtas. 

80 
	

ZH 
HARMÅNGERSÄN 1/2 
MED HARSJÖN 
	

Riks-N 
16 H SV 
16 H SO 

På den ca 20 km långa sträckan mellan Harm-
ånger och havet faller Harmångersån ca 20 
meter. Bortsett från Harmångersbygdens öpp-
na jordbrukslandskap rinner ån till största 
delen genom ett utpräglat skogslandskap. An 
flyter parallellt med Harmångersåsen. Före 
utflödet i havet rinner den ut i Sörsjön som 
skiljs från Norrsjön av Harmångersåsen i två 
likstora sjöar, i intim kontakt med varandra, 
men med var sitt utflöde genom Strömsbruk 
respektive Stocka. 

Vattenkemin i vattendragets övre delar 
uppvisar goda pH- och alkalinitetsvärden med 
måttligt humusinnehåll. Bottenfaunan indike-
rar rent och klart vatten. 

Sedan produktionen vid massafabriken 
i Strömsbruk upphört, har vattenkvaliteten i 
åns södra gren väsentligt förbättrats. Ån är lek-
vatten för haysöring. Ca 10,5 km av ån är nu 
tillgänglig för reproduktion liksom ett biflöde 
från Harsjön. I ån finns också ett relativt gott 
bestånd av flodkräfta. I mynningsområdet rå-
der fiskeförbud till skydd för lekvandrande fisk. 
Harmångersån är av riksintresse för naturvård. 
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FGLB 
11/2 
16 H SO  

81 
ÖRNSKARPEN 
HARMÅNGERSÅNS 
MYNNINGSOMRÅDE 
- rullstensås, friluftsområde 

Sjöns fågelliv är tämligen rikt men otill-
räckligt känt. Sävsparv, sävsångare och flera 
vadare och änder torde häcka. Ingrepp som kan 
skada fågellivet bör undvikas. 

Öster om Strömsbruk löper Harmångersåsen 
ut i havet i en lång smal udde, kallad Örnskar-
pen. Den hårt svallade åsryggen täcks av sten 
och grus som sorterats i tydliga strandvallar. 
Längs större delen av åsen växer en gles ca 
200-årig tallskog av för kusten karaktäristisk 
typ med sparsam undervegetation av mjölon, 
kruståtel och lavar. Särskilt på sydsidan av 
åskrönet förekommer vackra lavklädda strand-
vallar som skarpt kontrasterar mot de artrika 
strandängarna kring den lilla tjärnen i söder. 

Aldersviken och Harmångersåns myn-
ningsområde, som omger åsen, kantas av lång-
grunda sötvattenpåverkade strandängar. 
Dessa intas delvis av högvuxen vass och starr-
vegetation men också av högörter. Strandve-
getationen är över huvud taget artrik och inne-
håller intressanta övergångar mellan söt- och 
brackvattenbetingad vegetation. Floristiskt in-
tressant är bl.a. förekomsten av strandklo, 
sumpvial och ormtunga. 

Harmångersåns mynningsområde har 
geologiska, botaniska och zoologiska värden, 
det stora ekologiska värdet av lekvandrande 
haysöring ej att förglömma. Den intressanta 
naturen, närheten till Strömsbruk och en bad-
plats gör udden värdefull för det rörliga frilufts-
livet i trakten. 

Med hänvisning till de stora naturvärde-
na bör bebyggelse och täktverksamhet inte til-
låtas på udden. Den äldre skogen, liksom 
strandzoner och uddens yttre delar, bör helt 
undantas skogsbruk. Mynningsområdet är, till-
sammans med Harmångersån, av riksintresse 
för naturvård. 

82 
Fd IDSJÖN 

fågellokal 
III/ 2 
16 H SV 

Den forna Idsjön, genomfluten av Ganseån, 
domineras av strand- och vattenvegetation med 
stort inslag av viden och bl.a. vattenklöver, vi-
deört och missne. 
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G 
Getryggsås 
Glacial 
Glacifluvial 
Gnejs 
Granit 
Grönsten 
Gungfly 
Göl 
Gölkomplex 

H 
Hackslåtter 
Hamling 

Horst 
Humus  

Hydrologi 
Hävd 
Högmosse 

Ordförklaringar 

Högsta 
kustlinjen 
Hölja 

Impediment 
Intermediär 
Isälv 
Isälvsdelta 
Isräffla 

A 
Alkalinitet 
Arrondering 

B 
Backkärr 

Biotop 
Blocksänka 

Blädning 

Bonitet 

Brandfält 

Brandljud 

Bäckravin 

D 
Delta 

Diabas 
Dimensions-
avverkning 
Dråg 
Dy 
Dystrof 
Dödisgrop 

E 
Erosion 
Eutrof 
Excentrisk 

Extremrikkärr 

Fattigkärr 
Finmo 
Flark 
Flarkgöl 
Flarkkärr 
Fluvial 
Flyttblock 
Fossil 
Fräkenmader 
Fältskikt 
Fältspat 
Förkastning  

Basisk 
Åkrars eller ägoskiftens form och 
läge 

Kraftigt sluttande kärr (1:20) i ne- 
derbördsrika områden. 
Livsmiljö. 
Genom frostsortering av morän an- 
rikade block inom begränsad yta, 
ofta belägen i sänka. 
Avverkning av enstaka eller mindre 
grupper av träd. 
Mått på ett områdes virkesproduce- 
rade förmåga. 
Område med blandning av levande 
och branddödade träd. 
Stamskada på träd, orsakad av vär- 
me från skogsbrand. 
Ränna, bildad av vattenerosion. 

Avlagringar i vattendrags mynning. 

Lava som stelnat till bergart. 
Avverkning av träd, överstigande 
viss grovlek eller höjd. 
Kärrartat dräneringsstråk. 
På botten utfälld humus. 
Om sjö med humushaltigt vatten. 
Grop, bildad av smältande isblock, 
inbäddat i morän eller isälvsmateri-
al (se också kittelfält). 

Nedbrytning, vittring. 
Näringsrik. 
Mosse, vars struktur orienterar sig 
solfjäderformigt från en punkt. 
Kärr med mycket hög näringshalt. 

Kärr med låg näringshalt. 
Partiklar 0,02-0,06 mm. 
Blöt, tidvis vattenfylld aysats i kärr. 
Flark med permanent vattenyta. 
Kärr med serier av parallella flarkar. 
Flodtransporterad, flodavlagrad. 
Av landis långtransporterat block. 
Förstenade rester av växter, djur. 
Sank äng med fräkenväxter. 
Växter på marken. 
Mineralgrupp. 
Förskjutning, oftast i höjdled, av 
berggrundsblock längs en spricka. 

Grusås med skarpt krön. 
Bildad av is. 
Bildad av isälv. 
Omvandlad, skiktad bergart. 
Bergart, bildad på stort djup. 
Bergarter, rika på basiska mineral. 
Sviktande mossmatta. 
Vattensamling på myr. 
System av vattensamlingar på myr. 

Lieslåtter av stenbunden mark. 
Ålderdomligt sätt att tukta vissa 
trädslag för att ge lövfoder till djur. 
Uppstickande bergsparti. 
Organiska beståndsdelar av växter 
och djur i jord eller vatten. 
Läran om vattnets kretslopp. 
Vård, tillstånd (i lantbruk). 
Välvd mosse, övergår via lagg till 
fastmark. Bildas enbart i områden 
med hög nederbörd (se också kon-
centrisk). 
Den högsta nivå, som havet nådde 
under senaste istiden. Förkortas HK. 
Grund vattensamling på mosse. 

Ej produktiv mark, t ex kalt berg. 
Mellanliggande. 
Smältvatten från t ex inlandsis. 
Bildat av flöde från t ex glaciär. 
Visar isens rörelseriktning. 

Ursvarvning i berg, bildad av ström-
virvlar i vatten. 

Dalgång i fast berg, branta sidor. 
Samling av dödisgropar. 
Samling stenar som rundats och 
sorterats av vågor. 
Typ av mosse vars strukturer orien-
teras likt ringar på vatten från en 
central punkt (se också högmosse). 
Till bergart stelnat strandsediment. 
Bottenväxande små växter i klara 
vatten. 
Äldre, ayskuren meanderslinga. 
Våtmark, som påverkas av vatten-
tillförsel från omgivande fastmark. 

Jättegryta 

K 
Kanjon 
Kittelfält 
Klapper-
stensfält 
Koncentrisk 

Konglomerat 
Kortskotts-
växter 
Korvsjö 
Kärr 
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Lagg 
Ler 
Leve 

Limnologi 
Låga 

Meandrande 
Mjäla 
Mo 
Mollusker 
Morfologi 
Morän 

Mosse 
Myr 

N 
Naturskog 
Nipa 

0 
Oligotrof 
Ortocerkalk 

P 
Pinnmo 
Porfyr 
Postglacial  

Dräneringszon runt mosse. 
Partiklar mindre än 0,002 mm 
Långsträckt, låg rygg av sand på 
flodslätter längs flodbädden. 
Läran om sötvatten. 
På marken liggande trädstam. 

Slingrande lopp för vattendrag. 
Partiklar 0,002-0,02 mm. 
Partiklar 0,02-0,2 mm. 
Blötdjur, bl a snäckor och musslor. 
Läran om organismers uppbyggnad. 
Jordart av kantigt, osorterat mate-
rial, avlagrat av glaciärer. 
Sankmark, uppbyggd av torv. 
Område med torvartad mark. 

Naturligt föryngrad skog. 
Strandbrink, bildad genom erosion. 

Näringsfattig. 
Kalksten med skal av ortoceratiter, 
bläckfiskliknande djurgrupp. 

Hårt packad morän. 
Magmatisk bergart. 
Tid efter senaste istiden. 

Talusbrant 

Torraka 
Torräng 

Tvärås 

Urberg 

Urskog 

Åsgrav 

Åsgrop 

Åsnät 

Älvvall 
Ändmorän 
Ävj ebro dd-
s amhälle 

•• 

0 
Översilnings-
kärr 

Överståndare  

Blockfält nedanför bergsbrant, bil- 
dat av vittrat material,  talus.  
På rot stående dött träd. 
Naturtyp med växter som kräver god 
ljustillgång och tål kraftig torka. 

Grusås på tvären mot isens rörelse. 

Berg äldre än 600 miljoner år. 

Naturligt föryngrad, orörd skog. 

