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INLEDNING 

På uppdrag av Biosfärprojektet, Ovanåkers kommun har jag under 2014 

inventerat Öjungsån, Gryckån och ett större sammanhängande skogsområde V 

om sjöarna Lill Öjungen och Ålkarsflugen. Mycket översiktligt besökt Ekopark 

Grytaberg, Ålkarstjärnarna och Voxnan med Hylströmmen. 

 Inom dessa besökta områden finns fortfarande många mycket intressanta och 

spännande barrskogar, lövskogar, sjöar, tjärnar, åar, bäckar, myrar som 

fortfarande uppvisar en ursprunglig orörd natur. Flera av områdena är redan 

skyddade som naturreservat eller kommer att bli skyddade. Mycket av naturen 

är naturligtvis påverkad av skogsbruk, flottledsrensningar och vägbyggen. Men 

här finns verkligen stora förutsättningar för såväl fritidsfiske, kanotäventyr som 

spännande vildmarksupplevelser i gammal orörd naturskog. 

Sammantaget är den norra delen av Ovanåkers kommun ett självklart 

besöksmål för en naturälskare.      

Jan Hedman 

Kvarnbergstorp 2015-02-16 
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INVENTERINGSUPPDRAGET 

Den första delen av inventeringsuppdragat var att göra en översiktlig 

naturinventering av den ca 1 mil långa Öjungsån mellan sjöarna Öjungen och 

Nöungen. Öjungsån är naturligt uppdelad i tre delar, från utloppet i Öjungen en 

ca 3,5 km lång fors-och strömsträcka, en mellanliggande, ca 3 km, mer 

lugnflytande del och slutligen en 3 km lång del med, omväxlande forsar, längre 

strömsträckor och små tjärnar. Naturinventeringen av Öjungsån redovisas med 

dessa tre delar som utgångspunkt.  

Efter att fältarbetet med Öjungsån var utfört gjordes en mycket översiktlig 

inventering av ett 450 ha stort område V om sjöarna Lill Öjungen och 

Ålkarsflugen. Denna inventering gjordes för att kunna bedöma om detta 

område innehåller sådana naturvärden att en framtida reservatsbildning kan 

vara aktuell. 

Även Gryckån, mellan sjön Grycken och Voxnan, besöktes för att en bedömning 

av åns naturvärden skulle kunna göras.   

När detta genomförts besöktes Ekopark Grytaberg, med Natura 2000 

områdena, Grytabergsbranten och Grytaberget. 

Därefter besöktes Ålkarstjärnarna, som är ett ca 700 ha stort myr-skog 

mosaikområde, där beslut finns att naturreservatsbildning ska ske. Slutligen 

besöktes Hylströmmen, som redan är naturreservat sedan 10 år, framförallt för 

att kunna ge förslag på åtgärder som kan göra ett besök till en riktigt stor 

naturupplevelse.      
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ÖJUNGSÅN 

Ett vattendrag som tyvärr blivit mycket hårt flottledsrensat. Vissa 

återställningsarbeten har gjorts, men stora restaureringsarbeten behövs om 

åns forna glans skall kunna återskapas. Öjungsån har idag ett svagt örings-

bestånd och de biotopåtgärder som hittills gjorts har endast marginellt 

förbättrat livsvillkoren för öringen. 

Skogsbruket har lämnat hänsyn vid avverkningar längs ån med generell hänsyn i 

form av smala skyddszoner. Dessa skuggande, trädbevuxna skyddszoner är 

mycket viktiga för Öjungsån. Framförallt är skogen längs den övre fors- och 

strömrika delen hårt brukad och endast enstaka, riktigt gamla barr- och lövträd 

har lämnats.  

Mellandelen är mer lugnflytande och ån omgärdas här av myrmarker, 

omväxlande med högre liggande kullar som är trädbevuxna. Skogsbruket har 

inte påverkat ån i någon högre utsträckning i denna del. 

Den nedre delen är den del som är minst påverkad av senare tiders skogsbruk. 

Här finns delar som har naturskogskaraktär med 250-åriga tallar. Större 

bestånd av äldre lövskog finns också på flera ställen längs ån här. På flera 

ställen gränsar stora ”stentorg” mot ån och medverkar till den känsla av 

orördhet som finns här. Flera tjärnar som ån rinner genom påverkar också 

miljön här i hög grad. 

