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Naturreservat 
Källa: Länsstyrelsen 
Inom Ånge kommun finns idag 11 st naturreservat omfattande drygt 6 400 hektar 
mark- och vatten.  Detta motsvarar drygt  26  % av alla naturreservat i hela 
Västernorrlands län 
 

§ Naturreservat- Miljöbalken 7 kap 4-5 § mfl 
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte 
att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat. 
 
I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för beslutet anges. I beslutet skall också anges de 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som 
Behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, 
schaktning, täkt, uppodling, dikning plantering, avverkning mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Våra naturreservat 
Gammelbodarna naturreservat 
Stormyrskogens naturreservat 
Svarttjärnåsens naturreservat 
Naturreservatet Granbodåsen 
Jämtgaveln 
Rankleven 

Helvetesbrännan 
Myckelåsens naturreservat 
Björntjänens naturreservat 
Haverö strömmar  
Ensillre kalkbarrskog 
Se beskrivning och kartor  
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Naturreservat i Ånge kommun, översikt 
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Naturreservat i Ånge kommun, beskrivningar: 
 
Gammelbodarnas naturreservat  
5 km nv Borgsjöbyn 
Fastighet Västernäset 4: 18,  2: 21 
Areal 5,5 ha ängsmark  
Naturtyper  barrskog 0,8    åker/vall 3.1   ängsmark 1,4   övrig mark 0,8 
 

 
 
 
 
 
 

Beskrivning  
Källa Länsstyrelsen 
 
Ändamålet med reservatet är att bevara och 
vårda ett område av äldre odlingslandskap 
med dess höga natur- och kulturvärden. 
Gammelbodarna är ett småbruk som ligger 
några kilometer norr om byn Tälje i Borgsjö 
socken. Gården, som ursprungligen var en del 
av en fäbod under Väster- och Östernäsets 
byar, är belägen i ett område med mycket 
storblockig och kalkhaltig morän. Inägomarken 
utgörs till ungefär en tredjedel av stenig 
ängsmark, sk hackslått, som ligger insprängda 
mellan de uppodlade åkrarna. Hackslåttarna, 
som har lång kontinuitet som slåttermark, har 
en mycket artrik kärlväxt- och svampflora. Här 
finns bla rosettljungfrulin, vanlig låsbräken, 
luddhavre, samt ängs- och fältgentiana, 
dvärglummer. Nio rödlistade ängssvamparter 
är funna på Gammelbodarna, bla fager 
vaxskivling i hotkategori2., 
musseronvaxskivling, hagnopping och 
lutvaxskivling På hackslåttarna finns några 
lador och en gammal smedja. 
Gammelbodarna har ett välbevarat 
byggnadsbestånd vilket bidrar starkt till det 
höga helhetsvärdet. 
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Stormyrskogens naturreservat  
35 km nv Hassela samhälle del av reservat inom Sundsvalls kommun 
Fastighet Storulvsjön 1:16 
Areal 421 ha inom både Ånge och Sundsvalls kommun 
 
 

 
Beskrivning  
Källa Länsstyrelsen 
 
Ändamål med reservatet är att låta ett 
naturskogsområde utvecklas fritt efter naturligt 
förekommande processer och utgöra 
referensområde för regional och nationell 
miljöövervakning/forskning. Ändamålet är även 
att bevara ett värdefullt myrområde ingående i 
Naturvårdsverkets myrskyddsplan. 
Stormyrskogen är ett  stort väglöst 
naturskogsområde med Stormyrtjärnen i 
centrum. Reservatet ligger i både Ånge och 
Sundsvalls kommun och gränsar mot 
Hälsingland. 
Området är kuperat och uppvisar ett flertal 
tjärnar, myrar och skogspartier. Av markslagen 
utgör skog 65 %, myr 32% och vatten 3% 
Skogen har enkraftig åldersspridning, men 
största delen består av frisk granskog av 
blåbärstyp vilken har utvecklats fritt sedan 
dimensionshuggningen 1905-1910. Idag möts 
man av en  urskogsartad skog med gott om 
torrakor och lågor, samt ett flertal träd med en 
ålder av 200 år. Själva Stormyran är en mycket 
variationsrik myr med alltifrån trädbevuxna, 
fattiga mossepartier till trädlösa rikkärrpartier. 

Huvuddelen utgör ett strängflarksystem där 
vissa flarker är upp till  hektaren stora. Idag är 
området relativt otillgängligt. Stormyrskogen 
svärden kan således sammanfattas i att 
reservatet är ett stort mosaikartat 
naturskogsområde som huvudsakligen varit 
opåverkat de senaste 80-90 åren. Naturen är 
representativ för regionen och används som 
referensområde vid den regionala 
miljöövervakningen. Området representerar ett 
stort antal hydrotoppografiska myrtyper. 
Stormyrtjärnens avrinningsområde innesluts 
helt i reservatet.  
Övrigt 
Jordarterna domineras av sandig – moig 
morän och torv. Moränen är till större delen 
normalblockig men det finns större 
sammanhängande rikblockiga områden i den 
norra delen på Öratjärnåsens nordsluttning 
samt öster om Stormyrtjärnen. Jordtäcket är 
mäktigt och det är sällsynt med hällar. Den 
terresta jordmånen består  helt naturligt av 
järnpodsol. 
Berggrunden består huvudsakligen av sura 
migmatiserade urgraniter, men i norra och 
södra delen av området finns också stora 
förekomster av diabas. Diabas är basisk, 
lättvittrad bergart med innehåll av mineral som 
gynnar jordmån och växtlighet både på myren 
och i skogen. Ett mindre parti med gråvackor 
finns också inom området. 
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Naturreservatet Svarttjärnåsen 
ca 15 km N om samhället Byberget 
Fastighet By 4:3 i Haverö socken  
Area 78 ha varav 73 ha landareal 
Naturtyper skog 65 ha, myr 8 ha, vatten 5 ha 
 
 

 
 
Beskrivning  
Källa Länsstyrelsen  
Ändamålet med naturreservatet Att bevara 
ett naturskogsartat område av omväxlande 
karaktär och med ett flertal rödlistade, 
vedlevande arter. Ändamålet är även att- inom 
ramen för ovanstående ändamål ge möjlighet 
till naturupplevelse. 
 