Fördjupning intill isälvsbildning, 
delvis begränsad av isälvsmaterial. 
Grop, bildad då i grus inbäddat is-
block smält. 
Nätverk av grusåsar. 

Se leve. 
Se randbildning. 
Växtsamhälle  pa  grunt vatten, domi- 
nerat av ävjebrodd. 

Kärr, som silas över av ytligt grund-
vatten. 

Träd från tidigare trädgeneration. 

R 
Randbildning 
Ravin 
Relikt 
Rikkärr 
Rogenmorän 

Avlagring, bildad intill isranden. 
Djup, smal sänka, branta väggar. 
Kvarleva. 
Kärr med artrik vegetation. 
Ryggformade moränformer med ut-
präglad orientering, oftast vinkelrätt 
mot t ex dalgångs längdsträckning. 

Salinitet 
Sandur 

Sel 
Sidvalls äng 
Siläng 

Skalgrus 

Skvalränna 

Sprickdal 

Starrmader 
Strängkärr 
Strömränna 
Succession 

Svallsediment 

Sydväxtberg  

Salthaltig. 
Deltaliknande bildning, aysatt av 
isälv på land. 
Lugnvatten mellan forsar. 
Tidvis översvämmad slåttermark. 
Slåttermark som bevattnas från vat-
tendrag och härigenom gödslas. 
Jordart med skal av snäckor och 
musslor i grus- eller sandbildning. 
Erosionsränna, utskuren mellan is-
kant och bergssluttning. 
Spricka i berggrunden, som sedan 
eroderat till en dalgång. 
Sank äng med halvgräs. 
Kärr med strängar på jämn yta. 
Smältvattenfåra på ett delta. 
Ordning i vilken växter och organis-
mer avlöser varandra på växtplats, 
t ex efter en brand. 
Jordart, som bildats genom påver-
kan av vågor och omlagring av mo-
rän eller isälvsmaterial. 
Berg med brant sydsluttning. 
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Register  
A 

ABBORRTJÄRNARNA 412 
ACKTJÄRN 173 
AGÖN 322 
AHOMÄKI 423 
AJTOLAMM 422 
ALDERMYRAN 376 
ALKÄRR VID AXMARBRUK 13, 239 
AMERIKA 234 
AMUNGEN 273 
ANDERBO 302 
ANDERS-HANSMYRAN 460 
ANDERSVALL,SMYRAN 432 
ANDERSVALLSSLÅTTEN 167 
ANDTJÄRNABO 259 
ANNANS DALGÅNG 449 
ARNELL,S 269 
ASARMYRORNA 310 
AXMAR HÖGMOSSE 16 
AXMAR NATURRESERVAT 14, 239 
AXMOSSEN 66 

B  

BACKKÄRR SÖDER OM ROSSÅSEN 394 
BACKKÄRR VID KAROMÄKI 422 
BACKKÄRR VID RISOIV1ÄGG 430 
BAGGHYTTAN 158 
BÅRBERGSÅSEN 100 
BERGE 215 
BERGHÄLLAR VID SIKVIK 53 
BERGMYRAN 354 
BERGSJÖ 465 
BINGMYRAN 35 
BJÖRKHAGA 394 
BJÖRKHAGE VID LINDEFALLET 333 
BJÖRKVALLMYRAN 376 
BJÖRKÖN I HEDESUNDAFJÄRDEN 112 
BJÖRNSJÖBÄCKEN 408 
BJÖRNSJÖKNOPPARNA 408 
BJÖRNSKALLSLÅTTEN 380 
BJÖRNTJÄRNEN 308 
BJÖRNÅN 383 
BJÖRNÖN 22 
BJÖRSJÖ 380 
BJÖRSJÖN 52 
BJÖRSJÖÅN 381 
BLACKSÅS 313 
BLAKAN 228 
BLECKBERGENS URSKOG 327 
BLECKMYRORNA 313 
BLISTERMYRAN (Bollnäs) 181 
BLISTERMYRAN (Ljusdal) 391 
BLIXTS 169 
BLOCKTÄLL 71 
BLOMSTERMYREN 200 
BLYSTERMYRAN (Bollnäs) 182 
BLYSTERMYRAN (Söderhamn) 211 
BLÄCKMUREN 58 
BLÄCKTÄRNSSJÖN 58 
BLÖTFLON 355 
BOCKSJÖN 218 
BODA (Hudiksvall) 330 
BODA (Ljusdal) 396 
BODAGROTTORNA 315 
BODARNA 314  

BODASJÖN 397 
BODBERGET 175 
BODMYRAN 449 
BODÅS 155 
BODÅSEN 468 
BOFARABYGDEN 189 
BOKÄRREN 60 
BOLLEBERGET 181  
BOND-BRITTAS 170 
BONDARVSVALLSBERGET 427 
BONDTJÄRN 171 
BORGARBERGET 305 
BORRMYRAN 378 
BORRSJÖN 396 
BORRÅN 370 
BOTJÄRNSMUREN 201 
BOVIK (Gävle) 60 
BOVIK (Sandviken) 95 
BRAMSÖFJÄRDEN 72 
BRASSBERGET 355 
BRATTBERG 220 
BRATTSKURUVALLEN 282 
BREDFORSEN 73 
BREDMOSSEN (Hofors) 157 
BREDMOSSEN (Sandviken) 99 
BREDMUREN (Gävle) 12 
BREDMUREN (Söderhamn) 238 
BREDSTRANDSOMRÅDET 460 
BREDTJÄRNEN 13 
BRICKBÄCKEN 159 
BRO 90 
BROAS 93 
BRÄNDBOBÄCKEN 293 
BRÄNNÅSENS FÄBODAR 298 
BUKSJÖMOSSEN (Gävle) 66 
BUKSJÖMOSSEN (Sandviken) 103 
BULTBOMURARNA 55 
BURSJÖMYRAN (Ljusdal) 426 
BURSJÖMYRAN (Ovanåker) 246 
BUSKAN 444 
BYGGET (Hudiksvall) 294 
BYGGET (Nordanstig) 447 
BYSJÖBYGDEN 169 
BYSJÖMOSSEN (Gävle) 66 
BYSJÖMOSSEN (Sandviken) 103 
BYSJÖN (Gävle) 66 
BYSJÖN (Hofors) 155 
BYSJÖN (Sandviken) 103 
BYVALLEN 168 
BÅLLEBERGET 465 
BÅLSÖN 317 
BÅTHUSVIKEN 92 
BÄCK MELLAN LÅNGTJÄRNEN OCH LILLTJÄRNEN 

(FLÅMEN) 387 
BÄCK MELLAN MÖRTTJÄRN OCH BJÖRNSJÖN 

299 
BÄCKAN 365 
BÄCKESKOGSVALLEN 364 
BÄCKSANDSBÄCKEN 453 
BÄCKSVEDEN 424 
BÄCKTÄRNAN 60 
BÄLINGSJÖN 458 
BARREK 108 
BÄRSÅN 102 
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BOLE 458 
BÖRNINGSBERGET I  och  II 397 

C 

CEMBRATALL VID NÄSVIKEN 306 

D 

DALABERGET 298 
DALBRANDSMYRAN 452 
DALKARLSBO 70 
DALKARLSRÖNNINGEN 56 
DALMUREN 58 
DALÅN 167 
DALÄLVENS DELTA VID GYSINGE 66 
DAMMSJÖN 151 
DAMMÅN 31 
DANSARBERGET 157 
DEGERKÖLSNOSEN 379 
DEGERKÖLSVALLEN 378 
DELLENBYGDEN 301 
DELÅNGERSÅN 314 
DIGERBERGET 190 
DISAN 322 
DJUPDALSMYRAN 300 
DJUPMURS 102 
DJUPSJÖN 197 
DRAGGAN 236 
DRAGMARKAN 102 
DRAKBERGET 30 
DRAKÖN 323 
DROPPHÄLL 178 
DROTTMUREN 88 
DYRVALLEN 300 
DYRVALLS STORMYRAN 300 
DYRVALLSTJÄRNEN 300 
DYRÅN 452 
DYRÅNS KÄLLOMRÅDE 450 
DÖSJÖN 453 

E 

EDSKE MASUGN 149 
EGGA 281 
EGGEGRUND 43 
EGGÅSEN 281 
ELLERMURARNA 38 
ENAN 346 
ENKÖPINGSÅSEN 101 
ENKÖPINGSÅSEN SÖDER OM ÅRSUNDA 98 
ENKÖPINGSÅSEN TREKANTEN ÖSTERÄNGE 101 
ENKÖPINGSÅSEN VID KOVERSTA, KOVERSTA 

GAMMELBY 111 
ENKÖPINGSÅSEN ÖSTERÄNGE ÖSTERFÄRNEBO 

101 
ENRISMYRAN 300 
ENSJÖLOKARNA 347 
ENSJÖRESERVATET 347 
ENTJÄRNEN 230 
ENÅN 366, 373 
ENÅNGERSÅN 330 
ENÅSEN 344 
ERIK-LARS 153 
ERK-PERS 169 

FAGERSAND 229 
FALLÄNGENA 235 
FANSEN 197 
FASMUR 65 
FINNBERGET 419 
FINNBERGSMYRAN 418  

FINNFARA 187 
FINNKLACK 304 
FINNMYRAN 458 
FINNÄSET 68 
FISKLÖSEN 353 
FISKTJÄRNEN 251 
FJÄLLGATAN 303 
FJÄLLMYRAN (Hudiksvall) 312 
FJÄLLMYRAN (Söderhamn) 215 
FLAKET 218 
FLARKKÄRR NORDOST OM GRANBERGET 348 
FLARKKÄRR SÖDER OM SKÅNRISTJÄRNEN 358 
FLARKMYRAN 412 
FLARKSJÖBERGET 423 
FLATSJÖN 65 
FLAXNAMYRAN 272 
FLERÄNG 54 
FLINTTORPET 295 
FLISBERGET 363 
FLOTTHÖLJAN 293 
FLYBÄCKEN 171 
FLYTJÄRNSMYRAN 248 
FLYTTJÄRNARNA 391 
FLÅMEN 387 
FLÅMHALSEN 387 
FLÄCKAVIKEN 329 
FLÄCKSJÖN 458 
FLÄCKSMUR 73 
FLÄSTA 175 
FLÄSTASJÖN (Bollnäs) 178 
FLÄTEN 273 
FLÄTSBO 278 
FORNEBY-FLÄSTA 174 
FORS (Gävle) 20 
FORS (Sandviken) 106 
FORS (Söderhamn) 215 
FORSBERGET 308 
FORSÄNGESMON 393 
FORSÄNGET 393 
FRANKES 272 
FREDAGSBERGET 199 
FREDAGSMYRAN 427 
FRELUGA 182 
FRITIDSOMRÅDE NORR OM HOFORS 148 
FRÄKENSJÖN 189 
FUNSTA 312 
FURULUND 149 
FUSKÅSBERGET 313 
FÅFÄNGAN 467 
FÅGELHÄLLAN 331 
FÅGELMYRAN 449 
FÅGELSTA 96 
FÅLMO 212 
FÄBODAR I OVANÅKER 258 
FÄBODBÄCKEN 148 
FÄBODFJÄRDEN 72 
FÄBODMUREN (Gävle) 53 
FÄBODMUREN (Sandviken) 88 
FÄBODS 156 
FÄBODSJÖN 89 
FÄLTA 268 
FÄNGSJÖN 110 
FÄNJAÅNS MYNNING 96 
FÄRGERIÅN 217 
FÄRSSJÖN 223 

