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I detta nummer
I slu tet av 1980-talet kom tidskriften Västerbottens 
tem ahäfte om Sevärd k u ltu r -108 utflyktsm ål i länet, 
liksom e tt annat om Geologiska sevärdheter.

Årets julnum m er ägnar vi helt å t sevärdheter i 
den västerbottniska naturen.

Per Erik Persson, chef för naturförvaltnings- 
funktionen  vid län ssty re lsens miljö- och p lan 
avdelning, beskriver naturen  från kust till fjäll, sä r
skilt då p latser skyddade som nationalpark, n a tu r
reservat, fågelskyddsområde eller naturm inne. Häf
te t utgör, gärna tillsam m ans med en bra karta , t.ex. 
Blå kartan , Lantm äteriets topografiska k a rta  i skala 
1: 100 000, en p raktisk  och spännande vägledning 
till utflykter i Västerbottens län för både infödda och 
besökare.

Tore Frängsmyr, västerbottningen som är profes
sor i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet, 
skildrar hu r synen på naturforskning har utvecklats. 
Texten återger hans högtidsföreläsning vid invig
ningen av Vindelfjällens forskningsstation i Ammar- 
näs i augusti i år.

Nära notiser inform erar om arbetet med läns
m useets databas och Sofiehemsprojektet, e tt sam ar
bete m ellan länsm useet, ABF, Baltic-Gruppen och 
Arbetsförmedlingen.

Färgtrycket i detta  num m er har möjliggjorts ge
nom e tt generöst bidrag från länsstyrelsen, vilket vi 
tackar för.
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Ödslighet och enformighet är ofta använda ord när 
det gäller a tt  beskriva den västerbottniska naturen.

De ändlösa barrskogarna, de vida flacka myr
m arkerna utgör ju  också m er än 80 % av landskapet, 
vilket Sten Rudbergs teckning av trak ten  kring 
Ä sträsk visar. Bilisten som kommer från söder och 
h a r omgetts av Höga kustens spännande och omväx
lande naturform ationer kör rak t in i en horisontell 
långtråkighet som varar uppefter hela kusten och 
långt inåt lappm arken.

N är Severin Schiöler beskriver länet 1937 i Tu
ristföreningens årsbok slås han av ”den starka beto
ningen av vågräta och lodräta lin jer. schematiskt
som ett barns teckning.” H är saknas den fria vida 
synrand som slä tterna  i södra Sverige uppvisar. Vi 
ha r överallt skydd av skogsridåer utom förstås vid 
kusten där havet ta r  vid.

Med en fågels ögon blir allt annorlunda. I Nils  
Holgerssons underbara resa genom Sverige låter 
Selma Lagerlöf fem fåglar flyga över var sin rem sa 
av länet. Vid återkom sten ska de sedan berä tta  vad 
de sett för alla de andra fåglarna, som undrar om de 
norra landsdelarna verkligen är värda en resa.

Fiskm åsen flög över havsbandet och upptäckte en 
lång skärgård. Lärkan färdades över landet innanför 
kusten  och beskrev fält och breda lugna floder. Tjä

dern som for över skogslandet vittnade om skogar, 
m ossar och strida forsande älvar. Lommen flög bort
om skogslandet och rapporterade om m ånga stora 
sjöar. Slutligen berättade snösparven som inspekte
ra t trak ten  utm ed landsgränsen om fjällvidder och 
bergbäckar. Alla beskrev de helt olika naturupple
velser!

På en landareal av 55 401 km2 hinner m an stöta 
på naturvariation även om m yrarna är vidsträckta 
och skogarna milsvida. V årt län är  faktiskt större än 
Blekinge, Kalmar, Gotlands, Kronobergs, Jönkö
pings, Älvsborgs och Skaraborgs län tillsammans!

K unskapare kallades fåglarna som spejade över 
Västerbottens län. K unskapare som kan se helheten 
behövs än idag, för a tt  vi ska kunna förstå hu r vi på 
skilda sä tt påverkar naturen  och vilka följder det får. 
De senaste exemplet ä r  fjällhedar som sargats av 
mountainbike-åkning och turistgrupper som i stora 
hopar ska se renflockar instängda i turistvänliga 
fållor. Kunskap om vår hembygds natu r, den enfor
miga välkända liksom den unika skyddsvärda, ä r en 
viktig grundsten i hembygdsarbetet. N atu r och kul
tu r hör ihop!

Britta M  Lundgren
Sten Rudbergs teckning är häm tad ur dennes avhandling 
Västerbottnisk berggrundsmorfologi. 1954.
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Natur att
Text och foto: 
Per Erik Persson

I drygt tjugofem  år har P er  E rik  P ersson  
varit verksam  m ed a tt sam la kunskap, 
skydda och  förvalta  natur i län et och  b liv it  
m ycket väl förtrogen  m ed d et västerb ott
n iska landskapet. U nder s in a  m ånga färder  
ut i natu ren  både und er arbete och  fritid  
har han  a lltid  kam era och  antecknings-  
block  nära till hands.

H är tar  han  oss m ed, i ord och  bild , från  
k ust och  k u stslä tter  v ia  älvar, skogslan d  
och  fjällnära sk og  upp på fjällen . U nder  
resan s gång  ges o ta liga  exem pel på den  
rikedom  naturen  i län et har a tt uppvisa . 
M ånga av dem  har han  i s itt  arbete på  
län sstyre lsen  m edverkat till a tt skydda.

Följ m ed u t i naturen! K änn lock elsen  i 
att sjä lv  få upp leva  gam m al orörd skog där  
torrakan långsam t avvaktar s itt  fa ll n er  i 
d en  m juka m attan  av starr och  m ossa.

Torsdag 9 februari 1981 är det 30 grader kallt i Vindeldalen på  
Nedre Framakselet. Men högre upp på dalsidan, d it också solen 
når, är det bara 15-20grader kallt. Skidorna skär djupt i lössnön.
1 björkskogen i den branta sluttningen under Fram aktjåkke är ett 
par källdrag öppna. Vattnet sipprar fram  på  marken i djupa snö
brunnar med stora flingor av rimfrost på sidorna. I  toppen på en 
björkbuske under branten sitter en ensam domherre. Längre bort 
utmed branten lyfter en kungsörn med byte i klorna. Den far fram 
för månen som syns på  den nordliga kalla himlen.
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Tankar om natur vid riksröse 224

Riksröse 224 vid Bånesjaure.

V attnet ä r  ännu lågt i Rävfallet, den största forsen i 
Vindelälven uppström s Ammarnäs. Under klippor
na på sidan av forsen ligger is. Men i en del 
klippspringor blommar purpurbräckan. N är den 
växer i b ran ter och på snöfria klippor som solen 
värm er upp kan den blomma tidigt m edan landska
pet ännu är snötäckt.

Vid Rävfallet ligger den nya övernattningsstugan 
på Kungsledens ändrade sträckning norr om 
Ammarnäs. Under fallet går leden över älven på en 
ny hängbro. Det ä r den 26 maj 1994 mot kvällen. På 
tillsyn i Vindelfj alien far vi från Rävfallsstugan mot 
nordväst. Nedre Fram akselet ligger djup nedskuret 
under Fram aktjåkkes höga branter, där det brukar 
gå laviner. I snön på selet ä r det alltid järvspår. 
Överst i b ran ten  blomm ar den lapska alprosen om 
e tt par veckor.

Molnen ligger så högt a tt topparna nästan  går 
fria. Solen anar m an lågt i väster. Det blågråa ljuset 
över landskapet gör det svårt a tt  se detaljer. På 
Björkfjällets m juka fjällryggar och Vaggejukkes 
flacka dalgång ä r snötäcket ännu slutet. Nysnö ha r i 
e tt lågt snödrev förts över snöfria vålar. På kalfjället 
ä r det ännu full vinter. I björkskogen vid Dalavardo 
i Vindeldalen bildar snö och barm ark e tt invecklat 
m önster i svart och vitt. Renskockarna i björkskogen 
är svåra a tt  se.

Uppe på e tt ru n t uppm urat stenkum mel, nästan  
m anshögt, s tå r en sten som liknar en gammal mil
stolpe. A F i snirkliga bokstäver, 1761 och en krona 
överst. Det är riksröse 224 vid Bånesjaure inte långt 
från Vindelkroken, som helikoptern landat vid på en 
barfläck. Vi pulsar fram  till röset genom blötsnön. 
U tsidan på stenarna i röset h a r för länge sedan 
m ålats gula, m en mycket av färgen h a r flagnat av.

För skyddad, opåverkad n a tu r ä r  det nordvästra 
hörnet i länet en lämplig ingång. H är ä r m an så långt 
borta från tä to rte r och byar a tt  det inte syns något i 
molntäcket speglat ljus från bebyggelse. Det ä r  få 
om råden i landet där sådant ljus på him len inte syns. 
H ärifrån  är det tolv mil till Vindelfjällens gräns i 
sydost och sex mil till Ammarnäs.

Först 1761, då Adolf Fredrik var kung, blev grän
sen mot Norge en linje på m arken. Innan dess låg 
gränsen som e tt b rett stråk  längs fjället. Det fanns 
inga värden i fjället som krävde en gränslinje på
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m arken. Det gamla Västerbottens län klövs så 1810, 
efter förlusten av Finland, i Västerbotten och N orr
botten och det blev en ny gräns mot nordost.

Senare h a r det bara  blivit fler och fler gränser på 
m arken allteftersom  u tnyttjandet av landskapet in
tensifierats. Under de senaste årtionden h a r värde
full n a tu r också ofta få tt sina gränser på m arken. 
F lertalet natu rreservat h a r avsatts under de sista 
årtiondena. Varför skall då n a tu r hållas undan från 
a tt  u tnyttjas på det sä tt som tidsandan, utveck
lingen och m arkägarna kräver? Skall ju s t det här 
om rådet skyddas från  intensifierat utnyttjande så 
a tt  inte den gamla skogen huggs ner, vägar dras 
genom vildm arken, älvar däms, hus byggs eller kärr 
och m yrar dikas ut?

Stigen löper nedfor en slu ttn ing utm ed en kullfal
len grov granstam . På dalbottnen är sumpskogen 
gles med gamla grova granar. Det växer tolta utm ed 
en mossklädd grov stam  på m arken. En björn stod 
hä r och å t de översta bladen på en toltastängel när 
jag  kom h är för e tt par å r sedan. Den försvann u tan  
e tt ljud som en skugga under granarna. På andra 
sidan bäcken ä r e tt öppet k ä rr  med en spång över. 
Stigen går uppför en b ran t slu ttn ing med skog av 
grova björkar. V atten sipprar utm ed m arken och 
hela sluttningen är täckt tä t t  med högvuxna orm
bunkar. Så är m an uppe på öppna m yrstråk och 
högst upp öppnar sig Blaikfjällets väldiga myrvid
der.

Blaikfjället ä r e tt område där diskussionen om 
skydd varit lång och het.

Tankegångar a tt  spara n a tu r för sin egen skull, 
a tt  n a tu r h a r e tt egenvärde och inte bara  är till för 
m änniskans skull uppstod i Nordam erika under för
sta  hälften av 1800-talet. En av de första som fram 
förde den sortens tan k ar var Henry David Thoreau, 
som är m est känd hos oss för sin bok om skogsliv vid 
Walden.

I Nordam erika drog också en våg av m änniskor 
mot väster under 1800-talet och sköt bort buffelhjor
darna och utrotade vandringsduvan, vars flockar 
kunde vara så stora a tt  de förmörkade solen. De

odlade upp prärien, bebyggde och högg ner skogar. I 
detta  skeende uppstod också tan k ar på a tt  spara 
vissa områden för a tt  visa hu r landet var innan. Så 
tillkom de första nationalparkerna på 1870-talet. I 
Nordeuropa började m an senare a tt  spara natur, 
främ st med naturvetenskapliga motiv. De första 
svenska lagarna om skydd av na tu r kom först 1909.

U nder första hälften av 1900-talet talade m an om 
naturskydd. Det var mot m änniskan natu ren  skulle 
skyddas. Men de berömda lövängarna i söder som 
m an hade skyddat behövde också vårdas och slås 
årligen för a tt  de inte skulle slya igen. Det begrep 
inte de ansvariga för skyddet. Lång tid  gick och 
långa diskussioner krävdes för a tt  ta  upp vården på 
nytt. N aturskydd blev under 1960-talet till n a tu r
vård. N aturen behövde vård för a tt  behålla sin p rä
gel. Men natu ren  i sig själv h a r ingen annan vilja än 
a tt  utvecklas på det sä tt som klim at, fysisk miljö och 
artsam m ansättn ing  ger förutsättn ingar för. Det är 
vi m änniskor som sä tter målen för hu r vi vill u tn y tt
ja. Om råden som fjäll, älvar, urskogsartad skog, 
m yrar och havsstränder h a r en naturlig  prägel och 
behöver ingen särskild vård. Ålderdomliga kul
tu rm arker därem ot kräver sam m a vård som tidigare 
för a tt  in te snabbt förlora sina värden.

I Norge använder m an term en naturförvaltning, 
som kanske är e tt bä ttre  ord för både naturskydd och 
naturvård . Vi skall förvalta na tu ren  på bästa  sä tt så 
a tt  den långsiktigt behåller sina värden.

N aturförvaltning kallas num era den grupp vid 
länsstyrelsen som ha r  ansvar för skydd av n a tu r och 
för den skyddade natu ren  i länet.

Urvalet av den n a tu r som beskrivs h ä r  h a r skett 
inom den ru ta  långt i norr på jordytan som sedan 
1810 ä r Västerbottens län. N är m an väljer u t e tt 
visst område jäm för m an med något annat. Vad är 
m est orört, ovanligt, typiskt, h a r större mångfald. 
Men urval av värdefull n a tu r grundar sig på värde
ringar och h a r därför också e tt personligt inslag. Det 
ä r m itt urval som jag  visar h ä r och det ä r  gjort med 
utgångspunkt från m itt kunnande och 25 års erfa
renhet av natu ren  i Västerbotten.
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Om naturen i Västerbottens län

V ästerb ottens län , en  å ttond el av Sverige, sträcker s ig  
från k u st till fjäll.

Istid er  har förn yat och  förändrat lan d sk ap et und er  
d en  s ista  m illion en  år och i detalj gett det s in  form . De  
har också  gett den  stora rikedom en på sjöar, något 
som  är typ isk t för landskap  som  varit ned isade.

V äxtligh eten  har stor varia tion sv id d  från B otten v i
k en s stränd er m ed in slag  av h avsväxter  över  barrsko
gar och  m yrar, som  växlar i rikedom  till fjällbjörks- 
skog och  kalfjäll.

D jurlivet väx lar från k u sten s havsfåg lar som  sill- 
grissla , tordm ule, labb och  silltru t över skogs- och  
m yrlandets ta igafauna  m ed björn, ä lg  och  tjäder till 
fjä llen  m ed fjällabb, jak tfa lk  och  fjällräv.

Ä lva rn a  (s. 20)
De stora älvarna har sina källor väster om de 
högsta fjällen och skär genom dessa i djupa 
genombrottsdalar och rinner vidare mot syd
ost ut i Bottniska viken i lopp, som är nästan  
parallella.

Älvarnas lopp är äldre än fjällen och det 
mest tidlösa inslaget i landskapet. N är fjällen 
långsamt under årmillioner höjde sig grävde 
sig älvarna hela tiden djupare och djupare ner 
i berget.

En lå g  och s ten ig  k u s t (s. 8)
Kustlandet är flackt och stränderna mot Bot
tenviken är steniga. K lippkust finns längst i 
söder på  Kronören och Järnäshalvön sam t på  
Avanäset och Bjuröklubb vid Lövångerskus- 
ten.

Kusten är mest öppen, skärgårdar finns 
bara utanför Hörnefors, vid Skeppsvik och 
längst i norr. Holmöarna är en friliggande låg 
arkipelag m itt ute i Kvarken.

K u stla n d e ts  få g e ls jö a r  (s. 16)
De bottniska kustslätterna är flacka, som slä t
ter skall vara och delvis uppodlade.

Brånsjön.

Storforsen, Öre älv.
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Granåns dalgång väster om Matsdal.

Björnlandets nationalpark.

Skogs- och m yr la n d e t (s. 32)
Landskapet blir inåt landet mera uppbrutet. 
Bergen löper sam m an i svåröverskådliga sys
tem och bildar ofta höga branter. Längre in i 
landet ändrar landskapet på  nytt karaktär. 
Fria skogsberg reser sig över ett flackt skogs- 
och myrland.
Skogslandet sträcker sig ner mot kusten norr 
om Sävar och är en del i regionen av barrskog 
och myr, taigan, som når runt jorden söder om 
nordliga arktiska trakter.

Fjällnära tallskog utm ed Juktån.

D en f jä lln ä ra  skogen och  
fö rfjä llen  (s. 43)
Fjällen möter skogslandet i förfjällens platåer 
med kalfjäll och björkskog mellan älvda
larnas barrskogar.

Mot öster blir också platåerna mellan da
larna barrskogsklädda. Stora delar, mellan  
30 och 40procent, av barrskogen är urskogsar- 
tad och skyddad i reservat.

Det är mest gam la granurskogar i bland
ning med myr. I  Juktådalen finns dock stå tli
ga tallurskogar.

Norr om A m m arnäs i Vindeldalen är det 
gles, vresig tallskog som bildar barrskogs
gräns.

F jä llen  (s. 51)
Den del av de skandinaviska fjällkedjan som 
ligger i vårt land bildar ett tio m il brett bälte 
mot gränsen till Norge.

De ostligaste berggrundspackarna bildar 
höga branter ut mot älvdalarna som vid Bång
näs utm ed Kultsjöån och omkring Storvin- 
deln. Där är Jipm oken en av fjällrandens 
största och längsta branter. I  öster är fjällen  
m jukt formade för a tt i de centrala delarna få  
mer alpin prägel som Marsfjället, Norra S tor
fjället och Ammarfjället. Mot norska gränsen 
få r på nytt fjällen mjukare former.

Det är den 30 augusti 1988. På Viddaselberget i Juktådalen är utsikten vid över höjder och dalar 
med urskog och långt i norr ser man lågfjällen i Väretje. Det är på få  ställen i landet som man 
ännu har så vida utblickar över ett orört barrskogslandskap.

M arken är storblockig och mellan blocken står vresiga uråldriga tallar. Kullfallna stam m ar 
och torrakor är det gott om. Det är på  sådana här ställen som tallen kan nå åldrar på 800 år eller 
mera. Sedan den dött kan den stå som torraka i århundraden innan den faller till marken. Där 
ligger den, lågan, i många århundraden innan den m ultnar ner. Från groddplantan tills den 
kullfallna stamm en är borta kan det nog ta två tusen år.

Mot sydväst i branta sluttningar är granskogen högvuxen. I  en dalflik mellan två lägre 
tungor av Viddaselberget ligger en liten tjärn och några stora kallkällor. På höjden väster om  
tjärnen finns ett jättestort block. Det lutar på ena sidan kraftigt inåt och ger bra utrymme att 
rasta under. Marken är plan som ett golv. Med en liten eld framför skulle man ligga varm och 
torr i det häftigaste regn.
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Holmöns ostsida är uppfylld av grund.

En låg och
Utmed Bottenvikens steniga m oränstränder s tå r 
gråalen i tä ta  snår. Den är det träd  som först ta r  
landet i besittning när det höjer sig u r havet. Gråal- 
bältet ä r ofta rik t på blommande örter som älggräs, 
vänderot och rödblära. Bakom gråalsnåren reser sig 
högvuxen smalkronig granskog som liknar de gran
skogar som växer upp mot fjällen.

Steniga m oränstränder är vanliga. Bland s tenar
na i vattenbrynet växer ruggar av e tt högt gräs,

gultåtel, som endast finns vid stränderna av de nord
ligaste delarna av Östersjön. K lapperstarr, norsk
starr, grönlandsgåsört och klapperögontröst ä r an 
dra växter som finns vid Bottniska vikens stränder. 
Vid skyddade stränder och i vikar samlas slam på 
bottnarna och utm ed stränderna. Där växer det ofta 
ruggar av blåsäv ute i vattnet. På den öppna s tran 
den närm ast gråalbården växer på sådana ställen 
tä t t  med pors och utanför denna a rte r som madrör,
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kärrsilja, hundsta rr och slåtterblom ma. Inne bland 
g råalarna b rukar det vara gott om åkerbär. Det är 
mycket död ved i gråalbården med for denna speciel
la vedsvampar.

Landhöjningen är nästan  en m eter på hundra år. 
M ånga båtägare ha r upplevt hu r det blir allt grunda
re där de skall u t med båten.

Det dröjde länge innan m an fick k lart för sig a tt 
det var landet som höjde sig och inte va ttne t som 
m inskade i havet. På 1700-talet talade m an om 
”vattum inskningen”. Vid R atan finns vatten- 
ståndsm ärken -  det tidigaste från  1741 -  inhuggna i 
klippan. D etta s itter nu drygt två m eter över havs
ytan.

Direkt efter inlandsisens avsm ältning för unge
fär 8500 å r sedan nådde havet som högst 220 till 250 
m eter över dagens havsyta. Men egentligen var det 
landet som låg så mycket lägre. Det ä r  en nästan  
svindlande tanke a tt platsen, där Umeå nu ligger, då 
var bottnen på e tt n ästan  200 m eter djupt hav.

A tt landet höjer sig anses bero på a tt  inlandsisen 
som hade en m äktighet på någon kilom eter var så 
tung a tt den tryckte ner landet. N är isen sm ält höjer 
det sig över årtusendena till e tt ny tt jäm viktsläge.

Bottenviken är e tt brackvattenshav. Det är utsö- 
ta t  genom a tt  de stora älvarna för u t enorma m äng
der vatten.

Salthalten  i N orra Kvarken ä r bara  fyra promille. 
Den m inskar ytterligare mot norr. De sista saltvat- 
tensarterna  som torsk och östersjömussla och blås
tång  finns inte norr om Kvarken.

Särskilt vid södra delen av kusten ligger svärm ar 
av parallella långsträckta moränryggar, som består 
av h å rt packad bottenm orän ofta med en kärna  av 
fast berg. De sträcker sig i inlandsisens rörelserikt
ning som h är nästan  var rak t mot söder. Med en 
vetenskaplig term  kallas de drum liner. Första gång
en sådana beskrevs vid den här kusten  var 1905 av 
A.G. Högbom, bördig från Lövånger, i hans arbete 
om Norrland. Där finns en bild på en drum lin som 
skjuter u t i Gärdefjärden vid Lövånger.

D rum linerna bildar långsm ala uddar u t i v a tt
net och skärgårdar av långsträckta m oränöar vid 
Skeppsvik och utanför Hörnefors och u t mot Snöan.

Södra delen av kusten ä r nästan  den enda och bäst 
utbildade drum linkusten i landet.

Kronören ä r sedan 1984 till större delen, 1067 ha 
land och stora vattenom råden, avsatt som n a tu r
reservat. Bestäm m elserna innefattar både skydd för 
land, vatten  och havsbottnar. Om rådet vetter u t mot 
Bottenhavet. Kustlinjen är s ta rk t uppsplittrad  med 
uddar och djupa vikar. Utmed stränderna i skyddade 
vikar liggar vissa å r stora tångvallar av uppkastad 
blåstång. H är ä r  det nordligaste om rådet vid 
N orrlandskusten där det finns tångvallar av någon 
storlek. Längre mot norr blir havet så u tsö ta t a tt 
blåstången försvinner. Tångvallarna ä r otroligt 
näringsrika och har en yppig växtlighet som på
m inner om den på gamla gödselhögar med olika 
mållor och och dån. Kronören h a r e tt rik t fågeliv.

Utmed stränder och på öarna finns det gott om av 
inlandsisen m jukt slipade hällar. I dessa fram träder 
berggrunden, som består av s ta rk t slirig gnejs med 
förgrenade gångar av ljusare pegm atiter. Långro 
udde längst u t på Kronören består av en blandning 
av klapperstensfält och hällm arker i blandning med 
skogsdungar och block- och klippstränder. Några för 
Västerbottenskusten ovanliga strandväxter som 
strandveronika, kärleksört, gul fetknopp och strand- 
aster finns här.

De inre delarna av om rådet består av barrskog, 
k ä rr  och småsjöar. På södra delen av Storsandskär

Kronören, pegmatitgång.



finns e tt av de få om rådena med urskogsartad b a rr
skog vid kusten.

Järnäshalvön  sträcker sig mot söder långt u t i 
Bottenhavet. Halvöns inre består av svärm ar av 
långsträckta drum liner med m yrar emellan. Det är 
e tt k lassiskt drumlinområde. Jä rn ä s  udde är h å rt 
exponerad med hällm arker och klapperstensfält. 
Berget består av mörk diabas. Utmed stranden finns 
en nyupptäckt nordlig utpost för strandtrav , en säll
synt strandväxt som tidigare endast var känd från 
Höga kusten  lite längre i söder.

Jä rn äs  udde ä r en omtyckt plats för fågelskådare 
som vill se de stora höststräcken av sjöfågel, tä ttin g 
a r och rovfågel utm ed kusten  i septem ber och okto
ber.

Snöanskärgården  utanför N orrbyskär är sedan 
1973 naturreservat. D är finns en av landets få drum- 
linskärgårdar och består av långsträckta öar. De 
inre skärgårdsöarna är m est skogsklädda m edan de 
y ttre  ä r  hårdare  exponerade med m est hällar, stora 
vackert utbildade klapperfält och gråalsnår. En del 
av dessa h a r e tt r ik t fågelliv med ej der, svärta  och 
labb. M åkläppen, G råskär och Pilhällrevet h a r 
beträdnadsförbud under häckningstid.

Snöan längst u t i havsbandet ä r  en egendomlig ö 
med vidsträckta klapperstensfält. Ön var tidigare en 
viktig replipunkt för fisket med stora fiskelägen. 
Kvar finns e tt gam m alt fiskekapell och en del 
fiskestugor. U nder denna tid var skogarna på ön 
h å rt avverkade för a tt  få ved och troligen hade m an 
också med en del husdjur som betade på ön. Snöan 
kan därför under tidigare århundranden ha  saknat 
skog. U nder det sista århundradet nä r ön inte längre 
utnyttjas på detta  sä tt h a r  skogen tä tna t. Den är 
em ellertid förhållandevis ung och gamla träd  sak
nas.

Bonden ligger nästan  tio kilom eter utanför Snö
an. Det ä r  en hög klippa av röd rapakivigranit m itt 
u te i havet. Denna röda granit blir vanlig söderut vid 
höga kusten  och finns också på den finska sidan. Ön 
är något hundratal m eter lång och tjugo m eter hög. 
Sydvästbrotten och Tuvan är skär inte så långt från 
Bonden. De ha r ju s t kommit upp över vattenytan.

Om Bonden skriver Linné i sin Lappländska resa 
1732: ”här värper årligen en fågel tordmulen kallad, 
vilkens ägg bönderna snappa bort. De säga han 
värper ej mer än ett ägg tillikes, och om det borttages, 
åter värper om kontinuerligen.”

H är häckar nu några tusen  par tordmule, något 
tusen  par sillgrissla och åtskilliga hundra par tobis- 
grissla. Det ä r den största  grisslekolonin i hela Öst
ersjön norr om K arlsöarna utanför Gotland.

Storleken på grisslekolonin h a r  växlat med 
svängningarna i k lim atet under 1900-talet. Den var 
av dagens storlek i slu tet på 1800-talet.

U nder första världskriget var den h å rt drabbad 
av äggplockning. Därefter växte den under den var
m a perioden på 1930-talet för a tt  n ästan  bli av 
dagens storlek. Under 1940-talets kalla år blev den 
nästan  utplånad för a tt  därefter på ny tt växa till. Nu 
är den större än någonsin.