  

NATURINVENTERING AV ÖJUNGSÅN 

Övre delen 

Den övre delen av Öjungsån är en 3 km lång fors/strömsträcka. Fallhöjden 

mellan Öjungen och Svenslåtten är 58 m. Hela sträckan omges av barrskog av 

varierande åldrar. Längs ån har hänsynszoner lämnats av skogsbruket i 

samband med avverkningar i området. Tre mindre myrar gränsar mot ån och 

här är skogen av sumpskogskaraktär. Hela sträckan har varit hårt flottleds-

rensad. Biotopvårdande åtgärder har gjorts på 1990-talet. Dessa har inte varit 

tillräckligt kraftfulla och stora insatser kommer behöva göras för att återställa 

åsträckan tillfredställande. 



6 
 

 

Övre delen av Öjungsån. Ytterligare biotopåtgärder behövs. 

Hela åsträckan besöktes under inventeringen där växter noterades från den 

närmaste strandzonen. Åsträckan var förvånansvärt artfattig och mest triviala 

arter påträffades. Beror förmodligen på att skogen långa sträckor var av yngre 

ålder och mycket tätvuxen, vilket medförde mycket skuggig miljö längs 

stränderna efter ån. 

Följande NT(nära hotad) arter noterades: 

Lunglav 

Garnlav 

Knärot 

 

Koja vid Öjungens ulopp. 

Vid Öjungsåns början (utlopp från Öjungen) har fiskevårdsområdet en timrad 

koja som står öppen för allmänheten. En mindre damm med där vattennivån i  
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Öjungen regleras med träsättar. Dessutom finns en mindre fisktrappa i trä. Om 

fiskvandring kan fungera i denna konstruktion är oklart. Här är en lösning för 

fiskvandring ett omlöp. Utrymme för en sådan lösning finns här vid utloppet 

från Öjungen. 

 

 

Mellandelen av Öjungsån 

Den ca 3 km långa mellandelen av Öjungsån sträcker sig från Svenslåtten till 

Ålkarsflugen. Ån rinner här mestadels genom myrmark, mindre sumpskogar 

och områden med kullar/åsar med tallskog. Endast kortare strömsträckor 

avbryter den annars lugnflytande ån här och där. Några bäverdammar finns här 

och medför ytterligare försumpning av skogsmark i området. 

Denna del inventerades på växter som förekommer längs ån i strandzonen. Här 

är floran artrikare men fortfarande med triviala arter. Förklaring kan vara att 

myrarna är fattigkärr och detta påverkar florans sammansättning längs ån i hög 

grad. Där sumpskog kantade stränderna av ån blev floran genast mer artrik och 

intressant. 

Följande NT arter noterades längs denna del av Öjungsån. 

Lunglav 

Garnlav (riklig i sumpskog) 

Knärot (tallskog)  
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Bäverdammar som finns längs denna delsträcka kan innebära vandringshinder 

för fisk. Om det behöver åtgärdas får bedömas kontinuerligt. Här har endast 

mindre biotopvårdande åtgärder gjorts. Framförallt har lekgrus lagts ut i ån på 

några ställen. Ytterligare biotopvårdande åtgärder behöver inte göras. 

 

Nedre delen av Öjungsån 

Den mest intressanta delen ur naturvårdssynvinkel. Här finns ett 10 ha stort 

naturskogsområde som gränsar mot ån. Vissa tallar är ca 250 år gamla. 

Dessutom finns stora helt lövdominerade bestånd med äldre björk. Sveaskog 

har klassat dessa som NO-skogar och lämnat dem helt orörda från skogsbruk. 

Öjungsån rinner genom Ålkarsflugen, Krokflugen, Långflugen och Sörflugen i 

denna del och detta påverkar miljön påtagligt. Även floran i delområdet är 

mycket artrikare och intressantare i andra delar av Öjungsån. Även fågelfaunan 

är intressant här. Tidigare har kungsfiskare och forsärla påträffats. 

Följande NT och signalarter noterades. 

Lunglav 

Garnlav 

Violettgrå tagellav 

Dvärgbägarlav 

Skrovellav 

Korallblylav 

Bollvitmossa 

Tallticka 

Gränsticka 

Knärot 

Nattviol 

Skogsnycklar 

Mindre hackspett  

Tretåig hackspett                                      
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Strömsträcka mellan Krokflugen och Kontorslugnet. 