G 

GALVSJÖN 176 
GALVÅN 176 
GALVÅNS VATTENSYSTEM 253 
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GAMMELGRAV 381 
GAMMELSTILLA 157 
GAMMEL,STILLA-DAMMARNA 99 
GAMMELSÄLLSSJÖN 64 
GARPMYRAN 377 
GASSVIK 232 
GAVELHYTTAN 93 
GAVLEÅN 49 
GEASJÖN 357 
GEBBARNOMRÅDET 389 
GETAÅN 357 
GETRYGGEN 280 
GILLERMUREN 57 
GLADBÄCKEN 297 
GLAMSMUREN 60 
GLOTTERMYRAN 64 
GLUGGMYRAN 427 
GLÖSSBOÅN 217 
GNAGMUR 16 
GNARPS DIABASBERG 456 
GNARPS VETTBERG 459 
GNARPS MASUGN 461 
GNARPSKATEN 463 
GNARPSÅSEN VID FRAMSÄNGSÅN 447 
GOCKSMUR 22 
GODMYRAN 345 
GOLFERSMYRAN 254 
GOMMORSBERGET 371 
GOPÅN 201 
GOTTLAND 301 
GRAN 462 
GRANNAS 195 
GRANNÄS 277 
GRANNÄSEN 276 
GRANSKOG MELLAN GUSTAVSBERG OCH ÄLTEBO 

151 
GRANSKOG SYDOST OM HOBÄCKSTJÄRNEN 55 
GRANÖ-INSJÖN 238 
GRANÖN 238 
GRAVFÄLT (Hemlingby) 50 
GRAVFÄLT (Norrbo) 302 
GREVABERGET 364 
GRINDBERGET 150 
GRINDUGA 54 
GROPBACKA 154 
GROSSEN 426 
GROSSJÖBERGET 172 
GROSSMYRAN 170 
GRUVBERGET (Bollnäs) 196 
GRUVBERGET (Nordanstig) 460 
GRYCKÅN 245, 255, 425 
GRYSSJÖMYRAN 382 
GRYTABERGET (sydbranten) 247 
GRYTSTRÖMMEN 37 
GRYTTJESBERGET 301 
GRÅBERGET 41 
GRÅHÄLL 224 
GRÅSJÄLSBÅDAN 43 
GRÅÅSEN 62 
GRÄNGSJÖBERGET 455 
GRÄNINGENRESERVATET 413 
GRÄSBO 251 
GRÄSRABBARNA 30 
GRÄVNA KNIPPAN 85 
GRÖNHALSEN 209 
GRÖNSINKA 104 
GRÖNSINKA HAGMARK 104 
GRÖNSTRANDSMYRAN 453 
GRÖNTJÄRN 296, 297, 366, 368 
GULLBERG 273  

GULLBERGSBO 271 
GULLGRUVA 229 
GULLIKSBERGET 445 
GUMMERVALLSTJÄRNEN 430 
GUSSIKLINT 225 
GUSSJÖHÖJDERNA 359 
GUSSJÖVALLSBERGET 359 
GUSTAVSMURARNA 56 
GYSINGE 111 
GYSINGE NATURRESERVAT 112 
GÅRDSJÖTORP 392 
GÅSHOLMA 15 
GÅSHULTAN 371 
GÅSMYRAN 413 
GÅSSJÖSVEDJAN 357 
GÅSTJÄRNSMYRAN 444 
GÄDDTJÄRNEN 191 
GÄDDVIKSBO 283 
GÄSSLINGEN 147 
GÄSSMYRAN 441 
GÄSTGIVARMYRAN 366 
GÄVLEÅSEN (vid Rörberg) 59 
GÖARVSMYRAN 413 
GÖSKEGRUVAN 149 

H 

HOLMSVEDSMYRAN 234 
HADDTJÄRNSMYRAN 456 
HADDÄNGSÅN 457 
HADE 69 
HAGA 171 
HAGMARK (Hemlingby) 51 
HAGASEN 352, 440 
HALLBODAL 305 
HALLSTAÅSEN 307 
HAMMARBY BRUK 96 
HAMNAS 228 
HAMNÄSBERGETS FOT 228 
HAMNÄSUDDEN 228 
HAMRA 424 
HAMRA NATIONALPARK 399 
HAMREFJÄRDEN 109 
HAMREFJÄRDEN ÖN 109 
HAMREVALLEN 113 
HAMRÅNGEÅN 19 
HARJAMÄGG 422 
HARKSKÄRSFJÄRDEN 32 
HARMÅNGERSÅN MED HARSJÖN 469 
HARMÅNGERSÅNS MYNNINGSOMRÅDE 470 
HARMÅNGERSÅSEN 446 
HARSA 427 
HARSENVALLEN 428 
HAVRASJÖN (Haversjön) 298 
HEDESUNDAFJÄRDEN 68 
HEDESUNDASLÄTTEN 70 
HEDESUNDAÅSEN 66 
HEDSTABERGET 309 
HEDUDDEN 365 
HEDÅSEN 94 
HELGMYRAN 453 
HEMLINGBY NATURVÅRDSOMRÅDE 49 
HEMSTANÄS 233 
HEMVALLARNA 259 
HEROSO 434 
HIBOMYRAN 276 
HILLESJÖN 40 
HILLEVIKS- OCH TRÖDJEFJÄRDEN 28 
HINRIKS 202 
HISNAPP 175 
HJORTSTAVALLEN 305 
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HOBÄCKSTJÄRNEN 55 
HOCKELSJÖN 215 
HOHÄLLAN 90 
HOKKAMÄKI-RESERVATET 424 
HOLMEN 272 
HOLMUDDEN 42 
HOLTMYRAN 434 
HOLÄNNA 382 
HOMNAFLEN 267 
HOMNAMYRAN 252 
HORNBERGET 297 
HORNSJÖMYRORNA 325 
HORNSJÖN 420 
HORNSLANDET MED BÅL,SÖN 315 
HOSJÖN 90 
HUDIKSVALLSKUSTEN 320 
HUNDSJÖBÄCKEN 289 
HUNDSÅSMYRORNA 457 
HUNDTJÄRNAMYRAN 260 
HYLBERGET 250 
HYLSLÅTTERNA 248, 257, 435 
HYTTÖFJÄRDEN 76 
HÅDELLS GAMMELSKOG 19 
HÅLSJÖHOLMEN 304 
HÅLSJÖVIKEN 304 
HÅMANSMAREN 41 
HÅNGELÅN 351 
HÅRGA 185 
HÅVAHÖGSTEN 435 
HÅVAÅN 435 
HAVAÅN (Ovanåker) 247 
HÅVRAHÄLLAN 381 
HÄCKLINGSJÖN 60 
HÄGENLAMMSMYRAN 408 
HÄLLBERGET 268 
HÄLLFORS 202 
HÄLLMYRAN 223 
HÄLLSKOGSFJÄRDEN 72 
HÄLLTJÄRNSMYRAN 251 
HALSEN 173, 329 
HÄLSINGMOSSEN 450 
HÄLSINGMYRAN (Gävle) 12 
HÄLSINGMYRAN (Söderhamn) 237 
HÄLSINGTUNA 306 
HÄNGSJÖN 182 
HÄRBACKMYRAN 377 
HÄRNEBO 229 
HÄSBERGSMYRAN 280 
HÄSBODALEN 193, 280 
HÄSSJAÅNS MYNNINGSOMRÅDE 264 
HÄSTBERG 432 
HÄSTHOLMEN 317 
HÖG 306 
HÖGBRÄNNTJÄRNEN 344 
HÖGHÄLLARNA 102 
HÖGKÖL,SMYRAN 412 
HÖGMOSSE SYDVÄST OM MÅSSJÖN 26 
HÖGMOSSEN 106 
HÖGTOMT 301 
HÖLEBYGDEN 181 
HÖLICK 319 
HÖLJEBRO 224 
HÖLJÅN 215 

IDEGRANSLOKAL 56 
IDENORSOLMEN 321 
IDFJÄRDSVALLEN 219 
IDSJÖN 470 
IGELNÄSRABBARNA 24  

IGELSJÖNS NATURRESERVAT 57 
IGELTJÄRN 180 
IGELTJÄRNEN 387 
IGELTJÄRNSBERGET 92 
IGELTJÄRNSMYRAN 457 
IGGÖ BY 25 
IGGÖHÄLLAN 24 
IGGÖN 24 
IGGÖSUNDET 22 
ILJAS 263 
ILJUNGEN 180 
INFÖRA 33 
INGESARVEN 468 
ISTAÖN 109 

J 

JANNESBÄCKEN 365 
JANSBO 200 
JON-ERS 263 
JON-MATSBO 203 
JORDBÄRSMUREN 67 
JÄDRAÅN 84 
JÄDRAÅN OCH JÄRBOÅSEN 86 
JÄDRAÅNS DALGÅNG MELLAN JÄRBO OCH 

