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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Inom Ovanåkers kommun pågår projektet Biosfärkandidat Voxnadalen. En viktig 
del i detta arbete är att kartlägga de naturvärden som finns. Inventeringen kan även vara till 
stöd för kommunens översiktsplanarbete. 
 
Uppdragsgivare: Projektet Biosfärkandidat Voxnadalen.  
 
Syfte: Att leta upp ytterligare intressanta och skyddsvärda skogsområden inom kommunen 
och ett kommande biosfärområde. 
 
Metodik: Fältinventering för att finna speciella arter och miljöer. Hittade jag några 
intressanta lavar och vedsvampar tog jag med ett prov hem för att kunna artbestämma med 
stereolupp. 
 
Tidsåtgång: Totalt 200 timmar. Oftast ett ställe per dag, för det tar lite tid att gå igenom på 
jakt efter speciella arter med mera. Ett par områden var så pass stora så det behövdes två 
dagar för att klara av det.  
 
Inventeringsperiod: Sensommaren och hösten 2014. 
 
Urval: Jag använde mig i första hand av de områden som jag kände till och hade besökt vid 
andra tillfällen. Gick vidare ut och letade efter större områden som Skogsstyrelsen hade 
klassat som nyckelbiotoper och kollade även av med skogsbolagen.  
På detta sätt så fick jag ihop nitton platser som jag besökte: 
 
1 Bergtjärnsmyrorna 
2 Björnmyran 
3 Forsgångsbäcken 
4 Gäddviksbobäcken 
5 Kallbergsån 
6 Klibbalskärr söder om Gullberget 
7 Nissabäcken 
8 Området Skalen 
9 Rotsjön 
10 Räkån 
11 Slättmyran och Skyttmyran 
12 Storstallmyran 
13 Sträng och flarkmyr 
14 Tälningsån med tillhörande tallmarker 
15 Villtjärnsbäcken 
16 Värberget 
17 Ålkarstjärnarna 
18 Öratjärnstäkten 
19 Österviken 
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Resultat:  
Omdöme: I stort blev det inte så stora överraskningar, men jag hittade några arter som var 
helt nya för mig och några som jag aldrig tidigare hade sett inom kommunens gränser. Här 
finns några fina områden som genom sin storlek och orördhet, samt inslag av äldre grova träd 
samt signalarter och rödlistade arter är väl värda att skyddas för framtiden.  
 
Hot: Områdena 9 Rotsjön och 10 Räkån bedöms som de mest hotade i dagsläget, varför 
kontakt med skogsstyrelsen och ev. markägare är önskvärt för att säkerställa värdena. 
 
Rödlistade arter funna i de besökta områdena. 
Lappticka (VU) 
Ullticka (NT) 
Granticka (NT) 
Tallticka (NT) 
Rosenticka (NT) 
Stjärntagging (NT) 
Dofttaggsvamp (NT) 
Fältgentiana (EN) 
Knärot (NT) 
Liten trumpetmossa (NT) 
Varglav (NT) 
Ringlav (VU) 
Violettgrå tagellav (NT) 
Rödbrun blekspik (NT) 
Vitskaftad svartspik (NT) 
Ladlav (NT) 
Storfläckig kungsnattslända (NT) 
 
NT= Nära hotad  VU= Sårbar  EN= Starkt hotad 
 
Signalarter, som visar på naturvärden. 
Brunpudrad nållav 
Garnlav 
Lunglav 
Gammelgranslav 
Kattfotslav 
Skrovellav 
Korallblylav 
Kötticka 
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Värdeklassning: 
De nitton områdena är indelade i tre olika prioriteringsgrupper.  
Klass 1, mycket högt naturvärde.  
Klass 2, högt naturvärde.  
Klass 3, naturvärde.  
 