N är m an passerar ön med båt närm ar sig tordmu- 
larna  bå ta rna  i en snabb flykt och susar förbi nästan  
som kanonkulor. På Stora Karlsö utanför Gotland 
utnyttjades tordm ularna länge av högreståndsjäga
re i Karlsöklubben för a tt  öva flyktskytte med hagel. 
Men Bondens tordm ular skyddades mot jak t genom 
e tt regeringsbeslut 1905. Bonden är landets genom 
m yndighetsbeslut först avsatta  fågelskyddsområde. 
Under första världskriget började sågverksarbetar- 
na på Norrbyskär a tt  plocka tordmuleägg. Förbudet 
mot jak t tolkades lokalt så a tt  det inte gällde ägg
plockning. S törningarna blev så stora a tt  tordm ular
na  under några år slutade häcka på ön. Nu är den och 
de angränsande skären naturreservat. Det är förbju
det a tt  gå i land på Bonden, Tuvan och Sydväst
brotten eller komma den närm are än 200 m eter från 
15 april till 15 septem ber för a tt  dessa fåglar inte 
skall störas.

På de låga klippskären i om rådet kan  det på 
försommaren ligga några hundra gråsälar. Det är 
bland de största sam lingarna av gråsäl som nuförti
den ä r möjliga a tt  se i hela Östersjön, vars sälar var 
på väg a tt  u tp lånas av miljögifter. De hä r grupperna 
av g råsälar är också de största  ansam lingarna av 
däggdjur som finns någonstans i landet.
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Tordmular på Bonden.

A tt det finns så gott om grisslor och säl ju s t här 
beror på a tt  havet i övergången mellan Bottenviken 
och Bottenhavet, genom stor vattenom sättning där 
näringsrik t bottenvatten pressas upp mot ytan, är 
särskilt produktivt.

Holmöarna ligger någon mil u t från kusten och 
m itt i N orra Kvarken, det sm ala grunda spännet 
mellan Bottenhavet i söder och Bottenviken i norr. 
Det är en låg, s ta rk t uppsplittrad ögrupp. N ågra små 
skär började höja sig u r havet för drygt 3000 å r sedan 
och genom den kraftiga landhöjningen h a r den nu 
vuxit till en stor ögrupp. Den består av fyra större 
öar, Holmön, Ängesön, Grossgrundet och Holmö- 
gadd, sam t e tt otal m indre öar och skär. De är

uppbyggda av låga långsträckta m oränryggar, 
drum liner i nord-sydlig riktning. Kammen på Holm- 
öns västsida ä r  ögruppens största  klapperstensfält.

Utmed ögruppens västsida löper undervattens- 
b ran ter och det ä r  öppet hav in mot kusten. På 
östsidan därem ot finns stora havsom råden uppfyll
da av m ängder av sm åskär och stengrund. S tränder
na ä r för det m esta exponerade och steniga.

N aturen inne på öarna består av en mosaik av 
blåbärsgranskog, hällm arkstallskog och småsjöar 
som ofta håller på a tt  växa igen sam t olika slags kä rr 
och våtm arker. Över kärren  inne i skogen kan m an 
ibland varm a som m ardagar se lärkfalken jaga slän- 
dor.
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Försommarkväll vid Holmöns östsida. Några storlommar ligger på vattnet.

På södra delen av Ängesön finns nästan  rena 
björkskogar. Det är sam m a typ av björkskog som 
f i n n s på en del öar på finska sidan av kusten, t.ex. 
Valsörarna.

Skogarna inom natu rreservatet ä r präglade av 
e tt tidigare ålderdomligt skogsbruk med luck- och 
plockhuggning. Skogarna inom reservatet skall i 
huvudsak läm nas orörda. Utanför detta  h a r särskilt 
på Ängesöns nordvästra del, som inte ingår i 
reservatet, en del kalhyggen tagits upp, vilket visar 
vilka förändringar landskapet skulle ha  genomgått 
om stora delar av ögruppen inte blivit naturreservat.

Stor-Fjäderägg och Lill-Fjäderägg ligger nordost 
om Holmön. De är efter holmöförhållanden höga öar 
med öppna hällm arker och stora klapperstensfält
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avbrutna av grupper av vindpinad gran. I svackorna 
på de öppna hedarna bland ljung, blåbär och kråkris 
finns det egendomligt nog gott om nattviol. Den är 
e tt m inne från en tid  före m otorerna då m an fick ro 
eller segla till sina fiskeplatser. Då fanns det på 
Fjäderägg stora fiskelägen. Ön ligger nämligen m itt 
i e tt område med bra strömmingsfiske. Den var då 
h å rt betad av fiskebefolkningens k rea tu r och 
nattviolen är en betesgynnad växt.

Nordost om Holmöarna ute i havsisen ynglade 
tidigare vikaresälen i stor mängd. Havsisen pressar 
mot ögruppen vid nordostlig vind. I isvallarna, som 
kan bli höga som hus, kan då en del säl krossas och 
sälblodet färgar isen röd. Det lä r senast ha hän t 
någon gång på 1930-talet. Num era är vikaresälen



antagligen beroende på miljögifter i Östersjön få ta
lig. Men än kan m an ibland se vikaresäl på skären 
vid Stor-Fjäderägg.

Holmöarna ä r en blandning av taigaskog och hav. 
Bland sjöar, sm åm yrar, hällm arker och blåbärs- 
granskogar inne på öarna finns tran a  och tjäder, ute 
bland skären labb och svärta.

Fågellivet i havet omkring ögruppen är mycket 
rik t med tä ta  bestånd av svärta  och ejder. Tobisgriss- 
la finns det särskilt gott om. På ostsidan av ögruppen 
finns landets största koloni av denna art. Grågås, 
labb och skärpiplärka häckar på skären om kring 
ögruppen.

I skogarna inne på öarna finns också sällsynta 
a rte r  som lundsångare och m indre flugsnappare.

På Stor-Fjäderägg finns en fågelstation. H är h ar 
m an ringm ärkt en rad hos oss mycket sällsynta 
tillfälliga sibiriska fåglar som kungsfågelsångare, 
taigasångare och sibirisk piplärka.

Stora delar av ögruppen, 2800 ha land liksom 
havsom rådena omkring öarna, ä r sedan 1980 n a tu r
reservat. Det ä r också viktigt a tt  skydda havsom
råden från  olika ingrepp och inte bara  land. Därför 
h a r natu rreservatet bestäm m elser till skydd för 
både land och vattnen  sam t havsbottnar.

Skeppviksskärgården och Bjuren ä r sedan 1974 
naturreservat. Skärgården består m est av skogs
klädda drum liner, som bildar uddar och öar. Vinkel
r ä tt  mot drum linerna ligger på något hundratals 
m eters avstånd låga moränryggar, de Geer m oräner 
eller s.k. årsm oräner, som sticker u t tio till tjugo 
m eter i vattnet.

Längst u t i norr ligger den exponerade och träd 
lösa Skepperkallen, som ä r e tt blomrikt skär med 
a rte r som gråbo, renfana och strandglim . På skäret 
ä r det också gott om fågel. På h å rt exponerade s trän 
der i om rådet växer ibland havtorn.

På de lägsta öarna längre in mot kusten som nyss 
stigit u r havet växer bara gråal, men på de litet högre 
öarna också stora vårtbjörkar och vidkroniga gra
nar. Utmed en del stränder växer en bård av rönn. 
Bäst ä r den utbildad på ön Rönnborg. Längst in i 
skärgården är öar och uddar klädda med tä t  kust
granskog.

Strandglim  växer mest på  steniga stränder.

Rataskär  ä r sedan 1971 skyddat som na tu rreser
vat. Det är en hög ö bakom vilken det fanns en 
naturlig  skyddad hamn. R atan var tidigare också en 
viktig ham nplats vid kusten. Skäret täcks av gran
skog och hällm arksskogar av tall. S tränderna av 
m orän u t mot det öppna havet ä r h å rt exponerade.

Vid R atan finns inhugget vattenståndsm ärken i 
klippan, det äldsta från 1741. Det ligger nu e tt par 
m eter över havsytan och ger en påtaglig bild av hur 
snabbt landet höjer sig.

Utanför Hertsånger ligger det största obebyggda 
om rådet utm ed kusten i Robertsfors kommun. Det är 
sedan 1983 skyddat som natu rreservat och 500 ha 
stort. E tt landskap med granskogar, hällm arkstall- 
skogar och m yrar m öter en öppen kust med m orän
stränder. I om rådet kan m an studera h u r m yrar 
utvecklas över tid. N ära havsytan består de av 
högstarrkärr för a tt  på 30 m etersnivån och några 
årtusenden från det m arken steg u r havet ha utveck
las till b iandm yrar med mossetuvor, strängar och 
blöta flarkar, som nästan  saknar växtlighet.

Bjuröklubb ä r sedan 1976 skyddat som e tt 530 ha 
stort naturreservat. Det ligger vid kusten i Lövånger 
och ä r en smal, klubbformad halvö som sticker u t i 
havet mot norr. Klubben, den högsta platsen på 
halvön, ligger längst u t och är 45 m eter hög. Där står 
en fyr. Bakom fyren i sluttningen växer en fjällväxt, 
ripbäret, på den enda kända växtplatsen vid kusten.
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Bjuröklubb, utsikt från klubben mot nordost.

Troligen h a r den spritts  h it av flyttande fågel. Små- 
spoven, en fågel som häckar på m yrar i lågfjällen, 
b rukar stanna till utm ed kusten för a tt  ä ta  bär på 
lämpliga platser. Det kan  vara den a rt som fört 
ripbäret till Bjuröklubb. Eftersom Bjuröklubb steg 
u r havet först för 4500 år sedan är det ingen kvarleva 
från tiden för avsm ältningen av inlandsisen.

I sjörapporten hör m an a tt det ä r dimma omkring 
Bjuröklubb. Olaus M agnus, som 1519 var på Bjurö
klubb, skriver a tt  m an i dimma kunde ta  sig ham n 
på Bjuröklubb med hjälp av fisklukten som kändes 
långt u t till havs. Överallt på den släta  m arken var 
fisk utbredd till tork.

På ostsidan finns mycket stora områden med 
flacka hällar u t mot havet. De kallas Sillhällorna.

F rån  radiom asterna löper stigar u t på Sillhällorna 
där m an kan vandra utm ed Bottenvikens strand  på 
de m jukt formade hällarna i e tt öppet landskap.

F rån  den krönta klippan, som Olaus Magnus 
kallar den, h a r m an en vid u tsik t över kusten och 
halvön. Där finns det gott om stora klapperstensfält 
och hällm arker med eller u tan  tallskog men också 
glesa granskogar där träden  h a r sm ala pinade kro
nor som i fjällkanten. Tidigare ägdes m arken av 
sjöfartsverket som högg prickvirke i granskogarna 
på halvön.

Innanför Klubben ha r sjöfarande i alla tider sökt 
lä och nödhamn.

På ostsidan av halvön är vattnen  därem ot 
grunduppfyllda. G rundskatan ä r en smal och låg
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m oränrygg som sticker r ä t t  u t i havet, i vilket den 
försvinner efter någon kilometer.

Nuförtiden ä r Bjuröklubb m est natu r, efter a tt 
åtm instone från medeltiden ha varit h å rt  u tny ttja t 
för säljakt, fiske och sjöfart. I klapperstensfälten på 
Bjuröklubb finns på m ånga håll som på G rundska
tan  om fattande tom tningar efter enkla byggnader 
eller hyddor. Ännu vid sekelskiftet fanns en stor 
bofast befolkning på Bjuröklubb.

Num era ha r det blivit fritidshus av den bebyggel
se som finns kvar. Före och efter ku lturen  kommer 
naturen. Men längst i norr ser m an från  Klubben 
Rönnskärsverkens skorstenar sticka upp. De påm in
ner om tidigare utsläpp av föroreningar och tunga 
m etaller som byggts in  i Bottenvikens bottnar och 
näringskedjor.

Skötgrönnan  ä r en ensam  liten ö som ligger u tan 
för Burvik långt u te i havet. På ena sidan ä r det en 
k lippstrand m en i övrigt består ön av isälvsm aterial. 
Det är den sydligaste av en typ av öar uppbyggda av 
grus och sand utm ed Bottenvikens kuster. De blir 
vanliga längre i norr utm ed N orrbottenskusten. 
S trandråg  och s trandärt växer på sanden utm ed

stränder och på dyner. På den inre delen av ön sluter 
sig tallskogen på sanden.

På ön fanns tidigare e tt fiskeläge med kapell. Ön 
skänktes av drottning K ristina till Pite stad  och ägs 
fortfarande av denna kommun. Den hörde länge till 
N orrbottens län. Genom a tt  den ligger långt u t från 
kusten  var den före m otorernas tid, då m an fick ro 
eller segla, en viktig plats for strömmingsfisket. 
Skötgrönnan är sedan 1968 naturreservat.

Kinnbäcksfjärden ligger längst i norr utm ed kus
ten  i länet. Det är den enda större havsvik utm ed 
kusten där e tt större vattendrag inte m ynnar och 
sötvatten eller tidigare utsläpp påverkat miljön. 
Fjärden är sluten med sm ala sund mellan stora öar. 
S lam stränder med ruggar av blåsäv och a rte r som 
kärrsilja, kabbeleka, knapptåg, ängsull och norr- 
landsstarr ä r vanliga. Utmed gråalbården växer 
pors i tä ta  låga snår. Längst in i fjärden ä r skogbry- 
nen u t mot va ttne t av gråal och glasbjörk lummiga, 
men längre u t blir öarna m era exponerade med p rä 
gel av skärgård. En av dessa y ttersta  öar ä r  Pite 
Rönnskär, k än t for sitt fiskeläge med s ta rk t sluten 
bebyggelse. Fiskestugorna ä r num era fritidshus.

Grundskatan är en lång mo
ränudde ut i havet.
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Tidig vår vid Brånsjön.

Kustlandets
I jordbruksbygderna i kustlandet finns på en del håll 
slättsjöar med ett rik t fågelliv. De är ofta sänk ta  för 
a tt  få m er jordbruksm ark. Sänkningarna h a r gjort 
dem grundare, rikare på växtlighet men också på 
våtm arksfåglar.

Några bra fågelsjöar h a r emellertid dikats u t helt 
och hållet. En sådan var Vebom arksträsket. Sjön 
sänktes första gången i början på 1800-talet för a tt 
brukas som dammänge med årliga vinterdäm ning-

ar. Sjön torrlädes helt i början på 1940-talet. Kjell 
Kolthoff från Uppsala inventerade sjöns fåglar un 
der åren 1936-39 och talade då om e tt Tåkern i 
m iniatyr. H an uppskattade den häckande andstam 
men till 500 änder av olika a rte r som gräsand, 
kricka, stjärtand  och skedand. I sjön häckade också 
gråhakedopping och blå kärrhök sam t olika vadare. 
Det var också en viktig höstrastp lats ”särskilt på  
höstarna sedan de i träsket växande olika starr
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arterna mognat och släppt sina frön, uppsökas träs
ket av skaror av änder från andra håll, vilka skum 
ma de på vattnet flytande fröna, som för sjöfåglarna 
äro synnerligen omtyckt föda. ”

I både Ume- och Skellefte älvars m ynningar finns 
deltan och grunda vikar, där det på våren ras ta r  
stora m ängder våtm arksfåglar.

På våren ra s ta r  flockar med storspov och andra 
vadare på fälten vid fågelsjöarna. N ästan  överallt på 
kustlandets åk rar kan m an på forsommaren höra 
storspovens drill. Det ä r  en fågel som försvunnit på 
m ånga håll i landet. Men i det bottniska kustlandet 
h a r den ännu e tt s ta rk t fäste.

Deltat i Ume älv m ynning bildar en svärm  av låga 
öar som byggs upp av det slam, som älven för med sig

En flock storspovar rastar på  fälten vid Gärdefjärden.

i en fortlöpande process. På grun t vatten  växer v a t
tenpest och korsandm at. S lam bankarna får först e tt 
växttäcke av s ta rr  och vide. S trandängar med låg
s ta rr  ä r  vanliga i deltat. N är bankarna blir något 
högre ta r  gråalskogen över. I deltat finns stora area
ler med gråalskog, som inte är påverkad av några 
ingrepp, och där finns det gott om döda stam m ar och 
död ved. I gråalskogen segar sig granen sig sakta upp 
när m arken höjt sig tillräckligt mycket. Därför över
går skogen så småningom till ren granskog.

Tusentals sädgäss, bläsänder och krickor ras ta r 
årligen på vårarna. Änder som uppträder m era spar
sam t ä r  stjärtand, årta , skedand och bergand. Något 
tiotal sa lskrakar brukar också ras ta  årligen. Vadare 
som uppträder i större flockar ä r  småspov, storspov,
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svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena och brushane 
sam t fåtaligt sm åsnäppa, mosnäppa, kärrsnäppa, 
rödspov och myrspov.

Ume älvs delta är m est betydelsefullt som vår
rastp lats men är också viktigt som häckningsområ- 
de. Det ä r e tt av trettio  områden i landet som omfat
tas av den internationella konventionen om skydd 
för särskilt betydelsefulla områden för våtm arksfåg- 
lar. Stora Tuvan som ligger i om rådet är sedan 1971 
naturreservat.

Röbäcksslättens åk rar fungerar i samspel med 
Ume älvs delta som en viktig vårrastp lats för säd
gäss. Den är därför fågelskyddsområde med beträd- 
nadsförbud under våren. I gåsflockarna fanns för 
några årtionden sedan e tt inslag av fjällgäss. Men 
denna a rt ä r nu nästan  försvunnen.

Brånsjön vid Vännäs är en annan  känd fågelsjö 
som ä r omgiven av kulturm arker. Sjön var före reg
leringen av Ume älv en ava som följde vattenståndet 
i älven. Den ligger nu lägre än Stornorrfors regle- 
ringsm agasin och va ttne t pum pas från sjön. H är 
ra s ta r  stora m ängder våtm arksfåglar på vårarna. 
Det är till stor del sam m a arte r som ra s ta r  i Umeäl- 
vens delta. Men här b rukar också tusentals brusha
nar och stora flockar av ljungpipare stanna upp på 
fälten omkring sjön.

I sjön häckar a rte r som skäggdopping, svarthake- 
dopping, skedand, årta , bläsand, sothöna, sävsånga- 
re och rosenfink. U nder tidig vår b rukar också fjäll- 
vråk och blå kärrhök finnas vid sjön. Under somma
ren ruggar m ånga sim änder här.

Efter regleringen ha r sjöns vegetation föränd
rats. Å tgärder för a tt  förbättra förhållandena för 
fågellivet i sjön h a r diskuterats under m ånga år. 
Sjön ha r em ellertid en mycket högre produktion av 
olika ryggradslösa djur som ä r föda för änder och 
vadare än t.ex. Tåkern och Hornborgasjön. Stora 
om råden med högstarr producerar också mycket 
starrfrö som också är viktig föda för dessa fåglar. 
Sjön ha r således en unik t hög tillgång på föda för 
våtm arksfåglar. A tt då göra åtgärder vars effekter 
ä r  osäkra och till och med kan försäm ra sjön skall 
m an därför nu inte ge sig på. Brånsjön ä r sedan 1970 
naturreservat.

Fält med öppna diken, som är gynnsam m a för storspoven, vid In- 
nerviksfjärdarna.

Gärdefjärden vid Lövånger är en annan  bra fågel
sjö, där det ä r  gott om änder av olika slag. Sjön är 
näringsfattig. Men tillförsel av närsa lter från jord
bruksm arker omkring M ångbyån h a r gett en yppig 
vattenväxtlighet med näckrosor, igelknopp och säv. 
Utmed stränderna växer bladvass, sjöfräken och 
norrlandstarr. Bland rastande fågel kan näm nas 
sädgås, bläsand, stjärtand  och salskrake och bland 
häckande a rte r gräsand, kricka, vigg och brunand. 
En bra u tsik tsp lats för fågelskådare är fågeltornet 
inte långt från  bron över M ångbyån på vägen till 
Uttersjöbäcken. Den fågelrika delen av G ärdefjär
den ä r sedan 1972 naturreservat.

Innerviksfjärdarnas naturreservat, 1500 ha, be
s tå r  av delar av Skellefte älvs m ynning sam t Inner- 
viksfjärden. Reservatet bildades 1974. E tt stort an 
tal natu rtyper ingår som grunda igenväxande fjär
dar, strandängar, sumpskogar, kärr, en del med 
stora bestånd av bladvass, åkrar, barrskog och häll- 
m arkstallskog. Öberget höjer sig 40 m eter över h a 
vet och ä r en bra u tsik tspunkt över Innerviksfjär- 
den. En stig finns upp på berget från vägen mellan 
Stackgrönnan och Örviken.

Fågellivet i reservatet ä r  rikt. M ånga våtm arks
fåglar som gråhakedopping, bläsand, stjärtand, 
skedand, sm åskrake och vigg häckar här. Om rådet 
ä r  en mycket viktig vårrastp lats för gäss, änder och 
vadare. Då u tnyttjas åk rarna  i om rådet av flockar av

18



bl. a. storspov. Grunda delar av Skellefte älvs myn
ning, där slam bankar kommer upp vid lågvatten, 
u tnyttjas under våren av rastande vadare.

Ostträsket söder om D rängsm ark h a r k a rak tä r av 
slättsjö. V äster om sjön vid Tällåsen finns stora 
öppna åkar. Sjön är sänkt under 1930-talet, vilket 
gav stora strandängar. U tm ed stränderna finns bre
da bälten av norrlandsstarr och ute i sjön stora 
bestånd av sjösäv och sjöfräken. Sjön ä r en viktig 
rastp la ts för sädgäss. Den var tidigare, under 
1950-60-talen, övre Norrlands största  vårrastp lats 
för sädgås med 4000-5000 rastande gäss. Även om 
färre gäss num era ras ta r  vid sjön är gåsflockarna 
fortfarande stora. I sjön h a r häckat e tt tjugotal våt- 
m arksarter, bland dessa skedand, skäggdopping och 
gråhakedopping. Sjön ä r sedan 1972 skyddad som 
naturreservat.

Vajsjön vid Norsjö ä r  rik  på våtm arksfåglar som 
änder och vadare. Sjön sänktes under 1800-talet för 
a tt  få våtslåtterm ark. S ista gången dessa sjöängar 
slogs var 1949. Sjön är till stor del igenvuxen med 
flytande starrm attor. I öppet vatten  växer gäddnate, 
ålnate, hästsvans och näckrosor sam t sparsam t med 
flotagräs. Sjöfräken förekommer i stora bestånd. På 
strandängarna växer högvuxna s ta rra rte r  och mad- 
rör sam t videsnår. Bland a rte r som häckar i sjön kan 
näm nas gräsand, kricka, knipa, vigg, smålom och 
svarthakedopping sam t vadare som grönbena, glutt- 
snäppa, enkelbeckasin och dvärgbeckasin. Sjösänk
ningar för a tt få våtm arksslåtter var vanliga under 
1800-talet i inlandet. En del av dessa sjöar blev efter 
sänkningen bra fågelsjöar med gott om änder och 
vadare. Vajsjön är u tm ärk t exempel på detta  och är 
sedan 1971 skyddad som naturreservat.

Salskrakflock i parningsflykt i Ume älvs delta.



Vårflod i Storforsen i Öre älv.

•  •

Alvarna
V attendragen , från  stora älvar till sm å bäckar, har i alla  tid er  varit av största  värde för den  
om givande n aturen , växter och  djur liksom  för m änniskor som  färdas e ller  bor v id  vatten . 
Ett v ik tig t in sla g  i vatten d ragen  är ström levand e fisk  som  lax, örin g  och  harr.

S torälvar har sin a  källor i fjällen . De har två  vårflodstoppar, d els en  lägre då snön  
sm älter i skogslan det, dels en  större på försom m aren, när snön  sm älter i fjällen . S tränder
na är bredare och  en  del fjä llväxter som  kvann e, fjä llv io l och  fjällskära brukar följa älvarna  
n er i skogslan det. V attnet i storälvar är också  k larare.

Skogsälvar har sina källor i skogslan det. D e har bara en  vårflodstopp, då snön  sm älter  
i skogslan det. S tränderna är sm alare. V attnet i sk ogsälvarna är m era hum usfärgat.

T ill ä lvarna fin n s b iflöden  av a lla  storlekar i e tt a lltm er förgrenat nät. Främ st i de  
m indre vatten d ragen  finn s arter som  flodpärlm ussla  och  bäver. De är också  v ik tiga  för 
uttern . B åde flodpärlm ussla  och  u tter  är idag  h otad e arter.
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Skogsälvar och mindre kustmynnande vattendrag

Genom V ästerbotten rinner tre  av landets fyra stora 
fria skogsälvar, Lögde älv, Öre älv och Byske älv. 
Den fjärde av dessa skogsälvar är Råne älv i Norrbot
ten. En skogsälv ha r sina källor i skogslandet till 
skillnad mot storälvarna med källor i fjällen. Lögde 
älv h a r sina källor på Stöttingfjällets skogs- och 
m yrland m ellan Lycksele och Vilhelmina. Byske älvs 
källor finns i trak ten  av Arvidsjaur. Dessa älvar 
rinner nedom högsta kustlinjen (HK) djupt nedskur
na  i isälvsavlagringar och fjärdsedim ent som de själ
va transportera t u t i havet. De bildar nipor och 
terrasser i dessa avlagringar, m est sand och grovmo. 
Både Öre älv och Lögde älv slår Klarälven i Värm 
land vad det gäller meanderlopp, vilket innebär a tt 
älvens lopp bildar en räcka med hästskoformade 
bågar, som med tiden blir alltm er rundade tills älven 
m öter sig själv och tem porärt får e tt rak t lopp. En 
korvsjö bildas då i den tidigare bågen. På sådana 
sträckor ändrar em ellertid älven hela tiden s itt lopp 
så a tt  nya bågar bildas. Även Byske älv bildar en del 
vackra m eandrar. I dessa älvar finns de bästa  ex
emplen i Norden på m eandrande älvlopp.

M ellan de större älvarna m ynner mindre vatten 
drag som Sävarån, Rickleån och Aby älv. Dessa 
saknar ovannäm nda älvars djupa välutbildade dal
gångar uppfyllda med sediment.

V attendragen med källor i skogslandet h a r en 
enda tidig vårflodstopp n ä r snön sm älter i skogslan
det. S tränderna har en tydlig zonering av växtlighe
ten  beroende på hur länge de ä r  översvämmade. 
Sam tliga kustm ynnande vattendrag h a r stor bety
delse för havsvandrande fisk, lax, havsöring, sik och 
nätting.

Lögde älv h a r en m edelvattenföring på 18 m3/sek, 
Öre älv 35 m 3/sek, Sävarån 11 m3/sek, Byske älv 41 
m3/sek och Aby älv 16 m 3/sek.

Dessa vattendrag ha r e tt lagfäst skydd mot vat
tenkraftexploatering i naturresurslagen.

Lögde älv n å r havet i Nordmalingsfjärden. I sitt 
nedersta lopp h a r älven vid Mo e tt mycket välutbil

dat meanderlopp. Vid Hyngelsböle finns en fin u t
siktsnipa vid älven. Dalgången är upp till HK upp
fylld av älvsediment. M ellan Norrfors och Fällfors 
finns stora ravinsystem  i anslutning till älven. Vid 
Fällfors finns den största forsen i älven. D ärifrån och 
till Bjurbäck sam t nedström s Övre Nyland me
andrar älven och i anslutning till den finns serier av 
äldre generationer av m eandrar, avsnörda bågar och 
terrasser. Dessa sträckor ä r de m est instruktiva i sitt 
slag som finns i Norden.

Älvens randdelta  mellan Övre Nyland till Stora 
Lögdasjön ä r uppbyggt av sand och grovmo. På den
na sträcka följer en välutbildad rullstensås älven. 
Den största sjön i älven ä r Lögdasjön. Älvens källflö
den finns på södra delen av Stöttingfjället.

Öre älv bildar, där den m ynnar i Örefjärden, e tt 
delta med sidofåror, sandöar och dyner. Gråalskogen 
s tå r tä t  i delar av deltat. Men på m ånga ställen ha r 
också granskogen hunnit ta  över. I älvens nedre lopp 
finns serier av långsträckta forsar. S tränderna u t
med forsarna ä r steniga men har ofta en örtrik 
växtlighet. F rån  Brattfors löper en torrdal med 
ström fåror till Levar. Torrdalen visar a tt  Öre älv 
tidigare m ynnat vid Levar. På sträckan förbi Örs-

Lögde älv, meanderbåge.



bäck bildar älven e tt mycket vackert meanderlopp. 
Nedströms Torrböle finns vattenfallslika forsar. De 
ä r lä tta  a tt  nå från vägen utm ed älven.