JÄDERFORS 87 
JÄRVSTA NORRA HAGEN 52 
JÄRVSÖHOLMARNA 417 
JÄRVSÖKLACK 407 
JÄTTHOLMARNA 464 
JÄTTÅN 385 

K 

KAKÄNGSSUNDET 76 
KALKBERGSMYRAN 63 
KALKGRUVAN 59 
KALKMOSSEN 66, 103 
KALKOMRÅDET SYDOST OM GÄVLE 53 
KALLMYR 395 
KALLMYRAN (Ramsjö) 354 
KALLMYRORNA 308 
KALVHARARNA 239 
KARINMOSSEN 105 
KARINMOSSEN, VÄSTRA TAKTEN 106 
KARINMOSSEN, SÖDRA TÄKTEN 106 
KARLSBERG 411 
KARLSNÄSBERGEN 325 
KARSJÖ 429 
KARSKÄR 334 
KASTELN 373 
KASTSJÖN 47 
KESSMANSBO 63 
KICKISMYRAN 202 
KILSBÄCK 165 
KINSTABY 221 
KITTESJÖN 75 
KLACKSÖRARNA 216 
KLAPPERBERGET 223 
KLAPPERSTENSRESERVATET 318 
KLIBBALRESERVATET 318 
KLINGA KÄLLA 266 
KLINGERSJÖÅSEN 354 
KLINGERTJÄRNSBÄCKEN 352 
KLITTAMYRAN 248 
KLOCKARS 429 
KLOCKARVIKEN 171 
KLOCKSBERG 153 
KLOCKÅSEN 233 
KLOVBÄCKEN 454 
KLÄPPAÄNGARNA 396 
KLÖVBERGET 442 
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KNIVSÅSGRUVORNA 152 
KNUPBODARNA 191 
KNÖSHARARNA 216 
KOLBOSVEDEN 105 
KOLDEMO 174 
KOLNINGSMYRAN 457 
KOMYRAN 419 
KORPÅSEN 440 
KORRISMYRAN 408 
KOVERSTA GAMMELBY 111 
KOVERSTAMYREN LÅNGVARA 111 
KRAMSTATJÄRN 414 
KRATTE MASUGN 154 
KRINGELMUREN 59 
KROKARNA 238 
KROKHOLMEN 322 
KRONSTUGAN 362 
KRYPE FÄBODAR 212 
KRÅKNÄS 92 
KRÅKÖN 322 
KUBBOBÄCKEN 56 
KUGGÖRARNA 318 
KULLEBERGET 148 
KUNGSBERG 83 
KUNGSBERGET 84 
KUNGSBO 83 
KUNGSBÄCKEN 46 
KUNGSHÖGS HÄLLAR 106 
KUSMYRTJÄRNEN 180 
KVARNBERGSMYRORNA 435 
KVARNBERGSTORP 431 
KVARNMYRORNA 444 
KVARNSTRÖMMEN 89 
KVILLANUDDEN 70 
KVILLEN 95 
KVISTABÄCKEN 357 
KYRKBERGET 378 
KYRKBYN 218 
KYRKBYTJÄRN 188 
KYRKBYÄNGARNA 407 
KYRKÖN 417 
KÅGBOSJÖN 75 
KÅRSBERGET 159 
KÅRSLÅTTARNA 374 
KÄLLA SYDOST OM VACKERBERGET 199, 
KÄLLMYRAN 442 
KÄLLRIKEN 92 
KÄRINGSKÅRBERGET 313 
KÄRR NORDOST OM KLITTEN 180, 208 
KÄRR SÖDER OM ENÅSBERGET 346 
KÄRR SÖDER OM MÖSSBOÅSEN 327 
KÄRR VID KROKSJÖÅN 424 
KÄRRKOMPLEX VID HÄLLUDDEN 276 
KÄRRKOMPLEX VID STORA GÖNSJÖN 408 
KÖLBERGET 190 
KÖLSJÖMYRAN 380 
KÖL,SJÖÅN 397 
KÖLSTRÖMMEN 374 
KÖLÅNS DALGÅNG 446 
KÖLÄNGARNA 375 
KÖPMANSMOSSEN 160 
KÖRBERGET 150 
KÖRBERGSKLACK 150 
KÖRSJÖN 95 
KÖRÖN 95 

LADMYRORNA 388 
LAFORSEN 372 
LAFSAMYRAN 426  

LAGGARBOMYRAN 110 
LAGGARBOÅN 110 
LANDA 71 
LANDBOHOLMEN 71 
LAPPMYRÅSEN 404 
LARS-LARS 155 
LASSAS-GROPÄNGE 84 
LAXBÄCKEN 85 
LAXTJÄRNSBERGET 326 
LAXÅSBÄCKEN 351 
LAXÖRINGSTJÄRNARNA 368 
LENABERG 259 
LERSJÖ-RESERVATET 62 
LESKA 459  
LEAN  376 
LILJESLÅTTSBÄCKEN 363 
LILLA SKÄFTESMYRAN 358 
LILLA VASSMYRAN 22 
LILLGRUND 463 
LILLHUNDSJÖMYRAN 289 
LILLJUNGFRUN 227 
LILLKLUBB 322 
LILLKULLEN 387 
LILLSJÖN (Hofors) 154 
LILLSJÖN (Ljusdal) 426 
LILLTJÄRN 218 
LILLÅSEN 299 
LIMÖARKIPELAGEN 47 
LINDBÄCKEN 425 
LINDEFALLET 331 
LINDMOREN 360 
LINDSKOG 362 
LINDSTAVALLEN 426 
LINDÖN 22 
LINGÅN 296 
LISSELÅSKLACK 100 
LIVENS 89 
LJUSMYRAN 210, 333 
LJUSMYRSBERGET 208, 332 
LJUSNAN 372 
LJUSNANÅSEN 175 
LOCKSMYRBÄCKEN 298 
LOFTSBO 259 
LOMOSSEN 88 

233 	LOMSJÖN 97 
LOMSMUREN 61, 97 
LOMTJÄRNEN 254 
LOMTJÄRNSMYRAN 368 
LONKEN 310 
LOS EXTREMRIKKÄRR 411 
LOSTERM'YRAN 366 
LOSVALLSMYRORNA 391 
LOÅN 248, 425 
LUGNSJÖN 222 
LUNDARTAD GRANSKOG VID FLATSJÖN 64 
LUNDBOSJÖN 36 
LUNDS FÄBODAR 36 
LUNTAMUREN 55 
LYCKAN 360 
LÅGBO 74 
LÅNGABÄCKEN 266 
LÅNGBROSBODARNA 208 
LÅNGBY-SÖRÄNG 305 
LÅNGHED 264 
LÅNGHÄLL 57 
LÅNGMUREN 26 
LÅNGMYRAN 249 
LÅNGMYRAN (Harmånger) 469 
LÅNGMYRAN (Kårböle) 366 
LÅNGNÄS 149 
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LÅNGNÄSET 457 
LÅNGSJÖMYRAN 248 
LÅNGSJÖN (Gävle) 65 
LÅNGSJÖN (Nordanstig) 465 
LÅNGSVEDBERGSKOJAN 351 
LÅNGSVEDJAN 384 
LÅNGTJÄRNEN 355 
LÅNGTJÄRNSMYRAN 346 
LÅNGVARA 111 
LÅNGVINDSÄNGEN OCH OMRÅDET NORDOST OM 

SKOGSVALLEN 113 
LÄNGSTERBODARNA 454 
LÄRKEBOÅN 54 
LÄXMUREN 21 
LÖJHAMNSÅN 238 
LÖNNS 380 
LÖRDAGSMYRAN (Bollnäs) 199 
LÖRDAGSMYRAN (Ovanåker) 253 
LÖVENHOLTSBERGET 327 
LÖVGRUND 42 
LÖVGRUNDS RABBAR 30 
LÖVINGSÅN 364 
LÖVSALEN (domänreservat) 318 
LÖVTJÄRN 88 
LÖVÅSEN 94 

MACKARALAMMSMYRORNA 420 
MALUNGSFLUGGEN 445 
MANSJÖBERGET 431 
MARSJÖARNA 27 
MATRAMMSMOSSEN 101 
MATSÄCKEN 209 
MATTESVALLEN 260 
MATYXSJÖN 55 
MELINS KULLE 225 
MELLANHALSEN 387 
MELLANMYRAN 411 
MICKELS 233 
MIDDAGSBERGET (Bollnäs) 192 
MIDDAGSBERGET (Hudiksvall) 300 
MO 217 
MOCKELMUREN 96 
MOHÄLL 57 
MOLNVIKSMUREN 35 
MOMBYÅSEN 83 
MORABO 251 
MORASJÖN 304 
MORVIKSTJÄRNEN 223 
MOSNEÅSEN 222 
MOSSAR VID JÄITENDAL 458 
MURÅN 20 
MYCKELÄNGARNA 189 
MYR NORDOST OM GRANNÄSBERGET 188, 278 
MYR SYDOST OM LÅNGTJÄRNEN (Ljusdal) 387 
MYR SYDVÄST OM BJÖRNBERGET (Söderhamn) 

217 
MYR VID KROKTJÄRNEN (Hudiksvall) 334 
MYR VÄSTER OM SJÖTORP (Gävle) 53 
MYRA 416 
MYRAR I SORGÅRAVINEN (Ljusdal) 375 
MYRAR KRING FLOTTÅNS KÄLLFLÖDEN (Nordan- 

stig) 442 
MYRAR MELLAN SKÅSSAN, LJUSMYRAN OCH 

HAVET 210, 333 
MYRAR NORR OM UTNORA (Gävle) 32 
MYRAR ÖSTER OM ÖJAREN (Gävle) 34 
MYRKOMPLEX LÄNGS GIRSBÄCKEN (Ljusdal) 352 
MYRKOMPLEX LÄNGS GOPÅN (Bollnäs) 201 
MYRKOMPLEX ÖSTER OM STORA HÄLLBERGET 

(Ljusdal) 360  

MYRMOSAIK SYDVÄST OM BLISTERSJÖN (Ljusdal) 
391 

MYRMOSAIK VÄSTER OM SANDSJÖÅN (Ljusdal) 
434 

MYRSJÖMYRAN 382 
MYRSJÖMYRORNA 198 
MÅLLÅNGEN 273 
MÅLLÅNGSSTUGA 275 
MÅLLÅNGSTADS URSKOG 274 
MÅLLÅNGSTUGUBODARNA 278 
MÅLLÅNGSTUGUFJÄRDEN 273 
MÅNDAGSBERGET 356 
MÅNGÅN 390 
MÅRDÄNGSJÖN 40 
MÅSMYRAN 406 
MÅSSJÖN 26 
MÄLBÄCKSMYRORNA 250 
MÖDÄNGE 182 
MÖRHÖG 455 
MÖRKBERGET 428 
MÖSAMYRAN 271 
MÖSSNÄSUDDEN 321 