Klass 1: 
Kallbergsån, ett fantastiskt tämligen långsträckt och stort område med lågor, signal- och 
hotarter, grova granar, fin bäck med bäverdamm. Helheten gör det mycket skyddsvärt. 
Nissabäcken, varierande skog längs bäcken med intressanta och skyddsvärda arter, död ved 
och grova träd. 
Rotsjön, ett stort och varierande och kuperat område vid ovanför sjön. Orördheten samt 
vildmarkskänslan och den rika förekomsten av gammelgranslav inom ett begränsat område, 
samt den fina gamla cykelstigen som leder upp genom skogen gör området mycket 
skyddsvärd. 
Tälningsån med tillhörande tallmarker. Ett stort delvis blockigt tallskogsområde med 
varierande natur längs ån och runt om upp mot sjön Övre Tälningen. Ytterligare ett område 
som får vildmarkskänslan att rusa över en på grund av att det inte har skett alltför hårt 
skogsbruk i området på senare tid.   
Ålkarlstjärnarna, detta enormt stora och magnifika område med blockig skogsmark, myrar 
och tjärnar, gör att vildmarkskänslan bara blir så påträngande när man befinner sig inne i 
området. På grund av sin storlek, orördhet och vildhet, så är detta område mycket skyddsvärt. 
 
Klass 2: 
Forsgångsbäcken, ett fantastiskt fint område med två till trehundraåriga tallar längs bäcken. 
Den senväxta sumpgranskogen med klibbalar och gammeltallar, samt förekomsten av ringlav, 
gör området skyddsvärt. Är i dag skyddat genom biotopskydd.  
Skalen, ett gammalt kulturmarksområde med artrika ängar och naturbetesmarker, skyddsvärd 
sumpskog och myrområden. Ligger i närhet till natura 2000 området Lillån. Förutom 
naturvårdsavtal på 60 har så brukas kulturmarkerna genom slåtter och bete för att bevara 
floran. Något bör göras för att säkra området i framtiden så att det inte växer igen. 
Räkån, den rätt så stora Räkån med den gamla och mer meandrande åfåran rinner genom ett 
stort myrområde med varierande typer av skog och myrholmar. Längs den gamla fåran så 
finns det senväxt äldre skog och det finns ett flertal signal- och hotarter som är unika för 
kommunen. Området måste få skydd mot eventuellt vedhuggning. 
Villtjärnsbäcken, ytterligare ett intressant och skyddsvärt område med skog längs en bäck 
med rik förekomst på lönn, olvon och tibast. Finns i dag urtaget som nyckelbiotop hos 
markägaren Bergvik skog. 
Värberget, ett tämligen stort område med senväxt granskog med inslag av asp och tall. Rätt 
fattigt på lågor, men blir fint på sikt. Klassad som nyckelbiotop hos markägaren och urtagen i 
skogsplanen. 
 
Klass 3: 
Bergtjärnsmyrorna, ett mycket intressant område med rik förekomst av ringlav, samt ett fint 
klibbalskärr med grova klibbalar. Området i sig är inte direkt hotat, klibbalskärret är urtaget 
skogsbruksplanen. 
Björnmyran, ett stort myrkomplex med senväxt naturskog runt om som är delvis sumpigt. 
Området har blivit skyddat genom natuvårdsavtal. 
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Gäddviksbobäcken, mycket trevlig naturskog av olika karaktär längs med bäcken, med lågor 
och grov gran på några ställen. Klassad som nyckelbiotop. 
Klibbalskärret söder om Gullberget saknar idag skydd, men bör kunna läggas in som 
nyckelbiotop i skogsplanen hos markägaren. 
Slättmyran och skyttmyran, ett långsträckt och intressant myrkomplex med torrakor som 
det finns varglav på, samt ringlav längs bäcken i norr. Ett fint sumpskogsområde gränsar till 
övre myren i nordost.  
Storstallmyran, ett område med flera småmyrar med angränsande sumpskogar. Torrakor 
med varglav finns på två myrar. 
Sträng och flarkmyr, en jättefin myr med björnbrodd och småsileshår, vilka inte hittas så 
ofta i vår kommun. Själva myren bör ju inte hotas, men värd att finnas med. 
Öratjärnstäkten, norr om Norra Flät ligger denna fina myr och sumpskogsparti med spår av 
gamla åkrar och slåttermark. Det är i dag mer som ett fint naturskogsområde med varglav på 
några torrakor. Bör undantas som nyckelbiotop. 
Österviken, består av en rätt stor myr av varierande typ, allt från hjortronmyr till rikkärr. Ett 
flertal rikkärrsarter finns, både kärlväxter och mossor. Trevlig senväxt skog runt om myren. 
 
