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Förord 

Länsstyrelsen jobbar med naturvård på olika sätt, bland annat med främjande av 

hotade arter. Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) är ett verktyg som används i 

Sverige för att gynna särskilt utpekade hotade arter. Länsstyrelserna koordinerar 

dessa åtgärdsprogram som beslutas av Naturvårdsverket samt Havs- och vatten-

myndigheten. 

Åtgärdsprogrammet för kalktallskogar beslutades år 2009 och har löpt sedan 

dess. Hur kalktallskogarna ser ut och vilka värden som finns varierar från län till 

län. Även förutsättningarna för åtgärder skiljer sig åt. 

För att få ett bättre underlag för arbetet med skydd och åtgärder har Läns-

styrelsen i Västernorrland gett uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning 

om kalktallskogar i Medelpad. Författare är Jan-Olof Tedebrand som är 

engagerad i Sundvalls Mykologiska Sällskap sedan 1970-talet. Han är även 

styrelsemedlem i Medelpads Botaniska Förening som givit ut Medelpads Flora 

(2010) och har varit ledamot av Artdatabankens rödlistekommitté för svampar 

1990–2020. Han bär på mycket goda kunskaper och kompetens om landskapet 

Medelpad och arterna som är knutna till kalktallskogar och har under årens lopp 

besökt otaliga lokaler, träffat experter och entusiaster från när och fjärran och 

varit med om intressanta fynd och spännande händelser. I denna rapport 

sammanfattar författaren kunskapen om kalktallskogar i Medelpad på ett 

förtjänstfullt sätt. I texten framförs samtidigt personliga betraktelser och ibland 

åsikter som är författarens egna och som inte generellt kan anses spegla 

länsstyrelsen uppfattning. 

Rapporten beskriver kalktallskogar/kalkbarrskogar i Borgsjö kalkområde, på 

Ljunganåsen och Indalsåsen, i Njurundakustens kusttallskogar med skalgrus och 

bottenhavskalk samt i alnökalkstenens område. Rapporten innehåller även 

konkreta förslag för att gynna mångfalden i kalktallskogen. En lista med förslag 

på de tio mest värdefulla områdena med kalkbarrskog i Medelpad presenteras. 

Grön infrastruktur och landskapsperspektiv föreslås vara ledstjärna i arbetet även 

med kalkpåverkad tallskog. Fokus i rapporten är på rödlistade och sällsynta 

mykorrhizasvampar. 

Författaren och länsstyrelsen tackar alla som har bidragit med synpunkter och 

fina bilder och illustrationer. Författaren vill tillägna rapporten sin vän Johan 

Nitare som är ekolog, svamp- och naturvårdsexpert och arbetar på 

Skogsstyrelsen. Han har även skrivit åtgärdsprogrammet för kalktallskogar.  
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Bild 1: Kartor över Medelpad och Medelpads socknar (ur Medelpads 

Flora 2010). 

Bild 2: Geologisk karta över Medelpad omarbetad efter Lundqvist (1972) (ur 

Medelpads Flora 2010). 
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1 Inledning/Bakgrund 

1.1 Några inledande ord om biologisk mångfald 

Klimathot och förlust av biologisk mångfald är globalt stora ämnen när denna 

rapport tas fram under år 2022. FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk 

mångfald IPBES visar att den förlust av arter i naturen som skett på moder jord 

de senaste femtio åren saknar historiskt motstycke. Förhandlingar äger rum 

under år 2022 om nya mål och åtgärder för att bevara och stärka världens 

biologiska mångfald. Beslut om världens biologiska mångfald väntas senare vid 

globalt möte i Montreal, Kanada. Kalktallskog är en biologiskt värdefull naturtyp. 

Denna rapport fokuserar på biologiskt värdefulla kalktallskogar i landskapet 

Medelpad. 

1.2 Nationellt åtgärdsprogram för kalktallskog 

”Åtgärdsprogram för bevarande av kalktallskogar 2009–2013” upprättades av 

Johan Nitare vid Skogsstyrelsen. Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn 

på vilka åtgärder som behöver genomföras för olika typer av kalktallskogar. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarade för programmets framtagande. Bland 

andra åtgärdsprogram som mer eller mindre berör kalkbarrskog i Medelpad kan 

nämnas program för bombmurkla, fjälltaggsvampar, mosippa, skalbaggar i äldre 

tallved, smällvedel och violgubbe.  

I nationella åtgärdsprogrammet definieras ”kalktallskog” som ”ett övergripande 

begrepp för alla talldominerade skogsområden som varit naturligt tallbevuxna 

under lång tid, d.v.s. genuina bestånd med trädkontinuitet (av tall) på kalkrika 

(kalciumrika) marker eller på andra mineralrika marker med höga halter av 

baskatjoner. Begreppet omfattar tallskogar på alla typer av kalkrika berg- och 

jordarter, från torra till friska och fuktiga. Det inkluderar skogsekosystem som 

från skoglig utgångspunkt kan vara både produktiv skogsmark och 

trädbärande impediment”. 

1.3 Kalktallskogar i Sverige 

Kalkbarrskog anges som prioriterad naturtyp i nationella strategin för formellt 

skydd av skog. De mest kända kalktallskogarna i Sverige är ”hot spots” för den 

biologiska mångfalden. Svampvänner i Medelpad åker ibland söderut på 

nationella mykologiveckor. Ett obligatoriskt stopp äger alltid rum i Billuddens 

sandiga kalktallskogar där Uppsalaåsen mynnar i havet. Här växer rariteten 

lilaköttig taggsvamp Hydnellum fuligineoviolaceum (EN på rödlistan) som inte 

är funnen i Medelpad.  

Ojnareskogen på norra Gotland är ett flaggskepp för kalktallskogen. National-

parken Bästeträsk invigs om några år kring Ojnareskogen. Rättviksheden i 

Dalarna och Andersön på jämtländska kalkplattan är andra klenoder bland 

svenska kalktallskogar. Granskar man artlistor från de olika kalktallskogarna så 

ser man ett mönster där samma marksvampar återkommer. Det finns alltså ett 

särskilt ”svampsamhälle” i kalktallskogar med varierande artinnehåll beroende 
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på kalkhalten i marken och om tallskogen är sandig och torr eller frodig och 

fuktig. De flesta kalkväxter och kalksvampar som nämns i rapporten förekommer 

flerstädes inom jämtska kalkbältet, Sveriges största kalkområde.  
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2 Några grundläggande begrepp 

2.1 Biologiskt kulturarv  

Författaren Vilhelm Moberg sade: ”Landskapet runt oss är vår främsta 

historiebok”. Den historiska markanvändningen har format dagens landskap. 