Utmed nedre delen av Öre älv fanns tidigare 
stora om råden med slå tterängar med e tt glest trä d 
skikt av gråal. Denna slå tter upphörde helt under 
1950-talet och de gam la ängarna ä r nu igenväxta 
med lövskog av gråal och hägg. Vid Hummelholm 
skyddades 1977 några gråaisängar som na tu rreser
vat. De röjdes då upp och ha r sedan dess hävdats på 
gam m alt sätt. Det finns gott om hägg i reservatet. 
Den b rukar blomma första veckan i juni. Det är en 
lämplig tid  för a tt  besöka Hummelholm. U te på 
näsen växer knäckepil och det finns gott om älvtolta, 
som snabbt kommer på m ark som sandas över vid 
våröversväm ningarna. Älvtoltan b rukar blomma i 
böljan av augusti. En del lövsnår u t mot älven ha r 
läm nats orörda. D är finns lundstjärnblom m a och 
strutbräken.

Vid Nyåker finns e tt om fattande ravinkomplex 
mot älven. På bottnen av ravinerna växer gråal och 
hägg sam t högörter som älggräs, skogsnäva och orm
bunkar.

Storforsen nedström s Agnäs ä r  det största  va t
tenfallet i älven och väl värt a tt  besöka, särskilt 
under vårflod då det bu llrar extra hårt.

Uppström s Storforsen på en flera mil lång 
sträcka ända upp till Ö rträsket rinner älven djupt 
nedskuren i älvsedim ent och isälvsavlagringar. Väg- 
bron över älven vid Bjurholm ligger femtio m eter 
över älven och ä r en u tm ärk t plats för a tt  överblicka 
älvdalen. M ellan Agnäs och Bjurholm har älven ett 
mycket välutbildat meanderlopp.

Ö rträsket är den enda stora sjön i Öre älv. Det är 
en djup öppen sjö omgiven av kulturm arker. En 
storslagen landskapsbild m öter i Ö rträsk.

Det finns två ståtliga vattenfall i Öre älv. Båda 
heter Storforsen. Den ena ligger nedströms Agnäs 
och den andra uppström s Ö rträsk. Om den senare 
skriver Fredrik Svenonius, en geolog som verkade i 
Övre Norrland under 1800-talets sista årtionden, i 
Svenska Turistföreningens årsskrift 1890. Norra 
stam banan närm ade sig då länets södra gräns och 
vattenfall var e tt av tidens stora turistm ål.

”Vi antaga, a tt järnvägen kommer a tt skära Örelf 
vid Agnäs. Därifrån går landsväg förbi Bjurholms 
kyrka (c:a 1 mil) till Örträsk kyrka (c:a 2 1 /2  mil). 
Såväl vid Agnäs som Bjurholm ter sig Örelf, nedsku
ren, som hon är, mellan väldiga ”nip”-stränder syn
nerligen pittoresk. Vid det senare stället bör man ej 
försum m a att taga den intressanta utsikten från  
kyrktornet i beaktande.”

F rån  Ö rträsk  fortsatte han  med båt upp längs 
Ö rträsket. Storforsen ligger ungefär en mil upp
ström s sjön. På den sträckan bildar älven några 
ståtliga m eanderslingor. Om Storforsen som han  
besökt några år  tidigare ha r han  inga exakta uppgif
ter. ”Höjden torde vara omkring 9 meter, bredden c:a 
10 ä 12 meter. Vattenmängden är sannolikt något
större än t.ex. i Fyrisån vid Uppsala. Oaktadt
vattnet i följd a f  de många tillflödena från myrarna ej 
har fjällälfvarnas klarblåa färg, utan åtminstone vid 
m itt besök hade stark dragning åt brunt, har fallet ett 
ganska imposant utseende, där det med sin ansenliga 
stråle störtar sig lodrätt ned. Omedelbart nedom  
fallet fram brusar älfven i en stenig fors mellan höga, 
a f  reslig skog beklädda klippstränder.”

Nuförtiden går va ttne t från en fångdamm på 
fallnacken genom en trä tub  till e tt kraftverk. Men 
när det ä r vårflod lever fallet upp.

Öre älv ha r lagstadgat skydd mot va ttenkraftu t
byggnader i naturresurslagen. Men det h ä r kraftver
ket fanns långt innan  denna bestäm m else tillkom. 
H ittills h a r det inte heller varit möjligt a tt  avveckla 
sm åkraftverk i älvar med lagstadgat skydd.

Sävarån  faller u t i havet i drum linskärgården vid 
Skeppsvik. Över ån nära  utflödet ligger en årsm orän 
som däm m er upp dess nedersta  lopp över den flacka 
kustslätten . På sträckan m ellan utloppet och Sävar 
bildar den särpräglade våtm arker. Utm ed åns lopp 
finns vallar bildade av slam, som älven fört med sig 
vid översväm ningarna under våren då hela om rådet 
s tå r under vatten. De är bevuxna med gråal och 
trädform ade viden. Bakom dessa finns stora s ta rr 
k ä rr  och gråalskogar. Fågellivet ä r rikt, bl.a brukar 
det finnas dvärgmås i området.

Uppström s Sävar bildar ån långsträckta forsar. 
Krokbäcksfallet vid Krokbäck ä r den största  forsen i
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Krokbäcks fallet, Sävarån, i vårflod.

ån. Högt upp i loppet ligger en del stora s ta rk t 
uppflikade sjöar, Krokvattnen, i e tt område med 
svärm ar av höga m oränryggar och kullar. Det ä r det 
ostligaste m oränlandskapet av den hä r typen i länet.

Rickleån  h a r på sträckan m ellan kraftverken i 
Alglund och vid Robertsfors e tt flertal långa forsar, 
som är u tm ärk ta  miljöer för öring. H är finns de 
högsta kända tä the te rna  på öringungar i länet. Men 
det saknas ännu fiskvägar förbi dam m arna i Ro
bertsfors. Havsvandrande öring kan inte gå upp och 
leka. Därför förekommer enbart sta tionär öring på 
denna sträcka.

Nedströms Robertsfors ä r Rickleån opåverkad av 
vattenkraftutbyggnader. Den är inte heller flottleds-

rensad på denna sträcka, vilket ä r unikt. Alla vat
tendrag  nedanför fjällen h a r  på olika sä tt å tgärdats 
och stenrensats för a tt  flottningen skulle gå bättre. I 
denna del av Rickleån kan m an se hu r gott om sten 
det finns i ström fåran på e tt vattendrag som inte 
flottningsrensats. Bakom alla stenar finns stånd
platser för öring.

Äströmforsen uppström s Laxbacken är n a tu rre 
servat sedan 1984. På en holme i forsen växer det gul 
svärdslilja på en nordlig utpost. Ån bildar vid utlop
pet i Bottenviken Nättingforsen. Norr om m ynning
en ligger Klubben, en långsträckt udde u t i havet 
med hällm arker, sandstränder i v ikarna och orörd 
barrskog.
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Byske älv ä r en av de största  skogsälvarna. Vid 
mynningen i Byske finns långa fina sandstränder 
och i älvens nedre lopp m ånga långsträckta forsar. 
Vid Fällfors m öter älvens m äktigaste fors och nedan
för denna h a r älven e tt meanderlopp med höga nipor. 
Uppström s forsen bildar älven också några vackra 
m eanderbågar och spår av äldre lopp finns i form av 
korvsjöar. M aravältan strax nedanför forsen är en 
30-40 m eter djup aktiv ravin som m ynnar i älven. E tt 
litet källflöde på bottnen för m aterialet från ravinen 
u t i älven. Ravinen saknar växtlighet. På M aranäsen 
växer nu tä t  lövskog. Den sällsynta röda trolldruvan 
växer i området. N äset var ännu på 1950-talet slåt- 
term ark, där det stod glest med gråal ungefär som på 
slå tterm arkerna vid nedre delen av Öre älv.

Uppström s Fällfors blir dalgången m era m arke
rad. I Aselet vid HK finns e tt un ik t inlandsdelta där 
älven bildar e tt s ta rk t förgrenat lopp. På holm arna i 
deltat som tidigare varit s lå tterm ark  växer lövsnår 
där det finns gott om liljekonvalj. Ä ngsruta ä r  också 
vanlig i deltat. Den förekommer i övre N orrland 
sällsynt på en del älvstränder. Vissa holm ar och

stränder hålls natu rlig t öppna genom a tt  det ä r 
isgång i älven, och då hyvlar isen bort m er högvuxen 
växtlighet.

Högre upp bildar älven omväxlande långa sel och 
forsar. Vid Kaxfallet uppström s M yrheden ha r älven 
e tt v ildm arksartat lopp och ä r omgiven av klippor. 
Byske älv faller inom länet 297 m eter och är därför 
rik  på forsar.

Aby älv rinner upp strax  norr om Arvidsjaur i 
Norrbottens län. Den h a r e tt mycket sm alt tillrin- 
ningsområde och omgivande terräng  ä r påfallande 
flack. Vid länsgränsen sex mil från kusten  ligger 
dalbottnen på 300 m höjd, vilket inte h a r någon 
m otsvarighet bland andra norrlandsälvar. Dess ne
dre lopp ä r därför mycket rik t på forsar. S tränder
na ä r vid dessa örtrika med a rte r som brudborste, 
skogsnäva och fjällskära. Åby älv är en av de a rtr i
kaste skogsälvarna. Sällsynta växter är örnbräken, 
notblom ster och älvstarr.

I älven finns en älvsegen stam  av lax, eftersom 
det är den enda älv där u tsä ttn ing  inte skett av 
laxsmolt från andra älvar.

Fällfors, Byske älv.

24



Stor älvar

De stora älvarna kommer från nordväst. De h a r sina 
källor väster om fjällens huvudkedja och löper i 
djupa genom brottsdalar genom dessa. Älvarnas lopp 
är äldre än fjällen och det m est tidlösa inslaget i 
landskapet.

En fri storälv med källor i fjällen h a r en karak 
täristisk  växling i vattenföring över året. Högst är 
va ttne t under fjällfloden veckorna fore midsommar 
då all snö sm älter i fjällen och lägst på vårvintern. 
Högsta högvatten är för Vindelälven 1500 m3/sek och 
lägsta lågvatten 15 m3/sek. Under fjällfloden går det 
hundra gånger m er vatten  i älven än n ä r den är som 
lägst. D etta ger en för älvstränderna typisk zonering 
av växtligheten. Särskilt vid forsarna är den mycket 
artrik . Ä lvstränder hör till de artrikaste  växtsam 
hällen som finns i vårt land.

Ångermanälven, som h ar delar av sina källflöden 
i länet, Ume älv och Skellefte älv ä r  reglerade med 
kraftverksm agasin efter kraftverksm agasin och 
kraftverk i trappstegen mellan dessa. Deras prägel 
av fria naturliga vattendrag ä r helt borta. Deras 
biflöden därem ot är fria och m ånga av dessa ha r en 
särskilt värdefull natur.

Vindelälven ä r den enda fria av storälvarna. U n
der 1960-talets sista å r  var Vindelälvens fram tid en 
av de stora sam hällsfrågorna. Skulle den få förbli 
obunden eller skulle också den exploateras för vat
tenkraft? Våren 1970 bestäm de regeringen a tt  Vin
delälven skulle förbli fri. Med jäm na m ellanrum  har 
sedan länspolitiker stä llt sig upp och sagt a tt  Vindel
älven skall byggas ut. Det ger arbete. Men med åren 
ha r rösterna blivit allt svagare och nu ha r de tystnat.

I ström m ar och forsar finns öring och harr. Havs
öring och lax vandrar upp från havet för a tt  leka i 
älvarnas ström m ande vatten. N är en älv exploateras 
för vattenkraft försvinner den a rtrika  växtligheten 
vid stränderna liksom öring, h a rr  sam t havsvand- 
rande öring och lax.

Rimfrostbjörk vid Vindel forsarna.

V indelälven
Vindelälven h a r sina källor i gränsfjällen mot Norge 
söder om Nasafjäll 45 mil från kusten.

Upp genom skogslandet bildar älven m ilslånga 
sel i omväxling med forsar och stryckor. Vid selen
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ligger byarna, som oftast har nam n på sel, från 
Rödåsel till Kraddsele. Även om vattenytan  i selen 
ser u t a tt  ligga plant lu ta r den någon m eter per mil.

Vid Vännäs tre  mil från kusten rinner den in i den 
dubbelt så stora Ume älv och är om m an så vill Ume 
älvs största  biflöde.

De första forsarna, Vännforsen och Långforsen, 
möter någon mil upp från älvmötet. Det är de sydli
gaste av vattenregleringar opåverkade forsarna i en 
storälv i landet. I raviner med källflöden och små- 
bäckar nära  älven växer på m ånga ställen utm ed de 
nedre delarna av älven den sällsynta älvstarren. 
Vännforsen är sedan 1978 naturreservat.

Vid nedre delen av Vindelälven finns mycket 
välutbildade terrass- och niplandskap.

Krycklan, e tt biflöde, m ynnar vid Överrödå. Den 
ha r högre upp i sitt lopp vid Hägglund skurit sig ner

i lösa avlagringar och bildat en 40-50 m eter djup 
ravin med höga nipor och sidoraviner. Sidorna sak
nar växtlighet.

Utmed vattendraget på bottnen av ravinen växer 
en bård av lövträd, björk, gråal och viden. H är finns 
också för trak ten  ovanliga växter som älvtolta och 
polarull. Krycklan är det ståtligaste exemplet på 
aktiv ravinbildning i länet.

Forsarna vid Vindeln  ä r m äktiga. H är finns fina 
stigar utm ed stränderna och en hängbro över fors
nacken. På förvinterns kalla k lara  dagar, då forsen 
ännu går öppen, stiger forsröken i slingor. Forsarna 
vid Vindeln är sedan 1982 naturreservat.

Mårdseleforsen på gränsen till Lappland är 
s ta rk t förgrenad med ett fyrtiotal öar. De är förbund
na med hängbroar och spänger. H är kan m an vandra 
omkring ute i själva forsen. På holm arna i forsen och

Vid Mårdseleforsen finns ett fyrtiotal öar förbundna med hängbroar och spänger. H är kan m an vandra omkring ute i själva forsen. 
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Kanelros vid Vindel-Storforsen.

utm ed stränderna är skogen urskogsartad. I början 
på juli blommar kanelrosen i örtrika strandsnår.

Forsen h a r genom århundradena fly ttat sig i sid
led. På baksidan från Vindelälvsvägen räk n a t finns 
stora hällar, m jukt formade av vattenslipning och 
enstaka jättegrytor.

Vid Vormforsen ta r  älven e tt steg nerå t över klip
por av grovkornig revsundsgranit. U nder forsen är 
en rund vak med öppet vatten  hela vintern. Annars 
brukar det m est ligga skrovlig is över forsarna. 
S tränderna ä r storblockiga och tallurskogen på äl
vens ostsida sträcker sig uppfor dalsidan. Det är e tt 
av de få ställen i Vindelälvens dalgång där det ännu 
finns något kvar av den gamla skogen, som för bara 
några århundraden sedan klädde hela älvdalen.

Vid Vindelgransele ligger Storforsen. H är har 
älven e tt grenigt lopp över mörka bergarter av vulka
niskt ursprung. De öppna stränderna och strandsnå
ren är rika på växter. H är växer sällsynta växter som 
ängsruta, knutnarv, fågelstarr och niprör. En del 
fjällväxter följer Vindelälven ner mot kusten. Vid 
Storforsen växer fjällvedel, fjällviol, fjällskära och 
kvanne. Vindel-Storforsen är sedan 1980 na tu rre 
servat.

Mellan R åstrand och Vindelgransele finns älvens 
m est forsrika avsnitt. H är faller den 40 m eter på två 
mil i en rad långsträckta forsar som Kvarnforsen, 
Ståselforsen, Bökarforsen och Bansarforsen. Det är 
en av de bästa sträckorna för forsränning i hela 
Vindelälven.

27



På sam m a sträcka h a r älven för tusentals år 
sedan haft e tt nordvästligare lopp. Det börjar i den 
nästan  m ilslånga Rågoavan och kan spåras i form av 
några sellika sjöar. Vid Hällbergsträsk har den stör
ta t  ner i en djup klyfta där H ällbergsträsket nu 
ligger. Om detta  m inner e tt num era dött fall.

Vid Sandsele uppström s broarna över Vindeläl- 
ven ligger Sandsele for sen. Utmed stränderna finns i 
forsens nedre del vackra hällar. Den är uppsplittrad 
i e tt förgrenat lopp med e tt antal holm ar klädda med 
naturskog ute i forsen. Sandseleforsen är sedan 1982 
naturreservat.

Sorsele ligger vid e tt sel i älven där de låga ra- 
n ingarna tidigare u tnyttjades för slåtter. Upp
ströms ligger Nedre G autsträsket. U t mot stranden 
på den sida där Laisälven m ynnar finns långa sand
stränder med strandråg. Den upptäcktes hä r av 
Göran W ahlenberg, en av det tidiga 1800-talets sto
ra  naturforskare. Det var den första kända växtplat- 
sen i inlandet för denna havsstrandväxt. Fyndet 
publicerades i Flora Lapponica, som utkom 1812.

Laisälven, som är Vindelälvens största  biflöde, 
h a r i sitt nedre lopp i länet en vildm arksartad prägel. 
Den bildar här en rad  forsar över fast berg som

Hällforsen, Trollforsen, Vitforsen och Kvarnforsen. I 
forsarna finns långa, mycket välbyggda kistor av 
huggen sten från  flottartiden. Utmed stränderna och 
i strandsnåren  finns västliga utposter för ängsruta 
vid Noisorselet och örnbräken vid Kvarnforsen. H är 
finns också a rte r som nordisk storm hatt, to lta och 
röda vinbär. F rån  en väg som löper utm ed älvens 
nordsida finns stigar med vägvisning till forsarna.

Storvindeln  ä r den största sjön i Vindelälven. 
Sjön ligger i övergången mellan skogsland och för
fjäll. Den är fem mil lång, smal och fjordlik. U t mot 
sjön bildar kan ten  på den ostligaste berggrunds- 
packen i fjällkedjan höga branter. Jipm okens lodrä
ta  b ran t på sydvästsidan av sjön ä r sju kilometer 
lång och 100 till 150 m eter hög. Under bran terna 
ligger det block stora som flervåningshus.

På nordostsidan om sjön finns hela serier med 
branter. M ånga av dessa med en rik  växtlighet, som 
ä r typisk för sydväxtberg.

F rån  Hemfjäll ä r  u tsik ten  över sjön inram ad av 
b ran ter särskilt storslagen.

Storvindeln är den enda storamplitudsjön som 
inte exploaterats för vattenkraft. Den naturliga väx
lingen i va ttenstånd  över å re t ä r nästan  fyra meter.

Det ger mycket breda välzone- 
rade stränder med en rik  växt
lighet. På sjöns stränder finns 
bl.a. den sällsynta jäm tlands- 
maskrosen, som genom exploa
teringen av alla storälvarna sö
der om Vindelälven blivit ännu 
sällsyntare.

I sjön finns en för landet 
unik fisk, storskallelöja, en sik
a rt som förutom här förekom
mer i nordryska sjöar.

Vitforsen, Laisälven.



Fria biflöden och källflöden till exploaterade älvar

De fria biflödena till de exploaterade älvarna är 
mycket viktiga och annorlunda inslag i barrskogs
landskapen.

För fisket ä r de särskilt betydelsefulla efter det 
a tt  huvudälven exploaterats. De kan i vissa fall 
fungera som reproduktionsom råden för öring, och i 
fjällen också röding, som på så sä tt också kan fortle
va i reglerade sjöar och kraftverksm agasin. De små 
vattendragen blir också i sådana trak te r viktiga 
ström fiskevatten. Flodpärlm ussla finns i en del av 
dessa biflöden i starka  reproducerade bestånd. De är 
också i en del fall viktiga upphållsom råden för u tter. 
Det är också i de små vattendragen som bävern 
främ st uppehåller sig.

I det ofta artfattiga  skogslandet bildar va ttendra
gen och dess omgivningar artrikare  stråk. I s trand 
snår finns högvuxna örter. Skogen är ofta m era 
reslig. Utm ed stränderna finns ofta videsnår särskilt 
på sträckor där de ha r e tt stilla lopp. Dessa videsnår 
ä r  viktiga vinterbeten för älg.

Aven om m an inte är fiskare ä r  det spännande 
och omväxlande a tt  vandra en sträcka utm ed e tt litet 
vattendrag. Det växlar kanske m ellan sm åforsar och 
lugnvatten. I strandsnåren  kan m an h itta  arte r som 
tolta, brudborste och kanske fjällskära. S tenarna är 
klädda med en mosspäls.

Gide älvs översta  lopp
Gigån utgör Gide älvs övre lopp och har sina källor 
på Stöttingfjället vid Hacksjö. Den ä r fri u tan  vatten
kraftutbyggnader uppström s Skinnmuddselets reg- 
leringsmagasin. Ån ä r på denna sträcka rik på for
sar. Nedströms Yxsjö rinner den genom e tt komplex 
med våtm arker. Utmed ån ligger stora åm ader som 
tidigare u tny ttja ts för slåtter. Runt den h å rt dikade 
Basarm yran h a r den e tt spakt lopp och är fågelrik.

  o

B iflöden  till A ngerm anälven
Vojmån ä r inte utbyggd med kraftverk på sträckan 
mellan Vojmsjön och Vojmå kraftverk nä ra  utloppet 
i Volgsjön. Men genom a tt  Vojmsjön ä r h å rt reglerad 
med å tta  m eters am plitud ha r inte ån på denna 
sträcka en naturlig  variation i vattenforing över 
året. Fjällfloden hålls inne genom a tt  den reglerade 
Vojmsjön då fylls. V attnet tappas i stället under 
v intern då vattenföringen ä r högre än vad som är 
naturligt. Den ä r ändå, efter den helt fria Vindel- 
älven, det enda större vattendraget i in landet med 
liten påverkan. Än bildar en rad  långa forsar och 
ström mar. Den hyser bra bestånd av strömlevande 
fisk, h a rr  och öring. Fisket efter h a rr  ä r  e tt av de 
bästa i landet. S trandsnåren ha r en rik växtlighet.

I Vojmsjön finns det fortfarande trots den hårda 
regleringen kvar storöring. Det beror på a tt  den 
u tny ttja r sjöns biflöden för a tt  leka. Uppströms 
Vojmsjön är ån helt fri och h a r mycket höga n a tu r
värden.

Torv sjöån m ynnar i Ångermanälvens huvudgren. 
Nedre delen av ån bildar en räcka med forsar. I 
anslutning till Torvsjön ligger en välutbildad ru ll
stensås. Den bildar uddar och långsträckta åsryggar 
som öar ute i sjön. N ära sjön ligger Torvsjö kvarnar 
i e tt litet biflöde.

Laxbäcken m ynnar i Malgomaj. Den a w a ttn a r  
stora delar av de terrängtäckande m yrarna på Blaik- 
fjällets nordvästsida. Sjöar saknas i systemet. Den 
rinner genom e tt område där berggrunden delvis 
består av kalkrik  alunskiffer. En del av biflödena har 
grävt u t djupa raviner där de faller ner för Blaik- 
fjällsplatåns sida. Utmed bäckens nedre del finns 
strandängar där växtligheten är rik med a rte r som 
röda vinbär, vitsippa och nordisk storm hatt. Vid 
bäcken finns den sällsynta älvtoltan på en unikt 
västlig växtplats.
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M arsån a w a ttn a r  M arssjöarna, som ligger under 
M arsfjället. Ån har e tt snabbt lopp med m ånga for
sar. Den rinner genom Fatsjön, vid vars stränder 
Q äll växten smal viva finns. Nedströms sjön bildar ån 
forsar över ka lt berg och det finns rika strandsnår 
vid ån där det växer tibast, kanelros, röda vinbär och 
nordisk storm hatt sam t niprör, som är en hotad 
växtart.

Uppström s Fatsjön finns uteslutande öring och 
röding i ån, m en i sjön finns också abborre och en 
västlig utpost för mört.

Fiskonbäcken kommer från N orra Borgafjällets 
nordsluttn ingar och rinner till Kultsjön. På dalsidan 
nere i fjällbarrskogen bildar den Fiskonfallet med en 
fallhöjd på omkring trettio  m eter. Fallet ä r e tt av 
turistm ålen i Saxnäs. Fiskonfallet ä r det största 
vattenfallet som finns nere i någon av de stora dal
gångarna i fjällen i länet.

Bergvattsån  rinner i omvänd rik tn ing i s itt ne
dersta lopp och mot väster, vilket ä r  ovanligt bland 
vatttendragen eftersom landskapet i stort faller mot 
öster. Ån m ynnar i Ormsjön, som ingår i Ånger
m anälvens vattensystem . Den h a r e tt flackt lopp 
med sjöar och sel. Niprör, e tt ho tat skogsgräs, före
kommer allm änt utm ed ån. I ån h a r flodkräfta plan
tera ts  och den bildar bestånd. E tt biflöde är Fjällån 
som a w a ttn a r  Blaikfjällets sydöstra delar.

Stutvattsbäcken  och Västvattsbäcken avvattnar 
stora delar av Blaikfjällets m yrtäckta slu ttn ingar 
mot sydväst. De faller u t i Ormsjöns västra  del bara 
några hundra m eter från  varandra. S trax ovanför 
vägen till Borgafjäll bildar båda bäckarna ståtliga 
vattenfall. Tidigare när båda bäckarna flottades var 
de helt överbyggda. Den ena forsen med träkon
struktioner och den andra med en stålränna. Över
byggnaderna togs bort i början på 1970-talet när 
flottningen upphört. Då kom det fram  två mycket 
vackra vattenfall, som ä r a ttrak tiva  besöksmål.

B iflöd en  till Um e älv
Gardsjöbäcken faller 150 m eter på en drygt två kilo
m eter lång sträcka där den forsar ner för Ume älvs 
dalsida strax  nedström s Slussfors. Bäcken h a r på

denna sträcka en vildm arksartad prägel och omges 
delvis av hällm arker med m artallar och lavar på 
klipporna. Högre upp i system et ligger några stora 
sjöar, Gardsjön och Kroksjön, i e tt område med kullig 
morän, som ger sjöarna en rikedom på öar. Dessa är 
klädda med fjällnära opåverkad granskog, och ger 
landskapet en ovanlig prägel.

Gunnarbäcken bildar e tt förhållandevis stort va t
tensystem . En av sjöarna i systemet, Skirträsket, är 
av särskilt intresse. Den ligger i e tt område med 
basiska vulkaniter och h a r  e tt mycket litet tillrin- 
ningsområde. Sjön h a r för skogslandet ovanligt k lart 
vatten  och dess siktdjup ä r 11,5 meter. V attnet har 
hög kalcium halt och e tt pH på 7.7. I sjön finns e tt 
m indre bestånd av storröding.

Paubäcken h a r blivit välkänd genom a tt  den nyli
gen hotades av vattenkraftexploatering. Den bildar 
långa forssträckor med en fallhöjd på 160 meter. 
Bäcknaturen ä r rik. Utmed stränderna förekommer 
för trak ten  ovanliga växter som olvon, brakved, tolta 
och liljekonvalj. U ttern  u tny ttja r bäcken. I anslu t
ning till Paubäcken finns storslagna system av över- 
silningsdiken för a tt  leda vatten  till m yrar i omgiv
ningen.

Rusbäcken  avvattnar Rusträsket, vilken är en av 
de största  sjöarna i Ume älvs vattensystem  öster om 
fjäll randen. Den var tidigare h å rt rensad. Under 
1980-talets senare del ha r om fattande arbeten u t
förts med a tt  återföra stora m ängder upprensad sten 
i bäcken. Nu h ar den därför på nytt en naturlig  
prägel. Den h a r e tt kort och b ran t lopp med m ånga 
forsar.

B iflöden  till Sk ellefte  älv
M alån  ä r Skellefte älvs största  biflöde. Den ha r e tt 
lagstadgat skydd mot vattenkraftutbyggnader i n a
turresurslagen. Ån är sjörik. Stora sjöar ä r  Malå- 
trä sk  och Stora Skäppträsk i de övre delarna och 
M ensträsket, Stora Kvammarn och Norsjön i de 
nedre delarna. M alåträsket ha r sandstränder där 
det växer en för trak ten  ovanlig vattenväxt, strand
pryl.