 
 
 
Foton av Stefan Olander om inget annat anges. 
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Karta over inventerade områden 
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1 Bergtjärnsmyrorna 

 
 
Myrområdet är omgärdat av artfattig tallskog, med inslag av gran och löv i de fuktigare 
partierna. Inom området så sipprar det en liten bäck ner genom markerna, som ger upphov till 
en något rikare flora. 
Inom myren så finns det gott om martallar i olika åldrar samt en del björk och klibbal efter 
bäcken. Ett sumpskogsområde med gran, tall och flertal grova klibbalar finns längst i norr. Se 
gul ring. Bland de vanliga örterna så fanns här fem utblommade exemplar av orkidén skogsfru 
vid inventeringstillfället.  
En bit ner i ett sumpskogsområde med gran så finns det rätt rikligt med den rödlistade arten 
ringlav, en taltrast hade byggt bo av laven. Ännu en bit längre ner så dyker ringlaven upp 
igen, och i betydligt fler exemplar. Ringlav inom de gröna ringarna. 
Detta är det rikaste ringlavsfyndet i kommunen. 
För att bevara ringlavspopulationen så är det viktigt att skogsbruket tar största möjliga hänsyn 
runt det aktuella området. 
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2 Björnmyran 

 
 
Hela detta inringade område är skyddat tills vidare med naturvårdsavtal av Skogsstyrelsen. 
Det är mycket fin kantskog runt om. Gott om gamla tallar och senväxt gran i myrområdet, 
vissa tallar ligger mellan 2- och 3 hundra år. Många torrakor men ingen varglav. Gamla 
brandstubbar, död ved, garnlav, violettgrå tagellav, sotticka samt märken av tretåig hackspett 
påträffades. 
Det finns några diken i området, men även de gamla meandrande slingorna efter den naturliga 
bäckfåran finns kvar. Det vore intressant att eventuellt återställa det naturliga flödet! 
Ett mycket trevligt och varierande område som kommer att bli ännu värdefullare på sikt. 
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3 Forsgångsbäcken 

 
 
Ett fantastiskt trevligt stycke natur med en fin bäck som slingrar sig fram genom blockig 
naturskog. Längs bäcken så växer det en mängd gamla tallar med en ålder upp till tre hundra 
år. Massor av senväxta granar i sumpskogspartierna, där hittades den rödlistade ringlaven på 
några grenar. I norra kanten så är det ett litet rikkärr med dvärglummer, ullsäv, slåtterblomma, 
knagglestarr och gyllenmossa. 
Det finns även ganska rikligt med klibbal längs med bäcken tillsammans med olvon och 
tibast. 
Övriga delen av området är torrare tallskogsmark av ganska hög ålder med en del död ved. 
Området är i dagsläget skyddat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 
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4 Gäddviksbobäcken 

 
 
Längs med Gäddviksbäcken så är det i stort sett en härlig naturskogsliknande omgivning med 
granskog. En del tall och lövinslag. På vissa sträckor är det gått om lågor i olika åldrar, under 
flera rotvälter så lyser det grönt av ärgnålen. Trots den rika förekomsten av död ved så saknas 
de intressanta vedsvamparna förutom ullticka på en låga.  
I den södra delen så växer det strutbräken, bäckbräsma, lundstjärnblomma, hässlebrodd och 
gullpudra. Även den skygga och svårfunna skogfrun har påträffats här för en del år sedan. På 
lågor och stubbar så finns bland annat trådticka, granticka och sotticka. På en del 
granstammar påträffades det gammelgranslav. Marken täcks av de vanligaste mossorna såsom 
väggmossa och husmossa, men även rikligt av kranshakmossa. På ett par sälgar påträffas 
lunglav och skinnlav. 
I den mellersta delen så blir det åter ett område som är rikligt med lågor, framförallt 
stormfälld skog. Riktigt grova granar finns blandat med klenare skog. Garnlav, knärot och 
kranshakmossa är några arter som återfinns. Sälgar med lunglav och rikligt med korallblylav.  
Den övre delen bjuder på gles senvuxen granskog med inslag av äldre tallar. Torrakstubbar, 
vissa med rester av brand. Här hittas även kolbottnar av både res- och liggmila  
En mycket trevlig och vacker bäck som porlar fram både under och över marken, slingrar sig 
kring stenar och stockar. En härlig naturskog med mycket fina naturvärden som kan bli bättre 
på sikt. 
 