Sollefteåbon Lasse Bengtsson och Johan Nitare var med om att ta fram 

Skogsstyrelsens häfte ”Berättelser från skogen” om biologiskt kulturarv och 

biologisk mångfald. En av texterna heter ” Ulla hugger, röjer och mår bra”. En 

annan text har rubriken ”Röjde fram gammalt skogsbete- fick marker fulla med 

svamp”. 

Sverige har en unik källa av historiska kartor som i detalj visar 

markanvändningen under tidigare århundraden. Västernorrlands Museum har 

flygbilder av landskapet i Medelpad från perioden 1930–1960. Flygbilderna visar 

slutfasen av en tusenårig epok med småbrukartillvaro, plockhuggning i skogen, 

kolmilor, skogsbete och skogsbränder. De lövskogar med främst gråal Alnus 

incana som är vanliga idag kring år 2020 var till stor del betesmarker och åkrar 

för 75–100 år sedan. 

Kunskap om äldre markanvändning 

En viktig källa till kunskap om äldre markanvändning är muntliga intervjuer med 

gamla bönder.  

Jan-Olof och Helene Öhrling bandintervjuade år 2009 de gamla 

Borgsjöbönderna Rune Backman i Gammelbodarna och Anders Westling i 

Granboda. Helene hade även bandintervjuat Rune Backman hösten 1995. Anders 

och Rune berättade om jordbruket, arbetet i skogen, vittran (småfolket) vid 

fäbodarna, flottningen i Harrån och Täljeån under deras barndom. De berättade 

Bild 1: Den äldre markanvändningen i Mellannorrland. Teckning av Siw Muskos 

efter instruktion av Rolf Lidberg och Håkan Lindström. 
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att många i bygden var fattiga och tvingades utvandra till Nordamerika. Runes 

morfar hade en syster som hette Anna som utvandrade till Minnesota. Man 

grävde djupa diken på bottenlösa myrar och försökte anlägga åkrar. Rune 

berättade om djur som dog i de djupa myrdikena: ”dom ramla ner och tog sig allri 

opp”.  

Öppet, betat och slåttrat landskap 

Delar av skogslandskapet i Medelpads centrala kulturbygder har senaste 100–150 

åren genomgått en successionsfas: öppna åkrar och slåttermarker – lövskog – 

granskog. Lagaskifteskartan för Gammelbodarna från 1836 visar några små åkrar 

men i övrigt vidsträckta ”slåttland”. Betesbränning var vanligt runt byarna i 

Medelpad långt fram på 1800-talet. Anders och Rune berättade i intervjun om ett 

öppet, betat och lieslaget landskap i deras hemsocken Borgsjö. Rune återgav 

minnesbild från sin barndom på 1930-talet: ”Då man kom framme i byn, vid ån 

där, det heter Harprå. Du såg det stod Westel där. Då man kom uppå backen där 

så såg man hela dalen här, ända upp till kraftstation och sågen som vare där i 

Täljeån. Helt öppet. Nu är det skog så nu ser man inte nånting”. Många 

kalkbarrskogar runt byarna i centrala Borgsjöbygden var förr öppna betes- och 

slåttermarker.  

Dagens skogsbruk formar framtidens skogar 

Nu har Anders och Rune lämnat jordelivet. Men deras berättelser en sommardag 

där vid köksbordet i Gammelbodarna har inspirerat till en del funderingar i 

denna rapport om det ”biologiska kulturarv” som format dagens kalkbarrskogar. 

Varje moment i dagens skogsbruk med föryngring, röjning, gallring och 

avverkning formar på samma vis den biologiska mångfalden i framtidens skogar. 

Många forskare menar att blandskogar med ökat inslag av lövträd blir mer 

motståndskraftiga i ett framtida, varmare klimat än monotona gran- och 

tallplanteringar. Olika former av hyggesfritt skogsbruk diskuteras alltmer. 

2.2 Ekologisk landskapsplanering 

Ett försök till landskapsperspektiv har anlagts i rapporten. Kring 1990 initierade 

dåvarande miljöministern Birgitta Dahl ”Miljöprojekt Sundsvall-Timrå” som 

syftade till att förbättra miljöläget i området. Ett delprojekt leddes av 

skogsekologen Per Angelstam och handlade om ”Ekologisk landskapsplanering”. 

Representanter från Skogsstyrelsen liksom Sundsvall och Timrå kommuner, 

Sundsvalls Mykologiska Sällskap (Myko), Naturförskyddsföreningen och 

Ornitologiska föreningen deltog i diskussioner och exkursioner. Projektet 

genomfördes under en brytningsperiod då biologisk mångfald, efter 

Riokonferensen om biologisk mångfald 1992, började uppmärksammas.  

Per Simonsson beskriver i sin doktorsavhandling år 2016 debatten om naturvård 

i skogen under senare delen av 1900-talet. Karin Törnqvist vid SLU har beskrivit 

projekten om ekologisk landskapsplanering som ägde rum för cirka 30 år sedan. 

Dalarna hade vid den tiden en intresserad länsjägmästare och en ideell 

naturrörelse som bland annat genomförde Särnaprojektet. SCA, den 

dominerande skogsägaren i Jämtland och Medelpad, började under 1990-talet att 

planera sitt skogsinnehav utifrån ett landskapsperspektiv.  
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Grön infrastruktur 

Idag kring 2020 talar man om ”grön infrastruktur”. Naturvårdsverket skriver på 

sin hemsida: ”Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av 

livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, 

brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för 

samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.”  

På uppdrag av regeringen och som ett led i Sveriges strategi för biologisk 

mångfald tog Länsstyrelsen Västernorrland i mars 2020 fram en regional 

handlingsplan för grön infrastruktur. Denna rapport om kalkpåverkade tallskogar 

bidrar kanske lite grand till att foga samman landskapspusslet om grön 

infrastruktur i Medelpad. En mer heltäckande och ursprunglig grön infrastruktur 

finns ännu kvar i det unika hundra mil långa bältet med fjällnära skogar från 

norra Värmland till norra Lappland. 

Skogsbranden 

Ett ”hållbart skogsbruk” bör sträva mot att efterlikna de naturliga processerna i 

skogen. Brandfält var förr vanliga i den nordliga taigan runt ishavet. Fortfarande 

brinner varje år stora områden i Ryssland öster om Uralbergen. Under heta 

sommaren 2018 brann cirka 9000 hektar skog i Ljusdal, norra Hälsingland. 