Vid Storforsen på gränsen mellan M alå och Nor- 
sjö kom muner forsar den genom en kanjon av ytvul-
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kaniter. Växtligheten vid ån är särskilt på kalkgyn- 
nade sträckor, som inom natu rreservate t vid Stor
forsen, rik  med för trak ten  ovanliga a rte r som pors, 
brakved, fjällruta, ängsru ta och örnbräken. Storfor
sen är sedan 1992 skyddad som naturreservat.

U tter och flodpärlm ussla finns i M alåns vatten 
system.

Petikån  rinner upp i trak ten  av G lom m ersträsk i 
N orrbotten och faller u t i Skellefte älv vid Petiknäs. 
Den ha r e tt flackt lopp med några koncentrerade 
forssträckor. Utmed ån ligger ålderdomliga ku ltu r
landskap. Vid R örträsk finns silängar där vattnet 
från en sjö på andra sidan ån leddes i en akvedukt 
över ån till de ängar som skulle översilas. Vid Svan
sele finns dam m ängar som sedan 1970 vårdas som 
natu rreservat med årliga överdäm ningar vintertid. 
På änget finns e tt 50-tal lador. De som s tå r u te på

änget ä r  undertim rade så a tt  vattnet, n ä r änget 
däms på hösten, inte skall blöta ner höet i ladorna. 
Dammen töms under försommaren och fräken, hög
vuxna s ta rra rte r  sam t gräs som brunrör och m adrör 
växer i höjden.

Dämningen vintertid  ger en ökad höproduktion 
dels genom a tt  näring tillförs växtligheten dels ge
nom a tt  vide och en del vitmossor i bottenskiktet slås 
u t m edan högvuxna sta rra rte r  och sjöfräken gynnas.

Karsbäcken bildar höga vattenfall och forsar där 
den före utloppet ju s t nedströms Finnfors kraftverk 
faller u t i Skellefte älv. Fallen är lä tta  a tt  nå från en 
väg som löper längs med dalsidan. V attendraget är 
sjörikt. Ute i sjöarna Storträsket, Inre-Långträsket 
och Tvärträsket löper en m äktig rullstensås, Nora- 
kammen, i sjöarnas längdriktning. Den bildar långa 
åsryggar eller stråk  av öar.

M alåns kanjon vid Storforsen i ytvulkaniten.
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Landskap med tallurskog i Björnlandets nationalpark.

Skogs- och myrlandet,
Innanför de bottniska kustslä tterna  vidtar e tt sm alt 
bälte där landskapet är m era brutet, men det över
går snart i e tt flackt skogs- och m yrland över vilket 
fria skogsberg höjer sig. Berggrunden består m est av 
granit och gnejs.

Svenonius som 1888 skrev om Storforsen i Öre älv 
(se sid 22) fortsätter i samm a text:

”En ganska karaktäristisk del afVesterbotten får  
man tillfälle a tt se, ifall man efter besöket vid Storfor

sen fortsätter till Lycksele. Vägen går dels efter älf- 
ven, dels på så kallade trävägar öfver de ofantliga 
myrmarkerna. ”

I en fotnot näm ner han a tt  ”inom länet hållas 
dessa trävägar eller de spångade vägarne öfver my- 
rarne i synnerligen godt skick. —  Det är ej fjällandet 
man på denna vandring får skåda, utan det a f  jord- 
täckta ofta odlingsbara höjder och kollosala myrar 
uppfylda skogslandet.”
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På höjderna är m oräntäcket finkornigare och ris
ken för frost mindre. I skogslandet ligger därför 
byarna uppe på höjderna och på Svenonius tid  f a n n s  
behov av a tt  odla upp m era m ark. En del av ku ltu r
m arkerna vid byarna i skogslandet hävdas nu med 
stöd av statliga medel. Men hävden har också upp
hört på m ånga platser. Liksom för Bjuröklubb gäller 
hä r a tt  före och efter ku lturen  kommer naturen.

Skogen var före skogsbrukets tid  präglad av 
skogsbränder. Virket var u tan  värde. Linné skriver i 
sin Lappländska resa 1732 när han färdas utm ed 
Ju k tån  ”Stora skogarna stå öde och fåfänga, ty ingen 
behöver timret, vilket faller omkull och ruttnar bort.” 

Stora b randår i lappm arkerna var några av åren 
på 1660-talet och 1831, som var det sista  stora brand
året. J.W. Zetterstedt skriver i ”Resa genom Umeå 
Lappm arker i Västerbottens län, 1832: ”Förledne 
sommar vore härstädes menniskorne i öster och väs
ter sysselsatte med att släcka skogseldar. Det var då 
en ovanligt stark torrka: eldarna spridde sig otroligt 
hastigt,— . Röken stod som ett tjockt moln öfver hela 
södra Lappm arken.”

N aturlig t ä r det blixten som tänder skogen. Men 
n är m änniskor färdades i dessa trak ten  kan skogsel
den också ha spritts från eldar där m an rasta t.

Tallen med sin tjocka skorpbark och sin högt 
ansatta  krona överlever ofta bränderna. Tallen kan 
om den får vara i fred bli mycket gammal. Fem hund
raåriga träd  är inte ovanliga i urskogsartad skog. 
Men den kan bli upp mot 800 år. Äldst blir träd  som 
växer på m ager mark.

Granen därem ot bränns för det m esta ihjäl. Efter 
skogsbranden kom det snabbt björk, sälg, al och tall. 
Under lövskogen kom långsam t granen upp och tog 
efter något århundrade över. Det fanns gott om döda 
och döende lövträd i äldre lövbrännor. I den döda 
veden levde vedinsekter som num era är mycket säll
synta. Den vitryggiga hackspetten var också beroen
de av sådana lövbrännor och är nu försvunnen från 
våra delar av landet.

Mellan 60% och 70% av landskapets skogar 
brann någon gång varje eller vartannat århundrade. 
Men skog på fuktig m ark eller omgiven av m yrar 
eller vatten  brann inte. H är utvecklades naturlig t

gamla granskogar där träden  är lavklädda och där 
det finns gott om döda träd  och kullfallna döda 
stam m ar. I dessa brandrefuger finns m ånga av 
skogslandets sällsyntaste vedinsekter som den stör
re barkplattbaggen (som nu bara är känd från ett 
fåtal platser) och de sällsyntaste vedsvam parna som 
ostticka, rynkskinn och taigaskinn. Dessa arte r har 
under senare å r  rönt stor uppm ärksam het.

Nuförtiden är nästan  all skog brukad och s a k n a r  
naturskogens mångfald. Skogarna är genomdragna 
av e tt tä t t  n ä t av skogsbilvägar. Kärr, sm åm yrar och 
sumpskog har i stor om fattning dikats. Kvar som 
urskogartad skog finns en halv procent av all skog 
öster om de fjällnära skogarna. Dessa finns till större 
delen i reservat av olika slag.

Norm alt upp tar m yrarna 20 till 30 % -  och i vissa 
trak te r till och med hälften -  av landskapet. De 
består oftast av sträng- och flarkm yrar. S trängar av 
ris, myrtuvor, s ta rr  eller gräs bildar e tt nätverk 
vinkelrätt mot myrens lutning. S trängarna dämmer 
och m ellan dem ä r det blötare partier eller vatten- 
fyllda flarkar som har dybotten och saknar e tt slutet 
växttäcke.

Det finns m yrar av varierande rikhet. De flesta är 
fattiga med vitmossor, ris, s ta rr  och tuvull. Många 
av dessa är bra hjortronm yrar. Men på de rikare 
m yrarna i trak te r med kalkhaltig berggrund f i n n s 
orkidéer och en del sällsynta m yrväxter och det är 
brunmossor i bottnen. I k ä rr  där järnockra fälls u t u r 
källvatten finns ibland den sällsynta myrbräckan, 
som h ar flera växtplatser på Stöttingfjället.

De stora och blötaste m yrarna är rikast på våt- 
m arksfåglar som sädgäss, sångsvan, trana , smal- 
näbbad sim snäppa, som finns i gölar och vattenfyll- 
da flarkar och sällsynta vadare som dvärgbeckasin 
och myr snäppa.

De stora m yrarna är för det m esta opåverkade av 
dikningar. M edan m indre kärr och m yrar ofta dikats 
under sen tid för a tt  få m er skog.

På det fåtal p latser där det finns kalk i berggrun
den finns rikare skogar med högörter och växter som 
norna, guckusko, nattviol och m ånga fler.

Torsmyran ligger fem km nordost om Nordmaling 
och gränsar till E4. Myren är 700 ha stor och utgörs
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till stor del av biandm yr med mosseöar av rostvit
mossa. På den östra delen finns e tt område med gölar 
och dråg. En fjärdedel av myren upptas av något 
tiotal m er eller m indre välutbildade mossar. Termen 
mosse används för m yrar eller delar av av m yrar som 
vuxit i höjden så mycket genom torvbildning, a tt  den 
enbart försörjs av nederbördsvatten. Bland dessa 
större mosseöar på Torsmyran finns en 5 ha stor 
excentrisk högmosse, vilken är en av de nordligaste 
i landet. Tuvorna på denna består rostvitm ossa och 
tallvitm ossa och i höljorna växer tuvsäv och ullvit
mossa.

På m osseplanet växer glest med m artall som på 
m ossekanten tä tn a r  till gles skog. Mosselaggen be
s tå r av blöta k ä rr  med ängsull och tråd sta rr. Bland 
fåglarna på Torsmyran kan näm nas smålom och 
ljungpipare.

Långrumpskogen ä r en som natu rreservat sedan 
1986 skyddad urskog söder om Öre älv vid Torrböle. 
Den ”upptäcktes” först i slu tet av 1970-talet och är 
en av de finaste urskogarna i Västerbottens kust
land.

Den ligger i övergången m ellan de områden om
kring Öre älv som är täckta med älv- och fjärdavlag- 
ringar från  den tid då om rådet låg under havet och 
omkringliggande m oränlandskap. Mellan lång
sträckta låga m oränryggar -  drum liner -  ligger blöt
are mark. M oränryggarna är klädda med ståtlig  
tallskog och mellan dessa är öppna m yrar eller 
sumpgranskog, där de äldsta g ranarna är omkring 
300 år gamla.

Balberget reser sig som en bastion i vägens för
längning n ä r m an närm ar sig Bjurholm. Delar av 
berget ä r  sedan 1970 skyddat som naturreservat. 
Det ha r höga b ran ter u t mot söder och når nästan  
500 m.ö.h. Berget består av gabbro, en basisk berg
a rt som ger förutsättn ingar för en rik  sydbergsflora. 
U nder bran ten  finns växter som getram s, slåtter- 
fibbla, örnbräken, nattviol och olvon. H är växer ock
så hasseln på sin nordligaste växtplats i landet. I 
b ran terna  finns också fjällarter som fjällnejlika, blå- 
gröe och fjällhällebräken.

F rån  berget, dit det går en m arkerad stig, har 
m an en fin u tsik t över det omgivande landskapet.

Långrumpskogen.

Vid Orrböle utanför Vännäs finns e tt berg med rik 
växtlighet. Berggrunden består av kalkrika grönste
nar och slu ttn ingarna gynnas av rörligt vatten. I den 
granskogsklädda sluttningen växer för trak ten  
ovanliga växter som blåsippa, trolldruva, underviol, 
norna och guckusko. I den kraftledning som skär 
över berget växer det mycket rikligt med slåtterfibb- 
la. Uppe på berget finns partier med gräsrik  tallskog. 
H är finns det också gott om nattviol.

Skatan  ä r en rullstensås som sträcker sig fyra 
kilom eter i nordlig rik tn ing u t över sjön A m träsket
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och fortsätter mot nordväst över Abborrträsket. 
A m träsket ä r  en sjö med m ånga och långa sand
stränder. Skärträsken  och B låtjärnarna längre i sö
der är åsgropar i anslutning till åsen. Söder om dessa 
sjöar ligger Skatanheden, e tt 3 kilom eter långt och 
1,5 kilom eter b rett deltaplan. Åsen fortsätter sedan 
mot söder m indre fram trädande och med avbrott ner 
till Hjuken där den bildar de ståtliga Hjukenåsarna, 
som sedan 1974 är skyddade som naturreservat. 
Åsarna vid Skatan och Hjuken ä r bland de bäst 
utbildade i länet.

I om rådet finns också stora områden med sanddy
ner som nu är skogsklädda från den tid då havet 
nådde upp till dessa trak te r och kanten  på inlandsis
en. Den största  dynen ä r Juvikskam m en på Abborr- 
träskets nordvästra strand. Den är två kilometer 
lång och tio m eter hög.

Om rådet ä r  k lä tt med tallskog, som på några 
m indre om råden på Skatan och vid B låtjärnarna 
fortfarande ha r kvar sin orörda prägel. På Skär- 
träskbergets topplatå finns också den gamla skogen, 
som h är är granskogsdominerad, kvar. Dessa gamla 
skogar ä r dom änreservat.

Åsarna ä r bildade av den isälv som följde Vindel- 
älvsdalen och h a r fyllt upp den gam la dalgången 
med enorm a m ängder isälvsm aterial. D etta har 
gjort a tt Vindelälven m ellan Åmsele och Hällnäs fick 
söka sig e tt annat lopp än den hade före istiderna.

Jättungm yran  i trak ten  av Å sträsk är en myr 
med mycket välutbildade flark- och gölkomplex, som 
saknar m otsvarighet i sin region. Myrvidden täcks 
av e tt mot väster m era storm askigt system av gan
ska höga breda strängar, som är bevuxna med tall. 
Mellan dessa ligger stora flarkgölar, med utströdda 
tuvor. Mot öster ligger strängarna  allt tä ta re  och 
gölarna e rsä tts  av m jukm attor eller lösbottnar. I 
myrens u tkan ter finns andra typer av strängflark- 
m yrar. Stora områden med sumpskog finns i anslu t
ning till myren och mot M örttjärn rikare kärrsnår 
med odonvide och kärrnycklar.

Vitbergen ä r  e tt större bergsmassiv inte långt 
från  K alvträsk vid Sävaråns källflöden. Det ligger i 
den vågiga bergkullterrängen. Höjden varierar mel
lan 300 och 490 meter. Den omväxlande topografin

ger förutsättn ingar för en rad  olika typer av växtlig
het och skog, som är ringa påverkade av ingrepp. 
U nder de sista årtiondena på 1800-talet förekom 
dock avverkning av grovskog, m est tall. Gammal 
grov tallskog finns därför endast kvar på m indre 
om råden som norr om m yrarna i Holmtjärnliden. 
Skogarna är mycket sta rk t påverkade av skogsbrän
der. Sedan 1750 h a r å tta  skogsbränder, den senaste 
1901, förekommit i området. Stora delar av skogarna 
består därför av drygt hundraåriga brännor, som 
ännu h a r e tt stort inslag av björk och asp. Sådana 
ostörda skogar är nuförtiden mycket ovanliga. Vit
bergen, 900 ha, h a r under 1994 skyddats som n a tu r
reservat.

Kalkstenstjärn  ligger två kilom eter norr om Kle- 
m ensnäs utanför Skellefteå. Omgivningar ä r  kalk- 
gynnade och består av sumpskog och myr, varav 
stora delar varit uppodlade för a tt  sedan några å rti
onden tillbaka ha övergivits. I e tt område med sum p
skog av tall växer e tt mycket stort bestånd av finn- 
ros, som blommar över på någon vecka i början på 
juli. Den sprider sig nu också u t över den övergivna 
myrodlingen, där det också finns gott om åkerbär. 
Finnrosen hittades här 1850 eller 1851 för första 
gången i Sverige av den dåvarande apotekaren i 
Skellefteå, M athias Dyhr. Växtlokalen finns beskri
ven av Elias Fries i Kungl. Vetenskapsakadem iens

Finnros, Kalkstenstjärn.



handlingar 1852. Sumpskogen vid K alkstenstjärn 
var länge den enda kända växtplatsen för finnros i 
landet. U nder senare tid  har arten  också h itta ts  i 
trak ten  av Boliden och på någon plats i Norrbotten. 
Finnrosen är en ta igaart med cirkum polär u tbred
ning med sina allra västligaste utposter i vårt land. 
Finnrosens växtplats vid K alkstenstjärn är sedan 
1976 skyddad som naturreservat.

Brännberget ligger tre  kilom eter sydväst om Stor- 
selet i Övre Kågedalen. Det är en lid som sträcker sig 
från rika k ä rr  i lidens nedre del upp till hällm arks- 
tallskogar högst upp. Växtligheten är s ta rk t kalk- 
präglad och mycket rik. Skogarna består delvis av 
kalkbarrskog av en artrik , fuktig typ och ha r i en 
landstudie bedömts vara bland de finaste i landet. 
H är finns rikligt med guckusko, norna, tvåblad, 
nattviol, brudsporre och grönyxne. I kanten  av k ä r
re t längst ner i sluttningen finns källor med sällsyn
ta  mossor. R ikkärr med för trak ten  sällsynta växter 
som dvärglummer, trådfräken, finbräken, gräsull, 
björnbrodd, huvudstarr och fjällskära finns i om rå
det. B rännberget är sedan 1979 skyddat som n a tu r
reservat.

Brännliden  ä r en urskog som ligger uppe på dal
sidan norr om Åselet vid Byske älv. Det är en nord
sluttning med högst upp på sluttningen granskog av 
frisk ristyp. Längre ner på sluttningen ökar inslag av 
grov tall. Det finns gott om to rrträd  i skogen, liksom 
högstubbar och lågor men också döda björkar. Sko
gen bär spår av tidigare århundradens skogsbrän
der.

Degerforsheden ligger sju kilom eter nordväst om 
Kinnbäck. Det är en tallurskog som ligger någon mil 
från kusten  och ha r därigenom e tt unikt läge. Det är 
en tallskog på h å rt svallad m orän som h ar en förhål
landevis öppen struktur. Torrträd, högstubbar och 
gamla tallågor på m arken ger prägel av urskog. 
Höga yxhuggna stubbar finns från dimensionsav- 
verkningar på 1880-talet. De ä r något av ku lturm in
nen från den första epoken av exploateringarna av 
Norrlands skogar.

Vithatten  ä r e tt berg (510 m.ö.h.) som ligger på 
gränsen till Norrbotten sydväst om M issenträsk. 
Berget reser sig över e tt flackt myr- och skogsland

skap. Sydost om berget ligger de vidsträckta Vit- 
hattsm yrarna. Stora och öppna sträng-flarkkärr 
med vidsträckta lösbottenflarkar upptar stora delar.
I dessa, där växttäcket inte är slutet, växer arte r som 
dystarr, sjöfräken, vattenklöver och kallgräs. På 
strängarna  växer m est trå d s ta rr  och tuvsäv. Det 
finns också gott om flarkgölar och sm åtjärnar. Ute 
på m yren är det också i e tt område rikligt med 
myrbräcka. De blöta flarkarna, flarkgölar och tjä r
nar lockar till sig nästan  alla myrfåglar. Vadare och 
änder finns i ovanligt tä ta  bestånd.

De öppna kärren, särskilt de med bestånd av 
trå d s ta rr  och sjöfräken, h a r tidigare b rukats för 
m yrslåtter. Om detta  m inner talrika  lador ute på 
myren.

Storåliden  ligger mellan Petiknäs och Renström. 
Dess sydvända b ran ter s lu tta r u t mot Skellefte älv. 
Berget består av kalkhaltiga vulkaniter. Det är k lä tt 
med brandpräglad brukad tallskog. Vid basen av 
berget finns källor med kalkgynnade mossor. I de 
b ran taste  delarna av berget finns klen tä t  tallskog, 
som tycks ha uppkommit efter hårda  bränder som 
dödat all skog. Den är orörd av ingrepp och är frag
m ent av en mycket ovanlig typ av urskog. I en b ran t 
finns fjällväxter, som tuvbräcka, fjällarv och blågröe 
sam t en sydlig a rt på en utpostlokal, gul fetknopp.

Kryddgrovan ligger vid väg 370 en mil väster om 
B jurträsk. Det är e tt m indre område där rörligt 
grundvatten  pressas upp mot y tan  i en tra k t med 
stora tallhedar. Blandskogen ä r högväxt och ståtlig. 
H är växer sällsynta växter rikligt som röd tro lldru
va, skuggviol och norna. Kryddgrovan är sedan 1958 
skyddad som naturreservat.

Borup och Ol-Ersaberget ligger inte långt från 
den plats där vägen till G lom m ersträsk passerar 
M alån. Flera kilom eter långa b ran ter som delvis 
innehåller u rkalk  löper på M alåns sydvästra sida. I 
anslutning till b ran terna  finns två om råden med 
urskog. I söder ligger Borup som är en ståtlig  brand
präglad tallurskog. En liten tjä rn  ligger inne i den 
gamla tallskogen. Vägen mot G lom m ersträsk går 
genom skogen nära  ena kanten. M ellan vägen och 
tjärnen  sam t i den sm ala rem san på andra sidan 
vägen finns rikare växtlighet med bl.a. norna. I
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Röd trolldruva vid Kryddgrovan.

nordväst ligger Ol-Ersaberget vars b ran ter nästan  
nå r fram till M alån. Skogen ä r urskogsartad med i 
b ran terna  e tt stort inslag av asp. F rån  k ä rr  ovanför 
b ran terna  sipprar vatten  över den delvis blottlagda 
kalkrika berggrunden. Växtligheten ä r rik  med bl.a. 
norna och andra orkidéer. I fuk tstråk  under b ran 
terna  finns taigastarr. M alån vidgar sig vid 
Ol-Ersaberget i e tt stort sel. En grusås h a r bildat 
låga långsträckta öar ute i detta.

Altarliden  ä r  e tt skogsberg u t mot Vindelälvens 
dalgång vid Rusksele. Det ha r två toppar med en 
mellanliggande platå. Den södra toppen är klädd 
med delvis grov gammal tallskog med kråkris och

ljung på m arken, som oftast bara  har e tt tu n t jord
täcke eller är ren hällm ark. I övrigt ä r bergets högre 
delar k lä tt med granurskog av blåbärstyp. Skogen är 
s ta rk t luckig och det är  gott om torrträd , högstubbar 
och lågor. H är finns de sällsynta vedsvam parna som 
ä r knutna till den h ä r typen av miljöer. På bergets 
norra och östra slu ttn ingar är skogen m era produk
tiv och yngre med inslag av grov asp och sälg. Om rå
det h a r i slu tet på 1980-talet förvärvats av sta ten  för 
naturvårdsändam ål och är sedan 1993 skyddat som 
naturreservat.

Andlösta-Sikm yran  ligger en och halv mil nord
väst om Lycksele med en y ta av 2400 ha. Genom 
myren rinner Sikbäcken. Utmed denna finns ta ll
sumpskogar. E tt vanligt inslag i myren ä r stora 
flarkgölar som däms av slingrande m ossesträngar. I 
övrigt finns flertalet av de m yrtyper som uppträder i 
dessa trak ter. S låtter har tidigare förekommit av 
högstarr- och fräkenkärr. Stora delar av m yren är 
blöt och det finns gott om vatten, vilket ger fö ru tsätt
ningar för e tt rik t fågelliv med trana, bergand, stor
spov, ljungpipare, brushane och dvärgbeckasin.

Storbacken vid Storbackssjön strax  utanför Lyck
sele ä r  en mycket rik  växtlokal. Det är e tt b ran t 
slutande skogsberg där liderna mot nordost ä r sär
skilt rika. Nedanför liden finns e tt rikkärr, igenom 
vilket en bäck rinner u t i sjön. Basiska bergarter med 
inslag av vulkaniter ä r  grunden för den rika växtlig
heten. Hela serier av rikkärr och källstråk  finns i 
liden. I anslutning till dessa växer bl.a. guckusko i 
stor mängd och finbräken. Skogen i delar av om rådet 
ä r urskogspräglad.

I kanten  på m yren finns källor och u te i kärre t 
bestånd av bladvass och ängsnycklar. Storbackssjön 
ä r en naturlig t buffrad sjö genom a tt  va ttne t h a r hög 
h a lt av basiska ämnen.

Alsberget ä r e tt av de höga skogsbergen på Stöt- 
tingljället, som den höglänta bergkullslätten mellan 
Lycksele och Vilhelmina b rukar kallas. Höjden på de 
isolerade skogsberg, som reser sig över e tt flackt 
landskap med granskog och stora m yrar, ä r  oftast 
över 600 m.ö.h. Alsberget (712 m.ö.h.) ä r det högsta 
och m est fram trädande av dessa friliggande skogs
berg.
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Sum pskog med lappranunkel i närheten av Alsberget.

Växtligheten på bergets topplatå är särpräglad 
med risig björkskog och grupper av låga av dimfrost 
och snö toppbrutna granar, som är mycket rotgrova. 
H är f i n n s  en liten förekomst av klynnetåg, en fjäll
växt. Björkskogen på Alsberget är de ostligaste före
kom sterna av skog som liknar fjällbjörksskog.

Mot söder och nordost stupar berget brant. På 
sydsidan finns i några översilade s tråk  särskilt s tå t
lig granurskog med en stor mängd kullfallna stam 
mar.

Nordost om själva berget ligger e tt svagt s lu ttan 
de område med m yrar, sumpgranskog och rena g ran

urskogar. På den del av om rådet som tidigare varit 
kronopark kan inga som helst huggningsingrepp 
spåras. Det är därför en av de m est genuina g ranur
skogar som finns i södra Lappland. Hela området 
ha r k a rak tä r av brandrefug.

Odonvide finns ofta på m yrarna och i sumpskog 
finns rika växtplatser för lappranunkel.

Alsberget och Stöttingfjället uppm ärksam m ades 
första gången av professor Rutger Sernander vid 
Uppsala universitet som 1914 hade besökt området. 
I en artikel 1922 i Skogsvårdsförbundets tidskrift 
skriver han  om skogsbergen på Stöttingfjället som 
han  kallar Arasjöfjällen. På Alsberget näm ner han 
särskilt en grankäl, på bergets sydsida med högvux
en skog och m arken full av kullfallna stam m ar, 
vilken han  tycker borde bli nationalpark. N är n a tu r
vårdsverkets nationalparksplan utarbetades 1987- 
88, dryftades nationalpark för Alsberget. Men den 
spikraka väg som går upp på berget till en tv-länk 
och m aster var e tt så störande inslag i landskapet, 
a tt  berget som helhet inte var den typ av opåverkat 
landskap som naturvårdslagen kräver, för a tt  e tt 
område skall duga som nationalpark. Dessa anlägg
n ingar tillkom under 1950- och 1960-talen innan det 
fanns en statlig  organisation för a tt  hävda natur- 
skyddsintresset. Alsberget, 2100 ha, ä r sedan 1992 
skyddat som naturreservat.

Arasjö ä r det enda större landskapsavsnitt öster 
om de fjällnära skogarna som h ar sin ursprungliga 
av skogsbruk opåverkade landskapsprägel i behåll. 
Det består av tre  friliggande skogsberg, Oxberget 
(675 m.ö.h.), delar av N orra Spettliden (699 m.ö.h.) 
och Lövträskberget (670 m.ö.h.). På topplatåerna 
fmns hällm arker med inslag av fjällväxter som rip 
bär. Skogen på dessa är gles och består av björk med 
inslag av grangrupper. En del av dessa är särskilt på 
Lövträskberget rotgrova men lågvuxna och topp
b ru tna  av dimfrost och snö. S luttn ingarna på bergen 
ä r klädda med urskogsartad granskog, som har e tt 
stort inslag av to rrträd  och lågor. De h a r överlag 
k a rak tä r av brandrefuger. Om rådet gränsar i norr 
till Stor-Arasjön. Lill-Arasjön ligger centralt i om rå
det. Mellan sjöarna fmns en stormyr, Amyran. Mel
lan Oxberget och Norra Spettliden ligger ytterligare

38



|P f j r ? TiUki t,Uk i i «; i

Myrbräcka, Blomstermyran.

några m yrar, Svartm yran, M ittim yran och Löv- 
träskm yran. På Norra Spettlidens västsida ligger en 
ovanligt s ta rk t sluttande myr, N orra Trapplidmy- 
ran. Dessa m yrar har överlag fattig växtlighet.

