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Med naturen som

FÖREBILD

Se upp för

fångstgropar!

Bland dofttickor

och långskägg

Vandra på fina stigar

Välkommen till

Sörgraninge mångfaldspark!
Genom att satsa på mångfaldsparker går SCA vidare och utvecklar
skogsbruket mot ännu större hållbarhet. Sörgraninge mångfaldspark är SCAs tredje park och den bjuder på en stor variation av
naturtyper och arter. Dessutom finns här spännande kulturlämningar.
i dag är det ett problem för en del
skogslevande arter att deras livsmiljöer är för utspridda i landskapet,
vilket gör att arterna får svårt att
sprida och förflytta sig mellan områdena. Dessutom är ytan på de
enskilda områdena ibland liten.
Genom att inrätta mångfaldsparker
kan vi motverka båda de problemen.
Mångfaldsparkerna är områden
som präglas av större mångfald än
skogslandskapet i genomsnitt. Det
rör sig om större landskapsavsnitt på
flera hundra hektar, där minst halva
arealen av den produktiva skogsmarken ska avsättas eller skötas för
att gynna natur- och kulturvärden.
i parkerna ska SCA använda många
olika åtgärder och skötselmetoder
för att förstärka de värden som redan
finns och för att skapa nya. Tanken

är även att de erfarenheter som görs
ska tas med till verksamheten utanför parkerna.
Min förhoppning är också att dessa
områden, med en mängd fantastiska
värden samlade, ska ge dig intressanta upplevelser på en rad olika
plan. Förutom alla skogspärlor som
finns i Sörgraninge mångfaldspark
finns det också flera spännande
kulturlämningar och fina sjöar och
vattendrag.
Välkommen hit och upptäck dina
egna pärlor!

Mats Sandgren
vd SCA Skog
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SÖRGRANINGE
MÅNGFALDSPARK

S

örgraninge mångfaldspark
omfattar 1 710 hektar och
den ligger i södra delen av
Sollefteå kommun. Här finns både
skogar med mycket höga naturvärden och gott om kulturlämningar
från tidigare epoker.
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mångfaldsparken ligger söder om
Graningesjön längs med väg 331, som
går mellan Graninge och Bergeforsen.
Landskapet i parken är mycket varierat
med markerade bergsmassiv, många
myrar och gott om sjöar. Området innehåller allt från bördig bäckskog och
hänglavsrik barrblandskog på hög höjd
till brandpräglad tallskog, sandtallskog
och lövrik naturskog. Det gör att det
finns många olika livsmiljöer för mossor,
lavar, svampar och insekter.
Listan på sällsynta och rödlistade
arter* som har hittats här är minst sagt
imponerande. Här finns till exempel allt
från goliatmusseron i torra tallskogar
och doftticka i ljusa lövskogar till långskägg i mörka granskogar.
Trots senare årtiondens relativt omfattande avverkningar i området finns det
fortfarande kvar ganska stora kärnor
av naturskog, som i olika grad binds
samman av korridorer längs slingrande

Fakta om Sörgraninge

TOTAL 1 710
AREAL
HEKTAR

1 428

hektar är
produktiv
skogsmark.

996

hektar kommer
att skötas med
inriktning på att bevara eller
utveckla naturvärden.

bäckar och åar. Här finns också en stor
potential att utveckla naturvärdena
ytterligare.
en av tankarna med SCAs mångfaldsparker är att förstärka de befintliga
naturvärdena. Här görs det bl a genom
att Sörgraninge mångfaldspark binder
samman tre naturreservat. Mellan områdena med höga naturvärden finns
också skogsmarker med mer vardagliga
produktionsskogar.
på flera ställen finns det kulturlämningar från tidigare epoker, bland annat
ett helt system av fångstgropar och två
stora kolugnar i tegel från 1940-talet.
Arkeologer har också hittat spår av en
gammal stenåldersboplats
Området är lättillgängligt för besökare och erbjuder fina möjligheter
för friluftsliv.

Trädslagsfördelning

39 %
gran

51%
tall

10%
löv

Övrigt
42 procent av skogarna har
höga naturvärden. 50 procent
av skogarna har en medelålder
som är 90 år eller mer.