Ljusdalsbrännan besöktes 2019 av botanister och mykologer i Medelpad. Vi 

kunde konstatera att grupper av träd undgått branden. 

2.3 Mykorrhiza 

Mykorrhizaforskaren Anders Dahlberg 

Anders Dahlberg är professor i mykologi vid SLU i Uppsala. Han har under flera 

botaniska svampveckor i Borgsjö redovisat senaste nytt från forskningsfronten 

om mykorrhiza. Det brukar vara knäpptyst när Anders på sitt dramatiska, nästan 

skådespelaraktiga sätt, berättar om mykorrhizasvamparna, ”trädens och 

växternas matsäck”. Nedanstående fakta är delvis hämtade ur Anders föredrag 

under svampveckor i Borgsjö. 

Mykorrhiza- wood wide webb 

En vanlig skogsjord i Medelpad kan hysa mellan hundra tusen och en miljon 

rotspetsar per kvadratmeter hos träden som är hopkopplade med svamparnas 

mycelnät nere i marken. I dagens diskussion om klimathotet brukar påpekas att 

mykorrhizasvampar svarar för en stor del av kolinlagringen i de nordliga 

skogarna runt ishavet. Även gamla skogar lagrar kol. 

Finurligt samliv på tallheden 

Håkan Wallander, professor i markbiologi, skriver i boken ”Jord - funderingar 

om grunden för vår tillvaro”: Jag brukar låta mina studenter betrakta en 

handfull jord från en mager tallhed under mikroskopet. Överallt ser man de 

tunna svamphyferna. Varenda markpartikel är omspunnen av en svamp. Ur en 

enda rotspets från en tall kan det växa ut hundratals meter svamphyfer. 

Rötternas huvudsakliga uppgift är att föda svampen så den kan leta upp 

näringsämnen som tallen behöver. I utbyte får svampen kolhydrater som tallen 
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bildat genom sin fotosyntes. Det är därför denna symbios blivit så 

framgångsrik bland växterna. Så länge solen lyser har växterna gott om 

kolhydrater men svårare att ta upp tillräckligt med mineralnäring som kväve 

och fosfor ur marken. För svamparna nere i marken på tallheden råder 

däremot hård konkurrens om lättsmälta kolhydrater. Att vara direktkopplad 

till växternas fotosyntes ger mykorrhizasvamparna en enorm fördel när de ska 

interagera med andra organismer nere i marken”. Tänkvärda ord, hälften av 

skogsjorden består av nedbrutna svampar, ännu högre andel i gamla skogar. 

Mykorrhizsvampar bygger upp humuslagret och lagrar in kol. 

Piloderma croceum – en doldis i tallskogen 

Ovan jord är vissa svampar dominerande i en tallskog exempelvis sandsopp 

Suillus variegatus. Men numera kan man i jordprover och med DNA-metoder 

artbestämma mycelnäten nere i skogsmarken. Man har då funnit att helt andra 

arter dominerar som bara sällan eller inte alls bildar fruktkroppar ovan jord. En 

för de allra flesta okänd svamp, skinnsvampen Piloderma croceum, svarar för 

merparten (ibland nära 50 procent) av mykorrhizan i svenska tallskogar. Första 

gången den påträffades och uppmärksammades i Sverige var så sent som i början 

av 1990-talet av svampforskaren Karl Henrik Larsson i Alingsåstrakten.  

2.4 Spridning och succession 

Spridning av fröväxters frön och sporväxters sporer  

Hur kalktallskogens kärlväxter och marksvampar lyckas sprida sig runt i 

landskapet är ett spännande forskningsfält som är förknippat med begreppet 

”grön infrastruktur”. Enighet råder bland skogsforskare om att mykorrhiza-

svampar dör bort på kalhyggen som helt saknar träd. Sockertillförseln till 

svampen upphör och ”butiken stängs”. Enighet råder även om att frön och sporer 

etablerar sig lättare i bar mineraljord, exempelvis på brandfält, längs trampade 

stigar och i öppna grustäkter än i tjocka förnaskikt. Enighet råder även om att 

stora hyggen försvårar för frön och sporer att gro. Mindre hyggen och lämnade 

träddungar gynnar kolonisationen av kärlväxter och marksvampar. En siffra som 

brukar anges är att 99 procent av svampsporerna hamnar inom 100 meter från 

spridningskällan. Med sporfällor har man klarlagt att nedfallet av sporer från den 

vanliga sandsoppen Suillus variegatus på en tallhed varierar från hundra tusen 

till en miljon sporer per kvadratmeter. Men bara 4–5 procent av sandsoppens 

sporer gror vid tallrötter. Rådjur och älg äter mycket svamp och sprider kanske 

sporer över större avstånd. Vid höstliga stormar bör sporer även kunna virvla iväg 

långt. Men ännu finns luckor i kunskapen om hur frön och sporer virvlar runt i 

landskapet och finner nya platser för att gro och växa till. Vissa säger att 

kunskapen fortfarande är nära noll gällande svampsporers etablering på nya 

platser i landskapet. 

Spännande forskning om successionen av marksvampar  

Bibeln bland mykorrhizaforskare är boken ”Mycorrhizal Symbiosis, seconde 

edition, S.E. Smith och D.J. Read, Academic Press, 1997.” Ett av kapitlen handlar 

om just successionen av mykorrhizasvampar dvs i vilken ordning olika svampar 

och svampgrupper etablerar sig i en skog. Successionen av marksvampar i unga, 

medelålders och gamla skogar har studerats av bland annat norske mykologen 
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Egil Bendiksen. Tallriska Lactarius musteus ser vi även i unga tallskogar. Lotta 

Risberg har studerat goliatmusseron Tricholoma matsutake i 80 skogsbestånd. 

Studien visade att goliatmusseron bara bildade fruktkroppar i skogar som var 

äldre än 80–100 år. Ett jätteproblem för den biologiska mångfalden är att skogar 

i dagens Sverige avverkas vid allt yngre åldrar efter tillkomsten av senaste 

skogsvårdslagen. Äldre skogar blir alltmer sällsynta utanför reservaten.  