Arasjö, 4700 ha, ä r  under 1994 skyddat som na
turreservat. Reservatet g ränsar mot sydost till 
Gransjömyran, 2000 ha, som är en myr med m ånga 
ovanligt stora blöta partier. Där finns alla södra 
Lapplands myrfåglar. P laner finns på a tt  utvidga 
reservatet med Gransjömyran.

Blomstermyran  ligger sju kilom eter nordost om 
Järvsjö vid Stor-Djursjön. I kanten av myren går 
vägen till Baksjöberg. Den h a r tidigare u tny ttja ts för 
slåtter. Järnockra utfällningar förekommer. H är 
finns mycket stora och tä ta  bestånd av m yrbräcka, 
som när den blommar i augusti nästan  färgar myren

gul. En annan sällsynt m yrväxt som finns här är 
sumparv.

Björnlandet, 1130 ha, blev nationalpark  1991. 
Den ligger sydväst om Fredrika. Vägvisning finns 
från vägen mot Asele. Om rådet ä r  s ta rk t kuperat, 
skillnaden m ellan höjderna och dalarna ä r ofta 200 
m eter. På m ånga ställen finns också höga stup. H är 
finns en av landets bästa tallurskogar. Skogarna är 
till största delen brandpräglade och uppkom na efter 
bränder 1831. Men det finns gott om äldre ta lla r som 
överlevt både den branden och tidigare bränder. Om 
detta  m inner ä rr  efter brandskador i tallstam m arna. 
Men i skogen finns också en del m indre om råden som 
inte brunnit där den gamla granskogen ä r draperad 
av hänglavar. En väg går en bit in i parken till en 
liten sjö. Vid vägslutet börjar en stig som går genom
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Stockholmsgata.

de för Björnlandet typiska tallskogarna upp på 
Björnberget. Därifrån är u tsik ten  storslagen över 
urskogen. Men utanför nationalparken ta r  skogs
bruk med stora kalhyggen vid.

Stockholmsgata  ä r e tt gam m alt isjöavlopp från 
isdäm da sjöar några mil sydväst om Asele inte långt 
från Lakasjö. D etta avlopp m arkeras först av rull- 
stensåsar med åsgropar med sm å tjä rn ar på sidorna. 
Åsen slu tar med grova rundslipade stenar där te r
rängen plötsligt blir b ran tare  och isälven övergick i 
e tt num era ”dött vattenfall”, tjugo m eter högt. Under

fallet ligger stora m ängder med stenblock. Isälven 
ha r därefter i svaghetszoner i urberget skurit u t en 
upp till 50 m eter djup kursudal med b ran ta  väggar. 
I sidorna finns jättegry tor insvarvade. Stockholms
gata  ligger på gränsen till Ångermanland. De m est 
storslagna delarna av om rådet med de djupaste de
larna  av kursudalen ligger i vårt län. Stockholmsga
ta  är sedan 1974 skyddat som naturreservat.

Stenbithöjden  ligger två och en halv mil sydväst 
om Åsele. Det är en kuperad högplatå. Inne mellan 
höjderna ligger Stenbitsjöarna. Om rådet är k lä tt 
med urskog av gran, som ofta ä r  rik på to rrträd  och 
lågor. Om rådet är 1760 ha stort och en av de största 
urskogarna öster om det ijällnära området.

Vallsjö ligger en mil väster om Dorotea. Det är en 
av länets ståtligaste urskogar. Om rådet ä r  mångfor- 
m igt med hällm arksskogar på de bergryggar som 
löper genom området. Vid foten på en av dessa finns 
en liten tjärn. I de lägre delarna finns särskilt ståtlig 
urskog med virkesförråd på nära  400 m3 skog/ha. 
Vallsjö är en av de få urskogar i länet som tidigare är 
omtalade. Om rådet finns beskrivet å r 1940 i Svensk 
Botanisk Tidskrift av docent Tore Arnborg i sam 
band med a tt  det besöktes av en internationell bota
nisk exkursion. Arnborg medverkade till a tt  om rå
det sparades och det h a r sedan dess varit in tern t 
reservat i de skogsbolag som ägt det, under de se
naste årtiondena av SCA. Det förvärvades i slu tet på 
1980-talet av sta ten  för sina naturvärdens skull och 
ä r nu avsatt som naturreservat.

Fetsjön ligger tre  mil nordväst om Vilhelmina på 
östra sidan av Malgomaj. H är finns e tt stort område 
med rika strängflarkkärr och sumpskogar som gyn
nas av kalkrika bergarter i fjällranden. Blöta lösbot- 
tenflarkar är däm da av a rtrika  kärrsträngar. I e tt 
extrem rikkärr finns rikligt med axag. Denna växt 
h a r bara få lokaler i Lappland, men är annars vanlig 
på m yrar i kalk trak ter. Genom en del av om rådet 
sträcker sig e tt system med sprickfyllnadsm oräner 
med tallhed på m oränryggarna. Mellan dessa finns 
tallrikkärr med bl.a. bladvass och fjällväxter som 
fjällskära, svarthö och glansvide. I anslutning till 
kärren  finns också stora sumpskogar där det växer 
tåg sta rr och lappranunkel.
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Nästansjömyran  ä r e tt 7000 ha stort myrkomplex 
nordväst om Nästansjön. Genom m yrarna slingrar 
sig Huvudsjöbäcken och Ängesbäcken. Utmed dessa 
finns stora starrm ader där rester av hässjor och 
lador m inner om tidigare utnyttjande för myr slätter. 
Den sydöstra delen upptas av stora strängblandm y- 
ra r  och strängflarkkärr med gölar och gungflyn. Den 
nordvästra delen består av en blandning av m orän
backar och rikare kärr. Sumpskog finns här och där 
i området. På m yrarna finns det ofta gott om to rr
träd. De stora öppna m yrarna h a r e tt värdefullt 
fågelliv med a rte r som smålom, m yrsnäppa och 
dvärgbeckasin.

Buberget ligger norr om P au träsk  och är 2300 ha 
stort. Det ä r  e tt av de största urskogsartade skogar
na öster om det fjäll när a området. Spår finns efter 
flera skogsbränder, den senaste omkring å r 1900. 
Skogarna är i huvudsak uppkomna efter dessa b rän
der. På Asmyrbergets sydsida finns skog med gamla 
tallar. Två generationer av tall kan urskiljas, den 
ena 190 år och den andra omkring 400 år gammal. I 
delar av om rådet finns det gott om to rrträd  och lågor. 
Storstensm yran i om rådets södra del består av fast- 
m attekärr i blandning med flarkar röda av järnock
ra. På m yren finns det gott om gamla ta lla r varav 
m ånga ä r torrträd. På dessa växer rikligt med varg
lav, som här finns på sin nordligaste växtplats och 
den enda kända i Lappland.

Tjeresten söder om Grundfors är e tt annat skogs
berg med tallurskog. Det h a r mycket branta, stor- 
blockiga sidor mot nordost och söder, där det finns 
gott om gamla grova tallar. Uppe på topplatåerna 
finns stora områden med brandpräglad grov ta llu r
skog. Inne i denna ligger en liten tjärn  omgiven av 
grova gamla tallar.

Lycksamyran  ligger i e tt flackt område en dryg 
mil nordost om Gunnarn. Ju k tån  har h ä r e tt förgre
na t lopp genom e tt område med storblockiga m orän
backar. Den ha r förlorat det m esta av sitt vatten  
genom en överledning vid Storjuktan till Juk tans 
pum pkraftverk och vidare till sjön Storuman. Lyck
sam yran är den största av m yrarna i om rådet och 
ligger öster om Juk tån . Genom m yren rinner Lyck- 
sabäcken, som tidigare en del vatten  från  Ju k tån

Tjeresten.

rann  över till n ä r det var vårflod i ån. Myren består 
till stor del av m jukm atte- och lösbottenkärr och 
utnyttjades tidigare för m yrslåtter. Gransum psko
gar förekommer i anslutning till m yrarna. I dessa 
skogar växer både repestarr och tågstarr. Fågellivet 
ä r rik t med a rte r som sångsvan, sädgås, salskrake 
och en rad  olika vadare.

Det var vid Lycksamyran Linné vände tillbaka 
mot kusten på sin lappländska resa 1732. Vid kusten 
fortsatte han mot norr och tog sig längre fram på 
sommaren upp till fjällen längs Lule älv. Det var
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vårflod nä r han tillsam m ans med en lapp tog sig upp 
längs Ju k tå n  och delar av det flacka landskapet var 
översvämmat. Så sa tt han  tillsam m ans med sin föl
jeslagare vid elden: ”sedan kl. var 6 om morgonen 
vrede våra våta kläder och torkade vår kropp, fast 
kalla nordanvädret skadade oss så mycket på ena 
sidan, som elden hrände på andra och myggen stucko
- - -. Hela denna lappens land var mest m y r a ,----
Aldrig kanpresten så beskriva helvete, som detta är ej 
värre. A ldrig har poeterna kunnat afmåla Styx så
fult, der detta är ej fu la r e .  Vi gingo åt villa
marken, ej vetandes hvar.”

Sm alakken  ligger knappt två mil sydost om Sor- 
sele. Det är e tt högt berg k lätt med urskog ofta med 
stort inslag av tall. Berget h a r två långsträckta 
toppar med hällm arksskog av urgam m al lågvuxen 
tall med förvridna stam m ar. M ellan dessa och på 
sidorna av de högsta delarna av berget finns ståtliga 
opåverkade skogar med rikligt med torrträd , hög
stubbar och lågor av både tall och lövträd i alla 
stadier av nedbrytning. Omkring berget ha r all skog 
avverkats i sen tid och det omges av tallungskogar.

Sm alakken kommer inom en snar fram tid a tt  skyd
das som naturreservat.

Gimegulet, en och en halv mil öster om Sorsele, 
ä r en kursu  utskuren  av isälvar utm ed en skiffrig 
svaghetszon i berget. De isälvar som skurit u t 
kursun  h a r följt Laisälvens lopp längre mot norr och 
vikit av mot Gargåns nutida nederbördsområde. 
K ursun är ca 1,5 km lång och delar sig längst i söder 
i två delar. I den ena av dessa ligger en tjärn  i en 
fördjupad del. Sidoväggarna är lodräta. Isräfflor har 
påträffats inne i kursun, vilket tyder på a tt  den är 
äldre än den senaste istiden och således bildats i 
sam band med avsm ältningen av tidigare in lands
isar.

M yrarna på kursuns botten är mångformiga med 
brunmossor och ovanliga växter som ta igasta rr och 
lappranunkel. På klippväggarna växer rikligt med 
olika ormbunkar. Skogen i anslutning till kursun  är 
förhållandevis opåverkad, även om en del större träd  
avverkats i början av 1900-talet. Tallstam m arna har 
brandljud som kan återföras till tre  olika bränder, 
den senaste för drygt 100 å r sedan.

Smalakken.
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Fjällnära tallskog utm ed Juktån.

Den fjällnära skogen och förfjällen
I dalarna in mot ijällen och höj dstråken mellan 
dessa h a r skogen fått behålla sin ursprungliga ur- 
skogsprägel. I södra delen av Lappland består de 
fjällnära barrskogarna nästan  bara  av rena gransko
gar. H är finns de m est produktiva och ståtligaste 
granurskogarna utm ed fjällkedjan. Till dessa g ran
urskogar är knu tna  i stort se tt sam m a insekter och 
vedsvam par som finns i de fåtaliga brandrefugerna 
längre österut i urskogsartad skog.

H ur mycket av dessa skogar som skulle få huggas 
ner var en av 1980-talets stora miljöfrågor. En del 
skogar blev reservat och andra höggs ner. N atu r
skyddet fick h ä r ta  e tt steg tillbaka. Skyddade som 
reservat är omkring en tredjedel av den produktiva 
barrskogen i det fjällnära området.

Kalvberget innehåller stråk  av dolomit, som är en 
m agnesium haltig kalksten. Dolomiten bildar en ki- 
lometerlång, hundra m eter hög vägg mot söder och
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Blaikfjällsplatån.

öster. Växtligheten på bergväggen och i anslutning 
till denna är s ta rk t kalkpåverkad med prägel av 
sydväxtberg. H är finns fjällväxter som gullbräcka, 
purpurbräcka och klippveronika. Bland särskilt säll
synta växter kan näm nas en liten ormbunke, m urru 
ta, som växer i sprickor i branten, och niprör. I 
anslutning till bran ten  växer fjällets högörter och en 
rad  sydbergsväxter. Skogen under bran ten  är av 
utpräglad högörtstyp och urskogsartad. Uppe på 
berget finns en platå  som är rik  på sm åm yrar och 
tjärnar. H är finns e tt 1060 ha stort område med 
urskogsartad delvis högvuxen och ståtlig  g ranur
skog.

B laikfjället
Blaikfjället ä r den ostligaste och bäst utbildade för- 
fjällsplatån utm ed fjällkedjan. Den är uppbyggd av 
Q ällrandens kvartsrika bergarter.

Men under dessa i de b ran ta  slu ttn ingar på pla
tåns östra del finns tjocka packar av alunskiffer. I 
denna har bäckar som rinner ner från p latån  skurit 
upp djupa raviner. Djupbäckens ravin ovanför Djup
dal, M ullramlet, ä r  30-40 m eter djup och det rasar 
ständigt i den nästan  jordartade skiffern. I denna 
finns också gott om orsten, runda klot och linser av 
kalksten, som glider nerför ravinsidorna och lägger 
sig som bullersten i bäcken.



Om edelbart öster om platån  nere i skogslandet 
ligger den 8000 ha stora Gäddsjömyran med gran
skogsklädda m oränbackar, blöta flarkm yrar, Gädd- 
sjön och slingrande vattendrag med videsnår.

F rån  Sagatun längst i öster på Blaikfjället, dit det 
går väg, ha r m an en bra u tsik t över Gäddsjömyran 
och Blaikfjällets myrvidder. D ärifrån u tgår också 
två natu rstigar, en storm yrstig och en sumpskogs- 
stig.

Över Blaikfjällets p latå  breder terrängtäckande 
m yrar u t sig. På slu ttn ingarna finns stora områden 
med sumpskog och backkärr. Blaikfjället tillsam 
m ans med Gäddsjömyran är e tt av landets största 
myrkomplex med tillsam m ans 40 000 ha myr. H är 
finns en rad  olika m yrtyper som fukthedar, terräng
täckande m yrar, flarkm yrar och olika slags back
kärr. Det finns både fattiga och mycket rika m yrty
per. De allra blötaste m yrarna som Rönnäsm yran 
och Gäddsjömyran har e tt särdeles rik t fågelliv där 
alla regionens m yrfåglar finns representerade.

G ranskogarna på slu ttn ingarna är urskogsarta- 
de. Särskilt längst i öster, där kalkrik  alunskiffer går 
i dagen, finns stora om råden med högörtsgransko- 
gar. Inslaget av sumpskogar ä r  mycket stort. H är 
finns de största  samlade sum pskogarna i landet. De 
rika sum pskogarna är mycket artrika  och betydelse
fulla för den biologiska mångfalden.

Skyddet av Blaikfjället h a r varit en seg och lång
dragen fråga. Delar av om rådet ägs av de stora 
skogsbolagen och e tt hundratal små skogsägare. En 
kraftig opinion mot skydd av Blaikfjället blåstes upp 
i bygden. Kom m unerna ställde sig på den sidan som 
menade a tt  skogarna på Blaikfjället skulle huggas 
ner. Den var också inledningsvis s ta rk t stödd av SCA 
Skog, som är den största  m arkägaren. Senare har 
SCA ändra t sig och h a r inte längre något emot a tt 
Blaikfjället skyddas. Våren 1994 sålde bolaget sitt 
m arkinnehav inom reservatet till staten.

Blaikfjället h a r både i e tt nationellt och e tt euro
peiskt perspektiv en enastående natur. Lokala in 
tressen stod s ta rk t mot e tt övergripande krav på a tt 
skydda e tt av de finaste naturom rådena i landet. 
Frågan ha r i m indre skala ungefär samm a k arak tär 
som skyddet av de tropiska regnskogarna, där lokala

Fjällnära granurskog under Gitsfjället.

och också nationella intressen stå r mot en stark  
internationell opinion för skydd. Efter det a tt  skyd
det av Blaikfjället som natu rreservat legat mer än 
tre  år på regeringens bord fastställde regeringen 6 
jun i 1994 länsstyrelsens beslut om natu rreservat för 
Blaikfjället.

Gitsfjället ä r det högsta lågfjället inom fjällran
den i södra Lappland. Den högsta toppen ä r Akkan- 
tjakke (1062 m.ö.h.). F jället ä r uppbyggt av fattiga 
bergarter som kvartsiter och sparagm iter. Mot öster 
bildar det höga b ran ter mot Gitssjöarnas sänka.
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Skogsgränsen går ovanligt högt på 820 m.ö.h. E nsta
ka björkar finns i gynnsamm a lägen på ostsidan upp 
mot 850 m.ö.h. Växtligheten på kalfjället består 
m est av fattiga blåbärshedar.

G itssjöarna ligger i en björkskogsklädd sänka 
öster om fjället. V attnet i dessa öring- och rödingsjö
ar är klart. Men på grund av den kalkfattiga berg
grunden är de något försurningskänsliga.

De omges av fjällbjörkskog med stagg, odon och 
hönsbär i fältskiktet. I luckor och bryn växer en form 
av ängskovall med höggula blommor i tä ta  bestånd. 
Gitsån, som avvattnar sjöarna, rinner i en djup ravin 
nedför fjällsidan. Öster om sjöarna vidtar m yrtäckta 
platåer.

Rapsvuome är en milsvid fjällsänka som sträcker 
sig i nord-sydlig rik tn ing mellan Gitsfjället och Nor
ra  Borgafjäll. Satsån slingrar sig genom området 
mot norr. Omkring Vallenjukke som rinner mot sö
der ligger stora svärm ar av höga m oränbackar och 
ryggar, som är orienterade vinkelrätt mot den rörel
seriktning som inlandsisen hade vid avsmältningen. 
M ellan m oränryggarna ligger m yrar och småsjöar. 
M oränryggarna är klädda med björkskog för a tt  
längre i söder på lägre nivå bli granskogsklädda. 
Rapsvuome har e tt rik t djurliv.

Söder om Gitsfjället finns e tt 6500 ha stort om rå
de med fjällnära granurskog, som går högt upp mot 
fjället. N ära 700 m.ö.h. ä r  granen skogsbildande med 
upp mot 30 m höga träd.

Vid Bångnäs ovanför Vuollelite i Kultsjöån ligger 
en rad  höga bergsbranter. De bildar kanten  på en av 
de ostligaste packarna av ijällbergarter. B ranterna 
är sydvända och består av en blandning av sura och 
basiska bergarter med m otsvarande blandning av 
rik  och fattig växtlighet. Almen växer här i e tt m in
dre bestånd i rasm arken under bran ten  i anslutning 
till e tt litet vattenflöde nedför branten. Det ä r  till
sam m ans med alm arna i Skikkisjöberget de nordli
gaste vilda alm arna i landet.

Inte lång från alm arna växer klippbräckan i rika 
bestånd i brantens nedre del. Andra sydbergsväxter 
är snårstarr, bergdunört, smultron, toppdån, liten 
fetknopp och berggyllen. Alm arna ä r sedan 1960 
skyddade som naturm inne.

A lm ar i sydväxtberget vid Bångnäs.

N jakafjäll ä r e tt område med lågfjäll och fjäll nära  
naturskog och fragm ent av urskogsartad barrskog 
m ellan Kultsjöån och M arsån. I södra delen ligger 
några lågljäll. Stora Njakafjäll (826 m.ö.h.) når över 
skogsgränsen. F rån  dessa lagfjäll slu ttar om rådet 
mot norr. De lägsta delarna vid M arsån ligger om
kring 500 m.ö.h. Berggrunden består av kvartsiter 
och sparagm iter. Men det finns också grönstensskiff- 
ra r  och i sydkanten kalkrik  alunskiffer som ger 
förutsättn ingar för rikare växtlighet.

Skogarna växlar i rikedom. Stora om råden består 
av högörts- eller lågörtsskogar. En del högörtsskogar 
är extrem t rika. Men särskilt i det flacka bäcken som 
Oxbäcken rinner genom finns hällm arker och block
rika m arker med extrem t fattiga tallurskogar. Men 
även där finns insprängda stråk  med rikare gransko
gar.

Om rådets skogar är i stor u tsträckning plock- 
eller dimensionshuggna men h ar ändå kvar mycket 
av ursprunglig prägel. F lerta le t av de sällsynta ved
svam par som är knu tna  till gammal opåverkad gran
skog finns i området.

Om skogsbruk skall få bedrivas i om rådet eller 
om det skall bevaras för sina höga naturvärdens 
skull h a r diskuterats intensivt under senare år. N är 
detta  skrivs är denna fråga ännu inte avgjord.

Skikkisjöberget ä r e tt sydväxtberg, som reser sig 
över Skikkisjön. Sjön ä r en av dessa fjordlika sjöar
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som ligger som en kedja öster om ljällen. Skikkisjön 
ä r fri och en av de få som inte exploaterats för 
vattenkraft.

Berget ha r höga b ran ter mot söder. Under 
b ran terna  fmns fjällrandens underlag av kalkrik 
alunskiffer som ger en mycket yppig växtlighet un 
der branterna. H är växer några enstaka alm ar, på 
sin nordligaste växtplats i landet. Vid Bångnäs är 
emellertid beståndet av alm avsevärt större. Andra 
ovanliga växter i Skikkisjöberget är snårstarr, som 
också här h a r sin nordligaste växtplats i landet sam t 
sydbergsväxter som bergdunört, smultron, örnbrä- 
ken, stinksyska och rockentrav. Uppe på berget är 
skogen urskogsartad. Där finns också några in tres
san ta  m yrar, Tranum yran och Grubbmyran.

Övre landet -  Stuggrubba ligger öster om höga 
M arsfjället. Hela om rådets y ta är 40 000 ha, varav 
18 000 ha fjällnära barrurskog. Det ingår i M arsfjäl
lets naturreservat. N ärm ast fjället, mellan fjäll och 
barrskog, ligger e tt vidsträckt flackt landskap med 
en mosaik av småsjöar, m yrar och skogsklädda mo
ränbackar. I väster ä r de klädda med fjällbjörksskog 
för a tt mot öster övergå i granskog.

Söder om Krutsjön finns stora om råden med 
block- och hällm arker med gles tallskog, som en ö i 
e tt annars grandom inerat landskap. Men det är 
m yrarna som sä tte r sin prägel på landskapet. Till 
stor del ä r det fattiga m yrar som biandm yrar och 
strängflarkkärr sam t fukthedar. De ä r förbundna 
med varandra genom stråk  med rikare sluttande 
kärr.

Genom om rådet ringlar sig Giriån som avvattnar 
en större sjö, Girisjön, vilken ligger i väster.

P latån  sjunker långsam t mot öster och övergår i 
vida landskapstäckande granurskogar. I Mörresjö- 
liden är granskogen unikt gammal med m ånga ännu 
helt friska 400-åriga granar. Skogen ger också e tt 
åldrigt intryck. M ånga granar är toppbrutna eller 
h a r långa m örka toppspjut. Skogen är draperad med 
hänglavar och det ä r  gott om to rrträd  och lågor. På 
en m ilslång sträcka löper vägen m ellan Stalon och 
Dikanäs genom denna genuina granurskog. En hög 
kulle vid vägen erbjuder en fin u tsik t över det obrut
na landskapet mot M arsfjällets toppar som reser sig

bortom granurskogen. En parkeringsplats finns vid 
foten av kullen och en stig leder upp på denna.

Längst i öster i Styggrubba, västra  Svartsjöliden 
och Bakdainan ändrar skogen k a rak tä r och blir del
vis talldom inerad. De skogsbränder som tidigare var 
vanliga i barrskogarna längre i öster nådde dessa 
områden. Stora skogsbränder rasade h ä r på 1830-ta- 
let. Tallskogen föryngrades efter dessa och är nu 
160-årig. Men i skogen finns också e tt stort inslag av 
500-åriga tallar. Längre mot väster h a r granskogar
na inte b runnit och ha r överlag k a rak tä r av brandre- 
fug.

Större delen av M atskanåns vattensystem  ingår i 
det skyddade området.

I det väldiga om rådet med barrurskogar öster om 
M arsfjället och ner mot Styggrubba finns en stark  
stam  av björn.

Stöken  u t mot Kultsjön, sydväst om själva M ars
fjället, h a r en mycket skarp profil sedd över sjön med 
bran ter mot nordost. I dalen under dessa finns e tt 
stort område med ståtlig  granurskog med högväxta 
träd. Till stor del ä r det lågörtsskogar, m en med 
betydande inslag av högörtsskog. På sluttande m ark 
finns också sum pgranskogar dominerade av kärr- 
fibbla i fältskiktet. Spår efter s lå tte r av bladhö finns 
från nybyggartiden. H ässjepinnar ha r slagits in i en 
del granstam m ar.

Kirjesålandet ligger på de uppsplittrade s lu tt
ningarna mot Väretje norr om Slussfors. Landskapet 
täcks av urskog av gran m est av blåbärstyp. Det är 
e tt av landets största  område med produktiva gran
urskogar. De ståtligaste skogarna finns i slu ttn ing
arna. Inslaget av to rrträd  och lågor ä r  stort och 
särskilt de allra äldsta skogarna är draperade med 
hänglavar. På slu ttn ingarnas nedre delar finns ta lr i
ka björkbrännor efter anlagda bränder på 1830-talet 
för a tt  få bättre  skogsbete.

Omkring tio procent av skogsarealen består av 
sådana betesbrännor med fortfarande nästan  rena 
björkskogar. M itt i om rådet ligger Magasjön och 
S tenträsket med tillhörande nederbördsområde, 
som är helt täckt av urskog av gran. Det är e tt av de 
få hela nederbördsområden i landet som inte är 
påverkade av skogsbruk.
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Lavdraperade granar i Kirjesålandet.

Tallskog finns endast på en del m oränryggar mot 
Kirjesån sam t insprängd i granskogen på M attan- 
bergets sydsluttning. Där är de gamla ta lla rna  om
kring 600 år gamla. Kirjesålandet, 36 000 ha  varav 
16 000 ha  produktiv skog, ingår sedan 1988 som e tt 
delområde i Vindelfjällens naturreservat.

Juktådalen  ä r en bred dalgång av den typ som 
finns mot östra kan ten  av fjällen och den enda av 
dessa som saknar bygd. En väg går upp genom dalen

till Skirknäs vid Överstjuktan. Det finns några en
staka fjällägenheter och e tt kapell vid Överstjuktans 
ostspets. E ndast utm ed Ju k tån  och vid fjällägen- 
heterna finns spår av m indre avverkningar.

Särskilt norr om Ju k tån  i Vapstliden och Vidda- 
selberget finns stor ståtlig  fjällnära urskog. Det är 
blandskogar där m ånghundraåriga urskogstallar 
härskar på torrare och blockrik m ark liksom på 
sjöstränder och m yrkanter. I övrigt ä r det till stor del 
grandom inerade skogar där enstaka 600-åriga ta lla r 
och to rrträd  är insprängda. Men det finns också 
stora områden med högvuxen och välsluten g ranur
skog. G ranen verkar under de senaste århundrade
na ha vunnit terräng  på tallens bekostnad beroende 
på, a tt  det ä r mycket lång tid sedan dessa skogar 
brunnit. Spår av skogsbränder finns bara  i de allra 
ostligaste delarna av dalen. N ågra tusen  hek tar av 
skogarna i Juk tådalen  växer lägre än 500 m.ö.h. och 
h a r samm a växtliga prägel som skogarna längre 
österut. Det är unikt för den skyddade fjällnära 
skogen i södra Lappland, där all annan skyddad skog 
som i Kirjesålandet bara finns på höjder över 500 
m.ö.h. I dalen finns björn, järv  och lo. Vanliga fåglar 
är bergfink, lappmes och tjäder.

Längst upp i dalen ligger Överstjuktan, som ä r en 
stor öppen fjällsjö med storlom och röding. B arr
skogsgränsen sjunker mot väster omkring sjön för 
a tt  nå ner till stränderna i sjöns västra  del. F rån  sjön 
rinner Ju k tån  som bildar långa ström m ar och forsar 
avbrutna av en del sel. Sjön liksom ån ä r fri från 
vattenregleringar. Utmed stränderna finns en 
blandning av låglandsväxter och fjällväxter. Kanel
rosen, som ofta växer i strandsnår vid forsar, h a r en 
västlig utpost vid R astiselet och gullbräcka finns vid 
stranden av några forsar vid samm a del av ån. 
Botelforsen, e tt vattenfall längst ner i ån strax  före 
utloppet i den reglerade sjön Fjosokken, h a r genom 
a tt  den är omgiven av gammal skog genuin vild- 
m arksprägel.

