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Länsstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för säkerställande av värde-
full natur i Gävleborg. Inom ramen för 
det arbetet har Taigaekologerna  HE  
anlitats för att inventera och natur-
värdesbedöma elva skogsområden. 
Arbetet omfattade fåltinventering och 
sammanställning av material.  

dem. Länsstyrelsen kommer att utvär-
dera innehållet i rapporten och ta ställ-
ning till vilka områden som bör bli 
naturreservat. 

Taigaekologerna  BIB  är ensamma an-
svariga för rapportens innehåll var-
för detta inte kan åberopas som Läns-
styrelsens ståndpunkt. 

?örord 

Rapporten presenterar förutom fakta 
om områdena också förslag till bil-
dande av naturreservat för flera av 

LÄNSSTYRELSEN 
MILJÖ- OCH FISKEENHETEN 

   

011e  Kellner,  Länsstyrelsen, 
undersöker "stänkförekomst" 
av långskägg i Älvåsen. 

 

På uppdrag av Länsstyrelsen Gävle-
borg har Taigaekologerna HB inven-
terat elva skogsområden och bedömt 
deras naturskogsvärde. Samtliga om-
råden ligger i Hälsingland och berör 
huvudsakligen privatägd mark. 

Försvarsmakten i Mellersta militär-
området 1998.07.09. Peter Andrbsson 
och Rolf Lundqvist svarar tillsammans 
för texten. 

Förord För hjälp med lokal- och fynduppgif-
ter m m vill vi särskilt tacka Bert An-
dersson, Anders Dehlin, Malte 
Edman, Gunnar Ersare, Sven-Erik 
Förlin, Peter Ståhl och Göran 
Törnqvist. 

TAIGAEKOLOGERNA 

 

Fältarbetet har utförts av Peter 
Andliasson, Rolf Lundqvist och Jan-
Olof Hermansson. Samtliga foton har 
tagits av Rolf Lundqvist. Publice-ring-
stillstånd för flygfoton har lämnats av 
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Inledning 

De elva inventeringsområden som arbetet omfattar 
berör tre av de naturgeografiska och kulturhistoriska 
delregioner vilka definierats av Skogsvårdsstyrelsen 
och Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg (utkast 
till Naturvårdsstrategi 1998). Delregionema benämns 
"Mellanboreala området", "Hälsinglands mellan-
bygd" och "Kusten" (figur 1). 

"Mellanboreala området" har urbergsberggmnd, mest 
podsolmark och flera isranddeltan. Terrängformerna 
är vågig bergkulleterräng, relativt myrrik. Gran- och 
tallskog med inslag av sumpskog dominerar dagens 
skogar. Tillsammans med omfattande påverkan av 
skogseldar och stora områden med torra tallhedar har 
skiktade tallskogar med inslag av lövträd och 
lövbrännor dominerat området före skogsexplo-
ateringen. I dag dominerar bolagsägd skogsmark. 
Området ligger till största delen inom Nordiska Rå-
dets naturgeografiska regioner 28 och 30a (NU B 
1977:34). 

"Hälsinglands mellanbygd" ligger under Högsta 
Kustlinjen (HK) med urberg och bergkulleterräng, 
stora mellanliggande sedimentdalar och några 
rullstensåsar - typisk Norrlandsterräng. Jordbruks-
kulturen är gammal i området, privatskog domine- 

rande ägare och gran vanligaste trädslaget. Området 
ingår i Nordiska Rådets naturgeografiska region 28. 

"Kusten"-området ligger under HK, är ett flackt och 
blockrikt slättlandskap på urberg. Här finns många 
klapperområden efter ursvallning och gott om ma-
rina sediment. Barrträd dominerar men det finns 
också löv, även med ädellövinslag. Sumpskogar är 
vanligt förekommande. Jordbrukskulturen är mycket 
gammal i området, där kustområden på många stäl-
len under självhushållet reserverades för fåboddrift 
(bild 2). Området, som tidigare hyst flera järnbruk, 
ingår i Nordiska Rådets naturgeografiska region 27. 

Arbetets genomförande 
Efter inledande genomgång av litteratur, kartstudier 
och andra uppgifter företogs två rekognoserings-
flygningar med fastvingeflyg. Därefter har områdena 
fåltarbetats under sommaren-hösten 1998 och resul-
taten sedan sammanställts i föreliggande rapport.Sty-
rande för arbetets inriktning har varit uppgifter om 
områdenas natur- och kulturhistoria, med tonvikt på 
skogshistoriska perspektiv. Fältarbetet har därefter 
skett som översiktlig nyckelbiotopinventering, där 
gängse "Steget-före"-metodik tillämpats, dvs inrik- 

Figur 1. 
6. Mellanboreala 

området. 
8. Hälsinglands 

mellanbygd 
9. Kusten 
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I äldre tider 
förlades ofta 
fäboddrift till 
kustområden 
och öar. 
Åkre fäbodar, 
Skvallerbäcken. 

tat  främst på kryptogamgrupperna mossor, lavar och 
vedsvampar. 

Värderingen av områdena har främst utgått från be-
dömningar av mängden naturskogselement, områ-
denas kontinuitet och storlek. Därnäst har kriterierna 
raritet och hot, mångformighet, form och möjlighe-
ter att på lång sikt behålla sina naturvärden spelat 
roll för bedömningen. I tredje hand har kriterierna 
representativitet, tillkommande icke-skogliga värden, 
funktionalitet, värde för forskning och värde för fri-
luftsliv och rekreation beaktats. 

I denna rapport har de av ArtDatabanken och Natur-
vårdsverket, SNV, framtagna s k rödlistade arterna 
fått respektive hotkategori angiven efter artnamnet. 
H1 står för akut hotad, H2 för sårbar, H3 för sällsynt 
och H4 för hänsynskrävande. Om arten förts upp på 
Skogsstyrelsens s k signalartslista, följs artnamnet 
av ett S. Arter av stort regionalt intresse har också 
noterats. 

}fur mycket ärc nog? 
Möjligheterna att skydda, ur naturvårdssynpunkt 
värdefull skogsmark, har fram till nu karaktäriserats 
av brist på ekonomiska medel. Även om de i stats-
budgeten anslagna medlen ökat över tiden, från 4 
miljoner 1985 till 196 miljoner för innevarande bud-
getår (figur 3), är ändå summorna mindre än beho-
ven. Här måste också konstateras att uppfattningen 
om hur stora behoven är, visar en parallell ökning 
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under samma tid , förmodligen beroende på ökad 
probleminsikt. När Holmstedt skrev en debattartikel 
i tidskriften Skogen 1982 med rubriken "Avsätt 1 
procent urskog!" betraktades detta av många som när-
mast utopiskt. I dag är det en accepterad tumregel i 
internationella naturvårdssammanhang, tex IUCN 
(Internationella naturvårdsunionen), att tio procent 
av alla ekosystem, inklusive skogar, behöver skyd-
das för att deras biologiska mångfald skall kunna 
bevaras, men också för att ekosystemens produktions-
förmåga skall kunna bibehållas (se t ex FN:s 
Brundtlandrapport, "Vår gemensamma framtid"). 

Anpassat bevarande 
På grund av denna brist på medel har anpassning-
arna inom bevarandearbetet fått karaktären av att 
"rätta munnen efter matsäcken". En sådan anpass-
ning blev inriktningen på att främst skydda klass 1-
urvalet från den rikstäckande Urskogsinventeringen 
1979-1981. Objekten i de lägre värdeklasserna 2 och 
3 har mer sällan skyddats. Objekten i lägsta värde-
klassen redovisades inte ens i avrapporteringen "Ur-
skogar i Sverige" (SNV PM 1505-1511) Sannolikt 
har ett tämligen stort antal av dessa klass 2- och 3-
objekt avverkats i dag. 

De viktigaste urvalskriteriema från urskogsinvente-
ringen blev fortsättningsvis också styrande för urva-
let av nyuppmärksammade skogsområden i bevaran-
dearbetet, dvs graden av orördhet, höga beståndsåld-
rar, storlek och avgränsning. Innehållet av hotade 



Figur 3. 
Naturskyddsanslagets utveckling under 
perioden 1963-1996. För 1999 uppgår 
anslaget till 340 milj, beräknas stiga till 
390 milj år 2000 och till 500 milj år 2001. 
Källa: Naturvårdsverket. 
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eller sällsynta arter, eller närvaron av naturskogens 
karaktäristiska dynamik m m spelade en mer under-
ordnad roll. En intressant marksvampsfiora hörde till 
de mest sällsynt använda urvalskriterierna. Vi kän-
ner f.ö. inte till att den alls kom till användning i 
urskogsinventeringen, trots att träd är dubbelorga-
nismer med svampar via mykorrhizan. 

Små områden utan skydd 
En konsekvens av bristen på medel blev motviljan 
att ge små områden skydd via naturvårdslagen. En 
nedre arealgräns kom att, som praxis, sättas vid ca 
25 ha. Därmed uppstod ett areellt glapp mellan 
maximistorleken på de små områden, som kunde 
skyddas via skogsvårdslagens hänsynsregler och 
naturvårdslagens skydd, något som inte förutsatts i 
politik och lagstiftning. Svaret på detta blev så små-
ningom bl.a. framväxten av begreppet nyckelbiotop, 
ett i grunden tekniskt begrepp, och att biotopskydd 
infördes i lagstiftningen. Då biotopskyddet endast 
sällsynt används för arealer över 5 ha, kvarstår i prak-
tiken det areella glappet fortfarande.  

Fier  reservat 
Utgången av valet 1998 medförde, via förhandlingar 
mellan partierna inför regeringsbildningen, att ansla- 
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get för inköp av reservatsmark höjdes rejält (fig. 3). 
Därmed skapas också möjligheter att driva reservats-
bildning för områden vars karaktär tidigare endast 
beaktats i mycket liten utsträckning (se diskussio-
nen om skälen för detta ovan). Detta gäller t ex kalk-
barrskogar, barrskog på sandsediment, skogar med 
intressant marksvampsflora, skogs/myrmosaiker, så 
arealstora områden att naturlig dynamik kan åter-
skapas, områden som kräver restaurering mm. Detta 
nya läge och utfästelser om att markägarsidan står 
för sin i miljövårdsberedningens rapport "Skydd av 
skogsmark" 1997:98 utpekade andel 600 000 ha 
skyddad gammelskog, ger förhoppningsvis en ny 
offensiv inriktning av reservatsbildningen. Detta gäl-
ler även i den av myndigheterna hanterade delen, som 
i nyssnämnda rapport uppskattas till 250 000 ha. 

Ökande medel för reservatsköp i statsbudgeten och 
löften från andra markägarkategorier om skydd av 
stora arealer värdefull skog, öppnar nu möjligheter 
att skydda sådana typer av skog, som tidigare inte 
prioriterats på grund av otillräckliga anslag. Särskilt 
intressant är att skapa så arealstora områden, att olika 
typer av naturlig skogsdynamik, inte minst åter-
införandet av skogseld, kan förverkligas. En lämplig 
typ för detta är områden med ett antal nyckelbiotoper, 
åtskilda av mer kulturpåverkade bestånd. Här kan 



stämmas av mot. Det är också den referens som lig-
ger till grund för denna inventerings metodik. 

enstaka eller återkommande bränningar i mellanlig-
gande områden skapa och återskapa beståndstyper 
som i naturskogen var vanliga, men som det i dag är 
stor brist på; lövrika bestånd, inklusive lövbrännor, 
skiktade tallskogar, torrakerika bestånd, luckiga sko-
gar m m. 

Färre sumpskogar... 
I områden med avsevärt ändrad hydrologi, kan en 
mer ursprunglig vattenregim återskapas. Landet har 
numera en aysevärd brist på översvämningsskogar 
och sumpskogar av olika typer. Förhoppningsvis 
innebär det ändrade läget att inventeringarna, i stäl-
let för att fungera som sorteringsapparat för att få 
fram ett fatal extremt bra områden, t ex får fungera 
som instrument för att peka ut landskapsstora områ-
den, där restaurering av mer naturskogslik dynamik 
är huvudmålsättning. Helst skall då detta göras, där 
det finns kvar kärnor av tidigare vanliga naturskogs-
typer, ofta klassade som nyckelbiotoper. Den nu fö-
religgande inventeringen redovisar några sådana 
tänkbara områden. 

...och färre gammelskogar 
I Naturvårdsverkets landsstudie 1994 om biologisk 
mångfald anges att andelen skog i landet äldre än 
140 år har minskat från 15 procent på 1920-talet till 
fem procent 1994. I Miljövårdsberedningens arbete 
"Skydd av skogsmark"  (SOU  1997:97 och 98) be-
räknas behovet av skydd för olika defmierade skogs-
typer, nödvändiga för att bevara den biologiska mång-
falden i landet. För Gävleborg och Dalarna gemen-
samt pågår ett arbete med att bryta ned dessa siffror 
för de tio delregioner som ingår i dessa båda län (ut-
kast till Naturvårdsstrategi 1998). Här uppges, utgå-
ende från Riksskogstaxeringens siffror, att andelen 
skog äldre än 150 år i de tre delregioner, som berörs 
av vårt inventeringsarbete, bara är 1 procent. I natur-
skogslandskapet har andelen "gammelskog" grovt 
skattats till 30-70 procent. Genomsnittligt finns i de 
båda länen angiven andel död ved lika med 5,5 m3sk/ 
ha. Andelen död ved i naturskogslandskapet har grovt 
skattats till 50-100 m3sk/ha. Andelen lövskog, i 
"våra" tre delregioner är 9, 12 respektive 16 procent, 
vilket kan jämföras med den i naturskogslandskapet 
uppskattade andelen lövbränna, dvs lövdominerad 
skog uppkommen efter skogseld, som uppgår till 10-
30 procent. 