 

  

Bild 2: Karta över förekomst av kalkrik berggrund och kalkrik 

jord i Sverige. Ur Atlas över Sverige, Lundqvist 1953. 
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3 Förutsättningar i Medelpad 

3.1 Kalkmark i Medelpad 

Medelpads berggrund och lösa jordarter beskrivs på sidorna 16–21 i Medelpads 

Flora (2010). Stora delar av Medelpads berggrund består av urberg med gnejs och 

granit. Den tjocka, tunga inlandsisen rörde sig från nordväst mot sydost. Kalk 

från den stora kalkplattan i centrala Jämtland maldes ner, släpades med isen och 

blandades in i lösa jordlager där isen drog fram. Högst koncentration av kalk i 

moränen finns i Västernorrlands län dels i västra Medelpad dels i västra 

Ångermanland.  

Kalkområdet i Borgsjö 

Kalkkärren och kalksumpskogarna i Borgsjö socken med sällsynta kärlväxter och 

marksvampar är ett eldorado för naturvänner som beskrivs i utflyktsdelen av 

Medelpads Flora (2010). Reservat som Ensillre kalkbarrskog och Halmmyran 

liksom området vid Skarpbäcken lockar naturvänner till ingående studier av 

fascinerande och vackra orkidéer. Läroverksadjunkten Erik Collinder bodde en 

sommar med sin familj i Magdbyn söder om Borgsjön och vandrade omkring på 

dåtidens stigar och vägar. Han skriver i sin landskapsflora över kärlväxter i 

Medelpad (1909) att ”ren kalkbleke har anträffats på ett par ställen i myrmarker 

utmed landsvägen från Borgsjö kyrka framåt jämtlandsgränsen, nära Orråsen 

som ett vitt överdrag på torven och något längre västerut såsom ett 3–6 dm 

mäktigt kalklager, avsatt från en ständigt flödande källa. Området låg fordom 

längs riksvägen mot Jämtland”. Källan är idag uppmärkt norr om nuvarande 

pilgrimsleden.  

Inslag av jämtkalk i marken ända ner mot kusten 

Påverkan av jämtska silurkalken avtar mot kusten. Men kalk finns inlagrad i både 

Indalsåsen och Ljunganåsen ända ner till havet liksom i bergsluttningar och 

skogsland vid sidan av älvdalarna. Erik Collinder skriver på sidan 11 i ”Medelpads 

Flora” (1909): ”Fragment av siluriska kalkstenar uppträda i morängruset 

tämligen allmänt i gränstrakten till Jämtland men avtaga i mängd ju mer man 

avlägsnar sig därifrån. I rullstensgrus såväl väster som öster om Torpshammar ha 

iakttagits mindre stycken av mörkgrå silurisk kalksten med orthoceratiter och 

t.o.m. så långt i öster som vid Matfors och Vattjom innehåller gruset bitar av röd 

silurisk kalksten”. Sten Rudberg skriver i boken ”Västernorrland - ett sekel 1862–

1962” om naturlandskapet i länet och anger på sidan 40: ”Bland främmande 

inslag märkes främst kambrosilurmaterial. Blockspridningen från centrala 

Jämtland kan följas med avtagande intensitet in över länsgränsen. Men 

orthocerkalksten av jämtlandstyp påträffas sparsamt ända ned mot kusten.”  

Kalkgynnade blomman Kung Karls Spira i Indalsälvens delta 

Fynd av kalkkrävande/kalkgynnade kärlväxter och marksvampar bekräftar att 

kalkpartiklar från jämtländska silurområdet finns i de lösa jordlagren ända ner 

till havet. Sveriges största kustdelta med delvis kalkpåverkade sandskogar finns 

vid Indalsälvens utlopp i havet. Deltat hyser en isolerad östlig förekomst av den 

kalkgynnade, ståtliga fjällväxten kung Karls spira Pedicularis sceptrum-

carolinum.  
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Vulkanisk alnökalksten och grönstenarna amfibolit och diabas 

Vulkanisk kalksten från jordens inre finns utspridd i sprickgångar över ett stort 

område runt vulkanens forna centrum kring norra delen av nuvarande Alnön. 

Stora diabasområden finns främst i centrala och västra delarna av Medelpad, se 

geologiska kartan över Medelpad. Diabas är en kalkrik, mörk bergart som bildats 

vid vulkanisk aktivitet. Smärre områden med amfibolit, en annan så kallad 

grönsten, finns i Haverö och vid Borgberget i Timrå. Snäckskal ger kalkpåverkan i 

havsnära tallskogar på sanddyner. Kalk från kalkplattan ute i Bottenhavet har av 

inlandsisen förts in över Brämön och delar av kustområdet. 

3.2 Tallskog i Medelpad 

Tallen kom in från söder och öster när isen dragit sig tillbaka. Gran och tall har 

olika nischer i Medelpads storslagna topografi med höga berg och djupa dalar. 

Höga bergsryggar når ända ut till havet i Medelpad liksom en del fjällväxter. 

Torta Lactuca alpina växer uppe på Skönviksberget som stupar rakt ner i havet. 

En annan fjällväxt, nordisk stormhatt Aconitum septentrionale, finns ända ute på 

Alnön och Söråkerslandet.  

Står man på toppen av ett högt berg, exempelvis Bergåsen i Borgsjö (498 meter 

över havet), ser man ett böljande hav av granskogsryggar mot horisonten. Gran 

Picea abies gynnas i bördiga, långa, översilade, örtrika bergsluttningar och har 

blivit Medelpads egen landskapsblomma. Stora områden med sandiga tallhedar 

finns i Haverö socken som ansluter till det stora bältet med sandhedar från 

Dalarna, Härjedalen och norrut mot Västerbotten och Norrbotten. Urskogens 

gamla jättetallar i den norrländska skogen avverkades bort redan för 100–150 år 

sedan förutom i delar av fjällnära skogen. Tallar får idag växa ifred och bli riktigt 

gamla även i Medelpads kustnära hällmarkstallskogar, myrimpediment samt i 

brandpräglade tallreservat som Helvetesbrännan, Jämtgaveln och Stensjön. 

Kalktallskog och kalkgranskog 

Tallskog brukar definieras som skog med mer än 70 procent tall. Granskog är 

skog med mer än 70 procent gran. Senaste hundra åren har granen succesivt ökat 

i Medelpads tallskogar efter att branden, renbetet och kreaturens skogsbete 

minskat och upphört. Därför finns idag inga rena äldre kalktallskogar i Medelpad. 

Man ser ett mer eller mindre stort och hela tiden ökande inslag av gran i 

kalktallskogen. 
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Bild 3: Den gamle och havet. En tallpersonlighet i Tynderös havsnära skog. 