Reservatet är ett naturskogsområde (425-500 
m ö h ) på 78 ha. Området domineras av 
berget Svarttjärnåsen. Strax söder om toppen 
ligger den högt belägna Svarttjärnen, som 
avvattnas österut via en bäck. Berggrunden 
består av gnejsgranit, med en diabasgång i 
nord-sydlig riktning. Väster om diabasgången, 
också i  nord-sydlig riktning, i kanten på 
reservatet  löper en krosszon. Den sandiga-
moiga moränen är på sina ställen blockig och i 
reservatets norra del är den svallad och 
blockrik. Det finns inslag av både hällmark och 
myrmark i området. 

Svarttjärnåsen är ett omväxlande 
naturskogsområde med hällmarkstallskog i 
nordsluttningen, granskog i söder och öster 
och barrblandskog på toppen. Tillgången på 
död ved och hålträd är mycket god, liksom 
tillhörande vedlevande arter. 
Nordsluttningens olikåldriga hällmarkstallskog, 
av torr till skarp ristyp, visar spår av brand. Här 
blandas grova och förvridna 300-400- åriga 
tallar med granar, torrakor och lågor i alla 
nedbrytningsstadier. Bonitteten är låg och spår 
av avverkningar finns inte. Söderut tar granen 
över och den fuktiga skogen är mer örtrik. 
Hänglavar är vanliga. Som exempel på den 
rika floran av fuktkrävande lavar och svampar  
kan nämnas gammelgranskål ( 
Pseeudographis pinicola ) och solfjäderlav ( 
Cheiromycina flabelliformis ) . Enstak 
tallstubbar bär spår av dimensions-
avverkningar från slutet av 1800-talet. 
Granarna når på sina ställen upp till 250 års 
ålder, men topplatån domineras av 140-årig 
barrblandskog. 
Den blockiga östbranten är naturskogsartad 
med rikliga mängder av gran- och tallågor. Här 
finns alla åldrar, höjder och diametrar liksom 
många torrakor. Dimensionsavverkningar har 
förekommit. Den friska skogen av omväxlande 
gles och tät karaktär ger plats åt ett fleratal 
vedlevande arter. Gränsticka (Phellinus 
nigrolimatatus), rosenticka (Fomitopsis rosea ) 
och gräddporing ( Skeletocutis lenis) är vanligt 
förekommande på gran och tall, men även 
mindre arter , såsom rosa skärelav 
(Schismatomma pericleum) finns på sälg. 
Området norr om bilvägen domineras av 
myrmark i öster och ung barrskog i väster. 
Däremellan finns en olikåldrig blandskog med 
200-300- åriga tallöverståndare, gamla lövträd, 
torrakor och lågor. Kolrester finns  ¨på gamla 
torrakor av tall. Området visar inga tecken på 
avverkning. Reservatet är lättillgängligt så 
tillvida att det går en väg genom reservatet. 
Tretåig hackspett, spillkråka och pärluggla har 
observerats i området. 
Naturreservatets värden upptäcktes vid 
urskogsinventeringen 1979 
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Fiske i Svarttjärn, Foto L Milling 
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Granbodåsens naturreservat  
ca 10 km n Ånge samhälle 
Fastighet Granboda 1:9, del av Granboda 2 15 samt del av Västernäset 5:20 
Area 17 ha 
Naturtyper ängsmark ca 2,5 ha skog ca 14,5 ha 
 

 
Beskrivning  
Källa Länsstyrelsen  
 
Ändamålet med reservatet är att för 
framtiden  bevara en fäbodmiljö i sin helhet 
med byggnader och hävdad ängs- och 
skogsmark. 
Granbodåsen är en typisk lidfäbod, belägen i 
en sydostsluttning på ca 360 m höjd över 
havet i Borgsjö socken. Berggrunden i området 
är framför allt gnejsgraniter men ett 
diabasområde finns strax i väster. Jordarten är 
en basrik morän  vilket ger upphov till en rik 
flora och hög skogsbonite. 
Granbodåsen består av flera långsmala 
bovallar varav en 5 20 utgör en kontinuerligt 
hävdad ängsmark med mycket artrik flora. 
Sluttningen uppvisar en mosaik av 
växtsamhällen från torräng till fuktäng. Ett 
flertal sällsynta och/eller hotade växtarter 

förekommer tex fältgenitiana, topplåsbräken, 
brudsporre och sandviol. Ängssvampfloran är 
också mycket rik med bla blå rödskivling och 
fager vaxskivling. På denna bovall finns en 
fäbodstuga, ett fähus och ett smådjurhus alla 
timrade och i gott skick. 
De övriga vallarna är mer eller mindre 
igenväxta, vissa  med stort inslag av grova 
granar, aspar och sälgar. Även här finns en 
artrik svampflora med bla vedsvamparna 
lappticka och rosenticka. De fd vallarna är 
liksom omgivande skogsmark präglade av 
bete. 
 

 
Granbodåsens fäbod,  

Foto Ånge kommun, Jonsson o Ullstein 
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Jämtgavelns naturreservat 
13 km n Borgsjö kyrka 
Fastighet Jämtgaveln 1:1 och delar av fastigheterna Borgsjöbyn 1:28, 1:29, 4:14, 5:5, 6:1, och 
9:1 som genom fastighetsreglering fördes till Jämtgaveln 1:1 
Area 3000 ha 
Varav 57 % skog, 26 % myrar , 16 % sjöar resten berg, väg mm 
 
 

 
 
Beskrivning 
 
Källa Länsstyrelsen 
Övergripande beskrivning 
Jämtgaveln är länets största lågexploaterade 
skogsområde med äldre naturskog. Reservatet 
ligger vid gränsen mellan Jämtland och 
Medelpad norr om Ljungan. Det är en del av 
platå- och skogslandskapet mellan de stora  
älvdalarna på 360-500möh. Trots 
höjdskillnaderna är terrängen relativt flack och 
mosaikartad, där skogklädda berg och 
moränplatåer inramar öppna myrar, sjöar, 
tjärnar och vattendrag.  
Av markslagen utgör skog ca 57%, myr ca 
26% och vatten ca 16%. Skogen är till stora 
delar kraftigt brandpåverkad och i huvudsak 
uppkommen efter omfattande bränder under 
perioden 1830- 80. Under främst slutet av  
1800talet och 1930-40talen bedrevs skogsbruk 
i form av dimensionshuggningar och gallringar, 
men trots detta har skogen utpräglad 

naturskogskaraktär med urskogsliknande 
bestånd. 
Bebyggelsen inskränker sig till några få 
sommarstugor vid vägen och Torringen samt 
några skogskojor och stallar. Slaggvarp efter 
myrjärnstilverkning, två fäbodar, ett nybygge 
på Bastunäset, flottning, fasta fisken och 
skogskojor finns dokumenterade. 
 