N 

NAKANITTIMYREN 83 
NATURSKOG VID PELLESMYRAN 363 
NEDRE BODMYRAN 458 
NEDRE DALÄLVEN-FÄRNEBOFJÄRDEN 107 
NEDRE MELLANLJUSNAN 395 
NIANÅN 325 
NILSES 183 
NIPSBÄCKEN 296 
NJUPAKLITT 261 
NOR 429 
NORAN 236 
NORDANM'YRAN 308 
NORDANSTIGSKUSTEN 460 
NORDMYRAN 308 
NORDSLÅTTMYRAN 410 
NORMANS 446 
NORRA ASKRESERVATET 319 
NORRA FURUBERG 294 
NORRA HORNSLANDET (domänreservat) 317 
NORRA LINDRESERVATET 319 
NORRA SPJUTHOLMEN 76 
NORRALA 214 
NORRALAÅN 214 
NORRBERGET 327 
NORRBOSJÖN 261 
NORRBÄCK 444 
NORRFJÄRDEN 219 
NORRGIMMA 464 
NORRGLAPEN 12, 236 
NORRGÅRDEN 350 
NORRHARET 322 
NORRLANDSPORTEN 190 
NORRLIA 299 
NORRMARKSBÄCKEN 27 
NORRSJÖJORDEN 269 
NORRSKÄR 33 
NORRVÅGA 407 
NORRÅN VID OCKENBACKA 105 
NORRÅN VID  VISTA  105 
NOTHOLMEN 463 
NYBODARNA 197 
NYBOHOCKEN 176 
NYGÅRDS 263 
NYHAMMARSÅN 38 
NYLANDSMUR 18 
NYMANS 268 
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NYMUREN 25 
NYMYRAN 388 
NYVALLSFLYN 430 
NYÅKRARNA 61 
NÄSBERGET 345 
NÄSBERGSFÄLTET 391 
NÄSET 469 
NÄSSJA 110 
NÄSUDDEN 264 
NÄTSJÖBÄCKEN 411 
NÄVERBERG 249 
NÄVERHOLMSMYRAN 399 
NÄVERÅSEN 384 
NÖTTERSVEARNA 22 

0  

ODLINGSLANDSKAP MELLAN GNARP OCH BERG- 
SJÖ 455 

ODLINGSLANDSKAPET SÖDER OM FORSA 311 
OL-ERS 260 
OL-OLS (Ovanåker) 265 
OL-OLS (Sandviken) 93 
OL-PERS 394 
OLBERGET 220 
OLSBO 90 
OMRÅDET KRING TIMMERRÄNNAN MELLAN 

LÅNGBRO OCH BOMHUS 58 
ONSÄNGSSJÖN 394 
OPPALAÅN 31 
OPPEGÅRDEN 307 
OPPSJÖ 102 
ORARNA 48 
ORBADEN 171 
ORBADEN-ARBRÅ 170  
ORE  ÄLV 434 
OREÅSEN 420 
ORRBERGET 171 
ORSJÖN 166 
ORSMILBERGET 428 
OSLÄTTFORS 37 
OSLÄTTFORS TILL E4-BRON 38 
OTTNAREN 98, 154 
OXSAND 451 
OXSANDSBÄCKARNA 451 

P  

PARADISBERGET 359 
PARTÅNS MYNNING 171 
PELLES 200 
PENNINGGRUNDET 224 
PER-NILSAS 358 
PER-OLSMYRAN 276 
PERSBO 201 
PILKALAMPINOpp 430 
PIPARVALL,SMYRAN 408 
PIPSJÖN 226 
PORSMYRAN 351 
PORSOMYRAN 298 
PROSTBERGSBÄCKEN 173 
PRÄSTGRUNDET 219 
PRÄSTVALLEN 432, 433 
PRÄSTVALL,STjÄRNEN 432 
PUNSARNA 172 
PUNSMYRAN 344 
PÅRANÄVAMYRORNA-RENSJÖN 431 

R  

RAGGTJÄRNEN 211 
RASBERGSSKOGEN 235 
RASKES 270 

RASSELMYRBERGET 312 
REMMAN 359 
RENGSJÖBYGDEN 184 
RENSKALLA 225 
RIGBERG 444 
RIKKÄRR SYDOST OM SKALEN (Ovanåker) 271 
RIKKÄRR SYDVÄST OM FURUVIK (Gävle) 54 
RIKKÄRR SYDVÄST OM VÅRVIK (Gävle) 58 
RIKKÄRR SÖDER OM HÅLTJÄRN (Bollnäs) 191 
RIKKÄRR SÖDER OM VALBERGET (Ovanåker) 258 
RIKKÄRR VID HALVFREMYRAN (Hudiksvall) 299 
RIKKÄRR VID HÖGMYRAN (Bollnäs) 165 
RIKKÄRR VID KYRKBYTJÄRNEN (Ljusdal) 407 
RIKKÄRR VID LADMYRBÄCKEN (Ljusdal) 388 
RIKKÄRR VID OLOFSTORP (Ljusdal) 389 
RIKKÄRR VID RULLBO (Ljusdal) 386 
RIKKÄRR VID SÖROMÅSEN (Bollnäs) 165 
RIKKÄRR VID ÄLGSJÖBÄCKEN (Gävle) 54 
RIKKÄRR VID ÖSTERVIKEN (Österviken) 273 
RIKKÄRR VÄSTER OM FLATSJÖN (Gävle) 64 
RIKKÄRR ÖSTER OM GRINDUGA (Gävle) 54 
RIMSBO 196 
RIMSBOÅSEN 196 
RIMSBOÅSEN VID NYBOSJÖN 195 
RISBERGSMYRAN 356 
RISBERGSÅSEN 97 
RISNOSEN 379 
RITTASO 442 
ROCKMUR 34 
ROLMYRAN 183 
ROMPÖN 68 
RORÅSEN 172 
ROSMUR 73 
ROTSJÖN 202 
ROVAN 40 
RUDSJÖN 47 
RUNNSBÄCKEN 297 
RUNSTENSÄNGEN 51 
RUNÖN 74 
RYGGE 250 
RYMNINGSBERGET 152 
RYSSAN 17 
RÅBERGET (Bofors) 147 
RÅBERGET (Ovanåker) 261 
RÅBERGSVALLEN 309 
RÅMUREN 64 
RÄKABO 251 
RÄMSÖN 75 
RÄVABOÅSENS SYDSLUTTNING 273 
RÖDHÄLLSBERGET 305 
RÖDMYRBERGET 195 
RÖDTJÄRNSFLON 344 
RÖDTJÄRNSMYRAN 344 
RÖMMABERGET 197 
RÖMOSSEN 60 
RÖMOSSEN (Hanåsen) 62 

SAGBERG 234 
SANDNÄSMYRORNA 356 
SANDREVELN 273, 312 
SANDSJÖMYRAN 248 
SANDSJÖÅN 423 
SANDVIKSMOARNA GRÖNTJÄRN 296, 366 
SANDÅSMYREN 168 
SANNA 417 
SEGERSTA 184 
SEVALLBO 77 
SIGERÄNGET 74 
SIKVIKSSKOGEN 58 
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SIMEVALLSMYRAN 428 
SIMEÅ 168 
SIMONSTJÄRNEN 202 
SINDERÅN 170 
SJORSBO 187 
SJUBERGET 254 
SJUDARTJÄRNARNA 345 
SJUDARÅSEN 350 
SJUFORSHOLMEN 37 
SJULSBO 187 
SJÖKALLA 21 
SJÖMUREN 12, 237 
SJÖMYRAN 355 
SJÖMYRASJÖN 304 
SJÖSMYRSJÖN 299 
SJÖSVEDEN 194 
SJÖÄNGET 104 
SKALEN 271 
SKARVEN 31 
SKATÖN 223 
SKINNFÄLLSBERGET 468 
SKOG 230 
SKOGSOMRÅDE MELLAN SKANDIAÅSEN OCH 

LÅNGHÄLL 56 
SKOMMARREVET 30 
SKORVBERGET 86 
SKRAMMELHARARNA 30 
SKREBBMYRAN 390 
SKRÄLLDALEN 378, 391 
SKVALMUREN 22 
SKYTTMYRAN 272 
SKÅLBACKAMYRAN 35 
SKÅLHÅLET 384 
SKÅLVALLSSJÖN 374 
SKÅLÅNS DALGÅNG 361 
SKÅSSAN 211 
SKÄFTESBERGETS SYDSLUTTNING 179 
SKÄLSTENARNA 43 
SKÄMNINGSÖN 16 
SKÄRJÅN 13, 237 
SKÄRSÅN 215 
SLIPMYRAN 260 
SLIPSTENSMYRAN 377 
SLIPSTENSTJÄRNARNA 423 
SLUTTNINGSMYR VID ANDERS-JONS 254 
SLÅTTBÄCKEN 180 
SLÅTTERMYRAN 179 
SLÅrlbJÖN 186 
SLÄNGSÅSMYRAN 293 
SMEDBONINGARNA 191 
SMÄISK 309 
SNIPMYRAN 294 
SNIPTORP 295 
SNIPÅSEN 294 
SNÄCKEN 334 
SOLBERG 315 
SOLBERGADALEN 148 
SOLLSJÖN 264 
SOMFARMYRAN 70 
SORGÅN 375 
SORTVATTNET 413 
SOTSLÅTTEN 413 
SPIKÅSBÄCKEN 59 
SPJUTHOLMEN 75 
SPÅRS 169 
STARMYRAN 388 
STEG 306 
STENATJÄRNARNA 267 
STENBOMYRAN 189 
STENBÄCKEN 46  