Siffrorna preciserar i dessa delar innebörden i den 
omfattande landskapsomvandling, som ägt rum ge-
nom det virkesinriktade skogsbruket, framförallt 
under de senaste 150 åren, och som är den referens 
som dagens naturvårdsbehov av skyddad mark skall 
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Figur 2. 
Kartan visar elva 
inventeringsområden: 
1. Älvåsen. 
2. Ånga-Tjännåsen. 
3. Alsjöåsen. 
4. Storberget. 
5. Risnosen. 
6. Flisberget. 
7. Skvallerbäcken. 
8. Kilarna. 
9a. Acktjärnbo. 
9b. Nybobäcken. 

10. Andån. 
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ÄLVÅSEN 

KOMMUNER: 
Norcdanstig och Hudiksvall. 
INVENTERAD AREAL: 
ca 495 hektar. 
MARKÄGARE: Priv.ta, bolag, 
kommun och Länsstyrelsen. 

BESKRIVNING 
Tre och en halv mil innanför hälsingekusten reser 
sig Älvåsens massiv, ett par tusen hektar stort, mäk-
tigt, med mestadels branta sluttningar och ett antal 
toppar över 400 m. Högsta toppen, Luråsen, tang-
erar 500 metersnivån. Höjden, storleken och det kust-
nära läget ger området hög årlig nederbörd och hög 
humiditet - dimmor är vanliga. 

Området är tillräckligt stort och högt för att rymma 
kvaliteter, typiska för flera vegetationszoner. Här 
fmns sydliga inslag med bl.a. ädla lövträd i sydväxt-
bergslägen och höj dlägesskog av fjällskogstyp med 
inslag av arter typiska för fjällskog, tex. fjällbräken. 
Den höga humiditeten och nederbörden, "oceani-
teten", gynnar även arter med utpräglat sydvästlig 
utbredning i landet, t ex vågig sidenmossa. Områ-
dets främsta klenod är nog ändå långskäggslaven, i  

vårt land främst en höghöjdsart med förekomster i 
branta, bergiga områden. Här fmns också björn och 
gammelskogsfåglar som tjäder, layskrika och tretåig 
hackspett. 

Riksintresse för naturvård 
Älvåsen är utpekat som riksintresse för naturvård. 
Trots detta har området utsatts för avverkningar helt 
i strid med bevarandeintresset. Den utpekade lång-
skäggsförekomsten på Luråsen förefaller utplånad 
efter en kalavverkning, där ett par smala skiften vis-
serligen sparats, men där dessa efter avverkningen 
är så genomblåsta, att långskägget knappast fmns 
kvar. Det har i varje fall inte kunnat återfinnas. 

Vidare hittades under vår inventering långskägg i 
kanten till en väglinje på Högåsen, där grävskopan 
bökade några hundra meter bort. Ytterligare ett par 
"stänkförekomster" ligger strax intill, medan inga 
"moderträd" har hittats hittills. Kanske stod dessa i 
den avverkade väglinjen. En parallell fmns troligen 
på Bramåsen, där tre "stänklokaler" hittades, men 
där likaledes moderträd saknas. Här har nyligen gall-
rats efter ett vägbygge in i området. Båda dessa om-
råden hade nyckelbiotopkaraktär före ingreppen, med 
gammal granskog och hänglavsrikedom som huvud-
karaktärer. En av de långskäggsförekomster som 

Älvåsen sedd från nordost. 
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uppdagades runt skiftet 1970-1980-talet, låg i ett 
granskogsparti mellan två pister i slalomanlägg-
ningen i nordsluttningen. Även här tycks långskägget 
ha försvunnit och man kan starkt beklaga att under 
mellantiden inga inventeringar i området utförts. Nu 
är det dock av hög prioritet att långskäggets status i 
området undersöks noggrant. 

TypIlokni för sötgräs 
Avverkningar har även drabbat Älvåsbäckens ravin, 
typlokalen för sötgräset i Sverige, som här återfanns 
första gången 1864. Öster om ravinen finns i dag 
också ett par hyggen där enstaka lönnar sparats(?), 
men där hela lönnförekomsten räknar, grovt skattat, 
200 exemplar. Majoriteten växer i angränsande gran-
skog, med blåsippa som karaktärsväxt på marken. 

Dessa och andra sentida avverkningar har ställvis 
kraftigt påverkat områdets naturvärden, men områ-
dets skogshistorik, storlek och potential ur naturmiljö-
synpunkt medverkar ändå till att här finns ett hygg-
ligt stort "kärnområde" med höga naturvärden, som 
kompletteras av större och mindre avgränsade 
nyckelbiotoper i omgivningen. Tillsammans ger detta 
området ett bevarandevärde av högsta prioritet. 

Skogshistoriken i området har inte varit möjlig att 
undersöka i detalj. Grovt kan ändå konstateras att  

jordbrukskulturen inlemmat området i sin intresse-
sfär sedan lång tid. Här finns flera fäbodar, här har 
säkert svedjebruk varit viktigt, såväl för brukare av 
svenskfåbodar som svensk- och fmngårdar (Gothe 
1942). Här har kolats milor och här har dimensions-
avverkats, följt av modernt skogsbruk. Ytterligare 
moderna attribut finns i Älvåsens friluftsanläggning, 
som har liftar och slalombackar i nordsluttningen, 
toppstuga och motionsspår i omgivningarna. En ti-
dig anläggning för strömproduktion låg i Älvås-
bäcken och Älvsjön är något dämd för denna anlägg-
ning. 

NATURVÄRDEN 
Några områden har undgått nämnvärd kulturpåver-
kan. I några bergbranter finns uppskattningsvis 400-
500-åriga tallar. Sådana står i nordluten, omkring 
Svinhällarna, men finns även t ex på en bergknalle 
NV Åsvallen. Tallarna är i många fall märkta av 
brand. En torrake i hällmarken i nordluten nedom 
Svinhällarna har övervallningar efter fem bränder. 
Här finns också talrika lågor i olika nedbrytnings-
stadier. Höjdlägesgranskogen har i många fall hög 
ålder. En stubbe efter en gran i väglinjen på Hög-
åsen visade 260 år. Här finns en del lågor, men an-
delen död ved i granområdena är inte anmärknings-
värt hög. Intill Fagernäsvallen står ett par gammel- 

Grävskopan på väg in i gammelgranskogen i Älvåsen. 
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aspar. Sådana fmns som inslag på ytterligare ställen. 
Död lövved finns på många ställen som mer eller 
mindre döda gammelsälgar, men vanligast är ner-
huggna lövträd. Sälgar har exempelvis eftersökts av 
skogsbruket och så gott som alla har sågats ned ii 
sluttningarna SÖ Älvsjön. Här finns också aspar som 
fickats till döds. Krigsårens bränslekriser har säkert 
också skattat områdets lövrikedom. På några ställen 
återfinns travar med meterved av löv. Just inne i gran-
beståndet ovanför hygget i Älvåsbäckens ravin finns 
en sådan trave, där taket av björknäver fortfarande 
verksamt skyddar veden. 

Lövrika sluttningar 
En mycket grov skiss till områdesutveckling under 
de senaste 200-300 åren pekar ut en trolig lövrike-
dom över tiden. Svedjebruket och "vilda" skogs-
bränder skapade detta löv, inklusive ädellövet, och 
motverkade grandominansen, framförallt i sluttning-
arna. Detta visas bl.a. av ett rikligt lövuppslag på 
hyggen i området, löv som kommer såväl ur fröbank 
(björk) som från rotskott (asp och lönn). 1900-talets 
skogsbruk har kraftigt reducerat framförallt andelen 
äldre löv. Vedfångst har också riktats mot lövet. 

Återkommande bränder gynnade tallen, vilket kan 
ses i hällmarkerna i norra delen. Dimensionsavverk-
ning riktades framförallt mot grovtall och reduce-
rade dess utbredning i området, men lämnade kvar 
smärre bestånd i besvärliga drivningslägen. Kolning-
ama skapade troligen mindre hyggen runt miloma. 

Alla dessa olika inflytanden, liksom skogsbetets upp-
hörande, har sannolikt under 1900-talet generellt 
gynnat granen. Detta kan ha inneburit att exempel-
vis långskägg, från troligen stabila förekomster i 
höghöjdsgranskogarna, under senare tid har kunnat 
nå ut i intilliggande områden och skapat de nu funna 
"stänkförekomsterna". Föreslaget områdesskydd 
skulle troligen skapa utrymme för ytterligare expan-
sion av långskägg i framtiden, förutsatt att tillräck-
liga "moderförekomster" finns kvar. 

Lövandelen i området kan med fördel höjas. Särskilt 
behöver ädellöv och asp, rönn och sälg gynnas. I 
yngre successioner av asp finns i dag lunglav, skinn-
lav och gelélavar. Dessa skulle då ytterligare gyn-
nas, liksom arter kopplade till gamla lövträd och död 
lövved. 

På sikt behöver skogseldens inflytande återinföras, 
främst för att gynna tallen, men också för att skapa 
lövbrännor. Skydd av granområdena innebär på sikt 
att andelen död ved ökar och då ger möjlighet till 
etablering av vedsvampar, kopplade till gran. I dag  

är t ex ullticka och gränsticka noterade på några stäl-
len, medan den enda (?) kända förekomsten av rosen-
ticka är i den taklösa ladugården i Fagernäsvallen. 
De senaste årtiondenas moderna hyggesbruk har vi-
dare medfört att contortatall planterats och i dag bil-
dar ungskogar på flera håll. 

Områdets potential ur framtida naturvärdessynpunkt 
förefaller mycket stort. Detta framgår av dagens 
kända artförekomster. Arter från vitt skilda biotop-
typer från olika biotiska regioner har hittats, trots att 
området bara inventerats översiktligt, naturvärdena 
bevakats dåligt och en rad olika typer av ingrepp skett. 
I äldre tid var området ett viktigt märke för sjöfar-
tens navigering. Berget kallades Hälsingebocken 
(Gothe). I dag är bergsmassivet ett märkesområde 
för naturvården med sin gradient av biotoptyper från 
ädellövskog till fjällskog. Här skulle i ett skyddat om-
råde i framtiden mycket intressanta restaurerings-
åtgärder kunna utföras med utgångspunkt i den po-
tential gradienten av biotoptyper pekar på. 

Sällsynta skogsgräs 
I området har hittats en lång rad intressanta arter. 
Bland kärlväxterna har redan nämnts ädellövinslaget 
av lönn och lind (S). Därutöver har noterats blå-
sippa (S) på åtskilliga lokaler i området, vårärt (S), 
trolldruva (S), skogstry och gullpudra (S). Älvås-
bäckens ravin hyser de tre sällsynta skogsgräsen 
sötgräs (H3), skogssvingel (H4) och köseven (H4), 
dessutom underviol (S) och dvärghäxört (S) mm. På 
Nipåsen finns en sydväxtbergsflora med inslag av 
tibast (S) och grönkulla (S) utöver arter som tidigare 
nämnts. Knärot (S) förekommer på enstaka ställen 
och fjällbräken med en extrem utpostlokal på Lur-
åsen. 

Bland mossorna är den vågiga sidenmossan (S) re-
dan nämnd. Kranshakmossan förekommer inte ovan-
ligt, liksom mörk husmossa (S). På död ved fmns mer 
sällsynt vedtrappmossa (H4) och på enstaka asp-
stammar asphättemossa (H4). 

Bland lavarna är mest slående den ställvis rikliga fö-
rekomsten av hänglavar. Förutom mer allmänna ar-
ter är gamlaven (S) inte sällan fertil. På en hel del 
ställen finns violettgrå tagellav (H4) i rikliga före-
komster och med väl utvecklade exemplar. Tiotalet 
nya förekomster för långskägg (H1) har noterats un-
der fåltarbetet. Av tidigare utpekade förekomster är 
åtminstone den på Nyvallsåsen fortfarande aktuell. 
En av landets mest allmänna arter, färglaven som nor-
malt växer på sten, har en angiven förekomst även 
på bark i kustområden (Moberg). Förekomstsättet har 
en parallell i fjällskog på grangrenar och bark. På 
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Långskägglav i Älvåsen. 

Älvåsen fmns ställvis fårglav på grangrenar och bark. 
På asp finns aspgelaav (H4) på åtskilliga träd, lik-
som skinnlav (S), medan stiftgelUav (112) förekom-
mer sparsammare. Småflikig brosklav (H4) fmns i 
några aspbestånd. På asp, men än vanligare på sälg 
och ibland på rönn och björk, växer lunglav (S), ofta 
ymnigt, i några fall tillsammans med skrovellav (S). 
Korallblylav (S) har en liknande utbredningsbild. 
Dvärgbägarlav (H4) finns på ett antal tallågor. Bland 
knappnålslavarna finns bl a fynd av vitpudrad 
svartspik (114) och mörkhövdad spiklav (H4). 