Juk tådalen  h a r sedan natu rreservate t Vindel- 
fjällen bildades 1974 ingått i detta. 1988 utökades 
reservatet med M atsorliden som ä r höjdområdet 
längre i öster m ellan Fjosokken och Vindelälvens 
dalgång.
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Novembersnö på granurskog utmed Juktån ju s t nedströms Överstjuktan.

Inom Juk tådalen  och M atsorliden finns det 
25 000 ha med produktiv fjäll nära  urskog, det störs
ta  om rådet med sådan skog utm ed fjällkedjan.

Giertsbäcksdalen, som börjar på de ostligaste de
larna av Björkfjället, ä r en vildm arksdal med om
vänd skogszonering. På dalsidorna växer bälten av 
granurskog som på den sydvända dalsidan är välslu- 
ten och högväxt. På dalbottnen med e tt moränback- 
landskap växer det ren björkskog. E nstaka gamla 
ta lla r finns uppe på m oränbackarna och mot dalsi
dorna. Denna omvända skogszonering beror på a tt 
kalluft rinner ner i dalen från fjället och samlas där. 
Lokalklim atet blir av den anledningen för kärv t för 
a tt  barrskog skall kunna växa. M ellan m oränryggar

na på dalbottnen liggger kärr, tjä rn ar och smågölar. 
V äster om Övre Giertsjaure finns större, m era sam 
m anhängande våtm arker med högt naturvärde.

I dalen finns 9000 ha med produktiv fjällnära 
urskog.

Mellan Giertsbäcksdalen och Vindelälven ligger 
en ostlig utlöpare från Björkfjället. Landskapet är 
s ta rk t uppsplittrat med bran ter och sjöar som Råvo- 
jaure. Barrskogen är urskogsartad. G iertsbäcks
dalen och höjdstråken u t mot Vindelälven ingår se
dan 1988 som e tt delområde av Vindelfjällen.

Nalovardo ä r  e tt skogs fjäll n ä ra  Sorsele öster om 
fjällkedjan. Det ä r  uppbyggt av urberg. Högsta top
pen (762 m.ö.h.) nå r över skogsgränsen och täcks

49



m est av blåbärshed. E tt fåtal av de vanligaste fjäll
växterna som ripbär, lappljung, krypljung och styv
s ta rr  finns i denna fjällhed. Nordväst om Nalovardo 
ligger en skålformig sänka med m yrar, som omges av 
en krans med skogsklädda berg. M yrarna består till 
stor del av fastm attekärr och backm yrar med fattig 
växtlighet. Vid en tjä rn  på Ravenåivemyran växer 
rostull på sin sydligaste kända växtplats.

Bergen täcks av urskogsartad granskog som är 
m ellan 250 och 350 å r gammal. På sydsidan av 
Nalovardo finns tallskogar som föryngrats efter 
bränder vid m itten på 1800-talet.

M ellan Nalovardo och Nuorte Nalo ligger en 
u-formad dal, som går mot Postmyran. Enligt en 
tradition i bygden skulle det stråk  ”postbärarna” till 
Nasafjäll h a  följt löpt genom denna dal och över 
Postm yran och vidare till Björkfjällets ostligaste ut- 
löpare.

F rån  Nalovardo är u tsik ten  storslagen över Vin- 
deldalen med sjöarna Nedre G autsträsket och Stor- 
vindeln och i fonden reser sig fjällen. På sydsidan av 
Nalovardo ha r Sorsele kommun en skidanläggning. 
Väg går upp på Nalovardo.

Nalovardo är sedan 1992 skyddat som n a tu rre 
servat. På norrbottensidan av länsgränsen ansluter 
Stor-Gidna natu rrreservat till Nalovardo.

Utsikt från Nalovardos högsta topp över skogarna och myrarna i 
naturreservatet.
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Granåns dalgång väster om Matsdal.

Fjällen
En drygt tio mil bred zon av de skandinaviska fjällen 
ligger på den svenska sidan i vårt län. N är riksgrän- 
sen drogs upp i fält på 1760-talet var det meningen 
a tt  den skulle följa vattendelaren m ellan Österhav 
och Västerhav.

I Västerbotten ä r ljällen mer uppbrutna med 
djupa björkskogsklädda fjälldalar än längre mot 
norr där fjällmassiven blir större och m era sam 

m anhängande. I en del fjälldalar finns bygd med 
kulturpräglade blomrika ängar och betesm arker.

Fjällen började bildas då vårt kontinentalblock 
för ungefär 500 miljoner år sedan krockade med 
Nordam erika i kontinenternas långsam m a drift 
över jordytan. Enorm a krafter utvecklades. Tjocka 
berggrundspackar som bildats av sedim ent på havs
bottnen och vulkaniska lavor pressades och vecka
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des tiotals mil mot öster in över det äldre urberget. 
Glimm erskiffrar och i högfjället mörka hårda  amfi- 
boliter ä r  de vanligaste bergarterna i fjällen.

På kalfjällets hedar i det lågalpina bältet ä r ris 
som blåbär, kråkbär, dvärgbjörk och lappljung van
liga. På fuktig och översilad m ark växer det vide
snår. På kalkrik  m ark därem ot finns fjällsipphedar. 
Högre upp försvinner risen och starr- och gräshedar 
blir vanliga. I högfjället ä r växttäcket inte längre 
slutet. M arken ä r täck med sten och block som ofta är 
överdragna med grönaktiga skorplavar. Mellan 
dessa växer ofta isranunkeln.

Fjällens växtlighet ä r  präglad av renbetning. 
U tan denna skulle det på torrare m ark finnas e tt 
större inslag av renlavar. Men fjällen i Västerbotten 
h a r förhållandevis hög nederbörd med en a rtsam 
m ansättn ing på fjällhedarna som gör a tt de är m in
dre känsliga för överbetning än torrare fjäll.

Norra Borgafjällets högsta toppar är Jengegietje 
(1477 m.ö.h.) och Gruoneke (1427 m.ö.h.), som under 
b ran terna  mot öster h a r en glaciärnisch med en liten 
rund sjö. Dessa fjäll h a r påfallande alpin prägel med 
höga branter. På västsidan av Jengegietje finns en 
djup kursudal, Lulegarse. Sydväst om Norra Borga
fjället löper Korpåns dalgång. Dalbottnen ä r till stor 
del täckt med myrar. Djurlivet i dalen är delvis rikt. 
Norra Borgafjäll ä r  bas för friluftsliv och turism  i 
Borgafjäll.

M arsfjället bildar en m arkerad högfjällsrygg i 
nord-sydlig riktning. M arsfjällstoppen (1587 m.ö.h.) 
ä r det högsta fjället i den sydligaste delen av fjällked
jan  i Lappland. På ostsidorna av högfjällsryggen 
finns m ånga nu tomma glaciärnischer. De ha r grävts 
u r av bortsm älta glaciärer, som funnits någon gång i 
anslutning till istiderna, då klim atet var avsevärt 
kallare än nu. Det är hundratals m eter vida trågfor- 
made fördjupningar i fjällsidan som ibland upptas av 
en liten rund sjö. M arsfjällets lägre platåer, särskilt 
öster om fjällryggen visar talrika  spår av isälvarnas 
aktiv iteter i form av grusavlagringar och rännor. På 
västsidan rinner Djupbäcken i en drygt hundra me
te r djup kursu. Trollskalet och Offerskalet, som lig
ger på ömse sidor av Risfjället i högfjällsryggens 
nordligaste del, ä r trågdalar som bildats på samm a

sä tt som glaciärnischerna. Men h är h a r nu bortsm äl
ta  glaciärer grävt sig r ä t t  igenom högfjällsryggen.

Lars Dahlstedt, p räst i Vilhelmina, skriver i 
Svenska Turistföreningens årsskrift 1888 om en 
färd från Vilhelmina till Fatm om akke kapellplats 
vid Kultsjön söder om M arsfjället. H an färdades upp 
längs Vojmsjön vidare från Grönfjäll och skriver a tt 
han inte följde den gamla prästvägen från Dikanäs 
till Fatmom akke ”som går snörrätt öfuer M arsfjäll (5  
m il omkring.)”. Istället fortsatte han  till Henriks- 
fjäll och vidare till ”Blätiksjöarne, från hvilka M ars
fjällets bergplatå sakta höjer sig, beredande vandra
ren en föga tröttsam väg.” H an följde sam m a sträck
ning som den nutida vandringsleden från  Bleriken- 
stugan till M arsfjällskåtan. ”Har man god tid på sig 
och vädret är vackert, bör man inte försum ma att 
bestiga Marsfjällets topp, förbi hvilket man går, och 
som enligt tillförlitlig uppgift höjer sig 5,400 fot öfver 
hafvet. Från denna höjd, som dominerar hela södra 
vesterbottniska lappmarkens bergsystem, erbjuder 
sig en den mest storartade utsigt. Vesterut synas om 
hvarandra stora träsk, vatten och fjäll, längst bortom 
hvilket allt vid synranden höja sig de norska snöfjäl
len; norrut och söderut ett ha fav  fjäll till Norrbottens 
och Jem tlands fjällspetsar, och österut ett oöverskåd
ligt slä ttland”. Lite överdriver nog Dahlstedt. Några 
fjälltoppar i Norrbotten ser m an inte från M arsfjäl
let. Om u trustn ing  för fjällturer skriver han något 
som också gäller i dag. ”M in erfarenhet från mina 
fjällresor är: ju  vidlyftigare utrustning desto sämre 
färd .—  Såsom nödvändiga tillbehör tillåter jag  mig 
påpeka: kängskor, myggnät, kompass, godt thé, 
cacaoburkar (t.ex. van Houtens) och småmynt. Ylle
beklädnad och en god filt erfordras äfven i fjällen. 
N yttigt och roande kan även vara att medhafva ett 
godt fiskdrag eller svirfvel för fiske. Framför allt bör 
m an inte försum ma att utrusta sig med tålamod, 
munterhet och godt hum ör”.

V äster om M arsfjället ligger Graipesvare och 
M urfjället som till stor del består av kalkrik  serpen
tin. Det är en m agnesium rik bergart som också 
innehåller nickel i små mängder. Denna h a r giftver- 
kan på växtligheten. M arken kan vara s ta rk t basisk 
med e tt pH m ellan 10 och 12. På serpentin har
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Marsfjällets topp har alpin prägel.

m ånga Q ällväxter utb ildat särskilda raser. På det 
här fjället finns också sällsynta fjällväxter som is
starr, rödnörel, skrednarv, isdraba, lappögontröst 
och lappgentiana.

Aunere längre i norr är e tt av de största  serpen
tinfjällen i hela fjällvärlden. Det h a r höga b ran ter 
mot söder.

Vardo-Lasterfjällen väster om S torransarn  är 
uppsplittrade. Isolerade lågfjäll reser över e tt n ä t av 
dalar med fjällbjörkskog. Remdalen norr om Tjåkke- 
le är en bred djupt nedskuren dal. På dalbottnen 
löper en m äktig rullstensås, som ä r sju km lång och 
upp till tjugo m eter hög.

Kalfjällets växtlighet består av en blandning ris
hedar, gräshedar och lågörtsängar. Berggrunden är 
kalkrik  i delar av om rådet och på e tt flertal p latser är 
floran rik. Ovanliga fjällväxter finns i området. Isve- 
del växer på västra  Var dofjället och på Lasterfjället 
bl.a. fjällklocka. Myrlilja, som i Skandinavien har en 
s ta rk t västlig utbredning, finns på m yrar i nordväst
ra  delen av området.

Rika fjällbjörkskogar är vanliga. I om rådet finns 
de största  sam m anhängande högörtsbjörksskogar- 
na i landets fjällvärld.

R ansarån i söder ä r  e tt fritt biflöde som m ynnar i 
den h å rt reglerade Storransarn. Den kommer från
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Aktiva raviner i sluttningen vid Kittelfjäll.

Bije-Ransarn som delvis ligger i Norge i Stora Börge- 
fjälls nationalpark. Dalgången är bred och flack och 
rik  på m yrar, fukthedar och videsnår. Djurlivet är 
rikt. Tjåkkele ligger vid R ansarån och är lä tt a tt  nå 
från  Stekenjokksvägen.

Vojmåns källflöde rinner i en bred flack dalgång 
m ellan Lasterfjältet och västra  Vardofjället. På nä
set mellan Bleriken och Gottern finns en förekomst 
av serpentin där det växer rikligt med skrednarv.

Kittelfjäll ligger vid Övre Vojmån som ä r fri upp
ströms Vojmsjön. V attendraget ä r  rik t på sjöar. I 
Bergsjön ha r den bildat e tt delta, som till stor del 
utgörs av starrm yrar, vilka tidigare u tny ttja ts för 
slåtter. Sjön är rik  på fågel som trana , svärta, sjöor
re, storlom och sm alnäbbad simsnäppa.

Bakom Kittelfjäll ligger på fjällsidan ovanligt 
tjocka packar av finkornig morän. I dessa ha r ström 
m ande vatten  skurit u t stora ravinkomplex. Ravin
bildningen pågår och några av de större ravinerna 
saknar växttäcke. Ravinerna vid Kittelfjäll ä r de 
största  och bästa  exemplen på aktiva raviner i den 
svenska fjällvärlden.

Söder om Kittelfjäll finns en svärm  höga m orän
kullar av serpentinm orän. De saknar träd- och bus
kar och det växer glest med serpentinraser av fjäll-

glim, fjällnörel, kal fjäll arv och grönbräken. Mellan 
kullarna växer en gles tallskog med låga förvridna 
träd.

V äster om Kittelfjäll ligger Borkafjället, som stör
ta r  800 m eter b ran t ner i Borkasjön. Mellan Bor
kafjället och K ittelfjället bildar Vojmåns dalgång en 
av fjällvärldens m äktigaste genombrottsdalar.

Vapstälven och Virisen ä r det enda vattensystem  
av någon längd som rinner mot väster i fjällen, 
eftersom gränsen mot Norge skulle ligga i vattende- 
laren.

Vapstälvens lopp på svensk sida är omkring fem 
mil långt och älven fortsätter på norsk sida i Vefsna, 
som är en känd norsk laxälv. Vapstälven har sina 
källor i sjöarna omkring fjället Ruokteke, Baltiken, 
Farroken och Gransjön. Dalen fortsätter mot öster 
till M atsdal och är en väl utform ad trågdal med en 
rad  höga b ran ter på nordsidan. Den låga vattendela- 
ren på dalbottnen mot M atsdalsån bildas av en myr. 
I fjällbjörkskogen på dalsidorna finns grupper av 
gran eller enstaka träd  utm ed hela dalen.

Virisen är en två mil lång fjordlik sjö i ost-västlig 
rik tn ing och helt opåverkad av ingrepp. Den h a r e tt 
oskadat bestånd av storöring och ä r länets största 
öringvatten. Sjön har för fjällsjöar typiska stränder
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Våt slåtteräng m ed kabbeleka i västligaste Tängvattsdalen.

som är sm ala på grund av liten variation i sjöns 
vattenstånd  över året. Vid sjön ligger e tt par 
fjällägenheter, Virisen m itt på sjöns nordsida med 
väg till Björkvattsdalen i Tärna och Bojtikken vid 
sjöns västände. Dalen ä r mot väster flack med ore
gelbundna sidor förbi Nedre Vapstsjön, därefter fal
ler älven snabbt i serier av forsar i en allt djupare dal 
med b ran ta  sidor. Växtligheten i dalen är mycket 
rik. I björkskogen blommar på försommaren tä ta  
m attor av vitsippor. Barrskog med både gran och tall 
n å r från väster in i dalen. Den är dimensionshuggen 
under 1800-talets andra  hälft av engelska virkesbo- 
lag som då var verksam m a i Nordland. Barrskogen 
på dalens sydsida är  sedan 1988 avsatt som n a tu rre 
servat.

Tängvattnet ä r en stor öppen fjällsjö väster om 
Hemavan. Det är den enda större sjön i Tärna som är 
helt opåverkad av vattenregleringar. Vid utloppet ur

sjön finns några ståtliga vattenfall. Sjön ha r ovanligt 
k lart vatten  med e tt siktdjup på 14 meter. Den ligger 
i en bred dalgång i ost-västlig rik tn ing söder om 
Artfjället och omges av fjällbjörkskog. Berggrunden 
ä r särskilt på nordsidan av dalgången kalkrik. S lu tt
ningarna täcks av frodig björkskog och a rtrik a  back
kärr. Bland sällsynta växter som finns i dalen kan 
särskilt näm nas kalkbräken, fjällnyckar och vit- 
yxne.

Utmed sjön ligger en levande odlingsbygd med 
åk rar och b ran ta  slåtterm arker ofta med rika be
stånd av smörbollar och andra högvuxna örter.

Vid Rönäs, där Rutjebäcken bildar ståtliga vat
tenfall med jättegrytor, ä r  landskapsbilden särskilt 
intagande med vidsträckta öppna odllingsmarker. 
Vid sjöns västände finns en mycket ovanlig typ av 
slå tterm ark  på uppröjda rikkärr med tä ta  bestånd 
av kabbeleka.
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V indelfjällen
I nordvästra delen av länets fjällvärld ligger Vindel- 
fjällens naturreservat, fem gånger tio mil stort. 
Arealen ä r 550 000 ha. Det är Sveriges största  n a tu r
reservat och m otsvarar V änern i storlek. Det är 
också Europas största  naturskyddade område. Det 
sträcker sig från de nederbördsrika fjällslätterna 
mot norska gränsen över högfjällen och långt ner i 
den fjällnära barrskogen.

Artfjället ligger väster om Ume älvs översta lopp. 
Det består av m arkerade fjälltoppar, men också 
långsträckta fjällryggar i nord-sydlig riktning som 
Långfjället. Berggrunden är till stor del kalkrik, 
vilket sä tte r sin prägel på växtligheten. Stora om rå
den utgörs av fjällsippshed. De högre delarna av 
Brakkonjuone i nordost består av gabbro, som v itt
ra r  till grus på e tt egendomligt sätt. Rester av block 
med skrovliga ytor blir kvar. På detta  fjäll finns 
växtplatser för fjällklocka. På Långfjället växer 
brandspira på sin sydligaste växtplats i fjällen.

Stora s tråk  av kalksten löper i nord-sydlig r ik t
ning genom Artfjället. Om fattande karstbildning 
med grottor finns i denna. K arst bildas genom a tt 
kolsyran i va ttne t löser u t kalken. Sotbäcksgrottan 
och Labyrintgrottan under Miesekens ostbranter är 
bland landets största karstgrottor.

Mieseken och Fjällripfjället består av kalksten 
eller kalkfyllit. De är sedan lång tid  tillbaka kända 
som särskilt blomrika fjäll. På M iesekens nordsida 
växer den lapska alprosen på en av de sydligaste 
växtplatserna i landet. På topplatån finns block- 
havsdraba, som är en endemisk a rt och en av fjällens 
allra sällsyntaste växter. På M iesekens sydsida väx
er också fjällfingerört.

På Fjällripfjället växer fjällbruden i stor m ängd i 
små fickor som bildas på y tan  av klippor av kalkfyl
lit, en skiffrig bergart med inslag av kalk. I väster 
finns mycket a rtrika  b ran ter av ren kalksten mot 
G räsvattnet. H är växer kalkväxter som m urru ta  och 
purpurknipprot, som här har sin enda växtplats i 
länet.

Rödingfjällnäset i sydväst ä r beröm t för sin före
komst av brudkulla, en nyligen urskilj d a rt som 
uppstå tt genom korsning av brunkulla och brudspor-

Brudkulla  och fjällsippa.

re. I övrigt ä r  brudkullan bara känd från två andra 
platser. Båda ligger i länets fjällvärld. Växten h itta 
des 1961 på Rödingfjällnäset av Olof Rune. Den 
ansågs tidigare vara en form av brunkulla.

V äster om Övre Ältsvattnet finns e tt annat stort 
område med kalksten och fjällsippshedar. Olika ty 
per av k a rs t är vanliga. Gapsjukke bildar i sitt nedre 
lopp en mycket smal, fem m eter djup kanjon i grå 
marmor. I om rådet växer några sällsynta fjällväxer 
som fjällkrassing, fjällarnika, lapsk alpros och 
fleraxig sävstarr.
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Syterskalet är en av fjällvärldens ståtligaste u-dalar.

De båda största  fjällen ä r  Norra Storfjället och 
Am marfjället. Genom Storfjället skär en vacker 
u-dal Syterskalet. N orra Sytertoppen (1767 m.ö.h.) 
ä r  det högsta fjället. På ostsidan av N orra Storfjället 
finns glaciärer. Ammarfjällets sydvästra del utgörs 
av en högfjällsplatå på 1000-1200 m eters höjd med 
bran ta  sidor, täckt med sten och block i stora fält. De 
högsta topparna Rerrogaise (1611 m.ö.h.) och Sulåi- 
ve ligger u t mot kanterna.

VindeUjällen genomdras av e tt nä t med djupa 
björkskogsklädda dalar. Tärnasjön ligger i en bred 
nord-sydlig dalgång som också fortsätter norr om 
sjön mot Dalovardo. I sjöns norra del ha r Ältsån 
bildat e tt delta, där den faller u t i sjön och i södra

delen finns en egendomlig insjöarkipelag där öarna 
bildas av långsträckta m oränryggar och kullar. 
Denna typ av landskap med svärm ar av höga m orän
ryggar och kullar fortsätter mot öster och fyller också 
den flacka Ankadalen norr om Biellojaure. För a tt 
uppleva detta  landskap bör m an se det från  något av 
fjällen i omgivningarna, t.ex. norra delen av Bång- 
fjället.

Söder om Tärnasjön, i Forsavan och G uttajaur, 
växer det en del sällsynta vattenväxter som långnate 
och styvnate, vilken är en av landets sällsyntaste 
vattenväxter.

Norr om sjön vid Laiva sam t i Vindelvagge finns 
ute i m yrarna fjällvärldens sydligaste palser. Det är
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Vindeldalen vid Nedre Framakselet.

ständigt tjälade kupoler av torv. De kan  vara flera 
m eter höga och höjs alltm er genom a tt  is lagrat in i 
torven när den tjälar. Palsarna vid Laiva h a r m ins
ka t i storlek under de sista årtiondena och verkar 
sm älta ner, m edan de vid Vindelkroken under sam 
m a tid  vuxit i höjd och nu är fyra-fem m eter höga.

Mellan Ammarfjället och Björkfjället löper Vin- 
delälvens djupt nedskurna dalgång genom fjällked
jans högsta delar. Särskilt storslagen är dalen vid 
Framakselen där Fram aktjåkkes b ran te r s tö rtar ner 
i dalen. H är i Vindeldalen filmade Stig W esslén i 
slu tet på 1930-talet för första gången vilda björnar i 
naturen. Det blev en bok och en spelfilm ”1 lapp- 
landsbjörnens rike”, som kom u t 1940. N är jag  be

sökte honom i Stockholm i början av 1980-talet be
rä ttade  han  a tt  han  i besöksboken som låg i den 
gamla stugan i Dalavardo hade skrivit a tt  Vindelda
len borde bli nationalpark. Men den gamla stugan i 
Dalavardo brann  ner på 1960-talet och med den 
besöksboken. W esslén var nog den förste som fram 
förde tanken  om a tt  skydda delar av de fjäll som nu 
ingår i Vindelfjällens naturreservat.

Nordost om Vindeldalen sträcker sig Björkfjällets 
fjällslätter långt mot öster m ellan barrskogsklädda 
dalar. Fjället ä r rik t på våtm arker där det finns gott 
om fågel. Sydost om Am m arnäs ligger Rosavare som 
också ä r e tt ostligt lågfjäll vars fjällslätter sträcker 
sig långt ner i barrskogen.
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Det finns omkring 150 000 ha fjällbjörkskog i 
Vindelfjällen. På m ånga håll utgörs de av högörts- 
skogar med m anshöga örter som nordisk storm hatt 
och tolta. I b ran t terräng  i de allra  rikaste skogarna 
växer sm ånunneört, som också är en sydsvensk löv- 
skogsväxt och fjällens speciella nässla som inte 
bränns. Sm ånunneörten blommar så snart snön 
sm ält då få m änniskor ä r u te i fjället.

Vindelfjällen är e tt av fjällens allra viktigaste 
tillflyktsområden för hotade fjälldjur. H är finns järv  
och fjällräv i förhållandevis starka  stam m ar. Säll
synta fjällfåglar ä r kungsörn, jak tfalk  och fjälluggla. 
Det finns gott om våtm arker i Vindelfjällen, m est 
k än t ä r M arsivagge i trak ten  av Ammarnäs. I v å t
m arkerna finns arte r som svärta, sjöorre och alfågel 
och vadare som sm alnäbbad sim snäppa, mosnäppa, 
kärrsnäppa och dubbelbeckasin. På översilad m ark i 
högfjället finns skärsnäppa och på to rr stenig m ark 
fjällpipare.

Lämmeln ä r basföda för m ånga fjälldjur. Under 
läm m elår uppträder den i stor mängd. Fjällräv och 
fjälluggla förökar sig nästan  bara  under sådana år. 
Då finns det också m era av fjäll vråk och fjällabb.

Fjällbyn Am m arnäs  ä r  om sluten av Vindelfjällen 
i nästan  alla riktningar.

I trak ten  av Am m arnäs finns det kvar ålderdom
liga slå tterm arker som m inner om nybyggartiden. 
Den fasta bosättningen i Am m arnäs härstam m ar 
från  1830-talet. Byn ligger vid de vidsträckta slåtter- 
ran ingarna på deltat där Vindelälven och Tjulån 
rinner u t i Övre G autsträsket.

Uppströms längs Vindelälven, omkring 15 km 
från Am m arnäs, ligger Aitenjas under Gullbergets 
bran ter med ålderdomliga blomrika hårdvallsängar. 
Omkring älven finns hä r också stora slå tterran ingar 
som nu ä r igenvuxna med vide och där ladorna 
fortfarande s tå r kvar.

E tt par kilom eter nedströms Tjulåns utflöde u r 
Stor-Tjulträsket ligger Jubmovare. Det ä r  ålderdom
liga slå tterm arker i den b ran ta  sluttningen ner mot 
Tjulån, som forsar fram  i en djupt nedskuren dal. I 
fonden reser sig Stor-Aigert. På ängarna vid Jubmo- 
vare växer midsommarblomster, smörbollar och 
brudborste. Särskilt a rtrika  är de allra  b ran taste

Sovande fjällräv.

slu ttn ingarna närm ast ån. H är finns olika orkidéer 
som brudsporre och några a rte r av låsbräken. Äng
arna finns beskrivna som särskilt blomrika redan på 
1920-talet. Det ä r  den artrikaste  av alla ålderdomli
ga kulturm arker i trak ten  av Ammarnäs. Fjäll
björkskogen i om givningarna ä r av högörtstyp med 
nordisk storm hatt och tolta. I e tt g råalsnår vid en 
tidigt övergiven del av ängarna, nu med rena be
stånd av nordisk storm hatt, växer g lattnässla och de 
allra rikaste fjällbjörkskogarnas egen vårblomma, 
den m indre nunneörten som blommar så fort snön 
smält.

I Am m arnäs finns e tt naturum  som skildrar Vin- 
delfjällens natur. Am m arnäs ä r  den bästa  utgångs
punkten för vandringar om m an vill uppleva Vindel- 
fjällens mångfald. Kungsleden kommer från Adolf- 
ström  i norr till Am m arnäs och fortsätter till Hem- 
avan, där den slutar. Norr om Am m arnäs ha r leden 
under sista å re t getts en ny a ttrak tiv  sträckning. 
Den går mot nordväst förbi Marsivagges fågel
skyddsområde och en gammal iståndsatt bosätt
ning, Stabburet, och vidare ner i Vindeldalen. Vid 
Rävfallet, som ä r den största  forsen i Vindelälven 
uppström s Am m arnäs, ha r en hängbro byggts ned
anför forsen och en ny övem attningsstuga på s tran 
den. H ärifrån fortsätter leden till Aitenjas slåtter- 
ängar under Gullberget och uppför fjällsidan mot 
Björkfjället. Leden passerar nära  Gulitsbäckens 
djupt nedskurna kursu  med höga vattenfall.