 
 

11 
 

 
Foto: Björn Olander 
 

 
Foto: Björn Olander 
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5 Kallbergsån 

 
 
Ett av de finaste naturskogsområdena inom kommunen. Vid Kallbergstjärnen så växer det 
främst vass samt även slåtterblomma. Strax öster om kraftledningen så är det en 
gransumpskog vid bäcken där den rödlistade ringlaven påträffades. 
På en myr i området så växer det gräsull, knagglestarr, tätört och skavfräken. Strax nedanför 
vägen på ett annat ställe så var det ett litet sumphål med torta och tibast. 
Längs större delen av Kallbergsån så är det en helt fantastisk skog av varierande ålder och 
kvalité. Här hittar man spår av tretåig hackspett, sälgar med lunglav och korallblylav, hägg, 
garnlav, ringlav, nattviol, kanelros, lönnar, olvon, gammelgranslav samt många fina 
marksvampar såsom rödgul trumpetsvamp och svart trumpetsvamp. 
Ett helt fantastiskt parti med rikligt av grova granar och lågor av alla slag. Bland alla 
vedsvampar som hittas så finns bland annat ullticka, granticka, bitterticka och kötticka. 
En jättefin källa finns vid den blå stjärnan. Bäver håller till längs ån och en magnifik damm 
hade den gjort vid den gula stjärnan. 
Ett stort och mycket skyddsvärt område med många fina arter! 
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6 Klibbalskärr söder om Gullberget 

 
 
Ett litet men intressant område med sumpgranskog, men också ett flertal klibbalar, vilket är 
ovanligt att hitta i våra trakter. Granskogen består av träd i olika grovlekar och åldrar, likaså 
klibbalarna. 
Det finns även en hel del död ved i form av lågor inom beståndet. Även om det finns ett äldre 
dike genom området så består naturvärdet. De vanligaste vedsvamparna finns att finna på 
både död ved och även levande lövträd. Av floran så finns det här två sällsyntare arter som 
inte hittas på så många lokaler, nämligen skogssallat och dvärghäxört. Arterna hittades 
alldeles i närheten av en fin källa som sipprar ner genom området. 
De båda ovanliga örterna samt beståndet av klibbalar gör området intressant och skyddsvärt 
för fri utveckling. Intilliggande myrmark kan också räknas in i området. 
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7 Nissabäcken 

 
 
Längs med Nissabäcken så finns det en varierande skog bestående av äldre senvuxna grova 
och klenare granar, tallar, aspar i skaplig grovlek, samt klenare dimensioner samt en hel del 
lågor. 
Delvis rik örtvegetation med blåsippa, olvon och tibast på ett ställe. Skogsfru har hittats för 
flera år sedan vid bäckkanten. Även några ex av trolldruva, men sågs ej denna gång. Garnlav 
och gammelgranslav finns i den östra delen. Vid besöket så hittades den rödlistade arten 
dofttaggsvamp på två ställen, vilket visar att detta är exakt den rätta miljön för just den arten. 
Den finns rapporterad från ca 300 lokaler i landet. 
Mycket trevlig, intressant och skyddsvärd bäckskog, som ligger på planering för reservat av 
Länsstyrelsen.  
 