På lövved finns rävticka (S), koralltaggsvamp (S), 
stor aspticka (114) och gyttrad taggsvamp (ovanlig 
art). Doftticka (H4) har under inventeringen hittats 
på fyra ställen. Gränstickan (114) har en udda före-
komst på en asplåga på nytt hygge. I övrigt förekom-
mer den mer eller mindre sparsamt på gran, liksom 
ulltickan (114). Rosentickan (H4) har sin enda kända 
förekomst i en taklös ladugård i en fåbod. Även 
stjärntagging (H4) har hittats på ett enda ställe — hit-
tills. I höjdlägena finns på relativt många ställen 
doftskinn (H4), så gott som alltid på tidigare topp-
brutna granar. 

Björn (H4) finns i området. Ett gammalt ide hitta-
des. Ett större risbo finns i en gammeltall. Gamla 
tallar är på flera ställen karaktäristiskt tjäderbetade. 
Här finns också kända tjäderspel. Stormyren hyser 
orrspel. Ett 3 0-tal fåglar sågs där i slutet av oktober. 
Såväl spillkråka (H4) som tretåig hackspett (H4) 
observerades under inventeringen. 

BEDÖMIENTG (huvudområdet): 

Vi föreslår reservatsbildning för ett sammanhängande  

huvudområde (markerat med a. på kartan) omfat-
tande Älvåsen, Högåsen, Älvåsbäcken, Nyvallsberget 
och sluttningen öst därom. Detta område har genom-
gående nyckelbiotopskaraktär (ett ingående hygge 
hyser to m gränsticka (114) och lunglav (S)). Här in-
går gammal höjdlägesgranskog, mycket gammal tall 
och hällmarkstallskog, inslag av löv, asp, sälg, rönn 
och björk. I ett band från Älvåsbäckens ravin runt 
nordöstra "hörnet" av massivet återfinns ett par 
hundra lönnar. Här finns några hyggen, en väggata, 
motionsspår m m. Dessa ingrepp rubbar dock inte 
värdet av området, utan framtidspotentialen övervä-
ger. I ett reservat kan vissa delar, hyggen etc använ-
das för restaurering genom att exempelvis via brän-
ning skapa nya lövsuccessioner. 

•• 

BEDOMNING (delområden): 

Beskrivning och bedömning av delområden i huvud-
områdets närhet som kompletterar detta: 

Det stora sammhängande området kompletteras med 
ett område SÖ Luråsen (markerat med b. på kar-
tan) omfattande en smal skogsremsa, omgiven av en 
omkring tio år gammal kalavverkning på Luråsen. 
Långskägget, som uppgetts växa här, har inte kun-
nat återfinnas. Dock fmns violettgrå tagellav (114), 
lunglav (S) och på en gammal granlåga gräns-
ticka (H4). Doftskinn (H4) förekommer. Kranshak-
mossa och mörk husmossa (S) fmns ställvis, liksom 
tolta (S). I mellanområdet till bergbranten mot öster 
finns doftticka (H4), stjärntagging (114) och gyttrad 
taggsvamp. Skrovellav (S) och lunglav för en tynande 
tillvaro på en sparad sälg på hygget. I bergbrantens 
blandbestånd av gammal tall och gran fmns aspar i 
varierande åldrar och död ved. Här fmns också häll-
mark. Bergbranten hyser en rad intressanta förekom-
ster: blåsippa (S), vedtrappmossa (H4), dvärgbägar-
lav (H4),violettgrå tagellav (H4), aspgelaav (H4), 
stiftgellav (H2), lunglav (S), korallblylav (S), 
stor aspticka (114), ullticka (114), gränsticka (H4) m 
m. Reservatsbildning föreslås. 

Del av samfällda fäbodrutan Fagernäsvallen (mar-
kerat med c. på kartan) har ett par gammelaspar med 
lunglav (S), skirmlav (S), småflikig brosklav (H4), 
stor aspticka (114) samt spridda förekomster av små-
flikig brosklav på yngre aspar. Rosenticka (114) har 
ett par fruktkroppar i en taklös ladugård. Veden med 
rosenticka skulle kunna fraktas ut i lämplig granskog 
i området! Biotopskydd föreslås. 

Skifte 2:2 SV vägen till Älvsjön (markerat med d. 
på kartan). Består av äldre granskog av frisk ristyp, 
ibland med mörk husmossa (S) på marken, gott om 
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hänglav ställvis, med t ex fertil garnlav (S), violett-
grå tagellav (H4) och tre förekomster av lång-
skägg (H1). Lunglav (S) på sälg. Reservat föreslås. 

Lövrik brant slänt väster om Älvsjöns södra del 
(markerat med e. på kartan). Avverkat med lämnade 
äldre sälgar, någon asp och rikligt med yngre löv, 
asp, sälg och rönn. Rikare mark med blåsippa (S), 
kranshakmossa. Lunglav (S) och korallblylav (S) 
med mera på sälg och asp. Även lodytor ingår. 
Biotopskydd föreslås. 

Skifte 1:9 söder om Älvsjöns västra del (markerat 
med f. på kartan) är en skött åldrande granskog som 
med restaureringsåtgärder, t ex luckhuggning, skulle 
kunna bli lämplig att hysa exempelvis långskägg. I 
dag är här ont om intressanta arter, men området är 
det bäst lämpade för introduktion av långskägg. 
Reservats skydd övervägs. 

Området runt utsiktstornet på Granås (markerat 
med g. på kartan), "Luråstomet", består av bland- 

skog i 70-90-årsåldern, uppkommen efter trolig kal-
huggning Här fmns doftskinn (H4), en del hänglav 
och en något rikare granskog vid ett källdråg, bl a 
med lunglav (S) på sälg m m. Fjällbräken förekom-
mer väst om tornet. Kalhyggen ligger runtom knop-
pen. Biotopskydd föreslås. 

Nipåsen (markerat med h. på kartan) runt telemasten 
på toppen har inventerats mycket översiktligt men 
kan ändå klassas som nyckelbiotop. Här finns en 
sydväxtbergslokal med intressanta kärlväxter, t ex 
blåsippa (S), lind (S) m m. Här finns också i öst-
sluttningen ett asptätt bestånd av lövbrännetyp med 
bl.a. doftticka (H4) på sälg, stor aspticka (H4), asp-
gelélav (H4), skinnlav (S), korallblylav (S), lung-
lav (S) m m. 

Mot norr dominerar barrskog med skägglavsrikedom 
och bl.a. violettgrå tagellav (H4). Här finns också 
uppgifter om ytterligare förekomst av lind i området 
(Göran Törnqvist, Bergsjö) vilket bör undersökas 
närmare. Området föreslås bli reservat. 

Sammanställning av rödlistade arter/signalarter/anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av ÄLVASEN: 

Spillkråka (Dozocopus martius) 	 H4 	Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
Tjäder (Tetrao urogallus) 	 H4 

H4 

H4 

H4 
H4 
H4 

Köseven (Agrostis clavata) 
Svart trolldruva (Actea spicata) 
Sötgräs (Cinna latifolia) 
Grönkulla (Coeloglossum viride) 
Knärot (Goodyera repens) 
Tolta (Lactuca alpina) 
Lind (Tilia cordata) 

Vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) 
Asphättemossa (Orthotrichum gymnostomum) 

Stjärntagging (Asterodon ferroginosus) 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) 
Ullticka (Phellinus ferrugineofitscus) 
Stor aspticka (Phellinus popttlicola) 

Garnlav (Alectoria sarmentosa) 
Mörkhövdad spiklav (Calicium adaequatum) 
Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) 
AspgeMlav (Collema subnigrescens) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 
Stuplav (Nephroma bellum) 
Luddlav (Nephroma resupinatum) 
Småflikig brosklav (Ramalina sinensis) 

H4 

H3  

Lönn (Acer platanoides) 
Gullpudra (Chtysosplenium altemifolitun) 
Dvärghäxört (Circaea alpina) 
Skogssvingel (Festuca altissima) 
Blåsippa  (Hepatica  nobilis) 
Vårärt (Lathyrus vertnts) 
Underviol (Violoa nzirabilis) 

H4 	Mörk husmossa (Hyloconzium umbratum) 
H4 	Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) 

H4 	Doftskinn (Cystostereum murraii) 
H4 	Doftticka (Haploporus odorus) 
H4 	Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
H4 	Vedticka (Phellinus viticola) 

Violettgrå tagellav (13tyoria nadvomikiana) 	H4 
Vitpudrad svartspik (Chaenothecopsis viridialba) H4 
StiftgeMlav (Collema fiufuraceum) 	 H2 
Skinnlav (Leptogium saturninum) 
Skrovellav (Lobaria scrobiculata) 
Bårdlav (Nephroma  panic)  
Korallblylav (Parmeliella triptophylla) 
Långskägg (Usnea longissima) 

	
Hl 

H4 
H4 
H4 

H4 

Hl-akut hotad. H2-sårbar. H3-sällsynt. H4-hänsynskrävande. S-signalart. 
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U. 
Alvåsen 

 

Teckenförklaring 

Område med höga naturvärden 

Skala 1: 30 000  

 

Inventerat område 

  

16 



A n (173Affl TJÄÄTNÅSEIN 

KOMMUN: Hudiksvall. 
INVENTERAD AREAL: 
ca 150 hektar. 
MARKÄGARE: Privata. 

BESKRIVNING 
I kustlandet nära Enånger ligger ett bergsmassiv med 
flera toppar, av vilka Ängaåsen respektive Tjännåsen 
är de mest markerade. Bergen når 280 meter över 
havet. Högsta topparna befmner sig således strax över 
högsta kustlinjen, UK. Bergssidorna är särskilt branta 
mot söder och mot nordväst. 

Under HK är mycket av de lösa jordlagren bortsval-
lade. Hällmarker, stentorg och lodväggar är nyckel-
ord i en beskrivning av området. Inventeringsområdet 
domineras av tallskogar, ofta lågproduktiva, med va-
rierande inblandning av gran, asp och björk. Häll-
marksimpediment förekommer i relativt stor omfatt-
ning 

Spår av skogsbränder kan ses i gamla stubbar. En 
levande tall, som överlevt minst en brand, hittades. 
Det finns gott om träd som är äldre än 200 år. Inte så 
sällan kan besökaren möta dubbelt så gamla tallar, 
särskilt på svårtillgängliga hällmarker. 

Människan har rört sig i området under lång tid. På 
Ängaåsen fmns ett fornminne i form av en offerkista. 
På Tjännåsen finns lämningar av betydligt yngre da-
tum, en halvt raserad koja och brandtorn. Överallt i 
inventeringsområdet kan man se spår av dimensions-
avverkning. De högst belägna skogarna på Tjännåsen 
har dessutom varit föremål för hårda avverkningar 
under senare delen av 1800-talet. Då Änga-Tjännåsen 
är relativt svårtillgängliga och lågproduktiva har det 
moderna skogsbruket inte påverkat inventeringsom-
rådets skogar i nämnvärd grad. 

NATURVÄRDEN 
Naturvärdena i området varierar. Nyckelbiotoper 
varvas med objekt med naturvärde och hällmarks-
impediment. Av bl.a. naturgivna skäl saknas stora 
ansamlingar av död ved. På tallågor i öppna lägen 
hittades enstaka dvärgbägarlav (H4). Torrträd och 
högstubbar förekommer i viss utsträckning, framfö-
rallt i östra halvan av området. Det finns relativt gott 
om senvuxna aspar, i synnerhet i anslutning till sten- 

torgen. På dem hittades bl.a. aspgelMav (H4), 
stiftgelgav (H2), skinnlav (S), korallblylav (S), 
lunglav (S) och asphättemossa (H4). På en död asp-
stam växte rävticka (S). På gran noterades bl.a. 
garnlav (S), violettgrå tagellav (H4), grynig blås-
lav (S), kattfotslav (S), doftskinn (H4) och gran-
ticka (S). På en död björk hittades koralltagg-
svamp (S). Gråspett (H3) sågs i området. Här och där 
kunde knärot (S) ses i mosstäcket. 

Den kanske mest ursprungliga skogen är den nyckel-
biotop som ligger strax väster om Ängaåsens topp. 
Här finns gott om gamla träd, död ved och rödlistade 
arter/signalarter, bl.a. ullticka (H4), doftskinn (H4), 
violmussling (H4), kötticka (S) och vedtrapp-
mossa (H4). 

BEDÖMNING 
Hela inventeringsområdet utgörs av skogar med na-
turvärden som klart överträffar den brukade skogens. 
Objekt med naturvärden är den naturvärdesklassning 
som dominerar, men som avbryts då och då av 
nyckelbiotoper eller hällmarker, som trots att de är 
skogliga impediment, mycket väl kan innehålla vissa 
naturvärden. Västra halvan av inventeringsområdet 
har genomgående något lägre naturvärden. 

I sin helhet föreslås Ängaåsen-Tjännåsen skyddas. I 
en situation där prioriteringar måste göras bedöms 
den östra halvan som mest skyddsvärd. 