59



Sök din egen natur i Västerbotten

Från  kust till ljäll -  Västerbotten är fyllt av 
stora naturvärden  och naturupplevelser. E tt 
urval av den finaste och m est in tressan ta  n a tu 
ren i länet h a r beskrivits här. Det är Kronören, 
Holmöarna, O sträsket, Öre älv, Vindelälven, 
Paubäcken, Blaikfjället, M arsfjället, Vindelfjäl- 
len och och mycket mer. Men sök också din egen 
n a tu r och inte bara  sådant som är beskrivet här. 
Det kan vara en orörd skog med m ånghundraår
iga träd , torrakor och kullfallna stam m ar och 
kanske med en liten tjärn. Berg kan ge vida 
utblickar över landskapet. Kanske ä r det en 
fågelsjö om våren eller en udde vid havet där 
sjöfågel sträcker förbi om hösten. Sök d itt åker- 
bärsställe, din hjortronmyr, fiskebäck eller tjä 
derskog.

Det är viktigt a tt  den värdefulla na tu ren  är 
välkänd och har förankring hos så m ånga som 
möjligt. Då är föru tsättn ingarna bättre  a tt  den 
långsiktigt kan stå  emot olika former av exploa
tering. Vindelfjällens forskningsstation i Am- 
m arnäs har också e tt sådant syfte. Genom a tt 
den ökar föru tsättn ingarna för forskning och 
annan  system atisk insam ling av kunskap om 
natu ren  i Vindelfjällen, blir det lä tta re  a tt  be
hålla alla de naturvärden  som finns i dessa fjäll, 
fjällnära urskogar och vatten. A tt bevara n a tu 
ren i större landskapstäckande reservat kräver 
helt andra  och större insatser än i mindre reser
vat. Forskningen fyller då en viktig funktion a tt 
öka m edvetenheten om Vindelfjällens stora n a 
turvärden.

Vandra i Vindelfjällen. Ta leden upp längs 
Vindelälven förbi Rävfallet, Fram akselen till 
Dalavardo och fo rtsätt tillbaka ru n t Ammarfjäl-

let. Det är en lättvandrad  tu r  som ger stora n a tu r
upplevelser. Kungsleden m ellan Am m arnäs och 
Hem avan är också lä tt a tt  vandra och det finns 
övernattningsstugor på varje dagsetapp.

Lars Dahlstedt beskrev en vandring genom M ars
fjället 1888. H an vandrade ungefär sam m a sträck
ning som den nuvarande rösade leden mellan Bleri- 
ken och M arsfjällskåtan har. Det är en behaglig 
sträcka a tt  vandra. Om vädret ä r vackert ä r det lä tt 
a tt  bestiga M arsfjällstoppen dit det går en rösad led.

Vad D ahlstedt skrev 1888 gäller än. ”M in erfaren
het från mina fjällresor är: ju  vidlyftigare utrustning  
ju  sämre färd .” I fjället ä r det vida landskapet, 
ljudet från vatten  som forsar nerför fjällsidorna, 
växter och djur grunden för upplevelser. Men håll 
packningen lätt, då blir upplevelserna av fjället med 
dess blandning av syn- och hörselintryck större.

Räddningskryssaren Sigurd Golje närm ar sig 
Bonden. Det är fredag den 3 juni 1994, m ulet och 
n ästan  vindstilla. I kikaren syns grisslor överallt på 
alla klipphyllor och under u tskjutande block. Högst 
upp på ön s tå r  skarvar och några g råtru ta r. På 
vattne t ligger en väldig flock av m est tordm ule och 
en del sillgrisslor. I luften är det förvånansvärt lite 
fågel i rörelse.

På Sydvästbrotten s tå r några skarvar och en 
gråsäl visar sig i vattnet. Så vänder vi mot nästa  
skär. Redan på långt avstånd upptäcker någon av 
oss i kikaren en stor grupp med gråsäl och snabbt ä r 
vi alla uppe på däck. Mellan hundra och hundrafem 
tio gråsälar! De största  hannarna  m åste väga några 
hundra kilo. En del vänder sig m akligt och andra 
hasar ner i vattnet. De kommer nära  båten, än är de 
under vattnet, än  s tå r de r ä t t  upp i va ttne t och 
granskar oss.
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Torsdag den 9 februari 1981.
Plötsligt lyfter en väldig ripflock. En jaktfa lk  dök 
pilsnabbt upp och fick den på vingar. Uppe på kanten  
av Framaktjåkke blåser snön bort så att marken är 
bar, och det var där riporna höll till.



Skyddad natur

Källa: Länsstyrelsen GIS produktion: ARC  / INFO 1994. 1



Naturreservat och nationalpark

1 Kronören, 1067 ha, urskog, naturskog, skärgård, hav
2 Bonden, 3 ha, fågelberg, hav
3 Snöanskärgården, 270 ha, drum linskärgård
4 Lidbergsgrottorna, 20 ha
5 Risbergsgrottorna, 21 ha
6 Långrumpskogen, 43 ha, urskog
7 Hummelholm, 27 ha, slå tterängar
8 Strömbäck-Kont, 237 ha, kust, naturskog
9 Tuvan, 53 ha, ö i Umeå älv delta, naturskog

10 Skeppsviksskärgården och Bjuren, 86 ha, drum linskärgård, 
naturskog

11 Holmöarna arkipelag, 2800 ha, naturskog, våtm arker, s trän 
der, hav

12 Törelbrännan, 45 ha, urskog, myr
13 R ataskär, 47 ha, kust, naturskog
14 Brånsjön, 270 ha, fågelsjö
15 Vännfors, 25 ha, Vindelälvens nedersta fors
16 Aströmforsen i Rickleån, 16 ha
17 H ertsånger, 500 ha, kust, naturskog, våtm arker
18 Gärdefjärden, 360 ha, fågelsjö
19 Bjuröklubb, 566 ha, kust, naturskog
20 Fäbodskogen, 14 ha, naturskog
21 Skötgrönnan, 36 ha, ö uppbyggd av sand och grus
22 Innerviksfjärdarna, 1530 ha, fågelfjärdar, våtm arker, åker
23 K alkstensstjärn, 6 ha, växtplats finnros
24 U tstenarna, 13 ha, kust
25 O stträsket, 504 ha, fågelsjö
26 Brännberget, 35 ha, kalkbarrskog, rika våtm arker, källor
27 Svansele dam m ängar, 91 ha
28 Kryddgrovan, 2 ha, röd trolldruva
29 Vajsjön, 270 ha, fågelsjö
30 Malå-Storforsen, 85 ha, kanjon och fors i Malån
31 Fågelmyrkölen, 91 ha, urskog
32 Vitbergen, 900 ha, urskogsklätt skogsberg
33 H jukenåsarna, 115 ha, grusåsar, naturskog
34 Vindelforsarna, 76 ha
35 Balberget, 27 ha, sydväxtberg
36 Stockholmsgata, 110 ha, kursudal, urskog
37 Björnlandets nationalpark, 1140 ha, urskog
38 Tuggensele, 53 ha, urskog
39 Överbo, 9 ha, urskog
40 Gammplatsen, 7 ha, naturskog i anslutning till kulturm iljö
41 Altarliden, 250 ha, urskog
42 Abborravan, 12 ha, sällsynta vattenväxter
43 Stenringsavan, 11 ha, strandpolygoner
44 Vindel-Storforsen, 137 ha

45 Risträskskogen, 14 ha, naturskog som ger vindskydd för 
höjdlägesby

46 Alsberget, 2100 ha, skogsberg med urskog och myr
47 Arasjö, 4700 ha, flera skogsberg med urskogar och my

ra r
48 Vallsjö, 69 ha, högproduktiv urskog
49 Oxfjället, 1700 ha, varav 1000 ha  fjällnära barrurskog
50 Blaikfjället, 34 000 ha, förfjäl]platå med m yrar och 

12 000 ha  urskog
51 Gitsfjället, 40 000 ha, varav 6500 ha urskog, myr, fjäll
52 Ryptjärnberget, 64 ha, urskog
53 Skikkisjöberget, 7 ha, sydväxtberg, alm
54 Luspen, 30 ha, kalspolningsområde
55 Sandseleforsen, 110 ha, forslandskap i Vindelälven
56 Nalovardo, 4700 ha, varav 3000 ha  fjällnära urskog, 

lågfjäll
57 M arsfjället, 86 000 ha, varav 18 000 ha  urskog, myr, fjäll
58 Skalmodal, 300 ha, barrurskog väster om fjällen
59 Vindelfjällen, 550 000 ha, varav 50 000 ha  fjällnära 

barrurskog, fjällbjörk, skog, fjäll, fria vatten
60 Fårkam m aren 2 ha, sydväxtberg

U ppgifterna om områdenas storlek ä r landareal. Till detta
kommer sjöar eller hav.

V attendrag m ed  lag fäst skydd m ot exp loaterin g  
för vattenkraft

Vindelälven nationalälv
Aby älv
Byske älv
Malån
Sävarån
T ärnaån
Tärnaforsen mellan Storlaisan och G äuta 
Kirjesån
Ju k tån  uppström s Fjosokken
V apstälven
Lögde älv
Öre älv
Vojmån uppström s Vojmsjön 
R ansarån uppström s R ansarn 
Saxån
Långseleån-Rörström sälven



Olika sä tt att skydda natur
N ationalpark  kan  bildas av större sam m anhängande land

skap i naturlig t tillstånd  eller i väsentligt oförändrat skick. 
Regeringen beslu tar om nationalpark efter riksdagens 
medgivande. I V ästerbotten finns en nationalpark, Björn
landet. N aturvårdsverket har 1989 redovisat en national- 
parksplan för Sverige. I den finns Vindelfjällen med bland 
de föreslagna nya nationalparkerna. Vindelfjällen skulle 
bli Europas största nationalpark.

N aturreservat kan  bildas av områden som behöver särskilt 
skydd eller vård på grund av sin betydelse för kännedomen 
om landets natur, sin skönhet eller eljest m ärkliga beskaf
fenhet. Länsstyrelsen beslu tar om naturreservat. I V äster
bottens län  finns e tt 60-tal naturreservat. De om fattar en 
areal på 750 000 h a  eller cirka 12% av länets yta. Det finns 
tio syd- och m ellansvenska län som ä r mindre eller unge
fär lika stora som den samlade arealen natu rreservat i 
länet.

N aturm inne kan bildas av enskilda, ofta särpräglade n a tu r
föremål som träd  eller grupper av träd , flyttblock och 
liknande. Länsstyrelsen beslutar om naturm inne. E tt fåtal 
naturm innen finns i länet, bland dessa kan  särskilt näm 
nas alm arna i sydväxtberget vid Bångnäs. Skydd av en
skilda objekt som naturm inne förekommer num era myck
et sällan.

N aturvårdsom råde kan bildas av områden som inte kräver 
lika om fattande föreskrifter som naturreservat. Pågående 
m arkanvändning som skogsbruk får fortgå. Länsstyrelsen 
beslu tar om naturvårdsom råde. E tt fåtal naturvårdsom - 
råden finns i länet.

F ågelskyddsom råde kan  bildas där ja k t eller tillträde för 
allm änheten behöver förbjudas. Länsstyrelsen beslutar
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om fågelskyddsområde. Bland fågelskyddsområden i lä
net kan  näm nas Röbäcksslätten vid Umeå, där stora 
sädgåsflockar ra s ta r  om våren.

B iotopskydd  kan tilläm pas för vissa m indre biotoper, d.v.s. 
områden med viss typ av natur. Alléer är skyddade på 
detta  sä tt i hela landet. I V ästerbotten h a r därigenom 
björkalléerna vid vägarna få tt skydd. Skogsvårdsstyrel- 
sen beslu tar om skydd för biotoper i skogsmark. De får 
vara  högst fem ha  stora. I övrigt beslu tar länsstyrelsen 
om skydd för biotoper.

F rid lysta  växter  får inte plockas eller grävas upp där de 
växer vilt. I V ästerbotten är fjällbrud, blåsippa, stor lås- 
b räken och sam tliga a rte r av orkidéer fridlysta.

N ationalparker, naturreservat, naturm innen, naturvård- 
som råden och fågelskyddsområden h a r på m arken u tm ärk ta  
gränser. I skog ä r vita ringar med en vit snöstjärna ovanför 
målade på trädstam m ar utm ed gränserna. I öppen terräng  
finns gränspålar. Informationstavlor finns uppsatta  där reg
lerna för om rådet är angivna.

D om änreservat h ar inte något lagstadgat skydd u tan  avsat
tes genom in terna beslut av domänverket. Enligt de av
ta l som slöts då domänverket blev bolag förtecknades de 
dom änreservat som har naturvärden m otsvarande n a tu r
reservat och kan skyddas på detta  sä tt u tan  ersättn ing till 
bolaget. Inom Västerbottens län  finns 88 sådana domän
reservat. Bland dessa är Buberget 2300 ha och S ten
bithöjden 1760 ha. Dessa båda är bland de m est fram trä
dande urskogarna i landet.

N aturvårdsverket. N ationalparksplan för Sverige. 1989. 
N aturvårdsverket. Områden av riksintresse för naturvård  

och friluftsliv. SNV rapport 4037. 1992.
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V ästerbotten 3-4/89. Geologiska sevärdheter.
V ästerbotten 1-2/93. Till änges!

N aturreservatsfoldrar finns a tt få hos länsstyrelsen för 
Holmöarna, Kronören, Långrumpskogen, Hummelholm, 
Bjuröklubb, Svansele dam m ängar, M arsfjället, Juktådalen  
och Vindelfjällen. N ästa  nya folder blir Blaikfjället.
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Resan ut
Tore Frängsmyr

Vid in v ign in gen  av V indelfjällens forsk- 
n in g ssta tio n  i A m m am äs d en  31 augusti 
1994 h ö ll professorn  i veten sk ap sh istoria  
Tore Frängsm yr, U ppsala  u n iversitet, 
h ögtid sföre läsn in gen  om  h u r utforskan
det av n atu ren  över  tid en  u tveck ats. 
Länge to lkad e m an n atu ren  m ed u t
gångspu nkt från bokliga  au toriteter. Så  
följde det person liga  upp täckan det av  
n atu ren  för att så  sm åningom  utm ynna i 
det m era system atiserad e forskn ingsar
b etet i fält. F öreläsn in gen  återges här i 
sin  h elh et. Illu strationern a  är häm tade  
ur L in n és L appländska resa  1732.

klart, m en det var inte så. Traditionen bjöd a tt  m an 
såg kunskapen som e tt stort paket, väl inslaget och 
sam m anhållet av starka  kyrkliga snören. Denna 
kunskap kallades på latin  scientia, på svenska ve
tande och så småningom vetenskap. A tt börja k ratsa  
u t b ita r u r detta  paket var inte tillrådligt. Helheten 
utgjorde e tt självändam ål, den hölls ihop av e tt sys
tem. Böljade m an pilla på enskilda detaljer, kunde 
systembyggnaden underm ineras och falla sönder.

Om ”vetenskap” ä r e tt sam m anfattande nam n på 
hela verksam heten, betecknar ordet ”forskning” 
snarare den aktiva processen. Då blir det a lltså fråga 
om a tt  utforska, undersöka, ta  reda på, gå u t och se 
efter, d.v.s. grundprincipen i den moderna naturve
tenskapen och därm ed raka  m otsatsen till auktori- 
tetstron.

Något förenklat kan m an säga a tt  den m oderna 
forskningen föddes på 1600-talet. Tidigare hade det 
gjorts en m ängd storartade insatser, framför allt 
under antiken, men det var m er fråga om individuel
la insatser än om organiserad forskning. Dessutom 
bands en stor del av kunskaperna upp i det kyrkliga 
lärosystem som dominerade under medeltiden. En 
filosof och vetenskapsm an som Aristoteles blev hög
sta  auktoritet för kyrkan i naturvetenskapliga frå
gor. H an ansågs ha svar på alla frågor och hans ord 
fick inte ifrågasättas. Denna auktoritetstro  blev för
ödande på m ånga sä tt och försinkade u tan  tvivel 
vetenskapens utveckling.

På 1600-talet sker e tt rad ikalt brott med denna 
tradition. Vetenskapsm ännen och filosoferna inser 
a tt  de själva m åste undersöka och ta  reda på hur 
na tu ren  arbetar, i stället för a tt  slå upp de gamla 
författarna. Vi kan tycka a tt  detta  borde vara själv-

O bservera, laborera och  d isku tera
Denna nya naturforskning fick söka sig fram på 
m ånga olika vägar, i observatorier, i laboratorier, i 
vetenskapliga akademier. Galilei konstruerade en 
kikare och riktade den mot stjärnhim len, varvid han 
fick se helt nya fenomen och konstellationer som 
m an inte kunde läsa om i de gam la skrifterna. Han 
fann a tt  även solen hade sina fläckar, och det blev i 
sanning en både vetenskaplig och symbolisk upp
täckt. Tycho Brahe hade i s itt observatorium  Urani- 
enborg på ön Ven i Öresund gjort en serie astrono
m iska observationer, som Johannes Kepler kunde 
använda när han formulerade sina berömda lagar. 
F inare instrum ent och observatorier låg till grund 
för nya teorier under 1600-talet.

Laboratoriet var en annan  av naturvetenskapens 
em piriska verkstäder. A lkem isterna hade förvisso 
utvecklat laboratorietekniken, n ä r de försökte göra 
guld å t olika kungar och furstar. Alkemin försvann
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inte i e tt slag, vi hade t.ex. guldm akare u te vid 
Drottningholm så sent som på G ustaf III:s tid, men 
den m oderna kemin växte sig a llt s tarkare  och för
medlade en ny syn på m aterien och dess beståndsde
lar. Experim entet blev e tt av forskarens viktigaste 
hjälpmedel, antingen det genomfördes i laboratoriet 
eller utanför. N är Galilei skulle dem onstrera accele
rationen lä t han bygga det lutande planet i mahog
ny trä  och mässing, e tt vackert instrum ent som i dag 
finns a tt  beskåda i m useet i Florens. Som vi alla vet 
går det en historia om a tt  Galilei skulle ha företagit 
sig e tt anna t experiment, nämligen a tt  släppa ned en 
sten från det lutande tornet i Pisa för a tt  dem onstre
ra  det fria fallet. Den historien h a r ungefär samm a 
karak tä r som anekdoten om Newton, d.v.s. a tt  denne 
skulle ha  kommit på tyngdlagen, nä r han sa tt under 
e tt äppelträd och såg e tt äpple falla. Sådana histori
er är roliga och lärorika, kan vi tycka, även om de är 
påhittade. Det verkligt in tressan ta  är emellertid a tt 
både Galileis experiment och Newtons iakttagelse 
tycks vara sanna. Den senaste forskningen h a r i 
båda dessa fall, u tifrån  sam tida brev, gjort gällande 
a tt  de näm nda episoderna faktiskt h a r ägt rum.

En tredje form av institution, som fick avgörande 
betydelse, var de vetenskapliga akadem ierna. De 
första hade växt fram  i Italien i Galileis samtid, men 
det blev engelsm annen Francis Bacon som utveckla
de en hel filosofi om nyttan  av akadem iernas verk
samhet. H är skulle vetenskapsm ännen sam las och 
diskutera, och deras resu lta t skulle offentliggöras 
for a tt  komma andra till godo. D etta ideal låg till 
grund för den engelska Royal Society och fick sedan 
efterföljare i en rad  länder, även i Sverige där Kung
liga V etenskapsakadem ien tillkom 1739.

Ut i n atu ren
Men rik tig  forskning krävde a tt  vetenskapsm annen 
skulle ta  e tt steg till, e tt stycke utanför laboratoriet 
eller den lärda akademien. H an m åste själv gå u t i 
naturen. E tt experiment ä r  i någon mening en efter- 
apning av naturen, m an konstruerar e tt visst för
lopp. Men hela na tu ren  kan m an inte efterapa, den 
ä r för komplicerad och stor, ja  för storslagen, för a tt 
im iteras. Den m åste bokstavligt ta la t studeras på 
platsen. Resan u t i na tu ren  blev naturforskarens 
nya stora uppgift.

I Sverige är det vetenskapliga resandet förknip
pat med Linné, m en naturligtvis hade det företagits 
resor förut, inte m inst h it upp till Norrland. Redan 
1518-19 hade Olaus Magnus varit h ä r uppe och 
skaffat sig förstahandskunskaper om det landskap 
han  skulle avbilda i sin berömda k arta  över Skandi
navien. Kring sekelskiftet 1700 avgick flera stora 
vetenskapliga expeditioner å t norr, och 1732 var det 
dags för den unge Linné a tt  ge sig iväg.

Linné var bara  25 år gammal. H an hade k la rt för 
sig a tt  Lappland och hela norra Sverige rymde stora 
rikedomar, icke blott av exotiska växter och djur 
u tan  även av naturresurser. Trots a tt  han  inte hade 
någon akadem isk ställning, lyckades han övertala 
Vetenskapssocieteten i Uppsala a tt  betala för denna 
ovanliga resa.

Det var en morgon i maj som Linné läm nade 
Uppsala på hästryggen. I poetiska ordalag beskrev 
han  försommarens ljuvligheter i morgonljuset:

”N u begynte hela marken fägna sig och le, nu 
kommer sköna Flora och sover hos Febus.
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A llt är fu llt av kraft, a llt 
står i blom i vårens tid, hela jo r
den sjuder och glöder av Venus’ 
tjusande behag. N u  stod vinter
rågen 1 kvarter hög och kornet 
hade nyligen utvist ett blad. 
Björken begynte nu spricka ut 
och alla lövträd visa sina löv, 
förutom alen och aspen. ”

Linné företog som bekant 
flera andra landskapsresor, i 
alla väderstreck, och hans skild
ringar blev mönsterbildande. 
Han beskrev inte bara  ra ra  väx

te r  och ovanliga djur, han berättade om folk och 
sedvänjor, m athållning och bröllopstraditioner. Inte 
m inst intresserade han  sig för förhållandet mellan 
m änniskan och naturen. Linné var ju  tidigt medve
ten  om vad han  kallade balansen i naturen, eller vad 
vi skulle kalla  det ekologiska perspektivet. H an å te r
kom ständigt till sin grundsyn om jäm vikten i n a tu 
ren, hu r arte rna  sinsem ellan och h u r djur och växter 
balanserade varandra. Det var de tta  han kallade 
Oeconomia naturae, naturens hushållning. Skaparen 
hade i sin försyn bestäm t a tt  allt levande i natu ren  
skulle hänga sam m an, som länkar i en aldrig bruten 
kedja.

Men Linné ville inte nöja sig med a tt  utforska det 
egna landet, och själv hade han  inte tid eller ork a tt 
ge sig u t i världen. I stället sände han  sina lärjungar, 
eller apostlar som han gärna kallade dem. H an ville 
ha kunskap om hela världen, och han  trodde det var 
möjligt a tt  förteckna alla växter som Gud hade ska
pat.

Genom O stindiska kom paniet fick Linné en sä r
skild kanal. Varje skepp m åste ha  en p räst ombord. 
N är budet kom från Göteborg a tt  m an behövde en 
skeppspräst, valde Linné u t någon av sina begåvade 
botanister, såg till a tt  denne i en hast blev prästvigd 
och skickade honom vidare till kom paniet i Göte
borg.

Ombord på skeppet hade den unge forskaren all 
tid  i världen a tt  pyssla med sina samlingar, a tt  r ita  
av underliga fiskar, a tt  anteckna allt om vindar och

havsström m ar: n ä r skeppet ankrade i Sydafrika el
ler på Java, kunde han gå i land och botanisera. 
Omkring 20 lärjungar sände Linné u t i världen. De 
for i alla väderstreck, till alla världsdelar, och de 
skrev dagböcker och skickade hem stora sam lingar 
till M ästaren i Uppsala.

Linné grundläde en ny forskningstradition ge
nom sina ”apostlagärningar”, det slum partade re
sandet blev m er p lanerat och struk turerat. I hans 
efterföljd kom m ånga vetenskapliga resenärer. Carl 
Peter Thunberg utforskade Japans flora och är fort
farande något av e tt nationalhelgon i Japan . Göran 
W ahlenberg gjorde i början av 1800-talet fyra större 
resor upp till Lappm arken, där han beskrev glaciä- 
rer, undersökte jordtem peraturen och reflekterade 
över jordytans bildning.

V eten sk ap liga  exp ed ition er
Men det fanns e tt steg till m an kunde taga i fråga om 
s tru k tu r och planering, och det var givetvis a tt  u t
ru sta  regelrätta  vetenskapliga expeditioner. Även 
h ä r upplevde 1700-talet en pionjärtid. E tt av de 
första stora företagen gällde den berömda striden om 
jordens form. I den franska vetenskapsakadem ien 
pågick en långdragen diskussion m ellan de ledande 
vetenskapsm ännen, som u tifrån  Newtons eller Des
cartes’ teorier drog olika slu tsa tser om jordens u tse
ende. Förenklat b rukar vi säga a tt  frågan gällde 
huruvida jorden såg u t som en apelsin eller som en 
citron, d.v.s. om den var tillp la ttad  eller spetsig vid 
polerna.

H är ha r vi e tt typexempel på den nya naturveten
skapens situation. Vetenskapsm ännen sitter och 
d iskuterar en teori om jordens form och kan inte 
komma överens: båda de aktuella teorierna kan 
tyckas kloka och rimliga. Vad gör m an då? Jo, m an 
bestäm m er sig för a tt  gå u t och ta  reda på saken. Två 
expeditioner u trustades för a tt  
göra en gradm ätning vid ekvatorn 
respektive så långt norru t som 
möjligt. (Om en grad efter m eridi
anen var längre vid polen än  vid 
ekvatorn, visade detta  a tt  jorden
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var avplattad mot polen.) Den södra expeditionen 
gick till Peru (nuvarande Ecuador), m edan den norra 
gick till Torneå i Norrbotten. A tt m an valde den 
sistnäm nda orten berodde säkert på a tt m an hade 
engagerat Anders Celsius till expeditionen. H an blev 
den svenske ciceronen under detta  s trapatsrika  före
tag  som ägde rum  under vintern 1736-37. Terrängen 
var svårforcerad, snön var djup, v intern osedvanligt 
kall och dagsljuset kortvarigt. Instrum enten  var 
tunga och klumpiga.

A vståndsm ätningarna utfördes med tio m eter 
långa trästänger som hakades i varandra. Arbetet 
utfördes, som det sägs i en dagboksrapport, ”alt 
under en sådan kiöld, at tungan och lepparna fröso 
fast vid kärilet, så snart man ville supa bränvin, som 
var det endaste man kunde holla ofruset til at 
dricka...”. Men resu lta t fick man, och det sade a tt 
Newton hade haft rä tt, d.v.s. a tt  jorden på grund av 
rotationskraften var något avplattad  vid polerna.

P olarexp ed ition ern a
Ännu m er berömmelse tillvann sig de stora spekta
ku lära  polarexpeditionerna på 1800-talet. Det hela 
började ganska modest med a tt  geologen Otto Torell 
i slu tet av 1850-talet ville undersöka huruvida teorin 
om en forntida nedisning av norra halvklotet var 
r imlig eller ej. En av hans m edarbetare var Adolf 
Erik Nordenskiöld, en ung finlandssvensk m inera
log som blivit anställd  vid Riksmuseet. Tjugo år 
senare var det Nordenskiöld som blev tidens hjälte 
genom a tt  efter övervintring i polarisen genomsegla 
Nordostpassagen.

D etta var de stora expeditionernas tid. Norden
skiöld var en firad idol som endast kan  överträffas av 
vår tids idrottshjältar. Fritjof N ansen ha r betygat 
vad Nordenskiöld betydde för hans inriktning på 
polarfärder, ty hä r var det fråga m era om polarfär
der än  om polarforskning, och Sven Hedin h a r berä t
ta t  a tt  han  som skolgosse deltog i firandet av Nord
enskiöld vid dennes hemkomst, och i detsam m a be
stäm de sig för a tt  bli forskningsresande!