Reservatet Jämtgaveln och sjön Torringen är 
av riksintresse för naturvård. Jämtgavelns 
värden kan sammanfattas i att reservatet är ett 
mycket stort mosaikartat naturskogsområde 
med för mellersta Norrland representativ natur, 
som i mycket begränsad omfattning påverkats 
av människan under det senaste seklet. 
Området kan fungera som referensområde där 
de olika naturliga naturtyperna inom den här 
naturgeografiska regionen ingår. Torringen har 
ett gammaltnaturligt bestånd av röding som är 
genetiskt särpräglad. I  Värsjöbäcken finns 
reproducerande bestånd av Flodpärlmussla. 
Värsjömyran ingår i Naturvårdsverkets 
myrskyddsplan för Sverige.  
 
Geologi 
Berggrunden består av urberg och diabas, 
gråvackor av olika omvandlingsgrad och yngre 
graniter. De yngre graniterna i den södra delen 
består av Revsundsgraniter som innehåller 
stora fältspatskristaller- ögongranit. Den 
sedimentära bergarten gråvacka, som framför 
allt finns i den norra delen, är delvis 
omvandlad. De centrala och östra delarna av 
reservatet vilar på diabas, som är en basisk 
bergart och ger näringsrika vittringsprodukter. 
Mineralogiskt intressant är förekomsten av 
turmalinpegmatit i gråvackan. 
Jordarterna domineras av torv och moräner av 
olika typer. Moränen är moig, sandig eller 
grusig, och mycket storblockig i vissa 
områden, bl a öster om Munkfjorden. Där är 
den av typ dödis- och Rogenmorän med vallar 
som är mer eller mindre vinkelräta mot 
inlandsisens rörelseriktning. 
I anslutning till vägen in i reservatets centrala 
del finns en grusås, åsgravar Värsjöarna och 
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ett mindre område med kalt berg och en 
kanjon. Hela reservatet ligger över högsta 
kustlinjen. Kanjon har bildats i samband med 
urtappningen av en isdämd sjö, vilket har 
registrerats i lerarv i Ljungans dalgång. 
 
Skogen 
Av skogstyperna dominerar den friska 
blåbärsristypen. Relativt stora arealer frisk 
lingonristyp finns också. Fuktiga ristyper 
påträffas i låglänta prtier längs myrkanter och 
sjöstränder. De rika ört- och örtristyperna är 
mycket sparsamt förekommande, och de 
rikaste områden som påträffats ligger i 
urskogsartade granskogsområden längs 
Värsjöbäcken och på Värsjöberget mellan 
Värsjön och Torringens utloppssida. Örtrika 
partier finns även på gamla ängsmarker vid 
fäbodplatserna och nybygget på Bastunäset. 
Huvudparten av skogen har åldern 100-130 år. 
Tallen är det dominerande trädslaget och utgör 
ca 60% av virkesförrådet. Granskog 30% 
återfinns i större utsträckning endast på 
Bastunäset och i områdets nordöstra del. I 
övrigt finns det dock mindre inslag av gran i 
nästan alla bestånd. Resterande 10% utgörs 
till största delen av björk med inslag av asp, 
sälg och gråal. 
Den genomförda studien av skogsbrand-
historiken i Jämtgaveln visar att skogsbränder 
har förekommit vid minst 64 tillfällen från 1364 
fram till den större branden 1894. Generellt 
sett återfinns den högsta graden av 
brandpåverkan i områdets centrala delar. 
De flesta av dagens skogsbestånd består av 
den föryngring som kommit efter de stora 
bränder som drog över  Jämtgaveln 1830-70. 
Stora delen av skogarna är påverkade av 
dimensionshuggningar och gallringar men i 
vissa delar har avverkningar utförts mycket 
försiktigt eller inte alls. Detta gäller speciellt 
områden inom Värsjöberget och sydvästra 
delen v Oxsjöåsen. Vidare har den fram till 
idag ca 50åriga frånvaron av större skogliga 
ingrepp lett till att många bestånd börjat återfå 
en naturlig struktur, som ger en viss 
urskogsprägel. Frånvaron av skogsbrand 
under senaste decenniet har gynnat ett  ökat 
inslag av gran i skogen. 
Under vintern 1992-1993 avverkades 4 
bestånd i anslutning till sydöstra och 
nordvästra gränsen där bränning planerades. 
Syftet med bränning är att få samma 
biologiska effekt som naturlig skogsbrand med 
visst uttag av virke. Avverkningen planerades 
så att lämnade träd och dungar skulle ge ett 
naturligt utseende åt brandytorna.  

Myrarna 
Jämtgaveln är ett myrrikt område och här finns 
en bred provkarta på olika myrtyper i storlek 
från små kärr till stora mosaikartade 
myrkomplex. I granitområdet mot Torringen 
finns fattigkärr, medan rikkärr är koncentrerade 
till diabasberggrunden i öster. Plana släta kärr, 
flarkmyrar, backmyrar och blandmyrar är 
exempel på myrtyper i reservatet. 
Myrar med speciellt högt skyddsvärde. 
Värsjömyran- Värsjölokarna och myrområdet 
norr om Värsjön är backmyrar med en 
höjdskillnad på 30 m. De bildar en mosaik av 
rikkärr och skogsgbeväxt fastmark med 
vackert utbildade flarksystem och terassgölar. 
Flarkkärren har en intermediär vegetation med  
förekomst av bla hirsstarr och dvärglummer 
samt mossorna Sphagnum warnstorfii, 
Scorpidium scorpioides och Campylium 
stellatum i bottenskiktet. På torrakor i 
strängkärret finns sparsamt med varglav. I 
skogskärr vid Värsjöbäcken finns rika partier 
där bl a tvåblad, brakved och nålstarr växer. 
Medelpadsflon på gränsen mot Jämtland är en 
flark- strängmyr av samma typ som 
Värsjömyran. 
 