—> 
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Rödlistade arter/signalarter/anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av ÄNGA-TJÄNNÅSEN: 

Gråspett  (Picus can us) 
	

H3 

Knärot (Goodyera repens) 

Vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) H4  

Doftskinn (Cystostereum murraii) 
Rävticka (Inonotus rheades) 
Granticka (Phellinus chzysoloma) 
Vedticka (Phellinus viticola) 

Garnlav (Alectoria sarmentosa) 
Violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana) 
StiftgeMlav (Collema fwfuraceum) 
Grynig blåslav (Hypogymnia farinacea) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 
Korallblylav (Parmeliella triptophylla) 

Asphättemossa (Orthotrichum gymnostomum) H4 

Koralltaggsvamp (Hericium coralloides) 
Kötticka (Leptoporus mollis) 
Ullticka (Phellinus ferrugineofitscus) 	 H4 
Violmussling (Trichaptum Wricinunz) 	 H4 

Kattfotslav (Arthonia leucopelleae) 
Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) 	H4 
Aspgelaav (Collema subnigrescens) 	 H4 
Skinnlav (Leptogium saturninum) 
Bårdlav (Nephroma parile) 

H4 

H4 
H2 

H2-sårbar. H3-sällsynt. H4-hänsynskrävande. S-signalart. 
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Änga-Tjännaåsen 
Skala  15000 

Teckenförklaring 

= Område med höga naturvärden 

Inventerat område 
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4LSelu4SE1\4 

KOMMUN: Hudiksvalli. 
INVENTERAD AREAL: 
ca 125 hektar. 
MARKÄGARE: Privata och bolag. 

BESKRIVNING 
En mil sydväst om Näsviken, i övergången mellan 
det flacka kustlandet och den norrländska bergkull-
terrängen, reser sig Alsjöåsen och når som högst 340 
meter över havet. Inventeringsområdet ligger likt en 
halvmåne runt bergets norra branter och sluttningar. 
På bergets hjässa växer 15-årig contorta-tall på 
bolagsmark. Här fmns också nyligen utförda slut-
avverkningar. 

Inventeringsområdets östra och nordöstra delar är 
mycket branta. Nedan dessa branter är terrängen täm-
ligen storblockig och svårforcerad. I områdets norra 
del fmns hällmarker i anslutning till HK som här lig-
ger på ca 225 meters höjd över havet. Särskilt den 
östra branten uppvisar sådan flora som skvallrar om 
näringsrika förhållanden litet utöver det vanliga. 

Området domineras av barrblandskogar med ställvis 
stort inslag av asp och björk och enstaka sälg och 
rönn. I den östra branten finns ett litet delområde som 
domineras av gråal, här finns också ett tiotal lönnar 
Området hyser stora partier med bördig skog som 
domineras av gran. Där granen får drag av höjdläges-
skog är toppbrott vanliga. Doftskinn (H4), som ofta 
kopplar till sådana förhållanden, hittades på flera stäl-
len. Endast smärre bäckar och rännilar finns inom 
området. Ibland rinner de i djupa sprickor i berget. I 
norr finns angränsande myrimpediment och inne i 
området flera hällmarkstallskogar där "Sjuvallsleden" 
slingrar fram. 

Överallt kan spår av dimensionsavverkning skönjas. 
Stora områden har avverkats relativt hårt omkring 
sekelskiftet för att därefter i stort sett ha lämnats till 
fri utveckling. Några delområden, huvudsakligen i 
de branta delarna, synes ha undgått dessa avverk-
ningar och uppvisar påtaglig naturskogskaraktär. Hu-
vuddelen av området upptas således av skogar som 
idag är 100-150 år, men här och var finns partier med 
dubbelt så gamla träd. 

I de gamla dimensionsavverkade stubbarna kan man 
finna spår av upp till tre bränder. Den senaste bran- 

den drog förmodligen fram under senare delen av 
1800-talet, åtminstone i områdets östra del. Några 
nu levande gammeltallar har överlevt åtminstone en 
brand. En levande tall, som överlevt två bränder, hit-
tades. 

Flera fäbodar finns i omlandet, några kilometer från 
inventeringsområdet, varför det är troligt att Alsjö-
åsens tillgängliga delar nyttjats för skogsbete. En kol-
botten hittades på västra sluttningen. 

NATURVÄRDEN 
Området är alls inte opåverkat av mänskliga aktivi-
teter även om graden av påverkan och när i tiden den 
skett, framförallt beträffande virkesuttag, varierar. I 
områdets västra sluttning har olika former av plock-
huggning förekommit så sent som för några decen-
nier sedan. Gamla grova lågor fmns därför bara spar-
samt utom i smärre delområden där tillgången på död 
liggande ved är tämligen riklig. Dessa områden lig-
ger spridda här och var vilket troligen har en positiv 
betydelse genom att de kan fungera som spridnings-
källor för de arter som beror av exempelvis grova 
lågor in till övriga delar av inventeringsområdet. 

Genom att merparten av inventeringsområdets sko-
gar brukats med låg intensitet under detta sekel på-
går självgallring vilket tillsammans med vindfällning 
och snö-/toppbrott i nuläget skapar hyggliga mäng-
der klen/medelgrov stående och liggande död ved. 
En del tallar i området når åldrar över 300 år. Det 
fmns gott om granar mellan 100 och 150 år, ställvis 
är granar 200 år gamla. Långsamväxande träd finns 
i relativt stor mängd. 

Inventeringsområdet domineras av omväxlande 
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. Endast 
mycket små arealer med kraftig kulturpåverkan in-
går och då för att undvika "inhack" vid avgränsningen 
av området. Olika typer av nyckelbiotoper fmns re-
presenterade t ex hällmarkstallskog, örtrik granskog, 
skog med lövbrännekaraktär (en i detta fall kanske 
mer korrekt benämning på sistnämnda skogstyp är 
"lövslarva" då det bättre speglar uppkomstsättet, dvs 
en naturlig föryngring efter relativt kraftigt virkesut-
tag som därefter fått utvecklats fritt. Många av löv-
brännans mer krävande arter återfinns ofta även i 
"lövslarvorna"). Mellan nyckelbiotoperna, dvs. kärn-
områden med koncentrationer av nyckelelement och 
förekomst av rödlistade arter, ligger skogar med höga 
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Svart trolldruva (Actea spicata) 
Blåsippa  (Hepatica  nobilis) 

Mörk husmossa (Hylocomium umbratuin) 
Bandmossa (Metzgeria furcata) 
Hjälmflikmossa (Nowellia curvifolia) 

Tickmussling (Antrodia heteromorpha) 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
Stor aspticka (Phellinus populicola) 

Kattfotslav (Arthonia leucopelleae) 
Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) 
Aspgel6av (Collema subnigrescens) 
Gammelgranslav (Lecanactis abietina) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 
Bårdlav (Nephroma parile) 
Korallblylav (Parmeliella triptophylla) 

H4 
H2 

H4 

H4 
H4 

H4 

H4 
H4 
H4  

naturvärden. Gränserna mellan dessa naturvärde-
klasser är här sällan distinkt. Likaså är gränsen mot 
"produktionsskogen" inte alltid självklar. Den väs-
tra sluttningen med stort inslag av ca. 160-årig barr-
blandskog har plockhuggits i omgångar. Senaste utta-
get kan mycket väl vara kolvedhuggningar på 1940-
1950-talet. Dessa upprepade virkesuttag har klätt av 
skogen flera av de strukturer som vanligtvis förknip-
pas med skogar med höga naturvärden. Likväl finns 
i denna del av inventeringsområdet körtlar med an-
samlingar av död ved där ullticka (H4), gräns-
ticka (H4), rosenticka (H4) m fl. vedsvampar växer. 
Likaså finns aspar antingen som enstaka träd eller i 
grupper, spridda över området. På dessa träd finner 
man tämligen frekvent lunglav (S), njurlavar (S), 
skinnlav (S) och aspgel6lav (114), ibland asphätte-
mossa (H4) och stor aspticka (H4). 

De mest värdefulla områdena är lokaliserade till 
branterna och intilliggande blockmarker. Här finns 
gott om nyckelelement i form av torrakor och hög-
stubbar, lågor i olika nedbrytningsstadier, gamla och 
senvuxna träd i expositioner som ofta bjuder hög luft-
fuktighet och skugga. Bergssegan fuktar många av 
de frekventa lodytorna. I nord- och ostlutoma råder 
hög luftfuktighet. Flera krävande arter svarar på detta 
genom sina förekomster, bl a växer violettgrå tagel- 

lav (H4) direkt på lodväggar. Bland mossor med krav 
på hög luftfuktighet kan nämnas platt fjädermossa (S) 
och bandmossa. Också kraftiga, halvmeterlånga och 
ibland fertila bålar av garnlav (S) pekar på gynn-
samma betingelser vilket ytterligare förstärks av 
fertila exemplar av såväl vanlig blåslav som korall-
blylav (S). I sådana här lägen skulle långskägget 
kunna hittas, men så gjordes inte! Eftersom långskägg 
fmns på relativt nära håll - på Blaxås och Storberget 
- skulle förekomst på Alsjöåsen inte vara helt osan-
nolik. 

BEDÖMNING 
Ett för länets östra delar relalivt stort skogsområde 
med höga naturvärden och med variation vad ayser 
biotoper, åldrar och brukningsintensitet. Området 
uppvisar en gradient från torr/mager mark till fuktig 
och näringsrik. Området utgörs till absoluta merpar-
ten av omväxlande nyckelbiotoper och objekt med 
naturvärden. Det hyser flera rödlistade och krävande 
arter från ett brett spektrum av organismgrupper. Vår 
översiktliga inventering har bara "skummat" art-
förekomsterna och en mer ingående studie torde vä-
sentligt fylla på artlistan. Området bedöms ha högt 
bevarandevärde med stor framtida potential. Alsjö- 
åsen föreslås skyddas. 	 -->- 

Sammanställning av rödlistade arter/ signalarter/ anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av ALSJÖÅSEN: 
Spillkråka (Dryocopus martius) 	 H4 	Tjäder (Tetrao urogallus) H4 

Lönn (Acer platanoides) 
Knärot (Goodyera repens) 
Tolta (Lactuca alpina) 

Vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) 
Liten homflikmossa (Lophozia ascendens) 
Platt flädermossa (Neckera complanata) 
Asphättemossa (Orthotrichum gymnostomum) 

Fläckporing (Antrodia albobrunnea) 
Doftskinn (Cystostereum murraii) 
Ullticka (Phellinus ferrugineofiscus) 
Tallticka (Phellinus pini) 
Vedticka (Phellinus viticola) 

Garnlav (Alectoria samentosa) 
Violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana) 
Stiftgeleav (Collema finfuraceum) 
Skuggblåslav (Hypogynmia vittata) 
Skinnlav (Leptogium saturninum) 
Stuplav (Nephroma bellum) 
Luddlav (Nephroma resupinatum) 
Småflikig brosklav (Ramalina sinensis) 
Dessutom finns uppgift om att kandelabersvamp (Clavicorona pyxidata) H4 
hittats vid SVS-nyckelbiotopinventering. 
H2 - sårbar. H4 - hänsynskrävande. S - signalart. 

H4 
H4 
H4 

114 
H4 
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STÖRBERGET 

KOMMUN: Hudiksvall. 
INVENTERAD AREAL: 
ca 125 hektar. 
MARKÄGARE: Privata. 

BESKRIVNING 
Om man reser i jordbruksmarkerna kring Forsa och 
Näsviken och då blickar söderut fastnar blicken på 
de stup som reser sig som 50-100 meter höga väg-
gar. Det man ser är Storbergets nordvända lodväggar 
vari ett tiotal smala men rejält djupa sprickdalar ger 
ytterligare dramatik åt synfånget. Nedanför brant-
erna är terrängen storblockig och på sina håll extremt 
svårforcerad. I denna blockterräng hittar man det säll-
synta sötgräset (H3). 

Östra delarna av Storberget, som ligger under HK, 
består till stor del av mer eller mindre beskogade häll-
marker. Här och var finns klapperstensfält. I öster 
ligger även Grästjärnsberget, en utlöpare av Stor-
berget som också ingår i inventeringsområdet. Inom 
området finns flera små bäckar. Några av dessa rin-
ner i de djupa sprickdalarna, ibland underjordiskt. 
En större bäck avvattnar Hällbotjärn och bildar gräns 
mot "produktionsskogen" i sydost. Några små myr-
impediment finns, företrädesvis uppe på Storbergets 
flacka hjässa. 

Skogstyperna inom inventeringsområdet domineras 
av barrblandskogar med ibland stort inslag av asp 
och björk samt enstaka sälgar och rönnar. Hällmarks-
tallskogar upptar betydande arealer. Ofta ligger dessa 
och balanserar på impedimentgränsen. Örtrika gran-
skogar finns som små körtlar, spridda inom områ-
det. 

Flera delområden uppvisar spår av upprepade brän-
der medan andra delar syns vara mindre påverkade 
av skogseld. I gamla dimensionsavverkade stubbar 
kan man avläsa spår av minst två skogsbränder. En-
staka levande tallar fmns som överlevt åtminstone 
en brand. 

Graden av mänsklig påverkan i form av virkesuttag 
varierar från område till område. Partier i de mest 
svårtillgängliga branterna har endast skattats genom 
enstaka dimensionsavverkade träd medan andra par-
tier - och dessa är arealmässigt klart dominerande - 
har utsatts för tämligen hårda avverkningar för ca.  

ett sekel sedan. Dessa områden har efter dåtida vir-
kesuttag fått utvecklas fritt. Den skog vi ser i dag 
utgörs av de träd som lämnades vid avverkningen 
och den naturliga föryngring som uppkommit sedan 
dess. På Grästjärnsbergets hällmarksområden, som 
är relativt lättillängliga,  firms  det förvånande nog kvar 
smärre tallskogar med träd i höga åldrar. 