 
Dofttaggsvamp. Foto: Björn Olander 
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8 Området Skalen 

 
 
Markinnehavet omfattar totalt 90 har, med sumpskog, myr, naturskog, produktionsskog och 
öppen ängs- och betesmark. Gården Skalen är ett före detta fäbodvallsområde som i mitten av 
18-talet bestod av 9 fäbodar som hade tillsammans 65 byggnader. Området är åter öppnat och 
slåttas samt betas. Området med flest och bäst bevarade husgrunder är R-märkt. Inom 
fastigheten finns det både resmilsbottnar och liggmilsbottnar, samt även tjärdalar. 
Från grinden och ut mot Lillån går den gamla fäbodvägen som användes fram till början av 
1900-talet. Lillån är känd som en av länets finaste reproduktionsområden för den rödlistade 
flodpärlmusslan. 
Större delen utgörs av en mosaik av mossar och tallsumpskog med inslag av gran, samt ett 
mindre skogsområde som är blåbärsrisdominerat med torrare barrskog. Vissa tallbestånd är 
mellan 150 och 200 år gamla, äldsta tallen var 380 år vid borrprov. I området så finns det ett 
flertal rödlistade arter samt signalarter som visar på att det finns höga naturvärden inom 
området. Bland de arter som kan nämnas är följande, violettgrå tagellav, ullticka, rosenticka, 
koralltaggsvamp, rynkskinn, fältgentiana, rödkämpar, låsbräken, darrgräs samt liten 
trumpetmossa. Av kärlväxtfloran så har det hittats närmare 280 arter, vissa har kommit och 
försvunnit. 
Vid Skalen så hörs och syns det mellan 90 och 100 olika fågelarter varje år, sedan 1977 så har 
det noterats 150 olika arter sammanlagt. Flera olika insektsarter har påträffats som har varit 
nya för landskapet, t.ex. bålgeting och sumpvivel, helt nya fynd för Norrland är rödhalsad 
lavspinnare samt munkfly. 
Av de 90 hektaren så är 60 hektar skyddade som Naturvårdsavtal. Med sumpskogs- och 
myrkomplexet, naturskogen, naturbetesmarkerna och lillån så är det ett mycket intressant och 
skyddsvärt område som hyser en mycket rik flora och fauna med många fina och ovanliga 
arter, samt att nya arter hela tiden dyker upp. 
Ett mycket intressant område med både naturskogsmiljöer och kulturmiljöer med biologisk 
mångfald, att väva samman med Lillån och dess rika flodpärlmusslebestånd. Längs bäcken 
från Bornasen så har den sällsynta arten Storfläckig nattslända hittats. Bäcken är även 
lekområde för fiskarten nors, varav bäckens namn, Norsabäcken. Längs dessa vattendrag så 
förekommer det elritsa och nejonöga, samt varje vinter så finns det spår av utter numera.  
Hela området är intressant och bevarandevärt för både myr, skog och kulturmark, som visar 
på ett genuint och väl bevarat f.d. fäbodvallsområde med långvarigt brukande. 
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Liten Trumpetmossa, (tayloria tenius) rödlistad art, ny för Skalen. Endast 20 fynd de senast 
 

 
Munkfly, fotad 29 juni 2014, Ny art för Norrland 

Foto: Björn Olander 
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9 Rotsjön 

 
Ett varierande område med renlavsklädd tallskogsmark, torrare och sumpigare 
granskogsmarker med asp och björk, samt myrar och klibbalskärr. En gammal cykelstig finns 
välbevarad upp genom skogsmarken. 
Fläckvis är det gott om lågor, men dåligt med intressanta vedsvampar, endast en låga hittades 
med ullticka och rosenticka. Båda rödlistade. Även garnlav och violettgrå tagellav 
förekommer sparsamt, varav den sistnämnda är rödlistad. Ganska gott om knärot och tallört, 
samt även grönpyrola. 
På aspar och sälgar så påträffas lunglav, korallblylav samt skinnlav. På granar i området strax 
norr om myrområdet så är det rikligt med gammelgranslav, samt även några ex av 
kattfotslaven. 
En hel del brandstubbar påminner om tidigare skogsbränder. 
På grund av de varierande skogsbestånden, samt sumpiga marker med källdråg och 
klibbalskärr samt branta sluttningar så blir det ett mycket vildmarkspräglat och skyddsvärt 
område där naturvärdena kommer att öka på sikt. Det är viktigt att få hela området skyddat för 
att bevara helhetsbilden. 
Inte att förglömma den lilla sträckan av den gamla cykelstigen som finns välbevarad upp 
genom barrskogen. 
 