Norsmyran i norr är ett rikkärr som består av 
strängar, släta partier och stora lösbottnar med 
glesa tuvor närmast Norstjärnen med bla 
myggblomster, gräsull, ängsnycklar samt 
mossorna Scorpidium scorpidoies och 
Sphagnum warnsorfii. Myrkomplexet 
Avamyran- Nybyggemyran-Ovåmyran visar en 
representativ provkarta på myrtyper i regionen, 
och på Avamyran förekommer pors, som är 
växtgeografiskt intresse- västlig utpost. 
Exempel på större plana fattigkärr med 
lågstarr- och ristuvevegetation finns på 
Bastunäset 
 

 
Värsjömyren, 

 Foto Ånge kommun Jonsson o Ullstein 
 
Sjöarna och vattendragen.  
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Jämtgaveln ligger på en vattendelare 375-500 
möh och avvattnas åt tre håll. Den nordöstra 
tredjedelen av reservatet avvattnas av Ovån 
mot norr, den centrala tredjedelen  avvattnas 
av Värsjöbäcken mot söder och den sydvästra 
tredjedelen ingår i Torringens nederbörds-
område. De rinnande vattendragen utgörs av 
små bäckar och åar. Torringen, Värsjöarna, 
Nybyggesjön och Storavan är de största 
sjöarna. Till detta kommer ett stort antal små 
tjärnar. Stränderna är blockrika eller myrmark, 
men sandstränder lämpade för bad finns vid 
Värsjön i anslutning till den ås som vägen är 
byggd på. Endast Torringen är reglerad sedan 
1964, 80 cm amplitud. 
I Torringen finns öring, röding, sik, elritsa och 
abborre. Rödingen i Torringen är en 
naturaliserad storröding i ett relativt småvuxet 
bestånd. Siken planterades i Torringen vid 
mitten av 1800-talet. Öringen har satts ut i 
omgångar eftersom den inte längre kan 
reproducera sig pga dammen vid utloppet. 
Numera finns en fisktrappa i dammen och 
nedströms, lekande öring kommer att 
planteras ut som yngel nedanför dammen. 
Fiskbeståndet i  övriga vattendrag betsår av 
bäcköring, abborre och elritsa. I Värsjön har 
röding införts. 
 
Torringen vatten är mycket näringsfattigt och 
har god buffertkapacitet. Sjön är en av endast 
tre i Sverige där märlkräftorna Gammarus 
pulex, och G lacustris förekommer samtidigt. 
Pungräka, Mysis relicta sattes ut i Torringen 
1971. 
Reproducerande bestånd av flodpärlmussla 
finns i Värsjöbäcken och Getterån. Ingen 
rotenonbehandling av sjöarna har förekommit, 
men dammen i Torringen utlopp hindrar 
öringen att leka och regleringen kan orsaka 
skador på rödingens lekplatser. Området 
utnyttjas i hög grad för fritidsfiske. 
 
Flora och fauna 
De inventeringar som beskriver Jämtgavelns 
växt- och djurliv börjar bli gamla och 
fördjupade aktuella studier behövs för en god 
beskrivning av reservatets biologiska liv, 
främst avseende vedinsekter, fågelliv, 
vedsvampar, brandberoende arter, mossor och 
lavar. 
Av kärlväxterna i reservatet kan nämnas 
dvärglummer, kransrams, gräsull, ängsnycklar, 
grönyxne och tvåblad, som är indikatorer på 
näringsrik miljö i sumpskog och på myr. 
Förekomsten av pors av växtgeografiskt 

intresse. Bland kryptogamerna ses den 
sällsynta varglaven. 
 
Djurlivet är typiskt för  äldre skog i inlandet. 
Reservatet besöks regelbundet av björn. Utter 
har förekommit, men det är idag osäkert om 
den finns kvar i området. Däremot finns 
reproducerande bestånd av flodpärlmussla. 
Storrödingen i Torringen är av riksintresse. 
Bland häckande fåglar kan nämnas trana, 
duvhök, fjällvråk, fiskgjuse slaguggla, tretåig 
hackspett, gulärla och videsparv. 
 
Kulturhistoria och tidigare markanvändning se 
vidare beskrivning i Länsstyrelsens skötselplan 
för reservatet 
Anordningar för friluftslivet se vidare kapitel 
friluftsliv 
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Ranklevens naturreservat 
ca 2 km so Erikslund  
Fastighet Sillre 3:44 
Area 52 ha därav landareal 52 ha, produktiv skogsmarksareal 47 ha, imp 5 ha  
Naturtyp barrskog 
 

 
 
Beskrivning  
Källa Länsstyrelsen 
 
Ändamålet med reservatet är att bevara 
Ranklevens speciella vegetation i hammaren, 
bergsroten och rasmarken samt skogen med 
dess naturskogskvaliteter. 
Ändamålet är även att inom ramen för detta 
mål ge möjlighet till naturupplevelser. 
Ranklevens branta nordstup är en välkänd 
profil för den som färdas längs Ljungan. 
Det drygt 350 m höga diabasberget med de 
branta och imponerande stupen och den 
nedanför liggande blockiga rasmarken 
uppvisar alla karaktäristiska drag som 
förknippas med ett sydväxtberg bortsett från 
att bergsbranten är orienterad mot norr. Till 
skillnad från sydväxtbergets stup kommer 
solen inte åt att värma upp nordbranten. Trots 
detta förekommer ett flertal sydliga arter som 
exempelvis vårärt, underviol, myskmåra och 

skuggviol. Bland botanister är Ranklevens 
skuggiga nordostsluttning framför allt känd för 
ansamlingen av fjällväxter. I bergsbranten, 
bergroten och rasmarken blommar ett tjugotal 
arter som annars påträffas i fjälltrakterna 
exempelvis nordlig låsbräken lapprör, 
taigastarr fjällarv, klippbräcka , fjällbräcka och 
fjällförgätmigej. 
Det är framförallt kombinationen av alpin och 
sydlig flora som gör Rankleven intressant ur 
botanisk synpunkt. 
Skogen på den bördiga marken nedanför 
bergsbranten består av 100-120 årig granskog 
med inslag av tall och löv. Visa bestånd har 
plockhuggits under 1960-talet medan andra är 
relativt opåverkade och börjar få naturskogs-
kvaliteter. Förekomsten av döda träd är bitvis 
god. På granlågor växer bla rosenticka, ullticka 
och rynkskinn. Skogen uppe på berget utgörs 
av en 100årig delvis gallrad barrblandskog. 
 