På Storbergets topp, strax utanför inventeringsom-
rådet, är en hög mast placerad. Från denna går en 
mindre kraftledning norrut, genom skogen och ut 
över ett stup. Inga bilvägar finns inom området, men 
väl en gammal hästväg (?) som, i områdets nordvästra 
del, skriar uppför branterna. 

Utanför inventeringsområdet, uppe på bergets plana 
delar, finns en gammal fäbod. Möjligen är den gamla 
hästvägen en genväg mellan fäboden och gårdarna 
norr om berget. I områdets södra del gränsar en mar-
kerad led som går från en parkeringsficka nära Häll-
botjärn, där även ett gapskjul iordningställts, vidare 
upp över hällmarkerna i riktning mot masten. Unge-
får halvvägs upp mot masten  firms  en raststuga från 
vilken besökare bjuds en storslagen utsikt. 

•• 

NATURVARDEN 
Av bl a markanvändningshistoriska skäl finns det 
förhållandevis gott om gamla träd, torrakor och hög-
stubbar framför allt i branterna och ute på hällmarke-
rna. Här är också en stor del av träden senvwma. 

Eftersom branterna och lodväggarna är nordvända 
och det finns gott om mycket djupa sprickor där små-
bäckar pillrar fram bjuder dessa områden på stabil 
och hög luftfuktighet, till gagn för flera mycket krä-
vande arter. Ett sådant artexempel är den nya lokal 
för långskägg (H1) som Gunnar Ersare, Delsbo, hit-
tade 1997. Ett 15-tal träd var vid vårt inventerings-
besök draperade med den omisskännliga laven. En 
annan krävande art som hittades och som växer i lik-
nande miljöer men oftast på block och lodväggar är 
broktagel (H4). Lunglav (S) växer här på björk, ovan-
ligt i länet. Mats Gustafsson redovisar i Gävleborgs 
Botaniska Sällskaps tidskrift "VÄX" ett antal 
fuktighetskrävande mossor som han funnit vid Stor-
berget. Av dessa mossor, vilka huvudsakligen har 
sin utbredning i mer humida delar av landet, kan bl. 
a. nämnas purpurmylia Mylia taylorii, revlever-
mossa Bazzania trilobata samt vågig siden-
mossa Plagiothecium undulatum. 
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Sammanställning av rödlistade arter/ signalarter/ anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av STORBERGET: 

Gråspett (Picus canus) 

Svart trolldruva (Actea spicata) 
Knärot (Goodyera repens) 
Tolta (Lactuca alpina) 

Vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) 
HjälmIlikmossa (Nowellia curvifolia) 
Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) 

Veckticka (Antrodia pulvinascens) 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) 
Vintertagging (Irpicodon pendulus) 
Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) 
Tallticka (Phellinus pini) 
Violmussling (Trichaptum laricinum) 

Garnlav (Alectoria sarmentosa) S 
Broktagel (Bryoria  bicolor)  H4 
Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) 
Aspgelaav (Collema subnigrescens) 
Skuggblåslav (Hypogymzzia vittata) 
Lunglav (Lobaria puhnonaria) 
Bårdlav (Nephroma parile) 
Korallblylav (Parmeliella triptophylla) 

H3 	Tjäder (Tetra° urogallus) 

Sötgräs (Cinna latifolia)  
Blåsippa  (Hepatica nobilis)  

Mörk husmossa (Hylocomium umbratum) 
Asphättemossa (Orthotrichum gymnostomum) 

Doftskinn (Cystostereunz murraii) 
Rävticka (Inonotus rhaedes) 
Pipklubbsvamp (Macrotyphula fistulosa) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
Vedticka (Phellinus viticola) 

Kattfotslav (Arthonia leucopelleae) 
Violettgrå tagellav (Bzyoria nadvonzikiana) 
Stiftgelelav (Collema furfuraceum) 
Grynig blåslav (Hypogymnia farinacea) 
Skinnlav (Leptogiunz saturninum) 
Stuplav (Nephroma helium) 
Luddlav (Nephroma resupinatum) 
Långskägg (Usnea longissima) 

H4 

H4 
H4 
H4 
H4 

H4 

H4 
H4 

H4 

lB 

H4 

H4 

H4 

H4 
H2 

Hl 

Hl - akut hotad. H2 - sårbar. H3 - sällsynt. H4 - hänsynskrävande. S - signalart. 

I stark kontrast mot den fuktiga och skuggiga 
rasbrantskogen står den glesa, ljusöppna och solvar-
ma hällmarkstallskogen. Grova (men ofta korta) tal-
lar som är mer än 300 år finns relativt frekvent. Med 
beaktande av förutsättningarna fmns det relativt gott 
om död tallved, något som i dagens skogslandskap 
är mycket ovanligt. I denna miljö hittades bl. a. 
vintertagging 	Dvärgbägarlav (H4) växer på tal- 
lågor spritt över området. På några solexponerade 
tallar fmns här också något som kan tolkas som svaga 
angrepp av reliktbock Nothorhina punctata (H2), men 
osäkerheten att göra en korrekt identifikation med-
för att den inte noterats på artlistan. 

Några bördiga grandominerade skogar  firms  inom 
inventeringsområdet bl a vid bäcken i sydost och på 
några ställen på bergets övre delar. Lövinslaget kan 
här vara betydande. Det är inte ovanligt att hitta 
violettgrå tagellav (H4) och fertil garnlav (S) på 
grankvistar över hela området. 

viktiga substrat och miljöer för flera arter som i dag 
är hotade i det hårt brukade skogslandskapet. Områ-
dets skogar är variationsrika och rymmer på ytter-
ligheter vad ayser skuggiga, fuktiga förhållanden 
respektive ljusöppna, solvarma lägen. Området ut-
görs till merparten av omväxlande nyckelbiotoper och 
objekt med naturvärden. 

Vår översiktliga inventering (och andras mer fördju-
pade sådana) ger vid handen att området hyser många 
rödlistade och krävande arter, men att det också sä-
kerligen återstår mycket spännande att hitta. Områ-
det bedöms ha mycket högt bevarandevärde med en 
stor framtida potential. Storberget föreslås skyddas. 

•• 

BEDOMNING 
Storberget är ett för länets östra delar relativt stort 
skogsområde med höga naturvärden. Området är 
delvis brant och svårtillgängligt och innehåller en rad 
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RISNOSEN 

KOMMUN: Ljusdal. 
UNVENTERAD AREAL: 
ca 245 hektar. 
MARKÄGARE:'olag, kommun, 
Skogsvårdsstyrelsen och privata. 

BESKRIVNING 
I en nord-sydlig förkastningsdalgång ligger Skräll-
dalen, söder om sjön Ängratörn. Sjön ligger 245 me-
ter över havet. I Skrälldalens västra del finns ett brant 
bergområde, som efter några hundra meters stigning 
flackar ut mot väster. Vissa toppar når över 500 möh. 
Risnosen är en av flera aysatta höjder i västbranten. 
Förutom Risnostj  äm,  ytterligare några småvatten och 
småmyrar intas området av barrdominerad skog. 
Marken är delvis storblockig och relativt mager, men 
här finns också många sluttningar med översilning 
och produktiv mark. Storskogen avverkades i slutet 
på 1800-talet och har skildrats i bokform (Skyttner 
1957). Trakten var då känd för sin mäktiga tallskog. 

Av de då avverkade jättetallarna finns idag bara 
stubbar kvar och andra lämningar, körvägar, kojor 
och stall. Efter dimensionsdrivningama och resthugg-
ningar har områdets skogar rörts i ringa grad. 

Dagens bestånd är sammansatta, dels av lämnad ofta 
undertryckt gran, dels tall i bergbranter, dels igen-
växning efter tidigare hårda avverkningar, där löv 
har rätt hög andel. En borrad gran var 350 år med ett 
mer än 200-årigt stampstadium! Några mindre om-
råden utgörs av tallsådder, som ännu efter ca 70 år 
inte enkelställts. Sådderna har sannolikt skett för att 
fylla ut luckor i beståndet. 

NATURVÄRDEN 
Området karaktäriseras av rika hänglavsförekomster 
och i övrigt goda lavlägen. Här fmns också mycket 
död ved, dels åtskilliga vrakade tallar från dimen-
sionsavverkningen och därefter en hel del sj älv-
gallring. Brandspåren visar att bränderna varit tal-
rika fram till för ca 100 år sedan. Linder har under- 

Talltorraka, öster om Risnostjärn, med spår av ...men död ved huggs och eldas också upp. 
minst sju bränder... 	 Skylten manar till hänsyn. Risnostjärn. 
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sökt skogsbrandhistoriken i det norrut liggande om-
rådet runt sjön Ängratörn (Linder 1992). Han kon-
staterar att brandinflytandet fram till mitten av 1800-
talet varit mycket stort. I inventeringsområdet har 
inga fårska brandspår hittats, förutom vid Risnostjäm, 
som ställts iordning för s k ädelfiske. Där har man 
eldat även torrstubbar från platsen, varför särskilda 
anslag måst sättas upp. 

Markfloran är mestadels fattig med dominans av ris 
och lavar, men med vissa undantag. Längs bäckdråget 
från Risnostjärn finns tex. brudborste (S), kärrfibb-
la (S) något tolta (S) m m. Här fmns även ännu ri-
kare fläckar med bl.a. skogsfru (H4), grönkulla (S), 
trolldruva (S), ögonpyrola (S), spädstarr (S), nattviol 
m m. I övrigt finns ställvis knärot (S) och spindel-
blomster (S). Bland mossorna finns fläckvis mörk 
husmossa (S). På somliga gamla lågor hittades 
vedtrappmossa (H4). Asphättemossa (H4) fmns på 
asp. Skägglavsförekomsten är särskilt riklig på Ris-
nosen, där även luckiga hällmarkspartier och lodytor 
förekommer. Här finns t ex gott om välutvecklad 
violettgrå tagellav (H4), liksom ibland fertil garn-
lav (S). Långskägg skulle kunna finnas men hittades 
inte, men fanns tills det nyligen avverkades i ett om-
råde strax norr om inventeringsområdet. Skuggblås- 

Stubbe efter dimensionsavverkadjättetall i 
Skrälldalen. 

lav (S) finns på block, där också sällsynt violettgrå 
tagellav växer, så t ex. öster om Risnostjäm. Lob-
ariasamhället är väl utvecklat på sälg i området med 
rikligt med både lunglav (S) och skrovellav (S) och 

Sammanställning av rödlistade arter/ signalarter/ anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av RISNOSEN: 

Kungsörn  (Aquila chtysaetos)  

Svart trolldruva (Actea spicata) 
Brudborste (Circium helenioides) 
Kärdibbla (Crepis paludosa) 
Knärot (Goodyera repens) 
Tolta (Lactuca alpina) 

Vedtrappmossa (Anastrophyllum helleriantun) 
Liten homfliksmossa (Lophozia ascendens) 

Fläckporing (Antrodia albobrunnea) 
Doftticka (Haploporus odorus) 
Granticka (Phellinus chrysoloma) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
Vedticka (Phellinus viticola) 
Violmussling (Trichaptum laricinum) 

Garnlav (Alectoria sannentosa) 
Violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana) 
StiftgeMlav (Collema finfitraceum) 
Skuggblåslav (Hypogymnia vittata) 
Varglav (Letharia vulpina) 
Stuplav (Nephroma bellunz) 
Luddlav (Nephroma resupinatum) 

H4 	Tjäder (Tetrao urogallus) H4 

Spädstarr (Carex dispenna) S 
Grönkulla (Coeloglossum vit-ide) S 
Skogsfru (Epipogium aphyllum) H4 
Ögonpyrola (Moneses uniflora) S 
Spindelblomster (Listera cordata) S 

H4 	Mörk husmossa (Hylocomitun umbratum) S 
H4 	Asphättemossa (Orthotrichum gymnostomum) H4 

Doftskinn (Cystosteretttn murraii) H4 
Rävticka (Inonotus rhaedes) S 
Ullticka (Phellitzus ferrugineofitscus) H4 
Tallticka (Phellinus pini) S 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) H4 

Kattfotslav (Arthonia leucopelleae) S 
Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) H4 
Aspgelaav (Collema subnigrescens) H4 
Skinnlav (Leptogium saturninum) S 
Lunglav (Lobaria pubnonaria) S 
Bårdlav (Nephroma parile) S 
Korallblylav (Panneliella triptophylla) S 

H4 
H4 

H4 

H4 

H4 
H2 

H4 

H2 - sårbar. H4 - hänsynskrävande. S - signalart. 
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Risnosens 
hällmarks-
artade östsida, 
sedd från 
Risnostjärn. 

fertil korallblylav (S). Kattfotslav (S) finns ställvis 
på gran och på asp hittades stiftgelffiav (112) och 
aspgelgav (H4). På tall återfanns dvärgbägarlav (H4) 
och tämligen gott om varglav (H4) på höjden just  

öst om Risnostjärn. Gränsticka (H4) finns på såväl 
tall- som granlågor och därutöver rävticka (S), 
doftticka (H4), ullticka (H4), violmussling (H4), 
tallticka (S), granticka (S), fläckporing (H4), grädd-
poring (H4) och doftskinn (H4). I området hittades 
ett stort bjömide och sågs tjäder (H4), layskrika och 
kungsöm (H4). 