       
Kattfotslav. Foto: Björn Olander                         Gamla cykelstigen vid Rotsjön 
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10 Räkån, Fullsbomyrorna 

 
Fullsbomyrorna är ett komplex av gräs- och hjortronmyrstypen, endast på ett par ställen blev 
det rikare flora på grund av källdrag. Här växte det dvärglummer, knagglestarr, skavfräken 
och gräsull. 
Skogen runt myrarna samt på flertal holmar består av senväxt gransumpskog blandat med 
lövsumpskog, på vissa ställen så blev det bestånd av äldre gran och tall, mellan 100 till 200 
åriga träd. 
Längs den gamla åfåran så är det helt fantastiskt fint med de äldsta och grövsta träden, med 
enstaka inslag av lövträd. Inte mindre än sex källor hittades, se röda stjärnor. Ett flertal fina 
bestånd av sälgar och aspar med lunglav, även några med skrovellav och stuplav. 
På myrholmarna så fanns de flesta rödlistade arterna samt flera signalarter, såsom ullticka, 
rosenticka, brunpudrad nållav och kornig nållav. 
På en holme i själva ån var det mycket intressant med gamla träd och lågor. Här fanns de 
sällsynta arterna lappticka, rödbrun blekspik och vitpudrad svartspik, samtliga rödlistade och 
enda kända platsen i kommun. 
Ett bestånd av granar längs med gamla åfåran hyste några ex av den fridlysta ringlaven, gul 
ring på kartan. 
Mycket intressant och skyddsvärt område, det enda som jag har hittat så många rödlistade 
lavar i. Tyvärr finns det vissa som hugger ved i området, vilket kan utgöra ett hot mot dessa 
arter som är beroende av död ved och orörd skog. 
I ett trevligt skogsområde mellan myrarna så fanns det både tretåig hackspett och tjäder vid 
besöket. 
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11 Slättmyran och Skyttmyran 

 
Skyttmyran är en långsträckt myr av både mosse och gräsmyrstyp, torrare ris- och 
tallbeväxte partier och större blötare och sankare områden. Den är mer eller mindre 
tallbevuxen med inslag av en del torrakor, varav det finns rikligt med varglav på ett par. Vid 
inventeringstillfället så påträffades det många bon med kärrspindel bland starrvegetationen. 
Mellan stråna och tallkvistarna fanns det även flera nät av kvadratspindel som man hamnade i. 
Två fantastiskt fina källor påträffades längs den sydvästra kanten, med lite av 
rikkärrsvegetation, såsom kranshakmossa, gyllenmossa, slåtterblomma, kärrspira och gräsull. 
Även en del klibbalar fanns på dessa platser. På en del av myren fanns även några få 
ängsnycklar samt myggblomster, dvärglummer, knagglestarr och skavfräken. 
Slättmyran som ligger norr om skogsbilvägen är inte lika våt som den sydöstra liggande 
Skyttmyran. En fastare men också artfattigare myr som är mer eller mindre tallbeväxt med en 
bottenflora av tuvsäv och vitag. Några få ex av dEn liten trevlig tjärn ligger i kanten mot 
skogen där två sångsvanar befann sig vid tillfället. 
Kring myren så är det desto intressantare med lite äldre och senvuxen sumpskog, delvis dikad. 
Öster om Slättmyrtjärnen är det ett helt fantastiskt fint kärrartat område med fin sumpskog. 
Följer man sedan bäcken norrut så påträffar man en ytterligare en trevlig skog med lite grövre 
gran och tall. På en liten sträcka längs med bäcken ganska långt upp så växer det ringlav på ett 
flertal granar. 
När jag gick tillbaks mot bilen så hittade jag även ringlav på trädstammar alldeles nära 
skogsbilvägen. 
Ringlaven är rödlistad och fridlyst i Gävleborgs län, samt även så varglaven. 
Mycket intressant och skyddsvärt område med ett komplex av myr, kärr, källor och 
sumpskog. 
Vid de röda stjärnorna är det källor, och vid de gröna ringlav. 
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12 Storstallmyran, Kringelolle, Rasslamyran 