Biotopvårdande åtgärder har gjorts under 1990-talet. Dessa åtgärder är mycket 

bristfälligt utförda och mycket stora insatser behöver göras för att återställa de 

skador flottledsrensningarna medfört i denna del av Öjungsån.  

En äldre träbyggnad finns här nära ån vid Kontorslugnet. Taket har dock delvis 

rasat in och byggnaden är enligt min bedömning inte möjlig att återställa. 

Samlad bedömning av Öjungsån 

Öjungsån är ett värdefullt vattendrag i norra delen av Ovanåkers kommun. 

Tyvärr är ån mycket skadad av flottledsrensningar. Återställningsarbeten har 

gjorts, men mycket återstår att göra. 

Den nedre delen är mest intressant ur naturvårdssynvinkel med sin naturskog 

och äldre lövskog.  

 

Naturskog vid Kontorslugnet. 
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Förslag till åtgärder 

Riv den gamla fisktrappan vid Öjungens utlopp och ersätt denna med ett sk 

”omlöp. 

Utför ytterligare biotopåtgärder längs hela den 1 mil långa åsträckan från 

Öjungen. Gör noggranna inventeringar av vad som behöver göras. 

Gör stigen till Nöungskojan framkomlig. 

 

LÖVRIK SKOG V OM LILL ÖJUNGEN 

Ett intressant objekt med stora naturvärden är ett ca 450 ha stort område V om 

Lill Öjungen. Här finns stora områden med äldre, orörda lövskogar, barr-

dominerade naturskogar, sumpskogar, två större orörda myrar och flera stora 

”stentorg”. Skogen här är relativt opåverkad med endast mindre kalavverkade 

avdelningar. Enligt min uppfattning har området sådana naturvärden att en 

reservatsbildning är lämplig.  

 

Minst 100 ha med lövskog av varierande ålder finns i området. Flera bestånd 

har mer än 90 % i löv andel.   

De barrdominerade naturskogarna är orörda sedan lång tid. Många tallar är 

minst 250 år gamla. Rikligt med död ved i form av lågor av varierande ålder och 

nedbrytningsgrad. 

Två större orörda myrar, varav en med mycket välutvecklat sträng-flark system. 
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Under besök i området påträffades tallticka, dvärgbägarlav, stora bestånd med 

nattviol, tretåig hackspett och mindre hackspett. Tidigare har vitryggig 

hackspett påträffats i området. 

Området bör därför inventeras med avseende på eventuell reservatsbildning, 

snarast, innan ytterligare avverkningar görs i området. 

Förslag till åtgärder  

Utred förutsättningarna för att inrätta ett 450 ha stort naturreservat V om Lill 

Öjungen. 

  

GRYCKÅN 

Gryckån har inventerats mycket översiktligt med avseende på naturvärden. 

Uppgifter om Gryckån har även hämtats från ”Fiskeplan för Ovanåkers 

kommun”. 

Gryckån är Voxnans näst största biflöde och sträcker sig från sjön Grycken och 

mynnar efter 13 km ut i Voxnan vid Kronbron. Gryckån är en fortsättning på 

Öjungsån och byter namn vid passagen av sjön Grycken. 

Den övre delen är strömmande/forsande ner till Gropabo och denna del är 

viktig är ett kärnområde för utter, öring, harr och flodkräfta. I biflödet 

Mackskalabäcken finns täta bestånd av flodpärlmussla. 

Från Gropabo ner till utflödet i Voxnan är Gryckån mestadels lugnflytande med 

sandbotten med endast kortare ström/forssträckor. I denna del meandrar ån 

mycket kraftigt och en mängd intressanta formationer förekommer. Där 

biflöden mynnar ut i ån finns flera intressanta bäckraviner, ofta med en mycket 

rik flora.      

Vid sjön Grycken och vid kraftverket i Svensbo finns nyare fisktrappor. 

Teoretiskt skall därför öring kunna finna vandringsväg från Voxnan upp till sjön 

Öjungen. 

Gryckån utnyttjas framförallt av kanotister men fiske efter harr och öring är 

också vanligt. 