BEDÖMNING 
Risnosen utgör ett större in-
takt bergsområde med ban-
dominerad blandskog som 
bildat bestånd sedan den 
gamla grovskogen huggits 
bort och därefter påverkats i 
liten grad. Här finns gott om 
död ved, fina lavlägen och 
ett stort antal hot- och signal-
after,  vilket pekar på att om-
rådet redan idag är värdefullt 
och ytterligare kan utveck-
las i framtiden. Reservats-
bildning föreslås. 

En av de branta 
sluttningarna 
i västra Skrälldalen. 
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FLISBEAGET 

KOMMUN: Ljusdal. 
INVENTERAD AREAL: ca 50 hektar. 
MARKÄGARE: Bolag och privata. 

BESKRIVNING 
Inventeringsområdet gränsar i en östlig del (marke-
rat med a., b. och c. på kartan) respektive en nordlig 
(markerad med d.) mot det nybildade Flisbergets 
naturreservat, NR. Området ligger i norrländsk berg-
kullterräng på 450-500 meters höjd över havet och 
är bevuxet med barrträdsdominerade skogar på mo-
rän och med måttliga boniteter. På sina håll är jord-
djupet tunt och hällmarksskog förekommer särskilt i 
branta partier. I norr ligger några angränsande, del-
vis dikade myrimpediment. Från en av myrarna rin-
ner en liten bäck söderut in i nuvarande reservat. I 
den östligaste delen av området rinner en annan bäck 
genom ett bördigt område som nyligen gallrats. 

Skogsbränder har tidigare varit en betydande stör-
ningsfaktor i området. Gamla dimensionsavverkade 
stubbar har spår av flera bränder. I en stubbe fanns 
spår av minst sju skogsbränder. En levande tall med 
brandljud hittades. Huvuddelen av de beståndsbil-
dande träden i området är 80-120 år. Större eller min-
dre partier med betydligt äldre träd förekommer. 

I närområdet finns flera fäbodar. En av dessa, Över-
dal, ligger strax öster om inventeringsområdet. Spår 
av äldre tiders betesdrift är här inte svåra att firma. 

I hela området finns spår av dimensionsavverkning. 
Därutöver har modernt skogsbruk i varierande grad 
omformat områdets skogar. Enligt uppgift från mark-
ägaren har det norra delområdet gödslats för ca 10-
15 år sedan. Någon påtaglig gödslingseffekt kan 
emellertid inte ses, möjligen beroende på att bestån-
det var, och fortfarande är, ogallrat. I detta norra del-
område har en stor del av asparna flckats ihjäl. 

00  

NATURVÅRDEN 
De östligaste delarna (a. och b.) är sekundära bland-
skogar som uppkommit efter äldre tiders avverkning 
och har därefter i varierande grad påverkats av mo-
dernt skogsbruk, bl a i form av sentida gallringar. I 
anslutning till den bäck som rinner här råder bördiga 
förhållanden. Här hittades bl.a. blåsippa (S), tolta (S), 
kärrfibbla (S), ögonpyrola (S), repestarr (S), mörk  

husmossa (S) och några få, blommande skogs-
fruar (H4). På lövträdstammarna växer bl.a. korall-
blylav (S) och fjällig filtlav (S). Bäcken och dess 
närområde (b.) har klassats som nyckelbiotop. Res-
terande östliga delar (a.) bedöms vara objekt med 
naturvärden. 

Väster om bäcken och gallringen förändras skogen 
och får alltmer naturskogskaraktär (c.). Många tallar 
och granar är omkring 150 år, ställvis finns ännu äldre 
tallar. Området är rikt på hänglavar, fertil garnlav (S) 
och välutvecklade bålar av violettgrå tagellav (H4) 
sågs. På lågor i öppna lägen kunde dvärgbägar-
lav (H4) beskådas, medan lågor i mer skuggiga och 
fuktiga lägen bjöd på bl.a. vedtrappmossa (H4), 
ullticka (H4) och gränsticka (H4). På marken växte 
dropptaggsvamp (S). Stor aspticka (H4) och gran-
ticka (S) sågs på asp respektive gran. Detta område 
(c.) klassas som nyckelbiotop. 

Norra delområdet (d.) utgörs till största delen av 
blandskog som uppkommit naturligt efter att områ-
det avverkats under sent 1800-tal. Beståndet har där- 

Norr om nuvarande naturreservat i Flisberget 
möter gammal granskog contorta-tallar. 
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Sammanställning av rödlistade arter/ signalarter/ anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av FLISBERGET (utanför nuvarande reservat): 

Tjäder (Tetrao urogallus) 	 H4 

Repestarr (Carex loliacea) 
Kärrfibbla (Crepis paludosa) 
Knärot (Goodyera repens) 
Ögonpyrola (Moneses uniflora) 

Vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) 

Stjämtagging (Asterodon ferroginosus) 
Dropptaggsvamp (Hydnellunz ferrugineum) 
Ulltieka (Phellinus ferrugineofuscus) 
Stor aspticka (Phellinus populicola) 

Garnlav (Alectoria sannentosa) 
Violettgrå tagellav (13tyoria nadvornikiana) 
Stiftgelelav  (Colima  flufiraceutn) 
Skuggblåslav (Hypogyinnia vittata) 
Varglav (Letharia vulpina) 
Stuplav (Nephroma helium) 
Luddlav (Nephroma resupinatum) 

112 - sårbar. H4 - hänsynskrävande. S - signalart. 

Brudborste (Circium helenioides) 
Skogsfru (Epipogium aphyllum) 
Blåsippa  (Hepatica  tzobilis) 
Tolta (Lactuca alpina) 

H4 	Mörk husmossa (Hylocomiunz umbratum) 

Doftticka (Haploporus odorus) 
Granticka (Phellinus chrysoloma) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
Vedticka (Phellinus viticola) 

Kattfotslav (Arthonia leucopelleae) 
Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) 
Aspgelelav (Colletna subnigrescens) 
Skinnlav (Leptogium saturninum) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 
Bårdlav (Nephroma parile) 
Korallblylav (Parmeliella triptophylla) 

H4 

H4 
H4 

H4 
H2 

H4 

H4 

H4 

H4 

H4 
H4 

efter utvecklats fritt (om man bortser från gödsling 
och fickning!) med påtaglig självgallring som följd. 
Förutom denna blandskog på fastmark rymmer del-
område d. ett mindre sumpskogsområde, kantzoner 
och en bäckravin. I de fuktigare delarna av skogen 
hittades tolta (S), kärrfibbla (S), mörk husmossa (S), 
tickmussling (S), granticka (S) och doftticka (114). 
Därutöver hittades i det norra delområdet gräns-
ticka (H4),stjärntagging (114), koralltaggsvamp (S), 
violettgrå tagellav (H4), garnlav (S), lunglav (S), 
stuplav (S) och knärot (S). 

De punktvisa nyckelbiotopsinslagen, framförallt 
bäckravinen, som finis i norra delområdet föreslås 
skyddas. Med en hög ambitionsnivå kan nuvarande 
NR innefatta hela norra delområdet (d.). Möjlighe-
terna till restaureringsarbete med ett visst virkesut- 
tag föreslås prövas. 

—> 

Punktvis finns i norra delområdet (d.) inslag av 
nyckelbiotopkvalitet, medan merparten av området 
bedöms vara objekt med naturvärden. Om området 
inte gödslats eller fickats hade klassningen blivit en 
annan. 

•• 

BEDOMNING 
Naturvärdena i inventeringsområdet varierar. Del-
område c. som ligger omedelbart öster om nuvarande 
naturreservat har delvis naturskogskaraktär och har 
klassats som nyckelbiotop. Detta delområde föreslås 
inlemmas i NR. I delområde a. dominerar klassningen 
objekt med naturvärden, med ett inslag av en nyckel-
biotop intill bäcken (b.). Denna nyckelbiotop före-
slås skyddas. 
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SKW/ULILfEitilliellEgRi 

KOMMUN: Stiderhartin. 
INVENTERAD AREAL: 
Glatjärn,  ea  56 belitar. 
Igeltjärn,  ea  95 hektar. 
MARKÄGARE: Privata. 

Inventeringsområdet delades efterhand upp i två del-
områden - åtskilda av hyggen och utpräglade 
virkesproduktionsskogar - vilka  gays  arbetsnamnen 
Glatjäm respektive Igeltjärn. Några stora och väsent-
liga skillnader dem emellan vad ayser struktur, his-
torik, artförekomster etc föreligger inte varför be-
skrivningen är giltig för båda områdena. 

BESKRIVNING 
I nordöstra delen av Nonala socken rinner Skvaller-
bäcken som fått ge namn åt inventeringsområdet. Det 
kustnära landskapet är flackt och kännetecknas av 
stor- och rikblockig mark. Myrar och små tjärnar - 
Glatjärn och Igeltjärn med häckande smålom - före-
kommer och några geomorfologiskt intressanta my-
rar finns medtagna i Länsstyrelsens "Värdefull natur 
i Gävleborg" (rapport 1997:12). 

I stort har människan genom tiderna påverkat dessa 
skogars sammansättning och utseende genom bl a 
fåboddrift och olika former av virkesfångst. Fem ki-
lometer mot nordost ligger Långvinds bruk, med anor 
från 1680-talet. Bruket var sannolikt en betydande 
mottagare av det kol som producerades i omgivande 
skogar. Under innevarande sekel har de skogliga ak-
tiviteterna varit lågintensiva i inventeringsområdet, 
därtill har väglösheten och den delvis svårtillgäng-
liga terrängen säkert haft betydelse. Omgivande sko-
gar har däremot brukats intensivt med bl a stora area-
ler ungskogar som följd (ett förhållande som bl a 
framgår av fotot på rapportens omslag). 

De inventerade skogarna domineras av flack terräng 
på 30-40 meters höjd över havet. Marken är relativt 
rikblockig med inslag av stora block. Moränen är 
svallad och på de låga bergshöjder som förekommer 
är jorddjupet ofta tunt. Inga anmärkningsvärda rik-
bergsförekomster noterades och boniteten är över-
lag svag-måttlig. 

Flera mindre, odikade myrimpediment av fattigris-
typ ingår. Smärre fuktstråk och sumpskogar finns lik- 

som en liten skogsbäck som korsar Glatjärnsområdets 
södra del. Glatjämen och Igeltjärn avvattnar mot syd-
ost. Lokalklimatet är sannolikt särskilt gynnsamt för 
en stor grupp kryptogamer. En faktor som förmodli-
gen bidrar till den höga luftfuktigheten kan vara lä-
get nära havet varifrån fuktdimmor ofta rullar en bit 
in över land. En mycket sällsynt företeelse i form av 
ett fynd av skinnlav (S) med apothecier kan utgöra 
ett bland flera exempel som manifesterar de goda 
lavlägena. 

En enkel, knappt farbar, skogsbilväg skär igenom det 
sydvästra hörnet av Glatjämsområdet. 

Skogstyperna varierar tämligen påtagligt bl a som 
ett utslag av att även små höjdskillnader skapar olika 
växtförutsättningar och påverkar därigenom vegeta-
tionens sammansättning. Fastmark med tall domine-
rar, här och var med höga andelar asp och björk. 
Några delområden har karaktären av lövbränna. Sen-
vuxen gran är ett relativt vanligt inslag. Därutöver 
förekommer i liten utsträckning sumpskog med gran, 
tall och alar i blandning. Nordost om Igeltjärn ligger 
några tidvis vattenfyllda vätar/glupar med avvikande 
bördig skog och stort inslag av asp. På en kraftigt 
murken asplåga hittades några rödlistade arter, bl a 
liten parasollmossa (H4) som är ett av ytterst få rap-
porterade fynd i Norrland under 1980- och 1990-tal. 

Merparten av skogen är mellan 110 och 160 år. Ett 
mindre antal mer än 250-åriga tallar finns, framför 
allt i norra delen av Igeltjärnsområdet samt norr om 
Glatjärn. I båda områdena finns på några av dessa 
gammeltallar karaktäristiska spår av reliktbock (H2). 

Den dominerande åldersstrukturen är sannolikt re-
sultatet av tämligen omfattande avverkningar under 
1800-talets senare hälft. De träd som lämnades vid 
avverkningarna, tillsammans med den spontana för-
yngring som därefter skett, utgör huvudsakligen da-
gens skog. Då träden i stort sett har utvecklats fritt 
under ett drygt sekel är diameterspridningen stor. 
Självgallring är som naturlig process i full gång var-
igenom framför allt död ved i klenare dimensioner 
kontinuerligt skapas. Nära vägen märks spår av se-
nare tids försiktiga plockhuggningar. Ett par bas-
vägar, möjligen från 1950-talet, löper parallellt med 
bäcken. Intill Igeltjärns norra strand har några hek-
tar av skogen gallrats för några decennier sedan. 
Märkligt nog hittades inga kolbottnar i delområdena. 
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NATURVÄRDEN 
Enstaka tallar över 250 år finns främst i norra delen 
och i söder i anslutning till skogsbilvägen.Många av 
träden är senvuxna och trots åldrar omkring 100-150 
år påtagligt klena, särskilt må detta omdöme gälla 
för gran. En i regionen ovanlig art som gynnas av 
sådana förhållanden är violettgrå tagellav (114) som 
här kan anses vara hyggligt allmän och spridd i båda 
områdena. Torrträd och högstubbar films av alla träd-
slag tämligen spritt i området men de är överlag av 
klenare dimensioner och i naturskogssammanhang 
att betrakta som unga. Undantaget är ett fåtal gamla, 
grova tallstubbar som bär märken efter rötprövnings-
hugg. Förhållandevis unga och Idena lågor av alla 
trädslag förekommer sparsamt men här och var fmns 
större ansamlingar. Enstaka gamla och grova tall- och 
granlågor som legat i många decennier finns spridda 
i området. 