Foto: Håkan Sundin. 
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4 Faktaunderlag 

Rapporter och planer 

Länsstyrelsen har tagit fram många rapporter om naturförhållanden i länet och 

Medelpad som berör kalkområden och tallskogar. Sundsvalls kommun-

fullmäktige beslöt 2017 om ”Natur- och Friluftsplan” med uppgifter om värdefull 

natur. Planen tar bland annat upp problemen med inväxande gran i sydväxt-

bergen. Det kommunala naturreservatet Målstaallmänningen i Tuna socken 

består delvis av gamla brandpräglade tallskogar. Sundsvall och Timrå kommuner 

har tagit fram informativa utflyktsguider. Ånge har planer att ta fram natur- och 

friluftsplan samt utflyktsguide till kultur- och naturpärlor. 

Medelpads Flora 

Det nationella åtgärdsprogrammet för kalktallskogar innehåller utförlig 

litteraturlista. Ett viktigt underlag för denna rapport har varit Medelpads Flora 

som utkom 2010. Landskapsfloran utgår från inventeringar i fält som utförts 

under lång tid av lokala botanister främst Rolf Lidberg och Håkan Lindström. 

Både Rolf och Håkan var särskilt intresserade av kärlväxter och marksvampar i 

Medelpads kalkpåverkade skogar. Under 1980-talet ordnades flera botaniska 

inventeringsveckor i västra Medelpads kalktrakter där många rikskända 

botanister och naturvårdare deltog, bland andra Nils Dahlbeck och Thomas 

Karlsson. Medelpads Flora innehåller på sidorna 634–663 ett avsnitt, skrivet av 

Bengt-Gunnar Jonsson och Jan-Olof, om ”botaniska utflyktsmål”. Där beskrivs 

fina kalkbarrskogar med kartor bland annat Getberget, Rankleven, Siljeberget 

och nornareservatet i Ensillre by.   

Svampinventeringar 

Sundsvalls Mykologiska Sällskap (Myko) har inventerat svampar under 17 

botaniska svampveckor i Borgsjö. Utförliga rapporter från åtta botaniska 

svampveckor 1995–2018 finns på Mykos hemsida under länken ”publikationer”. 

Naturvård har varit ett genomgående tema vid svampveckorna i Borgsjö. En 

höjdpunkt var den europeiska veckan om spindelskivlingar år 2016 som samlade 

98 deltagare, de flesta från Tyskland. Jan-Olof och Hjördis Lundmark skrev en 

bok på 320 sidor om Mykos femtioåriga historia som utkom i januari 2021.  

Boken innehåller många bilder och detaljerade uppgifter om bland annat 

kalkbarrskogar. 

Spindelskivlingar Cortinarius - artrikaste mykorrhizasläktet 

I särklass mest artrika mykorrhizabildande svampsläkte i kalktallskogar är 

spindelskivlingar Cortinarius. Under fyra botaniska svampveckor i Borgsjö har 

en djupdykning skett i spindelskivlingar inom jämtkalkens område från Ånge till 

Östersund. Den norske mykologen Tor Erik Brandrud har varit vetenskaplig 

ledare för svampveckorna. Han är även ordförande i norska rödlistekommittén 

för svampar. En fotoflora över spindelskivlingar i fem delar och på fyra språk har 

publicerats under åren 1989–2014 av Tor Erik Brandrud, Håkan Lindström, 

Hans Marklund, Jacques Melot och Siw Muskos: Cortinarius Flora 

Photographica.  
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Korallfingersvampar Ramaria 

Många arter korallfingersvampar Ramaria indikerar fin kalkbarrskog. De 

beskrivs i bild och text på sidorna 254–263 i Skogsstyrelsens bok ”Skyddsvärd 

skog”. År 1999 ägnades en Borgsjövecka åt fingersvampar med danske mykologen 

Jens H. Petersen som ledare. Jens presenterade beskrivningar, färgbilder och 

nycklar av cirka 40 beskrivna och obeskrivna arter inom ”Ramaria, known from 

Fennoskandia”.  Han blev särskilt förtjust i skogarna vid finnbyn Julåsen där 

intressanta Ramarior noterades. Flera korallfingersvampar är uppförda på 

rödlistor. En välkänd art är matsvampen druvfingersvamp Ramaria botrytis som 

är samlingsnamn för flera knepiga arter. Vi ser arter av korallfingersvampar i 

Medelpad i olika typer av kalkbarrskogar som fäbodskogen på Granbodåsen, på 

kalkpåverkade sandhedar som Lombäcksheden och Vivstaheden samt på 

rullstensåsar som Ljunganåsen. Ett intressant Ramariafynd gjordes år 1999 av 

Johan Nitare vid reservatet Rödmyrmyren nära Östersund. Johan tog med 

kollekten ner till Borgsjö där dansken Jens H. Petersen ledde svampvecka om just 

fingersvampar. Fyndet blev livligt diskuterat och senare döpt till fjällfotad 

fingersvamp Ramaria rufescens (VU). Fyndet vid Rödmyrmyren är nordligaste 

uppgiften. 

Ramaria partaj 

Under Borgsjöveckan 2010 ordnades särskilt ”Ramaria partaj” utanför 

arbetslokalen, se bild.  Inte mindre än 11 arter inom Ramaria lades upp, 

diskuterades och namnsattes utifrån dåvarande kunskap: gröntoppig 

fingersvamp R. apiculata, rotfingersvamp R. boreimaxima VU, R. eosanguinea, 

granfingersvamp R. eumorpha, R. flavescens, anisfingersvamp R. gracilis, 

taggfingervamp R. karstenii (VU), druvfingersvamp R. rubrievanescens (NT), R. 

subtilis, R. suecica, gultoppig fingersvamp R. testaceoflava.  

Bild 4: Framsidan av fotofloran Cortinarius Flora Photographica. 
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Andra svampgrupper i kalkbarrskogar 

Musseroner, skogsvaxskivlingar och taggsvampar är tre andra svampgrupper i 

kalkbarrskogar. En bra bok om musseroner är skriven av danska mykologerna 

Morten Christensen och Jacob Heilmann-Clausen som besökte Medelpad under 

musseronveckan i Borgsjö 1995. Sveriges Mykologiska Förening har publicerat 

skriften ”Skogsvaxskivlingar i Sverige”. Bilder och beskrivningar av 

naturvårdsintressanta taggsvampar exempelvis raggtaggsvamp Hydnellum 

mirabile finns i boken ”Skyddsvärd Skog”. ”Fungi of Temperate Europe” (FTE) är 

ett nyutkommet praktverk om svampar av danskarna Thomas Laessöe och Jens 

H. Petersen. Båda författarna har inventerat svamp i Medelpads skogar. 

Erfarenheter från uppländska kalkbarrskogar 

Länsstyrelsen i Uppsala län är föregångare vad gäller inventering, skydd och 

skötsel av kalkbarrskogar. Maria Forslund är koordinator för hotade arter och 

åtgärdsprogram. Hon skrev 2017 rapporten ”Kalkbarrskogar i Uppsala län-13 års 

erfarenheter”. Gillis Aronsson vid Upplandsstiftelsen har i fält studerat 

kalkbarrskogar och skrivit ”Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe”. Hösten 

2017 ordnade Sveriges Mykologiska Förening och Maria Forslund ett intressant 

helgseminarium i Roslagen om kalkbarrskogen.  