Biotopvårdande åtgärder har gjorts framförallt mellan Grycken och Gropabo. 
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EKOPARK GRYTABERG 

Ekopark Grytaberg som invigdes den 23 september 2010, är en av Sveaskogs 36 

ekoparker och den andra i Hälsingland. Ekoparkerna är ett av Sveaskogs verktyg 

för att arbeta med naturvård. Jag inventerade den södra delen 2006 och 

skogsstyrelsen inventerade den norra delen. Totalt inventerades 2 703 ha. 

Större delen av ekoparken ligger inom Ovanåkers kommun, endast en mindre 

del i norr ligger i Ljusdals kommun. 

Ekopark Grytaberg kännetecknas av flerskiktade tallskogar med en 

förhållandevis hög andel grova och upp till 250 år gamla tallöverståndare. Även 

det rika inslaget av lövträd ger Grytaberget ett annat viktigt kännetecken. 

Området är även känt för att hysa en mycket rik insektsfauna och en stor 

mängd rödlistade insektsarter har påträffats i området. Även en stor mängd 

signalarter och rödlistade arter av lavar, mossor, svampar, kärlväxter, fåglar och 

däggdjur är funna i området. 

Idag består 770 ha av nyckelbiotoper och naturvårdslokaler, vilket är en 

ovanligt hög andel av den produktiva skogsmarken (sammanlagt 32 %) inom ett 

så begränsat område som ekoparken utgör. 

 

Nyckelbiotop i Ekopark Grytaberg. 

I den Ekoparksplan som finns för Grytaberg är de ekologiska målbilderna, 

tallnaturskog, grannaturskog, lövnaturskog samt lövrik barrnaturskog. Sveaskog 

kommer att restaurera 478 ha för att stärka de ekologiska målbilderna. 

Den biologiska mångfalden är redan idag stor inom Grytaberg och de 

restaureringsåtgärder Sveaskog planerar, kommer att förstärka 

förutsättningarna för att den även i framtiden skall kunna bibehållas och ökas. 
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Ekoparksavtal skrivs mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen för att garantera ett 

långsiktigt skydd och bevarande av natur- och kulturvärden. Avtalet gäller i 50 

år. 

Den som vill veta mer om Ekopark Grytaberg rekommenderas att läsa den 

Ekoparksplan Sveaskog gjort för Grytaberg (se litteraturförteckning). 

Grytabergsområdet är ett av de mest värdefulla och viktiga områden för 

naturvården som finns inom Ovanåkers kommun. Området är idag okänt för de 

flesta men kan i framtiden bli ett av de mest besöksvärda vi har i Ovanåkers 

kommun, om rätt informationsinsatser görs och bättre vandringsleder anläggs i 

området. 

Förslag till åtgärder 

Informationsskyltar sätts upp vid olika sevärdheter/företeelser i Ekoparken. 

Anlägg en ny stigslinga i Veaberget 
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NATURA 2000 

I Ovanåkers kommun finns flera Natura 2000 områden. Skapandet av Natura 

2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Alla 

Natura 2000 områden är av riksintresse och tillståndsplikt föreligger för 

åtgärder/verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i 

ett Natura 2000 område.  

Nedan redovisas de Natura 2000 områden som finns i den norra delen av 

Ovanåkers kommun. 

 

GRYTABERGET 

Grytaberget är ett ca 300 ha stort område med lövrik barrskog av varierande 

karaktär. Vissa delar är mer orörda, har lång beståndskontinuitet med 

tallöverståndare på 250 år och stora mängder lågor av både gran och tall. 

Tallågorna är genomgående mycket grova och ofta brända. 

 Brandhistoriken är väl kartlagd i området. Mellan åren 1295 och 1866 har det 

brunnit regelbundet i området. Karaktäristiskt för området är skog med 

lövbrännekaraktär som uppkommit efter den senaste branden. 

Området är påverkat av dimensionsavverkningar på 1890 talet och gallringar 

som gjordes för 65 år sedan. 

Ett stort antal rödlistade arter bland mossor, lavar, svampar, kärlväxter, 

insekter och fåglar har påträffats i området.  

Området ingår i Ekopark Grytaberg. 
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GRYTABERGSBRANTEN 

Grytabergsbranten är ett 71 ha bitvis brant skogsbeklädd syd-sydvästsluttning. 