STENMYRAN 458 
STENSJÖNS OCH LOMTJÄRNENS NATURRESER- 

VAT 289 
STENÖORN 227 
STENÖREN 469 
STOCKVIKSTJÄRNEN 229 
STOLPKÄLLSRÖNNINGEN 183 
STORA BOLLEBERGETS NORDOSTBRANT 181 
STORA DIGERBERGET 420 
STORA GRÄSBERGET 280 
STORA KORPMÄKI 420 
STORA OCH LILLA VITMYRAN 193, 282 
STORA ÖJUNGEN 185, 275 
STORBERGET (Hofors) 149 
STORBERGET (Hudiksvall) 310 
STORHAGÅSMYRAN 440 
STORHEDSKÄRRET 209 
STORJUNGFRUN 232 
STORKLUBB 322 
STORKULLEN 386 
STORKÄLLAN (Bofors) 159 
STORKÄLLAN (Ovanåker) 282 
STORKÄLLMYRAN 197 
STORLINDEN 156 
STORMOSSEN 453 
STORMUREN 53 
STORMYRAN (Amungen) 278 
STORMYRAN (Blommaberg) 250 
STORMYRAN (Bollnäs) 184 
STORMYRAN (Färila) 371 
STORMYRAN (Grängsjö) 456 
STORMYRAN (Hasselasjön) 454 
STORMYRAN (Hudiksvall) 306 
STORMYRAN (Ljusdal) 390 
STORMYRAN (Lonken) 310 
STORMYRAN (Los) 377, 385 
STORMYRAN (Lunnsjön) 456 
STORMYRAN (Lövriset) 251 
STORMYRAN (Nyvallen) 430 
STORMYRAN (Ovanåker) 276 
STORMYRAN (Ramsjö) 345 
STORMYRAN (Söderhamn) 209 
STORMYRAN (Voxna) 257 
STORMYRAN-LAPPMYRAN 386 
STORRÖJNINGSMORAN 230 
STORTJÄRN 218 
STORTJÄRNEN 247, 435 
STORTÄRNAN 52 
STORVIKS FÄBODAR 89 
STORÅSEN (Hofors) 147 
STORÅSEN (Hudiksvall) 330 
STORÖJUNGEN 246 
STORÖN 466 
STRANDBODARNA 362 
STRANDKÄRR VID GALVÅN 177 
STRANDKÄRR VID TVÄRÅN 381 
STRANDÄNG VID HILLEVIKSFJÄRDEN 28 
STRANDÄNG VID TRÖDJEFJÄRDEN 27 
STRÅNGNÄS 109 
STRÅSJÖN 413 
STRÄNGKÄRR ÖSTER OM STICKASJÖN 19 
STRÖMSBRO GRAVFÄLT 45 
STUGUTJÄRN 350 
STULTSJÖN 208, 329 
STYGGBERGET 85 
STYGGMURARNA 58 
STÅLNÄSHARARNA 219 
STÖMNE 303 
STÖRHALSEN 387 
SUND 95 
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UGGLEBO 158 
ULLUNGEN 259 
ULVAMYRAN 260 
UNDERSVIK 166 
URBERGSKALK VID JUGANSBO 76 
UTIGÅRDS 187 
UTVALNÄS 41 
UVASEN 270 
UVBERG 230 

V  

VADTJÄRN 223 
VALLASEN 274 
VALLBYÅN 90 
VALLENBODARNA 450 
VALSMUREN 12 
VANDELÅN 392 
VARGATJÄRNSHÄLLENA 278 
VARGBERGET 56 

SUNNANÅ 224 
SUNNÄSBRUK 235 
SURTJÄRN 147 
SVABENSVERK 282 
SVABÄCKEN 275 
SVAMYRAN 275 
SVANSJÖBÄCKEN 384 
SVANSJÖN 399 
SVANTEN 64 
SVANTJÄRNSMYRAN 407 
SVARTANBRO 99 
SVARTBO 188 
SVARTBÄCKEN 108 
SVARTSJÖMUREN 61, 97 
SVARTSTENSUDDENS NATURRESERVAT 
SVARTTJÄRNSMUREN-HÖGMOSSEN 85 
SVARTTJÄRNSMYRAN 210, 334 
SVARTÅGRENEN 401 
SVARTÅMYRAN 400 
SVARTÅN 401 
SVARTÅVALLEN 400 
SVEDBOVALLEN 427 
SVEDJA 308 
SVEDÅSEN 168 
SVENTJÄRNSBÄCKEN 248, 257 
SVERKA 260 
SVINBERGSMYRAN 431 
SVÅGAN 356 
SVÅGANS DALGÅNG 291 
SYLTAVIKEN 303 
SÅGBÄCKSMYRAN 380 
SÅGKARLSMUREN 56 
SÅNGHUSÅN 407 
SÄLJESTAVÅGEN 406 
SÄNNINGSTJÄRNEN 447 
SÄRSTASJÖN 151 
SÄSSMANOMRÅDET 262 
SÄVESJÖNS NATURRESERVAT 57 
SÖDERALASLÄTTEN 221 
SÖDERHAMNS SKÄRGÅRD 226 
SÖDERÅKRA 98 
SÖDERÅSEN 152 
SÖDRA ASKRESERVATET 319 
SÖDRA JÄRVSÖBYGDEN 416 
SÖDRA LINDRESERVATET 319 
SÖDRA VILNÄSTJÄRN 199 
SÖRBO 182 
SÖRBY 428 
SÖRGLAPEN 12, 236 
SÖRGÅRDEN (Hofors) 159 
SÖRGÅRDEN (Nordanstig) 448 
SÖRIGÅRDEN 381 
SÖRJABÄCKEN (domänreservat) 83 
SÖRLIA 299 
SÖRMURARNA 12 
SÖRREMMAMYRAN 358 
SÖRÄNG 156 

TALLSJÖBÄCKENS KANJON 434 
TANDSJÖÅN 397 
TANNAKLITTEN 305 
TANNÅSEN 212 
TATTARMORBÄCKEN 174 
TENSBERGET 424 
TESTEBOÅN 37 
TESTEBOÅN NEDSTRÖMS E4-BRON 39 
TESTEBOÅNS DELTA 45 
TEVSJÖN 166 
TICKSELMUREN 34  

TIHÄLLARNA 323 
TILLAMMSMYRORNA 350 
TIMSSJÖN 259 
TITJÄRN SV 87 
TITJÄRNBERGET 87 
TJUVBERGET 184 
TJUVÖN 464 
TJÄNNÅSEN 329 
TJÄRNÄNGET 455 
TJÄRNÄS 150 
TJÄRSVEDSBRINKEN 468 
TOMTAS 195 
TORESKÄR 419 
TORESNÄS 451 

15 	TORKELSBO 382 
TORNMYRAN 406 
TORP 252 
TORRAKIVIYRAN 209 
TORRAKSMYREN 64 
TORRÖN 108 
TORSDAGSMYRAN 432 
TREKANTTJÄRNARNA 410 
TROLLGRAVEN 433 
TROLLKORNÅKER 92 
TROLLKÄLLAN (Bollnäs) 187 
TROLLKÄLLAN (Ljusdal) 387 
TROSSNARVSMYRAN 445 
TRYGGTYCKELN 383 
TRYNJEIVIYRAN 272 
TRÄCKESBO 271 
TRÖNÖ 213 
TRÖNÖÅN 214 
TRÖSKEN 100 
TRÖSKMUREN 100 
TRÖSTENOMRÅDET 466 
TULPANS 279 
TUNAOLMEN 321 
TUNASJÖN 308 
TUNNMYRAN 168 
TUPPARNA 239 
TUVAN 218 
TVÄRINGEN 351 
TVÄRÅN 235 
TYCKELN 382 
TÄLNINGEN 273 
TÄRNMUREN 97 
TÄRNSJÖN 97 
TÖNNÅNGER 234 
TÖNSEN 193 
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VARPEN 183 
VARVA 45 
VASABERG 274 
VASSBERGSMYRAN 170 
VASSMYRBÄCKEN 295 
VATSTENARNA 335 
VENÅSVALLEN 376 
VIBY KULLE 20 
VIBYHYTTAN 151  
WIDENS  GAMMELSKOG 101 
VIFORSEN 74 
VIKARSJÖN 396 
VIKSJÖ 17 
VIKSJÖN 269 
VILLAN 47 
VINGELMYRAN 361 
VINNFARSÅN 432 
VITGRUND (Gävle) 33 
VITGRUND (Hudiksvall) 335 
VITÖRARNA 463 
VOXMYRORNA 410 
VOXNA 261 
VOXNAN 255, 401 
VOXNAN MELLAN BORNFORSEN OCH EDSBYN 

262 
VOXNANÅSEN 255 
VÅGAÄNGARNA 407 
VÅLAMYRAN 274 
VÅLMYRAN 467 
VÅLMYRKNALLEN 467 
VÅL,SJÖ 407 
VÅLSJÖDALEN 407 
VÅLSTA 307 
VÅRFISKHARET 457 
VÅSBO 249 
VÅTMARKER VID INGSJÖN 73 
VÅTMARKER VÄSTER OM ÅLSJÖN 222 
VÅTNÄSUDDEN 321 
VÄLJEMON 365 
VÄLLINGUDDEN 86 
VÄNGSBO 263 
VÄRNABACKARNA 148 
VÄSTANHEDE 99, 158 
VÄSTANSJÖVALLEN 448 
VÄSTBO 259 
VÄSTERHOCKLAN 388 
VÄSTERMUREN 26 
VÄSTERSTRÅSJÖ 297 
VÄSTERÅKERN 51 
VÄSTGÅRDS 265 
VÄSTRA GÅNGBORSTJÄRNARNA 275 
VÄSTRA STORSJÖN 94 
VÄSTVALLARNA 259 
VÄXBO 179 
VÄXBO-FLÄSTA 175 

Y 

YSBERGET 326 
YSJÖN 100 
YSTMYRAN 157 
YTTERYG 395 
YTTNÖN 71 

ÅBERGET 203 
ÅBYN 21 
ÅLBO 68 
ÅLBO NATURRESERVAT 67 
ÅLLEKMYRAN 399 
ÅLSJÖN 221  

ÅNÄSET 451 
ÅRSUNDA GRAVFÄLT 96 
ÅRSUNDAÅSEN 96 
ÅSBACKA 223 
ÅSBERGET 168 
ÅSBODALEN 414 
ÅSBOTTEN 147 
ÅSHUVUDET 94 
ÅSVALLEN 449 
ÅÄNGARNA 63 

Ä 

ÄDELLÖVBESTÅND VID HOBÄCKENS UTFLÖDE I 
VIÄLVEN 55 

ÄLGHAGEN 98 
ÄLGMYRARNA 209 
ÄLTEBO 151 
ÄLVÅSEN 295, 453 
ÄMNATJÄRNSBÄCKEN 268 
ÄNDALÖSMYRAN 200 
ÄNDALÖSTJÄRNEN 191, 200 
ÄNGA-LILLBO 200 
ÄNGERÅN 370 
ÄNGRATÖRN 378 
ÄNGSSKOGAR NORDVÄST OM DALEN 62 