Svenska mykologiveckan i Roslagen 1997 

Åke Strid skrev rapport från mykologiveckan 1997 i Roslagen med artlistor och 

kommentarer om fynd av marksvampar. På sidorna 77–78 i Åkes rapport finns 

avsnitt om ”Mykorrhizasvampar i kalkrika skogar”. Många av kalkarterna som 

nämns i Maria Forslunds och Åke Strids rapporter återkommer i Medelpads 

Bild 5: Ilkka Kytövuori och 

Katriina Bendiksen diskuterar 

fynd av Ramaria i Borgsjö 2010. 

Tor Erik Brandrud och Jacques 

Melot i bakgrunden. Foto: 

Hjördis Lundmark. 
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kalkbarrskogar exempelvis raggtaggsvamp Hydnellum mirabile och violgubbe 

Gomphus clavatus. Anisspindling Cortinarius odorifer som är typisk och vanlig i 

uppländska kalkbarrskogar är troligen funnen vid Holmö, Tynderö socken år 

1977 (Rolf Lidberg och Rune Thörngren). 

Bengt Ehnströms konkreta tips för att gynna tallskogens mångfald 

Insektskännaren Bengt Ehnström och konstnären Martin Holmer har i 

pedagogiska och vackert utformade skrifter beskrivit den biologiska mångfald 

som är knuten till asp, björk, gran, sälg och tall.  

Skrifterna innehåller även handfasta, konkreta tips till skogsägare för att stärka 

den biologiska mångfalden. Tallskriften har värdefullt avsnitt på sidorna 109–114 

om just ”Naturvård i tallskogen”.  Minst 200 marksvampar lever i samliv med 

tallens rötter (mykorrhiza). Den biologiska mångfalden knuten till tall ökar med 

tallarnas ålder. Därför är det viktigt att vissa tallskogar tillåts bli gamla.  

Svampplockning och svampfärgning 

Tallskogarna hyser många eftertraktade matsvampar såsom läckerriska Lactarius 

deliciosus och goliatmusseron Tricholoma matsutake. Många inom 

Svampfärgarsällskapet skördar varje höst på tallhedar spindelskivlingar och 

taggsvampar som är utmärkta att färga ullgarn med. Stor blodspindling 

Cortinarius phoeniceus ger olika röda nyanser på ullgarnet och växer i Medelpad 

på kalkpåverkade tallhedar. Standardverket ”Färgsvampar och Svampfärgning” 

är skrivet av Hjördis Lundmark och Hans Marklund. 

 

 

 

 

 

Bild 6: Svampfärgning vid Sättnaån. Foto: Hjördis Lundmark 
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5 Globala och svenska miljömål 

Sveriges 16 miljömål är verktyg för genomförandet av den ekologiska 

dimensionen i Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål. Miljökvalitetsmålen 

beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda fram till. 

För cirka tjugo år sedan formulerades regionala miljömål för Västernorrland. 

Författaren av denna rapport deltog för Naturskyddsföreningen i en grupp som 

behandlade miljömålen om levande skogar, myllrande våtmarker och ett rikt 

odlingslandskap. Det blev långa och många intressanta samtal om kulturlandskap 

och skogar i länet. Miljömålssamordnare Rebecka Bjurhall, säger 3 februari 2021 

på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida: ”Den centrala slutsatsen utifrån 

miljömålsbedömningen 2020 är att inget av de tolv miljökvalitetsmålen som 

Länsstyrelsen Västernorrland bedömt på regional nivå, har uppnåtts. Samtidigt 

görs ett flertal konkreta och värdefulla insatser och åtgärder inom en rad 

målområden som ofta har stor effekt på lokal nivå. Genomförda åtgärder gör 

skillnad men är för få.” Kalktallskogen berörs främst av följande miljömål: ett rikt 

växt- och djurliv, levande skogar, myllrande våtmarker, ingen övergödning. 

Miljömål finns även om begränsad klimatpåverkan. Skogarna i Medelpad är en 

stor och viktig kolsänka liksom odikade myrmarker. 

Levande skogar 

Dagens europeiska och svenska skogar och skogsbruk betraktas med 

naturvårdsögon i nyligen utkomna antologin: “How to balance forestry and 

biodiversity conservation. A view across Europe”. Evidensbaserad naturvård är 

ett av bokens teman. Länsstyrelsens strategi för formellt skydd av skog i 

Västernorrlands län antogs år 2006. Där står på sidan 27 att kalkbarrskog är 

nationellt prioriterad skogstyp som berör Västernorrland samt att 

”kalkbarrskogar hör till Nordens mest artrika skogstyper med ett stort antal 

rödlistade arter”. Riksintresseområden i Borgsjö rikområde i Medelpad och vid 

Stensjö-Gideåberg i Ångermanland pekas ut som mest skyddsvärda 

kalkbarrskogar i länet.  

Ingen övergödning 

Ett av de svenska miljömålen heter ”ingen övergödning”. Under den botaniska 

svampveckan i Borgsjö år 1989 berättade holländaren Thomas Kuyper om 

forskning som visade att många musseroner, spindelskivlingar och taggsvampar 

på magra, sandiga marker i Holland minskat på grund av högt kvävenedfall från 

jordbruk och trafik. En annan holländare, Eef Arnolds, har även besökt Medelpad 

och skrivit om kvävets negativa inverkan på marksvampar. Samma tillbakagång 

för bland annat taggsvampar i magra barrskogar har noterats i Danmark. Tyler & 

Olsson har visat att ökning av kvävenedfallet varit främsta orsaken till 

floraförändringar i Skåne. Nedfallet av kväve i Västernorrland är under 5 kilo per 

hektar och år. Skogsgödsling med kväve sker som höjer kvävenivån vilket negativt 

påverkar arter som är bundna till magra marker. De norrländska magra 

lavhedarna är unika europeiska referensområden på grund av låg kvävetillförsel. 