* Rödlistan upprättas av ArtDatabanken
och redovisar arter som man bedömer är
hotade eller missgynnade.
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Mångfald av landskap
och arter
De stora höjdskillnaderna i landskapet
bidrar till att skogarna i Sörgraninge
mångfaldspark har blivit otroligt varierade. Här finns mängder av olika
skogsmiljöer, som gör att många sällsynta arter trivs.
Lappticka
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MÅNGFALD AV LANDSKAP & ARTER

Sandtallskogar
I Höåns dalgång mellan väg 331 och
bergen i väster finns stora områden med
sandsediment som avlagrats av en gammal isälv. Här växer torra tallskogar, s k
sandtallskogar, och den äldre skogen är
präglad av många tidigare bränder. I en
brandstubbe finns spår av hela sju bränder.
Vid Långsjöån kan man också se riktigt
gamla tallar med brandljud.
I sandtallskogarna finns en mycket intressant marksvampflora med många olika
arter av taggsvampar. Marksvamparnas
hyfer är sammanlänkade med tallarnas
rötter genom så kallad mykorrhiza. Tallarna får på så vis näringstillskott från svamparna, eftersom svamparna kan samla in
näring från marken på en större yta än
tallarnas rötter kan göra.
Genom att vid en avverkning lämna

Blå taggsvamp
många fröträd, som får stå kvar i den
uppväxande skogen, bevaras ett levande
rotsystem där mykorrhizasvamparna kan
fortsätta att leva.

Fröträd som lämnas kvar för evigt bidrar till att mykorrhizasvampar kan leva vidare.
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NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER

Höghöjdsskogarna
I bergens sluttningar och på höjdlägen
är skogarna ofta mycket hänglavsrika.
Ibland kan träden vara draperade som
julgranar. Hänglavar gynnas av hög
luftfuktighet och vill inte ha det för torrt
men behöver ändå lite solljus – soliga
luckor eller kanter är perfekta.
I höghöjdsskogarna finns det en stor
variation av trädslag. På många ställen
växer tallar som är upp emot 300 år
gamla. Under dem finns hänglavsbevuxen
gran och ett varierande inslag av äldre
asp och gamla björkar.
Gamla tallskogar
I parken finns också riktigt gamla tallskogar. På Sakrisberget finns ett mycket
vackert och värdefullt exempel på brand-
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MÅNGFALD AV LANDSKAP & ARTER

präglad, gammal och olikåldrig tallskog
med relativt gott om död tallved, såsom
silvriga, grova torrakor. Här finns bland
annat kolflarnlav som är helt beroende
av bränd ved.
Bäckskogarna
I bäckskogarna finns det ofta höga naturvärden, trots att skogarna delvis använts
för bete eller slåtter för länge sedan.
Granskog som är 200 år eller äldre
ses här och där mot bäckarna. Som regel
finns gott om död ved och här kan man
hitta många krävande arter som t ex
rosenticka och rynkskinn som växer på
gamla granlågor.

Rosentickan trivs på gamla granlågor i bäckskogen.

Gamla omkullfallna tallar kan ligga kvar på marken i flera hundra år.
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MÅNGFALD AV LANDSKAP & ARTER

Lövrika skogar
Lövrika, äldre skogar, med gott om asp,
finns bland annat i bergssluttningarna
och utefter stränderna mot Graningesjön.
På stammarna på gamla aspar i granskogarna finns bland annat olika gelélavar
som är känsliga för uttorkning.
I lövrika barrskogar med gamla sälgar,
som bland annat finns vid östsluttningen
på Höåberget, kan man hitta dofttickan.
Det är en sällsynt svamp som trivs bäst
i olikåldriga, luckiga och lövrika barrnaturskogar i fuktiga lägen.
Dofttickans anisdoft kan kännas på
20-30 meters håll och förr i tiden användes den på flera olika sätt. I sin Lapplandsresa skriver Carl von Linné att den
”fordom bruktes av ungkarlar till att
framkalla kärlek hos pigorna och förvärva deras ynnest”. Det var också vanligt att man la den i kistor och skåp där
man förvarade kläder. Dofttickan användes också till att ge smak och doft till
ostar, mesost och risgrynspannkaka och
även snuset kunde kryddas med tickan.
I dag är dofttickan fridlyst.