Ö 

ÖBYHALVÖN 108 
ÖJAREN 33 
ÖJAREN-HÖGBO 89 
ÖJEBERGET 414 
ÖJEFORSEN 361 
ÖJUNGSVALLEN 175 
ÖLBOSJÖARNA 65 
ÖN 109 
ÖN MED OMGIVANDE FJÄRDAR 69 
ÖNNEBERG 264 
ÖRNSKARPEN 470 
ÖRTBACKEN 158 
ÖRTJÄRNARNA 217 
ÖRÄNGESNÄSET 321 
ÖSJÖSLÅTTEN 387 
ÖSTANBRÄCKSSJÖN 309 
ÖSTANSJÖ 222 
ÖSTANÅBERGET 314 
ÖSTERBERGSMUREN 87 
ÖSTERBOR ÄNGAR 103 
ÖSTERGÅRDEN (Nordanstig) 448 
ÖSTERGÅRDEN (Söderhamn) 213 
ÖSTERHOCKLAN 389 
ÖSTERHÄSTBO 156 
ÖSTERMYRORNA 258 
ÖSTRA BÄNDAN 104 
ÖSTRA LÅNGMYRAN 293 
ÖSTRA OCH VÄSTRA HUNDSNÄSMYRAN 294 
ÖSTRA RÅTJÄRNSMYRAN 413 
ÖSTRA STORSJÖN 58, 94 
ÖSTRA ÖJUNGSBO 185 
ÖVER-LUSSMAR FÄBODAR 212 
ÖVER-MORRFJÄRD 235 
ÖVRE BODMYRAN 458 
ÖVRE MELLANLJUSNAN 371 
ÖVRE ÄLMESBO 261 
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— Hudiksvall — 

74 GZ Bodagrottorna, skyddade som naturreser-
vat, är av riksintresse för naturvård. 

BODAGROTTORNA 1/NR 
- urbergsgrottor, 
naturreservat 

Riks-N 
15 H NV 75 KB 

SOLBERG III/1 

Bodagrottorna är belägna i en bergshöjd vid 	- träd- och 15 H NV 
Byfjärden, nära den enskilda vägen mellan Ig-
gesund och Skälölandet. Bergets övre delar, som 
höjer sig 15-20 meter över omgivande terräng, 
byggs i huvudsak upp av mer eller mindre ore-
gelbundet staplade, skarpkantade block av någ-
ra meters diameter. Det underjordiska grott-
systemet förefaller sträcka sig under huvudde-
len av det sönderspruckna berget. Håligheter-
na når sannolikt ner till något tiotal meter un-
der markytan. Djupare partier kan finnas men 
är i så fall fyllda av sediment. 

Bodagrottorna är urbergsgrottor, som tor-
de ha bildats genom tektonisk aktivitet efter 
inlandsisens aysmältning, s k neotektonik. Det 
bästa tecknet på att tidpunkten för bildningen 
är från sen- eller postglacial ålder är de inbör-
des förskjutna isräfflade hällytorna. Bildning-
en förefaller därför sammanfalla med inlands-
isens aysmältning för drygt 9 000 år sedan, då 
området fortfarande var täckt med vatten. Hög-
sta kustlinjen ligger här ca 240 m ö h. 

Landhöjningen vid tidpunkten för bildning-
en beräknas ha uppgått till ca 10 meter per 
sekel, vilket medfört starka spänningar i berg-
grunden. Då dessa spänningar utlösts längs de 
befintliga sprick- och förkastningslinjerna har 
det resulterat i blockrörelser och ytligt belägna 
jordskalv. Hela bergsområdet ger därför intryck 
av att en mycket kraftig sprängladdning deto-
nerat på ringa markdjup. Att grottsystemet inte 
kan ha bildats efter senglacial tid visar de ut-
bredda lersedimenten i grottorna. Platser där 
så finkorniga sediment aysätts förutsätter ett 
relativt betydande vattendjup. 

Bodagrottorna anses vara ett av de bästa 
hittills kända exemplen på neotektonisk aktivi-
tet i Sverige. 

Genom omfattande uppmätning och kar-
tering av grottorna har man kunnat påvisa att 
Bodagrottorna är landets hittills största ur-
bergsgrotta och en av de största grottorna över 
huvudtaget i landet. Gångsystemet har en kon-
staterad längd på mer än 2 500 meter och inne-
håller 27 "salar". 

Grottorna uppges hysa en intressant in-
sekts- och spindelfauna och en fast fladdermus-
population. 

buskbärande hagmark 

Solberg ligger i ett avgränsat odlingslandskap 
vid Delångersån. Vid gården finns en 1,3 ha 
stor träd- och buskbärande hagmark. Denna 
består till stor del av hällmark med torr ängs-
vegetation, men friskäng är den areellt mest ut-
bredda vegetationstypen. 

I trädskiktet dominerar tall och björk, men 
rönn, gran och oxel finns också. Buskskiktet 
är glest och består av en, ros och syren. Fält-
skiktsfloran innehåller några av de vanligaste 
ängsväxterna som stagg, bockrot och prästkra-
ge I hällmarksvegetationen  firms  kärleksört och 
gul fetknopp. 

I stora delar av hagen finns fornlämningar 
samt stengärdsgård, odlingsrösen och husgrun-
der. Vid inventeringstillfället 1988 betades ha-
gen med god intensitet. Den har enligt bruka-
ren varit betesmark mycket länge. Varken 
konstgödsel eller andra störande ingrepp kan 
påvisas. 

Hagen vid Solberg har en relativt artfattig 
flora men den obrutna hävdkontinuiteten, det 
goda hävdtillståndet och de kulturhistoriska 
lämningarna gör den värdefull. Fortsatt hävd 
av hagen krävs för att karaktären skall beva-
ras. 

76 
	

FZBGHK 
HORNSLANDET 
	

I/1 
MED RALSÖN 
	

Riks-N 
- halvö med stora 
	Riks-F 

naturvärden, 	15 H NO 
av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv 

Hornslandet skjuter långt ut i Bottenhavet som 
en väl avgränsad halvö, helt olik Gävleborgs-
kusten i övrigt. Den 74 km2  stora halvön be-
står av ett mäktigt urbergsmassiv som, högre 
än omgivningen, reser sig 50-75 meter över ha-
vet och når en högsta höjd av ca 110 m ö h. 
Hornslandet avgränsas mot väster och sydväst 
av höga branta förkastningslinjer. 
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— Hudiksvall — 

Genom sitt utsatta läge är Hornslandet 
kraftigt bearbetat av havet. Hårt svallad mo-
rän, klapperbildningar och renspolat berg ka-
raktäriserar markförhållandena. Stora, vackert 
utbildade klapperstensfält finns längs hela ost-
sidan. 

Hornslandet, ägt och förvaltat av AssiDo-
män, utgjorde tidigare en egen kronopark. Det 
är ett av de största och viktigaste naturvårds-
objekten i kommunen. 

Naturen är i många ayseenden intressant 
och särpräglad. Halvön är skogbevuxen men 
skog äldre än 100 år saknas i stort sett. Efter 
den stora skogsbrand som drabbade Hornslan-
det 1888 gjordes stora insatser för att föryngra 
skogen. Trots det föryngrades vissa delar na-
turligt vilket givit upphov till intressanta löv-
successioner. 

Större lövskogsbestånd eller blandbestånd 
förekommer väster om Orrsjön, söder om 
Tomashamn, väster om Stensmyran samt längs 
Hällkroksbäcken. Det sistnämnda omfattar 
bl.a.strövområdet Lövsalen. Lövbestånden är 
botaniskt särpräglade och vegetationstypen tor-
de sakna motsvarighet i regionen (blandskog 
med undervegetation av örnbräken, ljung, höns-
bär, blodrot, plattlummer m fl). 

De lövrika bestånden är särskilt skydds-
värda ur fågelskyddss3mpunkt genom sin bety-
delse för sällsynta och hotade hackspettarter. 
Samtliga i landet nu förekommande hackspett-
arter har häckat på Hornslandet. Vitryggig 
hackspett har häckat under en följd av år och 
årligen förekommer här flera par gråspett. 

Hornslandet är förhållandevis rikt på my 
rar, vilka med få undantag är orörda. Tack vare 
Hornslandets topografi och jämförelsevis höga 
höjd över havet har för kustregionen ovanligt 
tydliga flark- och strängkärr hunnit utvecklas, 
t ex Hölicksmyran och Lillrömyran. Flera an-
dra intressanta myrtyper finns dessutom. 

På Hornslandet finns flera lokaler av stort 
botaniskt intresse. Söder om Arnön finns ex-
empelvis en lokal för de sällsynta låsbräkenar-
tema nordlig låsbräken, topplåsbräken och 
rutlåsbräken. Särskilt den senare förekommer 
i anmärkningsvärt stor mängd och har här sin 
i särklass rikaste förekomst i länet. 

Botaniskt intressanta är också de sponta-
na förekomsterna av ask och lind. Dessa skyd-
das som domänreservat. Särskilt rik lundflora 
uppvisar Klibbalreservatet väster om Tomas-
hamn med bl. a. skogssvingel, dvärghäxört, 
myskmadra och lundstjärnblomma (se 76 e). 

Hornslandet har betydande fågelskydds-
värden. Förutom tidigare nämnda hackspett-
arter förekommer flera intressanta skogsfågel-
arter. Genom sitt läge är halvön också viktig 
för rastande och sträckande fågel. Särskilt höga 
skyddsvärden för kustfågel har Hästholmen (se 
76 b) samt Långharet och Lillharet mellan Båls-
ön och Kuggörarna. 

Domänverket har gjort betydande insatser 
för naturvård och friluftsliv på Hornslandet. Av 
sammanlagt åtta domänreservat har ett utö-
kats och ombildats till naturreservat (Hölick 76 
j) och flera andra utökats. Utöver reservaten 
har domänverket överfört stora arealer till mark-
användningsklass II. Detta innebär att marken 
skall skötas med särskilt stor hänsyn till na-
turvårds- och friluftsintressena. Enligt avtal 
mellan AssiDomän och Naturvårdsverket har 
flera av Hornslandets domänreservat ombildats 
till naturreservat, nämligen Norra Hornslandet, 
Kuggörarna, Klibbalreservatet och Lövsalen. 