I grova månghundraåriga tallstubbar kan man se spår 
av 2-5 skogseldar. I norr har en stor del av de stubbar 
som finns kvar efter avverkningen kolrester på ett 
sådant sätt att det där sannolikt dragit fram en skogs-
brand efter avverkningen. Den branden startade tro-
ligen föryngringen av den skog vi idag kan skåda i 
Glatjärnsområdets norra delar. Förutom påtaglig  

självgallring och något vindfällning noterades även 
naturliga störningar/processer som t ex viss över-
svämning i anslutning till bäcken och punktvisa an-
grepp av klibbticka och törskaterost. 

BEDÖMNING 
Två närliggande skogsområden med flera ingående 
biotoptyper. Genom att områdena i stor utsträckning 
inte påverkats av modernt skogsbruk avviker de ge-
nom förekomst av flera av naturskogens strukturer 
och element markant från omgivande skogslandslap. 
Här finns ett relativt stort antal arter som missgyn-
nas av intensivt skogsbruk. Vår översiktliga inven-
tering visar på ett relativt stort antal rödlistade arter. 
Dessa  firms  representerade från flera olika organism-
grupper - vedsvampar, mossor, lavar, skalbaggar, 
fåglar - vilket understryker områdenas höga natur-
värden och en sannolikt stor framtida potential. För 
att på lång sikt säkra kontinuitet av lövrika bestånd 
torde det vara nödvändigt att släppa lös elden i nå-
gon väl vald del av området. Redan films en asprik 
föryngring under en granskärm på gång omedelbart 
utanför inventeringsområdet, strax öster om Igeltjärn. 
Denna lövpotential öppnar för möjligheten att in-
lemma lövungskogen inklusive de spridda granarna 
i området. Igeltjärn och Glatjärn föreslås skyddas. 

Utan påverkan från modernt skogsbruk avviker skogen vid Igeltjärn och Glatjärn från omgiv-
ningarna. Till höger om bildmitten syns delområde Glatjärn. 
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Sammanställning av rödlistade arter/ signalarter/ anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av SKVALLERBÄCKEN: 

Smålom (Gavia stellata) 
	

H4 	Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 	H4 
Tjäder (Tetrao umgallus) 	 H4 

Reliktbock (Nothorhina punctata) 

Korallrot (Corallorhiza trifida) 
Knärot (Goodyera repens) 
Nattviol (Platanthera bifolia) 

Vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) 
Liten homflikmossa (Lophozia ascendens) 
Liten trumpetmossa (Tayloria tenuis) 

Stjämtagging (Asterodon ferroginosus) 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) 
Rävticka (Inonotus rheades) 
Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) 
Vedticka (Phellinus viticola) 

Gamlav (Alectoria sannentosa) 

Violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana) 

Stiftgelaav (Collema finfuraceum) 
Grynig blåslav (Hypogymnia farinacea) 
Skinnlav (Leptogium saturninum) 
Stuplav (Nephroma bellum) 
Talltagel (Biyoria firmontii) 
Småflikig brosklav (Ramalina sinensis) 

H2 - sårbar. 114 - hänsynskrävande. S - signalart. 

Ängsnycklar (Dactylorhiza bzcarnata) 
Skogsnary (Moehringia trinervia) 
Grön pyrola (Pyrola chlorantha) 

Rörsvepemossa (Jungennannia leiantha) 
Asphättemossa (Orthotrichum gymnostomum) H4 

Tickmussling (Antrodia heteromorpha) 
Barkticka (Oxyporus corticola) 
Granticka (Phellinus chrysoloma) 
Tallticka (Phellinus pini) 

Kattfotslav (Arthonia leucopelleae) 

Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) 

Aspgelgav (Collema subnigrescens) 
Skuggblåslav (Hypogymnia vittata) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 
Bårdlav (Nephroma parile) 
Korallblylav (Parmeliella triptophylla) 

H2 

H4 
H4 
H4 

H4 
H4 

H4 

H4 

H2 

H4 

H4 

H4 
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Skvallerbäcken Teckenförklaring 

= Område med höga naturvärden 

SUmbl 1: 15 000 

 

Inventerat område 
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KILARNA 

KOMMUN: tyhttiplinkt i Batik. 
INVENTERAD AREAL: 
ca 1950 hektar 
MARKÄGARE: Bohag och privata. 

BESKR VNING 
En förhållandevis flack ten-äng, på ungefär 250 me-
ters höjd över havet, med flera större myrkomplex 
och barrträdsdominerade skogar. Andelen fuktig 
skogsmark är större än i det närliggande Acktjärnbo-
området. Överlag råder måttliga boniteter, men ställ-
vis finns rikare partier. Flera öringförande bäckar och 
åar flyter genom området. Sinderån är som det största 
vattendraget ett välbesökt fiskeställe. Gamla slåtter-
ängar finns här och var utmed ån. De är på väg att 
växa igen med företrädesvis lövträd. 

I skogarna dominerar gran, på sina håll med inslag 
av gamla grova sälgar. På några ställen kan man i 
gamla dimensionsavverkade stubbar se spåren efter 
skogsbränder, men det finns också sådana gamla 
stubbar som saknar brandljud vilket kan tyda på att 
området inte brunnit särskilt frekvent. Stora delar av 
områdets skogar måste ses som sekundära skogar, 
uppkomna efter äldre tiders avverkningar och däref-
ter i varierande grad påverkade av moderna skogs-
skötselmetoder. Fäboddrift och dikning av myrar och 
sumpskogar är andra exempel på mänskliga åtgär-
der som i varierande grad påverkat skogarna. Skogs-
bilvägnätet är väl utbyggt i området. 

00  

NATURVÅRDEN 
Inventeringsområdet domineras av tämligen enskik-
tade och homogena bestånd som i varierande grad 
skötts i syfte att höja virkesproduktionen. Naturvärde-
kärnor i Kilarna-området har tidigare inventerats 
(Malte Edman m fl. 1995). Man fann då flera röd-
listade arter, t ex finporing Gloeoporus pannocinctus 
(H2), narrtagging Kavinia himantia (H4), kande-
labersvamp Clavicorona pyxidata (H4), nordlig 
knappnålslav Chaenotheca laevigata (H2) m fl arter. 
Under de senaste åren har i området några bestånd 
med höga naturvärden avverkats. 

Några delområden med kvaliteter som motiverar 
klassning som nyckelbiotoper alternativt objekt med 
naturvärden har urskiljts. En dryg kilometer upp-
ströms Sinderåns utfall i Andån fmns ett hyggligt stort  

område med viss koncentration av naturvärden och 
mellanliggande brukad skog. På den ofta fuktiga 
marken växer granbestånd med inslag av lövträd, bl 
a sälg med lunglav (S) och skrovellav (S). Så gott 
som alla bestånd i detta delområde är plockhuggna/ 
gallrade varför död ved förekommer bara i mindre 
utsträckning. Några riktigt gamla mossbevuxna lå-
gor hittades söder om den knappt farbara skogsväg-
ens vändplan. De äldsta granarna, ca 200 år, är för-
modligen de som står i en impedimentartad sump-
skog, nära ån, på Korsnäs mark (markerat med a. på 
översiktskartan). 

Ett annat område huvudsakligen av nyckelbiotopklass 
(troligtvis okänt för SVS) ligger inne i Ovanåkers 
kommun, strax nordväst om Stormyren (markerat 
med b. på översiktskartan). Här finns spår av minst 
en brand i flera gamla jättestubbar. Marken är fuktig 
med inslag av bäck och källa. Trädskiktet utgörs hu-
vudsakligen av gran, ofta insvepta i långa och kraf-
tiga bålar av garnlav (S), vilka ibland kan ses med 
apothecier. Violettgrå tagellav (H4) finns också lik-
som andra hänglavar i relativ myckenhet. På aspar 
och sälg finns lunglav (S) och skrovellav (S). Ved-
trappmossa (H4) hittades på en låga. På marken växer 
bl.a. spädstarr (S) och knärot (S). Detta bestånd har 
inte varit föremål för någon avverkning sedan det 
successivt etablerades med start för mer än hundra 
år sedan. 

Ytterligare några kilometer uppströms Sinderån finns 
ett område med äldre skog med varierande natur-
kvaliteter och en nyckelbiotop med mycket höga na-
turvärden (markerat med c. på kartan).Nyckelbio-
topen består av äldre blandskog med inslag av grova 
aspar, av vilka en del är döda. Det är i denna biotop 
som Edman m fl funnit bl a finporing, nantagging 
och kandelabersvamp. På en död björkhögstubbe 
växer ymnigt med lunglav, vilken också växer på en 
grankvist (intill en gammal grov asp). Dessa mycket 
ovanliga företeelser liksom förekomst av mörkhöv-
dad spiklav mm antyder gynnsamma betingelser utö-
ver det vanliga för fuktkrävande arter 

I ett område längst i öster (markerat med d. på kar-
tan) har för några år sedan en skogsbilväg byggts in. 
En stor del av vägens båtnadsområde, som utgörs av 
ca. 120-årig granskog på fuktig mark, har gallrats 
helt nyligen. Ett mindre område, ca. 2 ha. av nyckel-
biotopklass med flerhundraåriga tallar och senvuxen 
gran, har lämnats intakt. 
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Knärot (Goodyera repens) 

Mörk husmossa (Hylocomium umbratum) 

Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus) 

Kattfotslav (Arthonia leucopelleae) 
Mörkhövdad spiklav (Calichun adaequatum) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 
Bårdlav (Nephroma parile) 

H4 

H4 

_i» 'EDO-  MNING 
Kilarna är ett stort område med skogar som i stor 
utsträckning danats av moderna skötselmetoder. 
Inventeringsområdet innefattar några nyckelbiotoper/ 
objekt med naturvärden, av vilka inget är större än 
30 ha. Dessa områden (a-d på kartan) föreslås skyd-
das. 

Sinderån i sig har höga naturvärden och är därför 
skyddsvärd. Med hög ambitionsnivå som en följd av 
behovsprövning samt nödvändigt medelsutrymme 
kan ett restaureringsarbete av Kilarna-områdets sko-
gar påbörjas. Sinderån med angränsande skogar har 
en potential att ytterligare utveckla naturvärdena och 
föreslås bli den stomme kring vilket restaureringsar-
betet i första hand koncentreras. 

Sammanställning av rödlistade arter/ signalarter/ anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av KILARNA: 

Tjäder (Tetrao urogallus) 	 H4 

Spädstarr (Carex disperma) 

Vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) H4 

Granticka (Phellinus chtysoloma) 
Vedticka (Phellinus viticola) 

Gamlav (Alectoria sarmentosa) 
Violettgrå tagellav (13r-yoria nadvornikiana) 
Skinnlav (Leptogium satuminum) 
Stuplav (Nephroma helium) 
Korallblylav (Parmeliella triptophylla) 

114  

114 - hänsynskrävande. S - signalart. 
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ACKTJÄRNBO 

KOMMUN Bollnäs 
INVENTERAD AREAL: 
ca 180 hektar 
MARKÄGARE: 
Bolag, kommun och privata. 

BESKRIVNING 
Acktjärnbo är ett barrskogsområde med stor myr, Fly-
myran, i norrländsk bergkulltenräng. Några berg når 
350-400 meters höjd över havet. Området ligger i 
sin helhet över 300-metersnivån. Berggrunden är sur-
intermediär och täcks av moräner, vilka ger upphov 
till medelhöga boniteter med inslag av bördigare par-
tier. Barrträdsdominerade fastmarksskogar övervä-
ger stort. Inslag av lövträd är genomgående lågt. I 
nära anslutning till myrar finns bårder med sump-
skog. På myrimpedimenten finns spridda gamla tal-
lar och yngre skog utmed de diken som förmodligen 
grävdes vid seklets början. Några mindre bäckar finns 
i området, medan sjöar och tjärnar saknas. 

Flera skogsbilvägar genomkorsar området. I öster 
passerar "Hälsingeleden". På Kyrkberget har rests 
en hög telemast. 

Områdets skogar måste betraktas som sekundär-
skogar som uppkommit efter äldre tiders avverk-
ningar och därefter i varierande grad påverkats av 
moderna skogsskötselmetoder. Betesdrift från när-
liggande fäbodar har fordomdags också påverkat 
skogarna. Kvardröjande spår av detta kan ännu skön-
jas, t.ex. på Vassberget. Ett fåtal delområden hyser 
träd äldre än 120 år. Vanligast är bestånd mellan 70 
och 100 år. Ett fåtal gamla stubbar visar att åtmins-
tone delar av området tidigare har brunnit upprepade 
gånger. I ett välstädat 90-årigt bestånd hittades ved-
trappmossa (H4) på en gammal grov, vrakad tallåga 
från tidigare skogsgeneration. Någon ny för mossan 
lämplig låga att ta i besittning finns inte, vare sig i 
beståndet eller i närområdet. 