Lavrika tallhedar i norra Sverige har minskat med 70 procent sedan 1950-talet 

enligt Skogsstyrelsens rapport ” Skogsbruket och Rennäringen”.  
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Myllrande våtmarker  

Myllrande våtmarker är ett annat svenskt miljömål. Sveriges största kalkområde i 

Jämtland och västra delarna av Medelpad och Ångermanland hyser de flesta och 

största kalkkärren i landet.  

Igenläggning av diken i våtmarker är en viktig klimatåtgärd som även gynnar 

biologisk mångfald. Statsbidrag utgår till sådan ”återvätning”. 

Begränsad klimatpåverkan 

Länsstyrelsen har beslutat om ”Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 

2020–2030.” Där anges att en global ökning av medeltemperaturen med 2 grader 

skulle innebära en ökning med 3–6 grader i Västernorrland i slutet av detta sekel 

eftersom skillnaderna blir större mot polerna. Största ökningen förutses under 

vintern då medeltemperaturen kan gå från minus 9.3 grader till minus 2 grader. 

Forskare har visat att arters utbredningsområden på norra halvklotet flyttat cirka 

6 km norrut per decennium under de senaste femtio åren. Hur kalktallskogen i 

Medelpad ser ut i ett varmare klimat om 100–200 år kan vi bara spekulera om. 

Örjan Fritz har nyligen beskrivit en hot spot för kalktallhedens svampar i grustag 

utanför Ystad i Skåne. Torbjörn Tyler har visat hur delar av samma sandtallskog 

börjar invaderas av främmande buskarter.  
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6 Faktorer som påverkar landskapet 

6.1 Alltför stor älgstam – hot mot tallen 

Kjell Danell är professor emeritus i viltekologi vid SLU i Umeå. Han skriver på 

sidan 234 i boken ”Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870–1900”: 

”Under perioden 1870–1900 fälldes i Västernorrlands län mellan 50 och 200 

älgar per år med en vikande tendens”. Rovjakt på älg av en delvis fattig, växande 

befolkning ledde till att älgen stod på utrotningens brant. Vilthandläggaren Lars 

Wiklund vid länsstyrelsen anger att avskjutningarna i länet nu kring 2020 ligger 

på 8–9000 älgar per år. Älgjakten är en del av det sociala livet på landsbygden. 

Men dagens älgstam borde justeras ner till en nivå där asp, rönn, sälg och tall kan 

föryngras och få bli stora träd. Stora rönnar var exempelvis vanliga för 75 år 

sedan men ses numera sällan i Medelpads skogar eftersom rönnplantor blir 

älgmat. 

6.2 Brist på naturliga störningar 

Sten Selander skriver i sin klassiska bok om ”Det levande landskapet i Sverige” 

som utkom 1955: ”Nu börjar lantbrukarna stallfodra kreaturen året runt eller föra 

de i bete på klövervallar eller i konstgödslade betesfållor”. Störningsfaktorer i 

Medelpads skogar kring år 2020 utgörs av stigar formade av människor och vilt, 

spår från skogsmaskiner, avverkning och markberedning av hyggen. 

Tillståndet för svenska skogar beskrivs på sidorna 24 i Naturvårdsverkets senaste 

rapport (2019) till EU om status för svenska arter och naturtyper: ”Kvaliteten 

bedöms som otillfredsställande eller dålig för 14 av de 15 skogsnaturtyperna. Det 

beror främst på att naturliga störningar i form av skogsbränder och 

översvämningar, men även skogsbete och annan traditionell hävd, nästan har 

upphört till följd av skogsbruk, vattenkraftutbyggnad och förändrad 

markanvändning. Bristen på naturliga störningar utlöser i sin tur andra negativa 

förändringar. Till exempel riskerar de brandpräglade tallskogarna med sin 

karakteristiska vegetation att successivt minska eftersom konkurrensen från gran 

och annan vegetation ökar när skogen inte längre brinner eller på annat sätt störs 

regelbundet. En indikation på detta är att täckningen av renlavar, lummerväxter, 

lingon och kråkris minskar till följd av att skogarna blir tätare. Problem med 

igenväxning finns även i flertalet andra skogsnaturtyper som exempelvis 

åsbarrskog, svämlövskog och ekskog. Samtidigt har ek och andra beteskänsliga 

lövträd svårt att föryngra sig då de utsätts för ett stort betestryck från dagens täta 

hjortdjursstammar.” 

Den avsaknad av skogsbete och skogsbrand som lyftes fram i rapporteringen till 

EU 2019 är tydlig i Medelpads tallskogar. Förnaskikten i skogarna blir för varje 

decennium allt tjockare. Rena tallskogar med asp och björk som formats av 

skogselden ersätts av blandskogar med gran och tall. Egentligen en naturlig 

succession och blandskogar kan även ha fina naturvärden. Men utan störning 

från branden blir slutstadiet en granskog med tjocka förnaskikt. 
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Landskapsflororna berättar om igenväxningen under 100 år 

De båda landskapsflororna för Medelpad från 1909 och 2010 visar att stora 

förändringar skett av kärlväxtfloran i Medelpad under 100 år.  Många växter 

beroende av störningar såsom brand, storm, slåtter och bete har minskat eller 

försvunnit. Croneborg har visat att betade skogar på Gotland har högre 

biodiversitet vad gäller kärlväxter och marksvampar än obetade skogar. Dagens 

planterade, täta skogar missgynnar många skogsarter. Rysk drakblomma 

Dracocephalum thymiflorum (EN), mosippa Pulsatilla vernalis (EN), ryl 

Chimaphila umbellata (EN), svedjenäva Geranium bohemicum (NT) och 

ärtväxter såsom smällvedel Astragalus penduliflorus (VU) och sötvedel 

Astragalus glycophyllos är exempel på kärlväxter som idag står på utrotningens 

brant i Medelpad. Dessa kärlväxter har små frön som kräver blottad mineraljord 

för att gro. Samma hotbild finns mot många marksvampar som visas i denna 

rapport.  

Rylen 

Ryl Chimaphila umbellata (EN) är ett vintergrönt ris som till utseendet påminner 

om lingonris, se bild. Den har pyttesmå ”dammfrön” som får näring via 

parasitiskt leverne på svamphyfer nere i skogsmarken. Sven G:son Blomqvist 

(1882–1953) var från 1919 legendarisk lektor i biologi vid läroverket i Sundsvall. 