P erm anenta  forsk n in gssta tion er
Om vetenskapens konfrontering med natu ren  i för
sta  steget innebar a tt  m an reste ut, så betydde andra 
steget a tt  m an u trustade planerade expeditioner. 
Därmed m åste tredje steget i denna process bli up
penbart: a tt  etablera perm anenta forskningsstatio
ner.

F lera rim liga argum ent talade för denna utveck
ling. N är vetenskapsm annen först reste u t i natu ren  
för a tt  göra observationer, hann  han  skriva dagboks
anteckningar, som Linné gjorde. Vid organiserade 
expeditioner blev rapporterna m er detaljerade och 
system atiska. Genom perm anenta forskningsstatio
ner kunde m an emellertid uppnå två saker, dels 
kontinuerliga observationer och m ätningar, dels 
jäm förelser på lång sikt.

Den första svenska forskningsstationen in rä tta 
des på västkusten  vid Kristineberg i Gullmarsfj or
den 1877. In itiativ tagare var geologen Sven Lovén, 
aktiv ledamot av Vetenskapsakadem ien. Ambitio
nen var a tt  denna forskningsstation skulle hjälpa 
alla forskare med marinbiologisk inrik tning till r ä t
ta. Tanken var ju  så uppenbar, det gällde a tt  u tfors
ka det biologiska livet i och kring vattnet, flora, 
fauna, ström mar, klim at och vindar. H är var tillfäl
let för observationer på platsen, dygnet om, åre t om, 
om så behövdes. A tt idén var god bevisas därigenom 
a tt  Kristineberg än  idag ä r en aktiv forskningssta
tion fortfarande inom V etenskapsakadem iens hägn.

Idén om en liknande perm anent forskningssta
tion i Lappland framfördes så tidigt som 1887 men 
blev förverkligad först 1912 med Abisko forsknings
station, också den i Vetenskapsakadem iens regi. 
Tanken var naturligtvis densam m a som i fallet Kris
tineberg: a tt  i en speciell geografisk miljö kunna 
utföra system atiska studier u tifrån  en mängd veten
skapliga discipliner. Grundidén är näm ligen inte a tt
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m an u tgår från  e tt visst vetenskapligt ämne, u tan  
a tt  m an u tgår från en geografisk ort, med dess speci
ella klim atförhållanden. Själva poängen blir a tt  s tu 
dera objekten (växter, djur, vattendrag, eller vad det 
nu kan vara) i deras egen miljö. Det biologiska livet 
skall ses i s itt rä tta  sam m anhang för a tt  kunna 
förstås.

Stu d iet av verk ligh eten
Den vetenskapliga teorin är inte tillräcklig för a tt 
skapa en världsbild, den m åste konfronteras med 
och kom pletteras av studiet av verkligheten. N är 
observatoriet och laboratoriet inte räckte till, m åste

forskaren gå u t i naturen. H an m åste uppsöka och 
undersöka naturen, han  m åste göra iakttagelser och 
observationer, jäm förelser och beräkningar. H an 
m åste göra resan u t i naturen. Jag  h a r an ty tt tre  steg 
i denna process: först när vetenskapsm annen for u t 
på en resa  för a tt  göra sina observationer; sedan när 
han u trustade en expedition för a tt  m era system a
tisk t undersöka e tt ovisst område; till sist, n ä r m an 
u p p rä tta r  en perm anent forskningsstation för a tt  på 
platsen, under lång tid, med olika skiftningar i k li
m at, göra regelbundna observationer av verklighe
ten. N ärm are begreppet forskning kan  m an inte 
komma. Det ä r hä r resan  u t i na tu ren  h a r  n å tt  sitt 
m ål -  på e tt naturlig t sätt.

Vindelfjällens forskningsstation i Am m arnäs invigdes i augusti 1994. Foto Lasse Strömgren.
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Några resenärers iakttagelser i Västerbottens natur
O lof R udbeck d.y. 1695
Rudbeck d.y. reste på kungligt uppdrag genom 
Norrland och avsåg a tt  utge sin reseberättelse i 
12 band. E ndast första bandet hann  tryckas. Det 
övriga m anuskrip tet förstördes i den stora b ran
den i Uppsala 1702. Lappm arken beskrivs sålun
da:

”Varest kan om sommaren med större lust, 
nöje och angenämhet skjutas, jagas och fiskas än 
här? blivandes m an om dagen intet hindrad av en 
omättelig och brännande solens hetta, som kom 
mer en till a tt söka källare och jordkulor, ej heller 
om natten av svår köld och fasligt mörker, så att 
m an för den orsaken behöver ställa ut några 
väktare eller göra upp stora eldar, därmed de 
glupska lejon och grym m a tigerdjur att av
skräcka. A tt förtiga filurer, banditer, rövare och 
skälmar, som m an uti de södra länder sällan är 
säker före.”

Edvard D an ie l C larke 1799
Engelsm annen Clarke reste genom länet 1799. 
På vägen m ellan Rickleå och Gumboda färdades 
han  en sen sommarkväll och fascinerades av 
ljuset.

”På vägen till nästa gästgiveri, Gumboda, vi
sade atmosfären ett mycket egendomligt utseen
de. Moln, som av den nedgående solen kantades 
med glödande rött, blandades med andra moln, 
som färgades av en uppgående sol. Horisonten 
formligen brann mellan de två punkter, där solen 
gick ner och där den strax på nytt skulle visa sig, 
vilket ägde rum halv två. Ingenstans kunde vi se 
mörker eller skugga, allt var ljust som m itt på  
dagen. Och eftersom daggen fa llit så rikligt, när 
solen gick ned, avdunstade den nu i täta dim m or  
strax före soluppgången, steg upp som rök, vit 
som mjölk, fyllde alla dalar och strök längs skogs-

brynen. M itt i detta elementens skådespel foro vi förbi 
en vacker sjö på  vänster hand med avlägsna skogar 
bakom; m itt i den låg en ö bebyggd med sm å hus.”

L eopold  von  B ueh  1806
Den tyske geologen Buch passerade 1806 Skellefteå 
på sin väg söderut.

”Vad kan väl givas för avväxling i denna trakt 
efter havskusten? Flacka slätter och skogar, här och 
där en angenäm, men åter hastigt försvinnande blick 
åt havet; en störtande flod från de lappländska fjä l
len, gårdar efter dess stränder, som icke förgäves låta 
laxen passera uppföre; då åter skogar och immerfort 
skogar. Så  är hela vägen beskaffad genom Västerbot
ten ända till Umeå. M an vänjer sig därvid och, med 
den hastighet varmed m an vanligen genomreser 
dessa trakter, väntar man sig icke mera något re
tande eller ovanligt föremål. Jag hade den 28 farit 
ifrån Kinnbäck hela morgonen utan a tt bliva väckt 
av den m insta utsikt. Vägen hade om middagen fört 
oss på några små kullar. Skogen öppnade sig; vi 
trädde fram, sågo den vidsträckta slätten vid Skellef
teå, och den stora älven, som kröker sig genom dalen 
-  och likasom i öknen ett Palmyras tempel, stod m itt 
på  slätten Skellefteå kyrka.”

D an iel von  H ogguér 1828
Hogguér, tysk baron och officer, reste i Lycksele 
Lappm ark 1828. H an beskriver ankom sten till Lyck
sele:

”Det var m idnatt, när vi åter för väl tionde gången 
under sam m a dag stodo vid den majestätiska flodens 
strand (Umeälven). Färjstugan låg på  andra sidan, 
och medan vår förare genom höga rop väckte färjkar- 
len och denne drog överfärjan till vår sida, gingo vi in 
i en liten skogsdunge och lägrade oss kring en stor eld 
i den kyliga natten. Mer och mer grep elden omkring  
sig, de omkringstående träden började brinna, och då
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vi efter omkring en tim m e stego ombord på  färjan, 
stod hela dungen i ljusan låga. Det var ett underbart 
skådespel, det vilda, egendomligt vackra landskapet 
upplystes av månen, som skälvande återspeglades i 
Umeälvens vågor och vars m ilda silversken bildade 
en sällsam kontrast till det grälla ljus, som genom  
den brinnande skogens röda flam m or spreds vida 
omkring. H im len var klar, ej det m insta moln syntes 
till, och den djupa stillheten i det storartade naturen  
stördes icke av annat än det fjärran bruset av ett 
vattenfall och färjkarlens taktfasta årslag.”

J.W. Z ettersted t 1832
Zetterstedt, professor i botanik i Lund, företog resor 
genom Um eå lappm arker 100 år efter Linné. I Horn
myr, Lycksele träffar han  två bröder, bönderna Olof 
och Jacob Andersson. Den senare var uppenbarligen 
mycket in tresserad av naturstudier:

”Slutligen fram ställde han flera frågor, vilka han  
begärde få  besvarade, och den sista av dessa var en, 
som inom honom av en tillfällighet blivit väckt ju s t  
under hans gående hit. H an hade nämligen på  den 
spång, som han nyss passerat, sett en m ängd små  
myror vandra fram  och åter; och oaktat den största 
aktsam het å hans sida hade han icke kunnat undvi
ka a tt ihjältram pa flera. ’Det förekommer mig likväl 
besynnerligt’, så föllo hans egna ord, ’a tt skapelsen är 
så inrättad, att den mäktigare skall nedtrampa den 
svagare, och att oskyldiga, kanske till och med gagn
ande varelser skola på  detta sätt mördas utan något 
nyttigt ändam ålV  Vi samtalade en stund  om detta 
förhållande, och sam m anstäm de till slu t i dessa 
grundsatser: a tt dylika, partiella förödelser, och ofta 
i större skala, äro stundom  nödvändiga för a tt bibe
hålla jäm vikten  i naturens stora hushållning, a tt om  
Skaparen icke hade bestämt en tid  även for djurlivets 
fortfarande, och en gräns för dess förökande, så sku l
le vissa former, som i lagom m ängd är nyttiga, omsi

der kunna få  taga överhand, så a tt de kommo att 
förorsaka flerfaldig olägenhet och skada; sam t 
slutligen, a tt ju s t förstörelsen av ett liv ej sällan  
utvecklar fröet till fleras tillvarelse, såsom t.ex. 
det bekanta förhållandet är med Myggorna. ”

Jon  E ngström  1834
Den s.k. trädoktorn från  Kalm ar, Jon Engström , 
var på sin tid riksbekant för sin m ani a tt  anlägga 
vattensågar vid forsar -  u tan  a tt  fråga m arkäga
ren. H är skildrar han  besöket vid gruvan Hoppet 
i Näsberget vid Byske älv tillsam m ans med en 
ledsagare.

”Då vi omsider kommo över älven och begynte 
att nalkas berget, skenade han av, som en otyglad 
fåle, till Hoppet, där han rev och krafsade så att 
järnm alm  och sämre stenarter yrade kring ho
nom. Strax därpå for han av, som ett yrväder, 
uppföre berget till magnetgruvan, som dock ej 
hade kraft nog att dra mig och nybyggaren fortare 
än benen tilläto. H är  -  mente vår exaltado -  
kunde man se ’all världens härlighet’, som bestod 
i två eller tre föga bearbetade gruvor, en del friska  
och en del förbrända skogar, ström mar och stört
fall, ängar och skogsmyrar, ända uppåt A rvids
ja u rs  Lappm ark och nedåt Skellefteå Svensk
bygd. Det var ’hela världen för en vitten’, och på  
köpet kom morgonsolens gull och glim m ade i 
skogstopparna, klockan ett på  natten.”
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Nära n
U nder denna rubrik  är korta  n o tiser  från  län ets hem bygdsfören ingar  
och  m u seer  välkom na. Program , projekt och  in itia tiv  är spännande  
och  v ik tig t för andra att ta del av. Sk icka n o tiser  e ller  id éer  för nästa  
häfte  t ill redaktören  sen ast den  10 jan u ari 1995. c

Databasarbetet vid länsmuseet
Inom kultursektorn  och på skolans område talas det 
idag mycket om elektroniska motorvägar. Om möj
ligheten a tt  med teknikens hjälp förkorta avstånd 
och öka tillgängligheten till idag svåråtkom ligt m a
terial i sam lingar och arkiv.

Frågan ä r om vi på m useerna och hembygds
gårdarna behöver detta? Visst, vi kan alltid slå ifrån 
oss och säga a tt  vi k lara r oss. Men i längden tro r jag  
vi s tå r som förlorare nä r dagens unga generation 
vänder oss ryggen, eftersom vårt m aterial ham nat 
utanför de gängse sökvägar som skolor, allm änhet 
och forskare i a llt större utsträckning använder i det 
nya inform ationssam hället.

Det ä r emellertid viktigt a tt  i det h ä r sam m an
hanget påpeka a tt  en anpassning till ny teknologi i 
m useerna inte bara  skall göras för externa parter, 
u tan  den ä r m inst lika viktig för de m änniskor som 
arbetar i m useerna.

U tveck lin g  och  förstud ie
Vid Västerbottens m useum  togs därför 1992 e tt be
slu t a tt  göra sam lingar och arkiv sökbara i en för 
m useet gemensam databas. Runt om i landet har 
m ånga m useer böijat eller p lanerar liknande pro
jekt. I m useiutredningen som presenterades i våras 
betonas vikten av a tt  m useerna följer med i utveck-

Börje Pettersson och Ulrika Tegblom arbetar med inskrift av länets 
fornlämningsregister. Foto StellanWengelin, länsmuseet.

lingen n ä r det gäller den moderna inform ationstek
nologin. I och med detta  kan m useet få en större roll 
som bildningsinstitution.

Beslutet a tt  skapa en databas för länsm useet togs 
a lltså inte som en åtgärd  för a tt  göra vare sig perso
nal- eller organisationsförändringar, u tan  som e tt 
led i en pågående förändring av m useets verksam 
het. En tendens ä r  a tt  landets m useer alltm er kom
m er a tt  betrak tas som en inform ationskälla och inte 
enbart som en form av utställningslokal.
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E tt förberedande datoriseringsarbete hade på
börjats redan i m itten av 1980-talet, när m useet 
slutade katalogföra uppgifter i s.k. accessionsliggare 
och övergick till a tt  registrera föremålen på lokalt 
modifierade b lanketter skapade i det s.k. SAMO- 
REG-systemet, en m useistandard för föremålsre- 
gistrering.

Uppdraget a tt  göra den tekniska utvecklingen i 
databasen gavs till Torsten Nilsson, lektor vid in sti
tutionen för informationsbehandling vid Umeå U ni
versitet. Hela utvecklingsarbetet fungerade som e tt 
givande och e tt tagande där m ottot för m useet var a tt 
vi under inga om ständigheter skulle gräva ned oss i 
tekniken. Vi skulle istället stå för kraven och styra 
utvecklingen av system et och den kunskap som besö
karen skall kunna erhålla vid en sökning. I m useets 
basutvecklingsgrupp ingick 2-3 personer. Men grup
pen skiftade ständigt i storlek fram förallt n ä r det 
gällde arbetet med a tt  utveckla gemensamma sökbe
grepp, s.k. auktoritetskontroller. Till detta  speciella 
projekt, som i sig utgör en förutsättning för a tt  d a ta 
basen ska fungera, var flertalet av m useets tjänste
m än med specialkunskaper på olika områden k n u t
na under längre eller kortare perioder. Idag finns en 
fungerande sökkatalog, vilket ä r a tt  be trak ta  som 
mycket ovanligt, se tt även i e tt riksperspektiv.

Hela utvecklingsarbetet indelades i två etapper. 
Den första innehåller utveckling av en föremålsdata- 
bas, där register ingår för m useets sam tliga före
m ålssam lingar, fornminnes- och bildregister till 
sam tliga föremål. D etta medger a tt  m an söker text 
och bild till föremålet samtidigt.

Etapp två avser utveckling av en bilddatabas 
sam t eventuellt utveckling av multimedia.

I dagsläget finns e tt färdigutvecklat in tegrerat 
system där m an kan söka bland m useets föremål, 
kartor och ritn ingar sam t i länets fornlämningar. Ca 
11.000 föremål, 2.000 fornläm ningar och 500 bilder 
finns idag i databasen. K artor och ritn ingar h a r i 
likhet med föremålen i stor u tsträckning tidigare 
skrivits in på blanketter. Inskrift av dessa påbörja
des under oktober i år. Därefter v id tar utvecklings
arbetet av databasen för m useets bildarkiv, vilket 
skall göras tillgängligt på sam m a sä tt som föremå

len. Tidsperspektivet för första etappen h a r beräk
nats till fem å r om vi lyckas bibehålla sam m a utveck
lingstakt som idag. E tapp två kommer a tt  kunna 
presenteras på e tt tidigt stadium , eftersom bilderna 
registreras samling för samling.

V ästerbottens m useum s  
reg istrer in gsen h et
Så långt är allting väl, vi ha r format våra  tan k ar och 
tekniken fungerar. Vad som nu  å te rs tå r  är a tt  fylla 
system et med erforderliga uppgifter på resterande 
föremål och bilder, något som vid en första anblick 
kan te sig oöverstigligt.

En uppvaktning från AMI-Rh-laget i Umeå, an 
gående möjligheten a tt in rä tta  en registrerings- och 
inskrivningscentral för arbetshandikappade kom 
därför som en skänk från ovan. Med tanke på den 
stora datam ängd som skall föras in, såg m useet den 
föreslagna centralen som en tillgång i det fortsatta  
arbetet. E tt gem ensam t förslag presenterades för 
länsarbetsnäm nd, kommun och landsting, som en
hälligt beslutade a tt  täcka m useets extrakostnader 
för projektet. Lokaler ordnades ute på Gimonäs ge
nom kommunen och landstinget. Länsarbetsnäm n
den ställde upp med u trustn ing  och AMI Rh stod för 
utbildning och testn ing av de arbetssökande.

I sam råd m ellan m useet och AMI Rh planerades 
arbetsplatsen i e tt första skede a tt  fungera som en 
ren inskrivningscentral för 4 heltider eller 8 halvti
der. U r den potten togs en heltidstjänst i anspråk för 
en arbetande arbetsledare, som också fick i uppdrag 
a tt  vara kontaktperson m ellan registreringscentra- 
len och museet. Men om förutsättn ingar fanns, skul
le en utvidgning av arbetsuppgifterna ske beroende 
på de anställdas kompetensnivå.

V idar eu t veck lin g
Den 8 november 1993 invigdes arbetsplatsen som 
fick nam net Västerbottens m useum s registrerings
enhet. Redan efter några m ånaders arbete hade vi 
emellertid n å tt långt över de kalkyler som gjorts 
under planeringsstadiet. Därför beslutade m useet i 
sam råd med AMI a tt  projektet skulle utökas i enlig
het med de rik tlin jer som tidigare dragits upp, med

74



m otiveringen a tt  det skulle kännas som en stim u
lans för de anställda a tt  få e tt ökat ansvar.

I den nya utvecklingsetappen h a r  vi valt a tt  sa tsa  
på omkatalogisering av kulturhistoriska föremål, 
inskrift av länets fornläm ningar med inprickning på 
digital k a rta  sam t videofotografering och digital 
bildbehandling av bilder till databasens bildregister. 
Innan  beslutet togs kring inskrift av länets fornläm 
ningar, hade projektet diskuterats med RAÄ och e tt 
m untligt sam arbetsavtal träffats med länsstyrelsen 
och m useerna i länet. N är arbetet ä r slutfört kom
m er uppgifterna a tt  bli tillgängliga i datorer även vid 
dessa institutioner.

Övriga delar i utvecklingsprogram met klarades 
med utbildning genom m useets försorg. I dagsläget 
fungerar arbetet på e tt mycket tillfredställande sätt, 
vilket innebär en rejäl förstärkning för museet.

Den 8 november firade vi 1-årsjubileum. E tt å r 
som, för min personliga del, gett m ånga nya och 
nyttiga erfarenheter. En av dessa är a tt  visad res
pekt och tilltro till arbetshandikappade m änniskors 
kunskaper kan skapa arbetsgem enskap och produk
tionsresultat. F ram tidsu tsik terna ser dessutom 
mycket ljusa ut, eftersom vi inom en snar fram tid 
avser a tt anstä lla  m er personal i registreringsenhe- 
ten.

Kenneth Aström

Sofiehemsproj ektet

A. F. Scharins Söner, Eftertr. anlade å r 1910 Umeå 
Träsliperi. Där tillverkades m ekanisk m assa, främ st 
avsedd för fram ställning av tidningspapper. Staden 
Umeå fick sin första större exportinriktade industri, 
och Norrland e tt av sina första större träsliperier. 
Fabriken uppfördes i centrala staden vid umeälvens 
strand  och tillverkningen pågick till 1954. Nu för 
tiden inrym m er lokalerna Konsthögskolan.

Scharinska firm an hade under 1800-talet vuxit 
till e tt av Umeås ledande handelshus och Scharin 
var e tt betydelsefullt nam n inom stadens näringsliv 
och adm inistration. Sveriges skogstillgångar hade, 
trots tidvis fluktuerande konjunkturer, gjort m assa
industrin  till en expansiv bransch och inom e tt par år 
hade familjen Scharin sa tt tre  sliperier i verket.

Den rik tig t stora satsningen kom 1927, n ä r den 
då ombildade firm an AB Scharin Söner planerade 
ännu e tt träsliperi; den h ä r gången i stadsdelen 
Sofiehem cirka tre  kilom eter öster om Umeå. P la
nerna var stora. Det skulle bli Europas största  träsli
peri i s itt slag. Fabriken försågs med toppmodern 
u trustn ing  och hade redan i initialskedet en tillverk
ningskapacitet på 60 000 ton våtm assa per år. D etta 
stod i kontrast till de m ånga sm åsliperier som sällan 
kom upp i m er än e tt tusen årston.

Fabriken hade till en början en arbetsstam  på 150 
m an, m en kom a tt  expandera väsentligt under åren. 
Som m est h a r m an haft 450 anställda och en produk
tionsm ängd av 135 000 ton torrm assa.

I och med fabrikens tillkom st utvidgades de 
närbelägna bostadsom rådena Sofiehem/Gimonäs 
betydligt. A rbetarbaracker och egnahem anlades i 
stadens enda utpräglade arbetarstadsdel. Nu är den 
sociala sam m ansättningen en helt annan, men den 
äldre egnahemsmiljön har anm ärkningsvärt väl be
vara t sin ursprungliga prägel.

1937 såldes båda um eåfabrikerna till det engel
ska storföretaget Bowaters, och nam net ändrades 
till Bowaters Svenska AB. All m assa skeppades till 
England. 1953 lades um eåfabriken ner och driften 
koncentrerades till Sofiehem. M an införde kontinu

Service  t ill  hem bygdsföreningar!
Länsm useet erbjuder hembygdsföreningar och 
m useer i länet gratis rådgivning och utbildning 
om ni vill komma igång med katalogisering. 
Använd m useets blankettsystem , så görs in 
skriften på data  av oss. M aterialet levereras i 
form av u tskrivna listor eller som en liten sepa
ra t  databas ju s t för er förening.
K ontakta K enneth Aström, Västerbottens 
museum, tel. 090/171816.
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erlig drift och produktionsm ängden ökades avse
värt.

Sofiehemsfabriken ansågs vara en bra arbets
plats och till en början var om sättningen på arbetare 
mycket låg. I m ånga fall var det arbetsplatsen för 
flera m edlem m ar u r sam m a familj. F rån  1960-talet 
m oderniserades fabriken påtagligt. Arbetet blev fy
siskt lättare . R åstyrkan byttes u t mot modern d a ta 
teknik. Men arbetarna  hade en kluven inställning 
till förändringarna. Den tä ta  kontakten m ellan skif
ten  försvann och ersattes av större monotoni och 
isolering. Den psykiska belastningen ökade och om
sättningen på arbetarna  blev större.

Den kanske viktigaste rationaliseringen innebar 
övergången till torrm assa. D etta innebar a tt  varje 
bal endast innehöll 14% vatten  vilket gynnade både 
fraktkostnader och lagerhållning. U nder senare år 
utvecklades en högkvalitativ slipmassa. D etta gjor
de det möjligt a tt  tillverka m ånga olika m assakvali
te te r och öppnade vägar till en världsom spännande 
m arknad.

1989 såldes fabriken till Baltic-Gruppen AB, en 
företagsgrupp från Umeå, vilket föranledde ett 
nam nbyte till Sofiehem Pulp AB. Baltic-Gruppen 
investerade från 1989-1991 ca 50 miljoner i Sofie
hem Pulp AB, och tillsam m ans med Bowaters sa ts
ningar under åren  innebar det a tt  ungefär 130 miljo
ner investerades i fabriken de senaste 6-7 åren.

A ntalet anställda reducerades från  trettio  till 
cirka sjutton m an per skift med bibehållen produk
tionsmängd. Efter en långsiktig bedömning av 
m arknadsläget och en förlust på 500 000 kronor i 
veckan beslöt m an a tt  lägga ner fabriken. Trots detta  
faktum  hade Scharins dröm på en punkt förverkli
gats. Fabriken var 1991 en av de m odernaste i sitt 
slag i Europa.

Sofiehemsfabrikens nedläggning föranledde Väs
terbottens m useum  a tt  in tressera sig för industrins 
historia. M useet tog därför in itiativet till e tt projekt

Från vedilägget. Vediläggaren m atar slipverket m anuellt ur bas
sängen. april 1954. Foto Bertil Ekholtz. E tt slipverk från 1927 har 
under projektet resturerats.

för a tt  dokum entera fabrikens 64-åriga industriepok 
och dess arbetare. Hösten 1993 inleddes Sofiehems- 
projektet, e tt sam arbete m ellan Västerbottens m u
seum, ABF, Baltic-Gruppen AB och Arbetsförmed
lingen. Syftet var a tt  dokum entera arbetet och livet 
kring Sofiehems träsliperi.

Elva f.d. fabriksarbetare ha r tillsam m ans med en 
kulturvetare på Västerbottens m useum  under sex 
m ånader arbetat med dokum entationen. Som en 
första fas gjordes e tt insam lingsarbete av såväl före
mål och fotografier som skrivet m aterial och in te r
vjuer. Parallellt bedrevs även en studiecirkel i doku
m entation och informationsbehandling i ABF: s regi. 
Förutom detta  restaurerades en del originalm aski
ner från  1920-talets slut i den gamla fabriksbyggna
den.

Det insam lade m aterialet bearbetas för närva
rande till en skrift. Det blir också e tt värdefullt 
bidrag till Västerbottens m useum s etnologiska arkiv 
som innehåller prim ärt forskningsm aterial rörande 
Västerbotten.

Magdalena Tafvelin, projektledare
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Utställningar i vinter
6.11-26.2 -95 F ängslad

En utställn ing om krim inalvården, i 
sam arbete  med K rim inalvården  i 
Umeå.

3-4.12 Julm arknad på Gam m lia
För sjätte året i rad  går den stora 
julm arknaden på Gammlia av stapeln. 
Försäljning av m at och slöjd, julpyssel

för barn  och vuxna, slädturer på områ
det, musik, tävling med anknytning 
till ju len och mycket mera.

4.12-22.1 -95 A rktisk  urbefo lkn ingskon st
Konst och konsthantverk av sam tida 
konstnärer med ark tisk t ursprung.

12.2-26.3 P ierre O lofsson -  R etrospektiv  
M ålningar, skulptur, grafik.

I nästa nummer
Ar 1924 startade radiosändningar i Västerbotten. 
Radion fick under 1930-talet sitt definitiva genom
brott i de västerbottniska hemmen och blev sm å
ningom e tt oumbärligt nyhetsförmedlande och folk
bildande medium ända fram  till 1960-talet. Då kom 
TVn in i vardagsrum m en och lyssnarna blev också 
tittare. Lokalradion startade vid sam m a tid  och n ä r
made sig lyssnarna på e tt helt annat sä tt än förut.

N ästa num m er ska spegla denna radions väster
bottniska historia. K arin Nordberg, doktorand vid 
idéhistoriska institutionen vid Umeå universitet, 
m edverkar liksom en rad kända radioprofiler. Flera 
h a r varit med om pionjäråren, m ånga är fortfarande 
verksam m a och deltar i a tt  ge radion innehåll såväl 
i riksprogram  som regionalt och lokalt.

Kalle Stridell med fam ilj i radions barndom, Gunnarn. Foto Olle 
Öberg, Västerbottens museums bildarkiv.
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