Rankleven har med sin markanta profil och sitt 
läge i Ljungandalern ett mycket högt 
landskapsbildsvärde. Rankleven är också ett 
av områdets mest välbesökta utsiktspunkter. 
Kuriosa: Ett inhägnat vattenfyllt hål på 
Ranklevens topp vittnar om en inmutning från 
1875 av en förmodad järnmalmsförekomst. Ett 
schakt sprängdes, men några år senare 
förklarades inmutningen som värdelös. 
 

 
Ranklevens profil mot Borgsjön, Foto L Milling 

 
 

 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 12 (20) 
 

Höga naturvärden,   temahäfte 15:1 
Formellt skyddade områden - Naturreservat 
 

 

 
Naturreservatet Helvetsbrännan 
Fastigheter Mjösjön 1:13 och 1:1 samt By 4:1 och Snöberg 2:1 
Areal 2 392 ha varav 2099 land observera 2400 ha inom Ånge kommun 
Naturtyper Barrblandskog 1661 ha, lövdominerad skog 139 ha 
Myrmarker 183 ha 
Sjöar och tjärnar 293 ha 
Häll- blockmarker 103 ha 
Övrig mark kraftledningsgata 13 ha 
 
 

 
 
Beskrivning  
Källa Länsstyrelsen 
 
Syftet är att skydda den biologiska mångfalden 
i stort, obrutet och brandpräglat 
naturskogsområde. Helvetesbrännan är 
källområde för Vattenån, ett mycket högt 
skyddsklassat vattendrag. Det tall- och 
lövsträdsdominerade skogekosystem som 
under årtusenden skapats och präglats av 
återkommande bränder skall härvid bevaras 
med hjälp kontinuerlig anläggning av 
kontrollerade skogsbränder. De mycket höga 
limiska värdena skall skyddas genom att sjöar 
och vattendrag får utvecklas under så naturliga 
betingelser som möjligt. Ändamålet är även 
att- inom ramen för ovanstående mål- ge 
möjlighet till naturupplevelse samt i begränsad 
omfattning gör delar av området tillgängligt för 
allmänhetens friluftsliv 
 

Beskrivning av reservatet 
Helvetesbrännan är ett stort, väglöst 
naturskogsområde på ömse sidor länsgränsen 
mellan Västernorrland och Jämtland. 
Skogen är till största delen talldominerad, 
relativt likåldrig och har under större delen av 
1900talet fått utvecklas fritt efter en större 
skogsbrand 1888. Omkring 15 hektar av 
reservatet utgörs av lövdominerade bestånd 
vilka uppkommit till följd av branden och de 
avverkningar som övergick området påföljande 
vintrar. En stor del av den brandskadade 
skogen avverkades alltså under slutet av 
1800-talet, men trots detta möts man idag I 
delar av reservatet av urskogsartade bestånd 
med torrakor, lågor samt flerhundraåriga tallar. 
I områdets vattendrag förekommer en stark 
population av  reproducerande 
flodpärlmusslor. Ett stort, väglöst och för 
Norrlands inland representativt 
tallskogsområde med stor lövrikedom, en 
mångfald av skogsmiljöer  och vattendrag med 
höga biologisk kvaliteter, gör området mycket 
värdefullt ur naturvårdssynpunkt. 
Helvetesbrännan är tydligt påverkad av 
återkommande bränder, vilket mycket påtagligt 
kan ses i  brandstubbar och brandljud på äldre 
träd. Under perioden 1165-1650 har 
medelbrandintervallet varit 84 år. Efter 1650 
minskade brandintervallet till 57 år, vilket 
sannolikt orsakades av att svedjebrukande 
finnar bosatte sig i Mycksjön strax utanför 
reservatets östra gräns. Efter år 1891 har 
ingen brand kunnat påvisas inom 
reservatsområdet. 
 
Geologi 
Berggrunden består av granit i olika former och 
i huvudsak är det ögonförande, delvis 
gnejsiga, graniter som täcker området. I 
nordväst på Jämtlandssidan dominerar 
Revsundsgraniten. 
Två större diabasgångar löper i nordsydlig 
riktning något öster om Djuptjärnsfligget. 
Hela området är beläget ovan högsta 
kustlinjen. Den storblockiga, grusig-sandiga 
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moränen är troligen en lokalmorän, vilket 
innebär att den består av material från platsen 
som avsatts vid inlandsisens avsmältning. 
Moränens storblockighet orsakas bland annat 
av att den hårda graniten inte har krossats 
under eventuell transport med inlandsisen, ej 
heller påverkats nämnvärt under den tid som 
gått sedan isens avsmältning, och därför 
förblivit storblockig.  
Jordmånen är i huvudsak järnpodsol, men 
enstaka brun- och mulljordar förekommer i 
vissa av lövbestånden på de rika ståndorterna. 
 
Skogarna 
En översiktlig brandhistorik för Helvetsbrännan 
har kunnat fastställas från slutet av 1100talet 
framtill slutet på 1800talet. 
Bränderna under dessa 800 år har varit 
avgörande för Helvetesbrännans skogars 
utseende, beståndsdynamik och 
artsammansättning. 
Torraka från år 1080. 
Märegn på det allra äldsta vedprovet som 
hittats i  Helvetsbrännan daterades 1080. 
Detta sågades ut en torraka på 
Abborrtjärnbergets sydostsluttning,. 
 
Myrarna 
Helvetesbrännan är relativt fattig på våtmarker 
och myrarana utgör endast cirka 290 ha . 
Befintliga myrar kan huvudsakligen 
karakteriseras som fattiga till intermediära 
fastmattekärr. Utmed åar och bäckar 
förekommer oområden med sumpskog och 
översvämningsmarker där den årstidsbundna 
variationen i grundvattennivån sätter 
gränserna för vegetaionen. Glasbjörk, gråal 
och viden tillsammans med starr och andra 
halvgräs präglar dessa miljöaer. 
 