 
Ett sammanhängande intressant myr och sumpskogsområde, med en hel del senväxt skog av 
både gran och tall. I själva mitten av skogen så finns det en hel del lågor med de vanliga 
vedsvamparna på. 
I kanten runt Storstallmyran och Rasslamyran så står det en hel del fina tall-torrakor med 
varglav på. 
Skogen runt om är väl påverkad av skogsbruket, så det blir som en liten oas mitt i detta 
trevliga område med delvis senväxt sumpskog. 
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13 Sträng och flarkmyr 

 
En fantastiskt fin myr uppbyggd av strängar och flarkar. I stort set är myren tämligen artfattig, 
men några arter utmärker sig. Arten vitag täcker stora delar myren, och i flarkarna täcker arten 
småsileshår nästan hela bottnarna. I södra delen påträffas den rikkärrskrävande arten 
björnbrodd. Slåtterblomma och dvärglummer påträffas lite här och där i södra delen. 
Myren är intressant främst genom flark och strängtypen som är sällsynt förekommande i vår 
kommun. 
Men även av den rika förekomsten av den för våra trakter sällsynta småsileshåret och den 
mindre förekommande björnbrodden. 
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14 Tälningsån med tillhörande tallmarker. 

 
Tälningsån slingrar sig ner mellan stenblock, skog och sankmarker. Fortfarande ser man rester 
av flottningsrännor längs vissa sträckor både genom skogen och delvis i själva ån. Uppe vid 
sjön finns det fortfarande en fungerande damm. 
Ån är omgärdad av mestadels tallskog men även gran och löv. Där den rinner genom sankare 
partier, delvis myr så blir det mer typiskt sådan vegetation. 
Runt om så finns det ett småkuperat småblockigt tallskogsområde, med vät, små 
klapperstensfält, större block, men även med en del äldre träd och grova aspar. Området 
består mest av en ris och renlavstäckt skog. Örtrikare längs med ån och kärren. Rester av en 
stor eldpallkoja och utedass finns också, troligen från flottningstiden. Många torrakor med 
brandljud som visar på att skogsbränder har härjat i området en gång. 
Vid de blå markeringarna ligger det två stora flyttblock, en på 8,5 m och en på nästan 7 m. 
Ett mindre klapperstensfält finns en trehundra meter söder om sjön. 
Trots att området är påverkat av skogsbruk så har det en viss vildmarkskaraktär på grund av 
avsaknad av skogsbilvägar i själva tjärnområdet. De senare skogsåtgärderna övervägs av att 
det finns vissa naturskogsartade platser i området. Även den sociala aspekten bör vägas in 
som ett värdefullt rekreationsområde för naturälskare. Det går en stig längs med ån ner till 
bilväg.  
Mellan Vitaspen och Nedre Tälningen är det ett myr- och sumpskogslandskap som också 
håller hög klass av bevarandevärde med rikare hänglavsvegetation. 
Hela området skulle bli ett fantastiskt och idealiskt strövområde för naturfolk och även ett 
bevarandevärde för många arter. Garnlav och violettgrå tagellav finns lite här och där, men 
det behövs en mer detaljerad artinventering under en gynnsammare årstid. Väldigt få fåglar 
observerades vid besöket i november. 
Väl värt med närmare inventeringar av detta mycket skyddsvärda område. 
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15 Villtjärnsbäcken 

 
En jättefin bäck som slingrar sig fram bland block och genom naturskogliknande partier. 
Senvuxen skog av blandkaraktär, torrare och sumpigare delar. Et flertal grövre aspar 
tillsammans med ett flertal lönnar på en sträcka. Olvon och tibast ses lite här och var. 
En hel del lågor med de vanligaste vedsvamparna, utom granticka på en högstubbe samt 
rävticka på asp. En hel del intressanta arter längs med bäcken, såsom klibbal, smultron, 
brakved, vispstarr och kranshakmossa. Lunglav och skinnlav på sälg och lönn, en gelelav på 
en rönn samt gammelgranslav och kattfotslav på granstammar. 
Mycket skyddsvärt område, då lönnar är mycket ovanliga i vår kommun. Med tanke på att det 
bör kunna finnas mer av intressanta arter så skulle det behövas ytterligare en inventering 
under sommartid. 
Framför allt av insektsfaunan. 
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16 Värberget 