Områdets huvudsakliga värde utgörs av naturskogen, den höga lövandelen och 

den rika floran. Området är av stor betydelse för fågelfaunan, främst 

hackspettar.  

Ett flertal rödlistade arter har noterats i området. Bland arter som är knutna till 

asp kan aspfjädermossa, stiftgelelav och kandelabersvamp nämnas. På 

granlågor har gräddporing, blackticka och rosenticka påträffats. 

 Även skogsfru som trivs i örtrik, fuktig och skuggig skog med rörligt markvatten 

har återfunnits. 

Området utgör den södra, branta sluttningen av Grytaberget. Sluttningen är 

bördig och har en rik flora med många kalkkrävande arter. Skogen i sluttningen 

har uppkommit efter brand och endast mindre avverkningar har gjorts i slutet 

av 1800-talet. Skogen har en medelålder av 110-140 år, är ogallrad och 

innehåller rikligt med död ved av olika trädslag.                           

Grytabergsbranten ingår Ekopark Grytaberg. 
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VOXNAN med HYLSTRÖMMEN  

Voxnan med Hylströmmen är ett ca 850 ha stort område och omfattar större 

delen av älven från Siksjön till Måndagsfallet utanför Edsbyn. Området 

omfattar älven samt anslutande vattenfyllda, avsnörda älvfåror, öar och holmar 

och en 10 bred strandzon på båda sidor av älven. Älven innehåller ett mycket 

stort antal forsar och strömsträckor med Hylströmmen, länets största vattenfall 

(23m fallhöjd). Nedre delen karaktäriseras av aktiva meandrar, fossila älvfåror, 

sandbankar och levande nipor. 

Variationen av naturtyper längs efter Voxnan är mycket stor och medför att ett 

stort antal rödlistade arter är påträffade. Här kan nämnas, utter, flodkräfta, ål, 

silverlöpare, mindre blåvinge, flera låsbräken-arter och klotgräs (enda lokalerna 

i Norrland).  

 

Älgen trivs i skogen nära Voxnan. Här en ”storoxe” nära Hylströmmen. 

Den vattenreglering som sker, med omvänd vattenföring över året med 

högflöden under vintern och dessutom korttidsreglering, innebär en stor 

belastning på det biologiska livet i och kring Voxnan. 

Voxnan skyddades som naturvårdsområde för 25 år sedan för att undvika 

ytterligare regleringar och kraftverksutbyggnader. Biotopvårdande åtgärder har 

gjorts, för att något återställa de hårt flottledsrensade strömmarna och 

avlägsna olika vandringshinder för de harr och öringstammar som finns i 

Voxnan. 

Ett särskilt naturreservat på ca 150 ha har inrättats för att skydda Hylströmmen 

med omgivningar. 
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 Förslag till åtgärder 

Anlägg en vandringsled med spänger och trappor längs den övre delen av 

Hylströmmen. Skyltning av sevärdheter/företeelser längs efter vandringsleden. 

 

ÅLKARSTJÄRNARNA 

Ålkarstjärnarna omfattar ett ca 700 ha stort område med en mosaik av myrar, 

fastmark och ett 20 tjärnar. Området har vildmarkskaraktär. Kärnan i området 

utgörs av ett odikat myrkomplex med fattigkärr och blandmyrar. Myrkomplexet 

omges av äldre, brandpräglad tallskog med inslag av grandominerade fuktstråk. 

Hela området är påverkat av dimensionsavverkningar på 1800-talet, men är i 

övrigt opåverkat av senare tiders skogsbruk.

 

Många äldre tallar har brandljud. 

Många fågelarter häckar inom myrkomplexet bl.a. har sångsvan, smålom, 

gulärla och videsparv påträffats. 

Hotade arter som förekommer är dvärgbägarlav, violettgrå tagellav och 

gräddporing. 

Ålkarstjärnarna är riksintressant för naturvården och reservatsbildning pågår. 

När reservatsbildningen är klar kommer detta vara det största skogs- och myr- 

reservatet i Ovanåkers kommun. 

Förslag till åtgärder 

Påverka länsstyrelsen att fatta beslut att inrätta naturreservat. 

I övrigt inga särskilda åtgärder i nuläget. 
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