Sjöar och vattendrag 
Sjöar och tjärnar inomreservatet utgörs 
företrädesvis av näringsfattiga klarvattensjöar. 
De som är belägna i anslutning till myr- och 
våtmark har dock i regel ett större inslag av 
humusämnen. Sjöarna är måttligt 
försurningskänsliga med en relativt stabil 
buffringsförmåga mot surt nedfall. 
Vattendragen som avvattnar sjöarna har 
således liknande karaktär,. Inga vatten i 
anslutning till eller inom reservatet har ännu 
behövt kalkas. 
Flodpärlmusslan återfinns i 
Näbbtjärnsbäcken och Kniptjärnsbäcken. 
Musslorna utgör en del av Vattenåns 
flodpärlmusselbestånd. Hela beståndet har ett 
mycket högt skyddsvärde, främst beroende av 

att ett stort antaal musslor med god spridning i 
vattendragen samt att det finns ett relativt stort 
antal musslor mindre än 50 mm, dvs 
populationen har en fungerande reproduktion. 
 

 
Näbbtjärnsbäcken, Foto Ånge kommun Kamsten 

 
Utter: Vattenåns nedre partier ingår i ett 
kärnområde för utter. Reservatet utgör 
källområde för Vattenån varför det är  sannolikt 
att uttern kontinuerligt uppehåller sig även 
inom reservatet. Näbbtjärnsbäcken och de 
nedre delarna av Kniptjärnsbäcken har flera 
vinteröppna strömmar vilka anses mycket 
viktiga för  utterns födosök. Då reservatet är ett 
större sammanhängande område med låg 
grad av mänsklig störning kan det således 
fungera som ett viktigt föryngringsområde. 
Reservatet och kärnområdet är centralt 
belägna relativt övriga kärnområden i 
Medelpad, och populationen kan därför 
förhoppningsvis tillväxa och ett genetiskt 
utbyte ske mellan de olika delpopulationerna. 
Det senare är en förutsättning för ett livskraftigt 
utterbestånd i detta område i framtiden. 
Fisk i vattendragen 
I vattendragen inomreservatet förekommer 
öring, stensimpa, elritsa och möjligen en spillra 
av harr i vattensystemet. De sistnämnda till 
följd av att det i Vattensjön sattes ut harr 1990. 
Förutom dessa arter förekommer det  med stor 
säkerhet en del fiskvandring av gädda, abborre 
och mört. Dessa arter förekommer även i 
vattendragens lugnvattendelar. 
 
Miljöövervakning. 
I reservatet sker provtagningar och elfiske 
inom det regionala programmet för 
miljöövervakning. 
 
Flora och fauna 
Områdets kärlväxtflora är ännu dåligt 
undersökt men såväl skogs- som myrmarkerna  
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är generellt att betrakta som fattiga till 
intermediära. Bäckdalar, raviner och marker 
med översilning hyser en rikare flora med 
bland annat liljekonvall, tibast, kransrams, 
bergslok, tolta och nordisk stormhatt. 
Kryptogamfloran dvs lavar, svampar, mossor 
och fräkenväxter, är även de mer eller mindre 
outforskad. Några hotade vedsvampar och 
lavar har noterats bland annat gränsticka, 
tallticka, nordlig anisticka samt varglav. 
Inom området finns lo, björn, mård, räv, älg, 
rådjur och skogshare. 
Även utter och varg finns i regionen. Bäver 
förekommer på ett antal platser. 
Till några av fågelfaunans karaktärsarter hör 
bergfink, större och mindre korsnäbb, grå- och 
grönsiska samt talltita. Andra rapporterade 
arter är gråspett, strömstare, storlom, 
sångsvan, trana, slaguggla, fiskgjuse och 
kungsörn.  
 
Ett flertal intressanta kulturlämningar finns 
inom reservatet. Intressantast är lämningarna 
efter smeden Anders Mejers nybygge vid 
Mejertjärnen, vilken uppfördes omkring 1825. 
Se vidare kapitel Höga kulturvärden 
Anordningar för friluftslivet finns. Se vidare 
kapitel friluftsliv 
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Myckelåsens naturreservat 
Fastighet Östervallsta 1:2 
Areal 10 ha 
Naturtyp skogsmark 
 
 
 

 
Ändamål med reservatet är att det bildas på 
grund av dess betydelse för kännedomen om 
landets natur och allmänhetens friluftsliv. 
 
Övrigt 
Ett ca 10 hektar stort skogsskifte med 
urskogsartad barrskog som efter donation 
avsatts som naturreservat. I anslutning till 
Myckelåsens fäbodar. 
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Björntjärnens naturreservat 
10 km nv Byberget 
Fastighet Del av Turingen 7:1 
areal 22,6 ha   
naturtyper skog 16,4 ha, myr 3,8 ha, vatten 2,4 ha 
 
 
 

 
Beskrivning  
Källa: Länsstyrelsen  
 
Ändamålet med reservatet är att bevara 
områdets urskogsartade skogsbestånd.  I 
andra hand är ändamålet att i begränsad 
omfattning underlätta för allmänheten att 
besöka området.  
 
Norra hälften av reservatet utgörs av mycket 
gammal granskog med enstaka överståndare 
av gamla tallar. Två av tallarna borrades och 
åldersbestämdes 1977 till 230 respektive 300 
år. Flertalet granar hade då en ålder p å 
omkring 200-220 år. Granar i alla yngre 
åldersklasser förekommer också. Många 
granar är högväxta och har grova dimensioner, 
men variationen är stor i höjd och diameter.  
 
Skogen är till största delen medeltät, men 
längst upp i nordöstra hörnet är den tät och 
även i övrigt mindre variationsrik. Det finns 
många lågor i alla olika nedbrytningsstadier 
samt gott om grantorrakor. luckorna finns en 

förhållandevis god föryngring. Skogstypen är 
frisk ristyp och boniteten är medelgod. 
I de sydöstra delarna av reservatet finns 
tallskog           med överståndare av gamla 
grova tallar och en undertillkommande yngre 
och relativt klen tallgeneration. Det äldsta 
borrade trädet i den yngre generationen var 
130 år ( 1977) Enstaka äldre lågor och 
talltorrakor finns. Skogstypen är torr ristyp med 
ljung, lingon och kråkbär i fältskiktet och 
renlavar i bottenskiktet. 
Sydvästra hörnet av reservatet har också 
överståndare av äldre tallar, men den yngre 
generationen består av tall och gran i samma 
åldersklass som i den sydöstra delen. Skogen 
är förhållandevis öppen och den yngre 
trädgenerationen klen. 
Lövträd saknas praktiskt taget helt i området. 
De enda spår som syns från avverkningar  är 
5-6 nersågade tallrakor som ej tillvaratagits 
öster om tjärnen. Spår av brand syns här och 
där och kolrester finns på tallrakor till och med 
inne i det minst 220 åriga granbeståndet i norr. 
De södra delarna har helt uppenbart brunnit för 
ca 140 år sedan, men denna brand kan ej ha 
berört de norra delarna. Den senaste branden i 
norr torde ha skett för 240-250 år sedan. 
Myrar av både öppen och tallbevuxen typ 
förekommer. 
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Haverö strömmar 
mellan utloppet av kyrksjön och inloppet till Holmsjön Haverö. 
Fastighet 
Areal 490 ha varav vatten 435 ha och land 55 
 