NATURVÄRDEN 
Området domineras av enskiktade, tämligen homo-
gena bestånd som i varierande grad skötts i virkes-
produktionshöj ande syfte. Några delområden med 
sådana kvaliteter som motiverar klassning som 
nyckelbiotop alternativt objekt med naturvärden har 
urskiljts. 

På Vas sberget (markerat med a. på kartan) finns ett 
område, ca 15 hektar stort, som domineras av unge-
får 140-årig granskog med tjock mossmatta samt in-
slag av sumpskog och drog där bl. a. tolta (S) växer. 
Huvuddelen av skogen är genomhuggen i omgångar, 
varför endast enstaka lågor förekommer. En del av 
granarna är senvuxna och bär en hel del hänglavar. 
Bl.a. noterades fertil garnlav (S) och violettgrå 
tagellav (H4). Små oskötta lövträdsrika partier med 
död, klen ved finns som körtlar i området. På före-
kommande asp, sälg och rönn noterades enstaka 
lunglav (S) och skinnlav (S). Vedticka (S) hittades 
på en låga. 

Strax öster om masten på Kyrkberget finns ett del-
område (markerat med b. på kartan) som inkluderar 
en mindre gransumpskog med en bäck och fastmark-
skog med sådana naturvärden att det avviker från 
området i övrigt. Även dessa delområden har en lång 
brukningshistoria om än med lägre intensitet än om-
givningen. Gransumpskogen har plockhuggits i om-
gångar varför något annat än yngre och klena lågor 
saknas. Beståndet är olikåldrigt och de äldsta träden 
ca 130 år. Enstaka garnlav (S) finns och kattfotslav 
(S) växer på barken på några av granarna. Bland de 
kärlväxter som hittades kan nämnas spädstarr (S), 
tolta (S), spindelblomster (S),och ögonpyrola (S). 
Sumpskogen övergår österut i fastmark. Vidare öst-
erut möter en bergknalle vars östsluttning är bevuxen 
med gran och något tall. Trots granarnas relativt höga 
åldrar, 100-120 år, är de anmärkningsvärt klena. 
Innan beståndet nyligen röj des var detta sannolikt en 
skog med stavagranskaraktär. På de senvuxna 
granarnas grenar finns små bålar av violettgrå tagel-
lav. De många, uteslutande små lavbålarna ger ett 
intryck av nyetablering på platsen. 

På Korsnäs AB:s marker ca. en kilometer västerut  
firms  en nyckelbiotop (markerad med c. på kartan) 
bestående av gammal barrskog. Här fmns stora och 
välutvecklade bålar av violettgrå tagellav vilka möj-
ligen kan ha spritts till "stavagransbeståndet". 

BEDÖMNING 
Ett stort område med skogar som i stor utsträckning 
danats av moderna skötselmetoder. Smärre del-
områden har identifierats och klassats som nyckel-
biotop-/objekt med naturvärde. Dessa delområden 
föreslås skyddas. 
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Sammanställning av rödlistade arter/signalarter/anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av ACKTJÄRNBO: 

Tjäder (Tetrao urogallus) H4 

Spädstarr (Carex disperma) 	 S 	Knärot (Goodyera repens) 	 S 
To ha (Lactuca alpina) 	 S 	Spindelblomster (Listera cordata) 	 S 
Ögonpyrola (Moneses uniflora) 	 S 

Vedtrappmossa (Anastrophyllwn hellerianum) H4 Mörk husmossa (Hylocomiunz umbratum) 

Vedticka (Phellinus viticola) 

Garnlav (Alectoria sarmentosa) 
Violettgrå tagellav (131yoria nadvornikiana) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 

H4 - hänsynskrävande. S - signalart. 

Kattfotslav (Arthonia leucopelleae) 
H4 	Skinnlav (Leptogium saturninum) 
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NYBOBÄCKEN 

KOMMUN: Bollnäs 
INVENTERAD AREAL: 
ca 25 hektar 
MARKÄGARE: 
Bolag, kommun och privata. 

BESKRIVNING 
Nybobäcken faller ut i Galvån strax öster om Galv-
sjön. Från utloppet i Galvån och ca tre kilometer 
uppströms går bäcken genom skogsmark och igen-
växande kulturmarker. En större väg, Galven-vägen, 
korsar bäcken. Vissa sträckor går "Hälsingeleden" 
parallellt med bäcken. Norr om Galven-vägen 
meandrar bäcken i sedimenten, omgiven av flacka  
fore  detta slåtterängar. Söder om vägen, nedströms 
det gamla torpet Nybo, skär bäcken på några hundra 
meters sträcka genom sedimenten och bildar en mar-
kant ravin. I Nybobäcken finns stationär öring (H4). 

NATURVÄRDEN 
Skogarna utmed bäcken varierar i flera ayseenden, 
bl. a. historik, ålder och sammansättningen av träd-
slag. Det fmns hyggen med plantskog, ungskogar och 
äldre grandominerande bestånd. Tre delområden 
(markerade med 1,2 resp. 3 på kartan) har avvikande 
höga naturvärden. De är grandominerade, innehåller 
ur naturvärdesynpunkt viktiga strukturer och element 
såsom gamla grova träd, gott om lågor i olika 
nedbrytningsstadier och strandzoner med tidvis över- 

svämning. Bäckens närvaro bidrar till hög luftfuk-
tighet i bestånden. 

De tre delområdena har i andra sammanhang inven-
terats, av bl.a. Malte Edman, Arbrå. Framförallt upp-
visar vedsvampfloran stor mångfald. Bland de arter 
som tidigare är kända från dessa områden kan näm-
nas blackticka Junghuhnia collabens (H2), taiga-
poring  Inonotus subiculosus (H1) och grädd-
ticka Perenniporia subacida (H2), funnen på björk. 
Förutom dessa arter finns gränsticka (H4) och 
ullticka (H4) på flera lågor. 

Bland lavama noterades enstaka bålar av gamlav (S) 
och violettgrå tagellav (114) i den nordligast liggande 
nyckelbiotopen. På marken växer bl.a. tolta (S). 
Strutbräken (S), lundstjämblomma (S) och mörk 
husmossa (S) bildar här och var fina mattor. 

BEDÖMNING 
Nybobäcken har i sig höga naturkvaliteter och är där-
för skyddsvärd. Bäcken omges av strandnära såväl 
fastmarks- som sumpskogar. Naturvärdet i dessa sko-
gar varierar. De tre nyckelbiotoperna, med sina 
skyddsvärda arter, ligger idag skilda åt utan rumslig 
kontakt. Här föreslås att de tre kärnområdena/nyckel-
biotoperna inklusive mellanliggande hårt brukade 
skog binds ihop och skyddas (se avgränsning på 
översiktskartan). På sikt leder förslaget till att ett 
sammanhängande bäcknära område skapas med ut- 
rymme för många krävande arter. 	

—> 

Sammanställning av rödlistade arter/ signalarter/ anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av NYBOBÄCKEN: 

Tolta (Lactuca alpina) 
	

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) 
Lundstjärnblomma (Stellaria nemorum) 

Mörk husmossa (Hylocoinium umbratum) 

Unticka (Phellinus ferrugineofiiscus) 
Vedticka (Phellinus viticola) 

Garnlav (Alectoria sarinentosa) 

1114 - hänsynskrävande. S - signalart. 

H4 	Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 	H4 

Violettgrå tagellav (Biyoria nadvornikiana) 	H4 
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ANDicin 

KOMMUN: tyngdpunkt 11 Ovanåker. 
INVENTERAD AREAL 
ca 300 hektar. 
MARKÄGARE: Privata och bolag. 

BESKRIVNING 
I Hälsinglands inlands bergs- och skogsbygder rin-
ner många skogsåar. Andån är en sådan, som huvud-
sakligen omges av skogsmark. Andåns nedre lopp, 
innan den faller ut i sjön Lillrösten, omges dock av 
betydande arealer f d kulturmarker i form av bl.a. 
slåtterängar som nu till stor del är stadda i igenväx-
ning med framför allt lövträd. Även uppströms ån 
finns på flera ställen tydliga spår av äldre tiders nytt-
jande av översvämningsmarker. 

Den inventerade sträckan av ån stiger ca 75 meter, 
från Lillrösten som ligger 175 meter över havet till 
skogs-och myrlandskapet i södra delen av Ljusdals 
kommun på ca 250 meters höjd.. På flera ställen kor-
sas ån av skogsbilvägar vilka annars löper parallellt 
utmed åns sträckning. 

Skogarna, som omger ån, är ofta barrdominerade med 
lövrika bårder närmast vattendraget. Närmare Lillrös-
ten ökar lövträdsinslaget så att relativt stora lövträds-
rika skogar bildas. Stora delar av områdets skogar 
måste ses som sekundära skogar, uppkomna efter 
äldre tiders markanvändning. De har därefter i va-
rierande grad påverkats av moderna skogsskötsel-
metoder. Fäboddrift och dikning av myrar och sump-
skogar är andra exempel på mänskliga aktiviteter som 
i varierande grad påverkat skogarna Lämningar som 
sammankopplas med flottning kan också ses efter 
ån. 

NATURVÄRDEN 
Inventerings områdets skogar domineras av tämligen 
enskiktade och homogena bestånd som i varierande 
grad skötts i virkesproduktionshöj ande syfte. Värde-
kärnor, som nyckelbiotoper och objekt med natur-
värden, är överlag små och ligger utspridda i områ-
det, åtskilda av skogar som ofta är hårt brukade. 

I åns nedre delar är det förhållandevis stora löv-
inslaget av betydande värde. Här har en hel del löv-
träd börjat dö och skapar därigenom substrat som i 
stort sett saknas i den brukade skogen. Översväm- 

ningsdynamiken i de nedre flacka partierna med 
sedimentavlagringar, bidrar fortlöpande till att skapa 
död ved och andra substrat och miljöer. I detta nedre 
område har flera nyckelbiotoper och objekt med na-
turvärden identifierats av SVS (områdena finns av-
gränsade på kartan och markeras med b). 

Längre uppströms minskar andelen skog med höga 
naturvärden. Utöver vad SVS markerat vid sin 
nyckelbiotopinventering i området kan läggas till ett 
delområde, delvis med nyckelbiotopkvalitet, i inven-
teringsområdets nordligaste del (markerat med a. på 
översiktskartan). Detta område består av både sump-
skog och en yngre fastmarksdel. Smala slåtterängar 
finns liksom resterna av en lada, på vars murkna tim-
mer en gränsticka (H4) hittades. Brandspår finns här 
i gamla dimensionsavverkade stubbar, även i de 
stubbar som står i sumpskogen intill ån. Fastmarks-
delen är ca 75 år och fritt uppkommen efter tidigare 
avverkning. Gransumpskogen har ett ställvis stort 
inslag av lövträd, åldern är i detta bestånd drygt 100 
år. Området påverkas av åns översvämningar och av 
pågående självgallring. Spridda 150-200-åriga tallar 
finns liksom senvuxna granar i kanten mot myren. 

På granarna hittades garnlav (S) och violettgrå ta-
gellav (H4). I ån finns öring (H4) och i dess närom-
råde växer bl.a. tolta (S), strutbräken (S), späd-
starr (S) och bollvitmossa (S). Dvärgbägarlav (H4) 
fanns på några av områdets enstaka gamla tallågor. 
På sälg och asp kunde noteras sparsamt med 
lunglav (S) och skinnlav (S). 

BEDÖMNING 
Andån i sig har höga naturvärden och bör skyddas. 
Omgivande skogar i inventeringsområdet har i stor 
utsträckning danats av moderna skötselmetoder. De 
naturvärdekämor som hittats ligger väl spridda inom 
området och är åtskilda av stora mellanliggande om-
råden med brukad skog. Området innefattar flera 
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden, med 
kvaliteter som framförallt kopplar till lövträd (mar-
kerat med b. på kartan). Huvuddelen av dessa områ-
den är belägna i åns nedre delar. Samtliga nyckel-
biotoper och objekt med naturvärden föreslås skyd-
das. 

Med en hög ambitionsnivå som följd av bristanalyser 
och behovsprövning samt nödvändigt medelsut- 
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rymme kan ett restaureringsarbete av områdets sko- minst de lövträdsassocierade, och föreslås bli den  
gar  påbörjas. Andån med angränsande skogar har en stomme kring vilken restaureringsarbetet i första hand 
potential att ytterligare utveckla naturvärdena, inte koncentreras. 

Sammanställning av rödlistade arter/ signalarter/ anmärkningsvärda arter, 
funna vid översiktlig inventering av ANDAN: 

Spädstarr (Carex disperma) S Tolta (Lactuca alpina) S 
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) S 

Bollvitmossa  (Sphagnum  wulfianum) S Mörk husmossa (Hylocomium umbratum) S 

Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) H4 

Garnlav (Alectoria sarmentosa) S Violettgrå tagellav (130,oria nadvornikiana) H4 
Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) H4 Skinnlav (Leptogium saturninum) S 

Lunglav (Lobaria pulmonaria) S 

H4 - hänsynskrävande. S - signalart. 
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