Doftticka.
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NATURVÅRDANDE SKÖTSEL

Med naturen som

FÖREBILD
De djur och växter som finns i våra skogar
är anpassade till ett liv i skogar med naturliga
störningar som stormar, översvämningar och
framför allt bränder. Att efterlikna de naturliga
störningarna är därför viktigt i arbetet för att
skapa skogar där alla arter har möjligheter
att fortleva.

NATURVÅRDANDE SKÖTSEL

Innan människan började bruka skogen formades den
i hög grad av naturliga bränder. Bränderna skapade ett
variationsrikt landskap med skog av olika ålder, mycket
död ved, rikligt med lövträd och med träd som överlevt
bränder och därigenom blev riktigt gamla.

F

örr i tiden kunde enorma arealer brinna under torra somrar,
medan det regniga år inte brann
något alls. Oftast var det markbränder som härjade, där många träd
överlevde branden, men ibland utvecklades kronbränder där mer eller mindre
alla träd dog. Det fanns också områden
som sällan berördes av bränder p g a att
de var fuktiga och här kunde skogen stå
orörd i flera århundraden.
Vårt mål är att på många ställen efterlikna de naturliga processerna som tidigare rådde i skogarna. Därför kommer vi
bl a att bränna vissa områden och aktivt
nyskapa död ved och aktivt skada träd
för att efterlikna brandskador. Stora
områden kommer också att lämnas till
fri utveckling.
Bränning
Inom mångfaldsparken har skogen på de
högsta höjderna bara brunnit en eller två
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gånger de senaste 300 åren, medan skogen
i dalgångarna har brunnit betydligt oftare.
I områden som tidigare brunnit mer frekvent är brand en avgörande faktor för
många arters fortlevnad. För att gynna
dem kommer SCA att göra regelbundna
bränningar i parken. Främst är det tallskogar som kommer att brännas, eftersom det var den typen av skogar som ofta
härjades av bränder innan människan
började bekämpa bränderna effektivt.
Många arter är beroende av bränder
för att kunna fortplanta sig. Ett exempel
är den sotsvarta praktbaggen som med
hjälp av sina specialiserade värmekänsliga organ känner av skogsbränder och
flyger dit för att para sig. Baggen dyker
ofta upp medan den brända veden fortfarande glöder. Blomman svedjenäva är
också beroende av bränder. Dess frön
kan ligga i jorden upp till hundra år och
börjar gro när de utsätts för hög värme.

NATURVÅRDANDE SKÖTSEL
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Skapa död ved och skadade träd
Döda träd i olika stadier av nedbrytning
är viktiga livsmiljöer för en rad arter och
var mycket vanligare innan människan
började bruka skogarna.
I parken kommer vi att aktivt skapa
död ved genom att ringbarka och även
fälla en del träd som får ligga kvar på
marken för att skapa livsmiljöer för en
rad olika svampar, insekter och fåglar.
Vi kommer också att aktivt skada många
tallar genom att skala av barken på en
del av stammarna, vilket kallas för att
kata träden. Avsikten är att efterlikna de
skador som tallarna fick förr i tiden, när
det brann regelbundet.
En brandskadad tall som tappar barken
på delar av stammen skyddar sig mot röta
genom att impregnera veden med en massa
tjärämnen. Långsamväxande och skadade
tallar blir därför väldigt gamla och kan
bli 400-600 år. När träden så småningom
dör och ramlar omkull kan de ligga kvar
på marken i ytterligare flera hundra år.
De ger då livsrum åt bland annat dvärgbägarlav och raggbock, som båda är
beroende av avbarkade silvriga tallågor
(tallstammar som ligger på marken).