 
Haverö naturreservat inom grön linje 
 
 
Beskrivning  
Källa Länsstyrelsen 
 
Reservatet innefattar följande; 
• Ljungans vattenområde inklusive sjön 

Medingen 
• Befintliga öar längs älvsträckan mellan 

Haverö strömmar och älvens inlopp i 
Holmsjön 

• Köljeåns nedersta lopp övre avgränsning 
av väg 314 

• Haverö strömmar särskild gränsdragning  
 
Från sjön Havern-Kyrksjöns utlopp längs en ca 
8 km lång sträcka av Ljungan ned till Holmsjön 
finns ett strömvattenlandskap, som trots viss 
regelringspåverkan återger mycket av älvens 
ursprungliga utseende. Fallhöjden längs 
sträckan uppgår till 15 meter. 
Vid Kyrksjöns utlopp ligger Haverö strömmar. 
Där delar sig älven i tre flöden; Kvisselbäcken, 
Norrströmmen och Sörströmmen. De två öarna 
Kvisselön och Haverön som därvid bildas är 
via broar och sentida vägbank förbundna med 
fastlandet. I de tre flödena ligger det tre 
regleringsdammar, ursprungligen byggda vid 
sekelskiftet, som användes under älvens 
flottningsepok ca 1860 -1970talet. Dammarna 
ingår i Havern- Mellansjöns reglering och har i 
sen tid restaurerats och förbättrats av 
säkerhetsskäl. 

Dammen över Kvisselbäcken är helt 
moderniserad. Kvisselbäcken är relativt bred, 
grund och med låg vattenföring. Stränderna är 
steniga och med tät buskvegetation av främst 
olika Salixarter, samt med en kraftig 
högörtflora älgört-vänderot, mjölkört, 
skogsnäva. Längre ned mot sjön Medingen 
tillkommer olvonbuskar , skogstry, nyponros, 
tibast samt grupper med fackelblomster. 
Kvisselön har en storblockig karaktär med små 
rännilar som korsar över ön. Mot 
Kvisselbäcken är vegetationen yppig med bla 
storvuxna olvonbuskar och skogstry. Ön mot 
Norrströmmen domineras av klenvuxen 
granskog med inslag av grövre björk och en 
frisk lågörtsflora med ex liljekonvalj, 
skogsnäva, vitpyrola, bergslok, vitmåra och 
kråkklöver. Den västliga delen av ön 
domineras av tidigare plockhuggen tallskog 
med björk. Längst ute på ön finns en timrad 
stuga. 
Norrströmmen är huvudfåran i strömmarna . 
Dammen här är till största delen moderniserad. 
Ett par av dammluckorna har dock bibehållits 
med öppning på gammalt visa med vevar. 
Vattenflödet är här rikligt. Strömmen är väl 
frekventerad av fritidsafiskare. Spår efter 
flottningsepoken finns här längs stränderna bla 
i form av rester av timmerkonstruktioner. 
Haverön domineras av högstammig tallskog 
med underväxt av gran. Skogen är av frisk, 
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småblockig blåbärstyp. Ingen föryngring av tall 
kan märkas. Mot Norrströmmen dominerar 
granen med en tät lövbård av Salix sp närmast 
stranden. Enstaka lågor ligger på marken. 
Ullticka finns noterad på de liggande träden. 
Även här finns spår av flottningen i forma av 
gamla bomlänsar mm. Ett flertal fångstgropar 
på Haverön vittnar om en forntida jägarkultur i 
området. Groparna användes i första hand för 
fångst av ren och älg. Detta sätt att fånga 
storvilt i gropar har en tradition från ca 300 f 
KR OCH Fram till slutet av 1800talet. En 
gammak färdväg återfinns även på ön. 

I Sörströmmen finns ett restaurerat fiskehus 
från sekelskiftet. Fiskehuset tillhörde 
ursprungligen Haverö prästboställe, men fisket 
drevs på arrende fram till mitten av 1940talet. 
Intill dammen ligger  även en kvarn. 
Strömnäskvarnen byggd 1854, som var i drift 
till mitten av 1940 talet. Kvarnen är numera 
restaurerad. Även den gamla mjölnarbostaden 
finns kvar i restaurerat skick. 
 
 

 

 
 
 
 
Där älvens utlopp övergår i sjön Medingen 
ligger öarna Mångsholmen och Storholmen. 
Storholmen är talldominerad med underväxt  
av gran. Plockhuggning har förekommit. På 
öns östra del finns en inäga med två lador. Här 
har fårbete förekommit i sen tid. Stränderna är 
här lövröjda och åtkomliga för landstigning från 
båt. På den västra sidan av ön ligger en äldre 
timrad stuga och ett förråd från flottningstiden. 
Strömmarna mynnar efter några hundra meter 
i Medingen, ett lungvattenparti av sjökaraktär. 
Mångsholmen är en låg , skogsbevuxen ö med 
steniga stränder. Strandvegetaionen består av 
sjöfräken och en tät bård av Salixarter, liksom 
rikligt med olvonbuskar och nyponros. Skogen 

på ön är lövdominerad med inslag av gran och 
tall. Plockhuggning har förekommit. 
 