På Hornslandet finns strövstigar, rastplat-
ser, vindskydd, raststugor och andra anord-
ningar för friluftslivet. Hornslandet är, med av-
seende på förutsättningar och nyttjande, ett av 
länets viktigaste områden för rörligt friluftsliv. 

Även kulturhistoriska värden är stora. Av 
Homslandets tre fiskelägen Arnön, Hölick och 
Kuggören finns välbevarad fiskarbebyggelse åt-
minstone vid de senare. Halvön är också rik på 
fornlämningar. 

Hornslandet är av riksintresse för natur-
vård och av riksintresse för rörligt friluftsliv. 
Kuggören är av riksintresse för kulturminnes-
vård. De rekreativa, geologiska, botaniska och 
zoologiska värdena är mycket höga och bör till-
mätas ungefär samma tyngd. 

Av många goda skäl är det angeläget att 
Hornslandet förblir oexploaterat och undantas 
från ytterligare fritidsbebyggelse. Halvön bör 
disponeras för skogsbruk, friluftsliv och natur-
vård. Ur faunavårdssynpunkt är det viktigt att 
det stora lövinslaget bibehålls. De mest värde-
fulla lövbestånden bör undantas från avverk-
ning. I skogsbruket bör särskild naturvårdshän-
syn tas i de flesta områden. Lövbekämpning och 
dikning bör generellt undvikas. Markberedning 
bör utföras med skonsammast möjliga meto-
der. Ur naturvårds- och rekreationssynpunkt 
är det viktigt att värdefulla naturvårdsobjekt 
skyddas. 

Flera områden på Hornslandet är skydda-
de som domänreservat, fågelskyddsområde, na-
turvårdsområde eller naturreservat. Nedan föl-
jer en beskrivning av dessa. 
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Berget och klapperstensfältet är ett välbe-
sökt utflyktsmål med god utsikt över Forsa-
bygden. Hällmarkstallskogen bör sparas. 
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ZHL 
DELÅNGERSÅN 
	

I/1 
(nedströms Storsjön) Riks-N 
- reproduktionsområde 15 H NV 
för havsöring 
	

15 H NO 

Delångersån avvattnar Svågan och Dellensjö-
arna, rinner mot sydost genom Kyrksjön, Lång-
sjön och Storsjön och mynnar slutligen vid Salt-
vik i Hudiksvallsfjärden. Medelvattenföringen 
är ca 18 m3/s. En del av vattnet leds mot söder 
via Viksjön till Iggesundsfjärden. 

Delångersån nedströms Storsjön rinner 
huvudsakligen genom ett flackt skogslandskap, 
omges delvis av myrar och vidgar sig på ett par 
ställen till sjöar, Iggsjön och Vikarsjön. Delång-
ersån är av särskilt stort värde som lekvatten 
för havsvandrande fisk. I ett biflöde finns ett 
värdefullt flodkräftbestånd. 

En fiskevårdsplan har upprättats för nor-
ra grenen av ån mellan Långsjön och havet. 
Statsbidrag har lämnats till biotopförbättran-
de åtgärder och byggande av fiskväg vid Delå-
kvarn. Åtgärderna bedöms väsentligt öka möj-
ligheterna för reproduktion av såväl haysöring 
som lax. I åns mynningsområde gäller fiskeför-
bud fr o m 1 september till årets slut för att 
skydda lekvandrande fisk. 

Tillräcklig vattenföring måste upprätthål-
las i ån för att naturvärdena skall bestå. 

Delångersån från Storsjön till havet, den 
norra grenen, är av riksintresse för naturvård. 

72 
ÖSTANÅBERGET 
- skalgrusbank 
med rik flora 

BGZ 
II/1 
15 H NV 

I västra delen av det ca 70 meter höga Östanå-
berget finns en nästan lodrät och 20 meter hög 
bergvägg, som vetter mot Viksjöns norra vik. 

I anslutning till bergsbranten finns en ras-
mark av stora block och längre ner i sluttning-
en strandsediment av grus och sand. Inlagrad 
i de övriga strandsedimenten ligger en skalbank 
av växlande mäktighet. Den når åtminstone 14  

meter över Viksj öns nivå och har en horisontell 
utsträckning av minst 200-300 meter på ber-
gets västra och sydvästra sida. Här påträffas 
en mycket intressant flora, som gör detta till 
en av de finaste skalgruslokalema längs häl-
singekusten. 

I den kalkrika skalgruspåverkade lundve-
getationen nedanför Östanåbergets sydväst-
sluttning har en rik snäckfauna av sydlig typ 
påträffats. 

I anslutning till skalbanken uppträder 
lundvegetation och örtrik, lövblandad ängsgran-
skog. I det artrika fältskiktet ingår bl.a. brud-
sporre, nattviol, skogsvicker, vårärt, undervi-
ol, blåsippa, gullviva, darrgräs, try och måbär. 
Av stort intresse är också förekomsten av oxel. 
Den växer här med ett tiotal exemplar i ett för 
arten typiskt växtsamhälle Lokalen är en av 
de nordligaste kända i Sverige. Meningarna är 
delade om förekomsten är naturlig eller om trä-
den är förvildade. 

Åtgärder som skadar den intressanta flo-
ran är inte förenliga med naturvårdsintresset. 
Eventuellt skogsbruk bör bedrivas med särskild 
hänsyn till floran. 

73 
BODARNA 
- havsstrandäng 

Till gården Bodarna, vid det inre av Byfjärden 
strax utanför Iggesund, hör en av länets tre 
kända havsstrandängar. Strandängen, som är 
2,5 ha stor, ligger på finkomiga sedimentjor-
dar och är helt öppen. Ängen har en mycket 
lång beteskontinuitet. Den har under senare 
år enbart använts för sensommarbete under en 
kort period, vilket inte har varit tillräckligt för 
att ge marken ett välhävdat intryck. Ägaren pla-
nerar dock att intensifiera hävden. 

Av hävdgynnade arter finns norskstarr, 
trådtåg, krypven och brunskära som är vanli-
ga i växttäcket. Dessutom växer här kärrspira 
och kärrsälting. 

Havsstrandängen vid Bodarna är en ovan-
lig naturtyp i länet. För att ängens karaktär 
skall kunna bevaras måste hävden intensifie-
ras och säkerställas på lång sikt. 

KB 
III/1 
15 H NV 
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och fauna 

— Hudiksvall — 

första gången i ön Sandreveln i Hudiksvalls-
fjärden. Därifrån fortsätter åsen mot nordväst 
under vattnet för att till sist gå i land vid Mal-
udden. 

På grund av Sandrevelns betydelse som 
häckningsplats för grågås har ön och sandban-
ken strax nordväst därom skyddats som fågel-
skyddsområde med tillträdesförbud under ti-
den 1 april-15 juli. 

67 
BLACKSAS 
- bergstup, 
utsiktspunkt 

BGF 
II/1 
15 G NO 
15 H NV  

Det 437 meter höga berget Blacksås bildar mot 
öster en till synes enorm brant som reser sig 
mer än 270 meter över Blacksåstjämen strax 
nedanför. Stupet är ett av länets högsta. Ned-
anför stupet övergår branten i en stor block-
mark, delvis uppbyggd av husstora block. 

Mellan lodbranten och blockmarken finns 
en smal urskogsartad skogsbård, dominerad av 
gran och lövträd. I branten växer också lönn 
och lind. Här växer dessutom fjällväxten klyn-
netåg på sin enda lokal i länet. 

Från Blacksåsvallen leder en stig förbi 
branten upp till bergets topp varifrån utsikten 
över kustlandet i öster är enastående. 

Blacksås måste tillmätas stora vetenskap-
liga naturvärden men också rekreativa värden, 
då utsiktspunkten på berget är tämligen välbe-
sökt. 

68 
BLECKMYRORNA 
- myrkomplex 

Bleckmyrorna är en 30 ha stor myr, som hu-
vudsakligen byggs upp av mossevegetation i 
norr och av kärr i söder. Myrtyperna åtskiljs av 
en vattendelare tvärs över myren. Myren hyser 
ingen rikare flora men den har, i egenskap av 
häckningsplats för trana och grönbena, ett lo-
kalt fågelskyddsvärde. Myren kan också sägas 
utgöra ett viktigt komplement till den i övrigt 
intressanta naturen vid Blacksås och Blacks-
åsvallen. 

Åtgärder som påverkar myren bör inte til-
låtas. 

69 
FUSKÅSBERGET 
- berg med 
gammal skog 
och intressant flora 

På den södra delen av det 275 meter höga 
Fuskåsberget växer bitvis gammal grov skog. I 
sydsluttningens östra del har ett vackert be-
stånd av grov 200-300-årig hällmarkstallskog 
sparats. Här  firms  gott om hål- och torrträd. 
Beståndet delas av en nybruten skogsväg, som 
leder upp till toppen av berget. 

Den centrala delen av Fuskåsbergets syd-
sida är mycket brant och svårframkomlig med 
utskjutande klippavsatser, skrevor och rasmar-
ker. Den svåråtkomliga skogen kring branter-
na är urskogartad med en hel del grova tallar 
och torrakor. Floran innehåller rikare partier 
med hällebräken, bergspring, bergglim, stink-
näva, kattfot och slåtterfibbla. Ovan branterna 
finns flera lönnar. 

I Fuskåsberget häckar ormvråk, spillkrå-
ka och sannolikt slaguggla. Gråspett har också 
observerats. 

I den rika blandskog som växer i Fuskås-
bergets sydvästsluttning förekommer en rik 
snäckfauna med bl.a. taggsnäcka (Acanthinula 
aculeata) och mindre skogsglanssnäcka (Aego-
pinella pura). 

Den gamla skogen på bergets sydostslutt-
ning och i branterna bör sparas. 

70 
KÄRINGSKARBERGET 
- klapperstensfält 

Käringskårbergets högsta delar består av kal-
spolade hällmarker med gles hällmarkstallskog. 
Spricksystemet i berget framträder mycket 
vackert på grund av att de lösa jordlagren spo-
lats bort. 

På bergets sydsluttning, i direkt kontakt 
med berget, ligger ett 600 meter långt och 100-
200 meter brett klapperstensfält med ett flertal 
väl utbildade strandterrasser. Klapperstensfäl-
tet sträcker sig från ca 115 m ö h till ca 145 m 
ö h. 

ZHG 
III/1 
15 H NV  

GLF 
III /1 
15 H NV 
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