Lövskog vid Graningesjön.
Lövskötsel
När skogsbränderna formade landskapet
var de lövrika skogarna långt vanligare
än i dag. Det är därför viktigt att gynna
lövträd och underlätta för de arter som
är knutna till dem.
Det kommer vi till exempel att göra
genom att avverka gran i lövrika skogar,
för att de ljuskrävande lövträden inte ska
konkurreras ut av granen.
Vi kommer även att naturvårdsbränna
vissa skogar i syfte att få upp lövskog.
För att skydda lövföryngringarna från
älgbete kommer vi också att stängsla in
en del områden där lövskogen kan få
växa upp i fred.
Återställning av våtmarker
Många av myrarna är dikade eftersom
de tidigare har använts till slåtter eller till
försök att odla skog. För att återskapa
naturvärden kommer SCA att täppa igen
en del av dikena, bland annat i Bjursjömyran. På så sätt återställs den naturliga
våtmarken, vilket förbättrar förutsättningarna för fågellivet.

Katning av tallar.

Fri utveckling
I höghöjdsskogar har det inte brunnit
så ofta och här finns därför arter som
är anpassade till mer stabila miljöer. De
allra flesta höghöjdsskogar kommer därför att lämnas för att utvecklas fritt.
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På upptäcktsfärd i parken
Närheten till väg 331 gör Sörgraninge mångfaldspark lättillgänglig
för besökare. Här finns mycket att uppleva och området passar bra
för både vandringar och upptäcktsfärder. Njut av fina vattendrag och
upplev svunna tider genom de kulturlämningar som finns i parken.
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PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I PARKEN

Stigar i parken
Det finns flera fina stigar att använda för
att utforska parken. På Sakrisberget finns
en drygt 2 km lång slinga som går genom
gammal tallskog med spår efter flera
bränder. Stigen går i lätt terräng utan
större höjdskillnader.
Runt Bjursjön finns en stig på 2 km
i svårare terräng, där man behöver grova
skor eller kängor. Stigen går längs med
Bjursjön genom naturreservatet Bjursjöberget-Hålldammberget och tillbaka på
norra sidan sjön. Den passerar fina talloch granskogar och vid Bjursjöns utlopp
finns en gammal flottningsdamm och
rester av en flottningskoja.
Det finns också en stig till några av
fångstgroparna (se sidan 22). Den är ca
1,5 km enkel väg och går delvis genom

ung tallskog, delvis genom vacker gammal
blandskog av tall och gran längs stranden
av Bastusjön.
Man kan också göra en fin vandring
utefter östra sidan om Höån.
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PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I PARKEN

Naturskogen på Björnberget
På Björnberget, som ligger sydväst om
Graningesjön i den västra delen av parken,
finns ca 90 hektar naturskog som är ett
bra exempel på höghöjdsskog. Skogen
är mycket gammal och domineras av tallskog i de sydvända, torra sluttningarna,
medan gran dominerar i de skuggiga
sluttningarna i öst.
Bergets sluttningar är delvis
mycket branta. Därför
har skogarna till stor
del fått vara
opåverkad av
människan och
nu är de till
största delen
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klassade som nyckelbiotoper, d v s
skogar med mycket höga naturvärden.
Här finns flera hotade vedsvampar
som är beroende av död granved, bland
annat ostticka och lappticka. De är exklusiva urskogsarter som inte förkommer
i skog som nämnvärt har varit påverkad
av människan. Även tretåig hackspett
finns i området.
I de södra sluttningarna finns mäktiga
tallar som är 250 år gamla. Skogen har
brunnit som alla tallskogar, men det är
länge sedan. I flera delar har granskogen
tagit överhand.
Björnberget är ett spännande utflyktsmål, men det finns inga stigar i området.

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I PARKEN

Tallnaturskog
på Kvarnberget
I en brant sydsluttning
ner mot Bjursjön finns
mångfaldsparkens värdefullaste tallnaturskog.
Här finns flerhundraåriga tallar som överlevt
många bränder, och gott
om grova talltorrakor
som troligen är mer än
500-600 år gamla.
Genom att det är så
brant har området
klarat sig från avverkningar. Detta trots att
det ligger nära Bjursjön
varifrån man tidigare
flottade timmer.
De gamla silvriga
torrakorna är ett kännetecken för tallurskogen
på Kvarnberget.
Bäckskogen vid Höån
Utefter Höån, söder om vägen som går mot
Sörgraninge, finns det en mycket frodig bäckskog. Granarna här är imponerande grova och
det finns gott om omkullfallna stammar, vilket
gör att det på sina ställen är svårt att ta sig fram.
Höån svämmar ibland över under vårfloden
och gödslar marken naturligt med slam, vilket
gör att här finns en mycket frodig vegetation
med högvuxna ormbunkar. Här finns också små
korvsjöar med stillastående vatten. Korvsjöarna
är avsnörningar av den gamla åfåran, som har
bildats när ån tagit ett annat lopp.
Bäckskogarna är ofta frodiga miljöer med
grova granar.
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PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I PARKEN