Vid Medingens utlopp börjar Kölsillre-
strömmarna. Även här är älvens vatten 
uppdelat ii flera grenar mellan ett komplex av 
holmar, där de största är öarna Killingön , 
Nyhugstret och Storön. Strömlandskapet 
karaktäriseras av vidsträckta avspolade 
blockmarker genom vilka älven framrinner . En 
del  av fårorna är påverkade genom rensning 
med manuella metoder för flottning. Ett flertal 
stenkistor minner även om denna tid. Älvens 
huvudfåra går norr om  öarna , där även ett 
äldre strömkraftverk Kölsillre kraftverk är 
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beläget. Kraftverket uppfördes 1918 och är 
dimensionerat för ett vattenintag från älven 
med 5 m3/s. Det är avställt sedan 1989. 
Stationen är försedd med särskild intagskanal 
genom en avledande stenpir i älven och en 
utloppskanal. Vid Kölsillreströmmarna har 
vattnet även i äldre tider nyttjats, bla för 
drivning av en kvarn. 
 
Storön har grov tallskog med högt inslag av 
löv. Ön har förmodligen tidigare använts som 
betesmark, som nu är kraftigt igenväxt. 
Örtvegetationen är frodig  med ex vänderot, 
olvon, nyponros, hallon, humleblomster, 
kråkklöver, älgört, fackelblomster och vitpyrola, 
ögonpyrola. Gångna tiders högvatten i älven 
har skapat öppna, vegetationslösa stenfält. 
Rester av en gammal timrad stuga finns på 
öns västra sida. Från ön går det att till fots på 
stenar ta sig till holmen Nyhugstret. Nyhugstret 
har en liknande vegetation som Storön. Även 
denna ö har varit kraftigt påverkad av 
högvatten i älven. 
 
Kölsillreströmmarna och älven ned till 
Holmsjön har ett flackt strömmande lopp med 
undantag för ett lugnvattenparti benämnt 
Mosillret. 
 
Sträckan mellan Havern och Holmsjön ingår 
sedan 1976 i Haverö fiskevårdsområdes-
förening. Fisket upplåts till allmänheten genom 
kortförsäljning och området är högt 
frekventerat av fritidsfiskare. Årliga utsättningar 
av öring och harr sker genom reglerings-
företagets försorg i Holmsjön. Älvsträcken 
uppström reservatet utgör viktiga lek- och 
uppväxtförhållanden för denna fisk. 
 
Älven hyser ett bestånd av flodkräfta, som får 
betecknas som unikt efter norrländska 
förhållanden. Fisket efter kräftor förvaltas av 
Kölsillre och Haverö - Vikens skifteslag. 
Ljungans utseende längs sträckan med 
omväxlande partier av strömmande vatten och 
sel skapar gynnsamma förhållanden för 
kräftorna. I takt med Ljungans utbyggnad av 
vattenkraften, med förändrade vattenföringar 
som följd, har kräftbestånden försämrats i 
stora delar av Ljungan. Kräftbeståndet i 
Kölsillreströmmarna utgör härvid ett  undantag. 
Avkastningen av beståndet är här hög och på 
en stabil nivå. Den kan jämföras me de bästa 
kräftfiskevattnen i landets södra delar. 
Området fungerar även som en 
föryngringsplats varifrån bla migration kan ske 
till Holmsjön, som saknar egen reproduktion av 

kräftor. Flodkräftan klassificeras i Sverige som 
en hänsynskrävande art enligt det svenska 
systemet för sk rödlistade arter. 
 
Preliminära rapporter om flodpärlmussa 
förekommer från Kölsillresträckan av älven. 
Eventuell förekomst/artbestämning avses 
undersökas genom länsstyrelsen. 
 
Utter observeras regelbundet längs sträckan, 
som utgör ett viktigt födoområde vintertid.  
 
Bottenfauna. De studier som gjorts i Kölsillre 
strömmar visar på en relativt god lokal med 
avseende på mångfald av bottenfaunan. 
Lokalen har beräknats som i stort sett 
opåverkad när det gäller artantal. Bland 
arterna kan nämnas den rödlistade 
nattsländearten Hydropsyche contubernalis, 
samt de relativt ovanliga Dinocras cephalotes- 
Nordens största nattslända och Ephemera 
dnica- stor nattsländeart. 
 
Strömstare häckar och övervintrar i området. 
Strandbuskagen utgör även lokaler för ett 
flertal sångarter. Mink finns frekvent längs 
älvsträckan. Bäver förekommer. 
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Naturreservatet Ensillre kalkbarrskog 
ca 7 km nordost Ånge. Beläget inom Borgsjö rikkärrsområde vilket utgör riksintresse för 
naturvården. 
Areal 11,6 ha varav landareal 11,6 ha Naturtyper Kalkbarrskog 
Ekonomisk karta 17F 8j 
Ensillre 4:77 Borgsjö 
 

 
Beskrivning  
Källa Länsstyrelsen 
 
Ändamålet med naturreservatet att skydda och 
bevara en av Medelpads förnämsta lokaler för 
hotade eller sällsynta skogsväxter, centralt 
belägen inom riksintressanta Borgsjö 
rikkärrsområde.  
Ensillre kalkbarrskog är belägen i Borgsjö 
socken i Västra Medelpad. Berggrunden i 
området utgörs till övervägande del av relativt 
fattiga bergarter som gnejsgraniter. En kil av 
kalkhaltig morän med ursprung i den 
jämtländska kambrosiluren runt Storsjön, har 
dock av inlandsisen förts ned mot Ljungans 
dalgång. Kalkinslaget har gett upphov till rika 
förekomster av annars sällsynta och hotade 
orkidéer. Inom reservatet påträffas således 
både norna, guckusko och skogsfru samt de 

sällsynta bräkenväxterna finbräken och stor 
låsbräken. Samtliga uppräknade orkidéer och 
stor låsbräken återfinns på den nationella 
rödlistan över hotade eller hänsynskrävande 
kärlväxter. Området är ansett som en av 
Medelpads förnämsta floralokaler.  
 
Skogen utgörs av grandominerad 
barrblandskog, bitvis av sumpskogskaraktär.. 
Trädåldrarna är igenomsnitt kring 100 - 120 år, 
men även äldre träd förekommer. Borgsjö 
rikkärrsområde inom vilket naturreservatet  är 
beläget har länge varit känt för sin rika flora 
och på senare år har trakten uppmärksammats 
för fynd av många sällsynta och hotade 
marksvampar. 
 

 
Guckusko, Foto C Lackström 

 
Grund för beslut: Ensillre kalkbarrskog bör 
skyddas för sin mycket värdefulla flora av 
hotade och hänsynskrävande skogsväxter. 
Området utgör en växtlokal som har få 
motstycken i länet. 
 

 