 
Värberget är ett senväxt granskogsområde med inslag av tall och en del löv, främst aspar. En 
riktigt stor och grov asp står i den västra delen. Det finns brandstubbar och torrakor, lågor 
med ullticka, rosenticka och stjärntagging. Samtliga vedsvamparna är rödlistade. På en del 
aspar finns det lunglav och korallblylav. 
På en del granar i en fuktsvacka så hittades det gammelgranslav, vilket är en fin indikator på 
granar över hundra år i sumpskog framförallt. 
Några arter på marken som är intressanta är knärot och norrlandslav. Bland hänglavarna så 
finns bland annat garnlav. 
Ett mycket fint och intressant område som har lämnats för fri utveckling. Området är på 54 
hektar. 

 
En stor del av området är täckt av blåbärsris och mossa,  

med mossiga lågor från en tidigare skogsbrand. 
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17 Ålkarstjärnarna 

 
Ett stort område med myrar, tjärnar och blockig skogsmark. Skogen består av mycke tall men 
även granbestånd, samt en del löv lite här och där. Ett flertal sälgar men även aspar med 
lunglav och korallblylav  
finns spritt i området. Vissa bestånd håller en ganska hög ålder på närmare 150 år, men större 
delen är omkring hundra år. Ett flertal lågor samt brandstubbar finns lite här och var. Även 
om det syns stubbar från senare gallring och röjning så får man ett mycket starkt intryck av ett 
enormt naturskogsområde där det känns som man verkligen befinner sig i vildmarken. I och 
med att kunna röra sig i ett så pass stort skogsområde utan väg och stigar, så kan man lätt 
virra bort sig. Vissa delar är mycket blockrika och en del block är ganska stora. 
Området är med på Länsstyrelsen planer om Naturreservat. 



 
 

27 
 

18 Öratjärnstäkten 

 
Varierande område med bestånd av senväxt sumpskog, öppen myr, igenväxta gamla myråkrar 
samt småtjärnar. Ett flertal torrakor med varglav lite här och där, brandstubbar, lågor samt 
även stubbar efter äldre skogsbruk. 
Fläckvis en hel del hänglavar, såsom garn, skägg och tagellavar. Några ex av den rödlistade 
violettgrå hittades. Ett mycket trevligt område som ligger som en oas mitt i det traditionella 
skogsbruket. 
Med spår av kulturverksamhet samt som naturskogsområde har det ett intressant 
bevarandevärde för fri utveckling. 
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Varglav 
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19 Österviken, rikkärr 

 
Ett mycket stort och intressant område av varierande typ, allt från rikkärr till naturskog. 
Området utgörs av ett ganska stort och sammanhängande myrkomplex av varierande typ. Alla 
sorters myr blir representerade, hjortronmyr, fattigkärr och rikkärr. Bland de mer krävande 
arterna så hittas ullsäv, dvärglummer, dytåg, knagglestarr, ängsnycklar samt någon nyckel 
som var svår att bestämma. Kan vara en hybrid mellan ängs- och jungfru Marie nycklar 
eventuellt.  
Även ett par mossor som tyder på rikkärr finns det mer eller mindre av, nämligen, 
gyllenmossa och piprensarmossa. Alla de rara arterna trängdes mer eller mindre i den våtare 
och vassbeväxta nedre delen av myren. Men en del fanns även på andra ställen också. 
Runt myrområdet så är det omgärdat av en lite äldre granskog på vissa ställen, som i vissa fall 
liknar lite mer orörd naturskog på vissa ställen. 
Det mosaikartade området med både trevlig skog och intressant myr med flertal fina växter 
gör området mycket skyddsvärt och det som finns i dag ska helst lämnas orört för fri 
utveckling. 
Bör inventeras mer under gynnsamma förhållanden, finns säkert mer intressanta arter att 
upptäcka. 
 