Fina vatten
Inom parken finns det drygt 20 större
och mindre sjöar och tjärnar och rikligt
med myrar. I Östra Pimptjärn och Lill
Spångsjön kan man prova fiskelyckan
och kanske fånga en abborre eller gädda.
I Höån går det att fiska harr. När du vill

fiska i något vatten runt om i
Graninge behöver du ha fiskekort.
Det köper du lätt via Internet och
hemsidan www.ifiske.se som fiskevårdsområdet har startat ett samarbete med.

Vällingsjö urskog är ett stort reservat
med anlagda stigar.
Naturreservatet Vällingsjö urskog
I sydöst gränsar mångfaldsparken till
Vällingsjö urskog. Det är ett sevärt och
variationsrikt naturskogsområde där
delar undantogs från skogsbruk redan
på 1930-talet. Här kan man bl a se
granskog som är över 200 år och det
finns gott om torrakor och lågor. Det
finns också många stigar liksom fina
utsiktspunkter. I reservatet finns en rik
vedsvampsflora och fåglar, så som tjäder,
tretåig hackspett, spillkråka och bivråk.
Vällingsjö urskog är även ett Natura
2000-område. Dessa områden bildar
ett nätverk av skyddade områden i EU.
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Höån rinner genom
Sörgraninge mångfaldspark.

SCA SÖRGRANINGE MÅNGFALDSPARK • 21

En av Sörgraninges två kolugnar.
Se upp för fångstgropar
Sydväst om Spångsjöarna finns Åkrokens
fångstgropssystem. Det är ca 700 meter
långt och löper fram till Spångsjöberget.
Fångstgropar är en av de äldsta
jaktmetoder man känner till och i det
här området har de använts för att jaga
älg. Metoden gick ut på att man grävde
gropar som var ca 3-4 meter i diamater
och ungefär 2,5 meter djupa och sedan
täckte man dem med kvistar och annat
material. När en älg trampade där gick
materialet sönder och älgen ramlade
ner. Längst ner i gropen fanns det en
så kallad ”sparklåda” som gjorde att
älgens ben fastnade och djuret inte kunde
komma loss.
Groparna grävdes på strategiska ställen så att de spärrade av älgarnas vandringsstråk. Åkrokens fångstgropssystem
är från 3 500 f Kr och det gör det till det
äldsta man känner till i länet.
Eftersom de gamla groparna nu för
tiden bara syns som fördjupningar i marken har SCA tillverkat en ny fångstgrop
för att visa hur groparna såg ut på den
tiden de användes. Gropen finns vid mångfaldsparkens södra infart, från väg 331.
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Spår av det förflutna
I närheten av fångstgroparna har man
också hittat lämningar från två boplatser.
Arkeologer har bland annat gjort fynd av
brända ben och ett redskap i form av en
mindre skrapa av kvarts. En av boplatserna är från 4 500 f Kr. Här bodde det
alltså människor redan under stenåldern
och området har troligen nyttjats under
lång tid.
Idag går det tyvärr inte att se något av
boplatserna, men om man vill titta på de
gamla fångstgroparna och föreställa sig
hur stenåldersmänniskorna levde här kan
man parkera nordost om Spångsjöberget
och sedan ta en promenad längs stigen
som går förbi fångstgropssystemet (ca
1,5 km enkel väg).
Kolugnar
Utefter norra infarten till parken ligger
två stora kolugnar uppmurade av tegelstenar. Dessa var i bruk mellan 1940-1946
tillsammans med flera liknade ugnar runt
Graningesjön. Här tillverkades kol till bl a
bilarnas gengasaggregat under kriget.
När kriget tog slut upphörde efterfrågan
och verksamheten upphörde. Gå inte in
i kolugnarna då rasrisken är mycket stor.
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