Han kallades ”blomman” bland sina naturvänner. År 1933 gjorde Blomqvist 

första fyndet av ryl i Medelpad på Ljunganåsen vid ”mördar Nordlunds sten” nära 

Hussborg i Torp socken. När skogsbete och skogsbrand försvunnit och skogarna 

blivit tätare så har ryl och många andra arter minskat och rentav försvunnit. Idag 

återstår två lokaler för ryl i Medelpad dels på Målåsberget nordväst om Ikea dels 

vid Svedje i Timrå. Båda lokalerna finns i sydvänd, torr, kalkpåverkad tallskog 

och hotar försvinna när blåbärsris och buskar tar över. Medelpads Botaniska 

Bild 7: Toppmurklor 2019 på den stora Ljusdalsbrännnan. Foto: Håkan Sundin. 
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Förening försöker hävda båda lokalerna i samarbete med länsstyrelsen och 

Skogsstyrelsen. Rylens tillbakagång har pågått kontinuerligt senaste hundra åren 

samtidigt med igenväxningen av magra talldominerade skogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renbetet 

Gudrun Norstedt beskriver i sin avhandling 2018 samernas roll i utnyttjandet av 

de norrländska skogarna från slutet av 1600-talet till slutet av 1800-talet. Idag 

kring 2020 har åtta samebyar vinterbetesmarker i Västernorrland. Cirka 30 000 

renar betar främst häng- och marklavar i länets skogar under vinterhalvåret 

enligt ”Skogsprogram för Västernorrland 2020–2030”. Renarnas tramp luckrar 

upp lav- och mossmattor, markblottor skapas för frön och sporer. Rennäringen 

borde kanske få del av miljöstöden från EU och Sverige på samma vis som 

brukare av ängar och naturbetesmarker i låglandet får miljöstöd. Renhjordar från 

Jovnevaeri sameby i Offerdal, Jämtland hade vinterbete fram på 1930-talet ända 

ner till havet i Medelpad bland annat vid Norra och Södra Stadsberget i 

Sundsvall. Renhjordarna kom före jul och blev kvar till mars-april. Samer sålde 

sina produkter på Stora Torget i Sundsvall. Västernorrlands sameförening har 

idag ett sameviste vid Norra Berget.  

Peter Nilsson vid Länsstyrelsen Västernorrland och Andreas Bergkvist i 

Jovnevaerie sameby har bidragit med fakta om renbetet i Medelpad nu kring 

2020. Grupper från Jovnevaeri sameby nyttjar skogsområden i norra Borgsjö och 

Bild 8: Den hotade rylen vid Målås, Skön socken. Foto: Håkan Sundin. 
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Torp socknar bland annat i Jämtgavelns naturreservat. En grupp från Ohredahke 

sameby har renar de flesta vintrar i Ljustorp och norra Liden. Båda områdena 

nyttjades som renbete vintern 2020–2021. Njaarke och Tåssåsens samebyar 

använder områden i västra Haverö.  

Renarnas bete borde framöver kunna bli en naturlig del av naturvårdande 

åtgärder i bland annat västra Medelpads kalktallskogar exempelvis i 

sandskogarna vid Lombäcken. Givetvis efter avtal och överenskommelse med 

berörd sameby. 

Översvämningar 

Återkommande skyfall och översvämningar är en naturlig störning som är 

gynnsam för den biologiska mångfalden. Människor drabbas dock hårt av 

översvämningar. Den senaste stora översvämningen i Medelpad ägde rum i juli år 

2000 då älven Ljungan med biflöden som Gimån liksom Selångerån hamnade på 

svenska löpsedlar. Kungen och höga militärer flög i helikopter upp längs älven 

Ljungan som blev bred och mäktig och drog med sig strandnära sommarstugor. 

Lågt liggande tallhedar intill vattendragen översköljdes och markförna fördes 

bort med vattenmassorna.  

 

 

 

 

 

Bild 9: Mopsippa vid Hundberget, Torp socken. Foto: Håkan Sundin. 



27 

 

 

7 Värdefulla kalktallskogar i Medelpad 

 

Namnsättning 

Svampnamn i rapporten följer i huvudsak namnsättningen i Artdatabankens 

Dyntaxa. Arterna som nämns i rapporten är mer eller mindre kalkgynnade. 

Däremot nämns inte alla tallsvampar som är vanliga både i sur tallskog och i 

kalktallskog som bockspindling Cortinarius traganus, pepparriska Lactarius 

rufus, storkremla Russula paludosa och kanelspindlingar Cortinarius subgenus 

Dermocybe som är populära färgsvampar. Russula olivobrunnea har sin svenska 

huvudutbredning i guckuskons marker inom jämtska kalkbältet. Den har fått 

officiella namnet ”olivbrun kremla”. Det lokala namnet är ”guckuskokremla”.  

 

Rödlistan 

Vart femte år görs en rödlista i Sverige. Jan-Olof har varit ledamot av 

rödlistekommittén för svampar under tiden 1990–2020. Senaste rödlistan 

publicerades i april 2020. Rödlistans arter är ett hjälpmedel inom naturvården. 

Ansamlingar med rödlistade arter tyder på höga naturvärden. De största hoten 

mot den biologiska mångfalden anges vara igenväxning och kalhyggen. Man delar 

in arterna i nedanstående kategorier. Arter i CR, EN och VU benämns som 

”hotade”. Länsstyrelsens och kommunernas naturvårdare jobbar idag med olika 

verktyg för att bevara de mest hotade arterna och naturtyperna. 

RE Försvunnen (Regionally extinct) 

CR Akut hotad (Critically endangered) 

EN Starkt hotad (Endangered) 

VU Sårbar (Vulnerable) 

NT Nära hotad (Near threatened) 

DD Kunskapsbrist (Data deficient) 

Bild 10: ”Guckuskokremla”. Foto: Hjördis Lundmark. 
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Åtgärdsprogram för kalktallskogar 

Johan Nitares och Naturvårdsverkets ”Åtgärdsprogram för kalktallskogar 2009–

2013” har följande uppdelning i vegetationstyper: 

1. Torra kalktallskogar på berg och hällmark  

2. Tallskogar på kalkrik sand och grusmark  

3. Kalktallskogar på frisk mullrik mark  

4. Kalktallskogar på fuktig eller blöt mark  

5. Barrblandskogar med tall och gran (kalkbarrskogar) 

Nedanstående sammanställning av värdefulla kalktallskogar i Medelpad följer i 

huvudsak uppdelningen av naturtyper i det nationella åtgärdsprogrammet för 

kalktallskogar. Alla tallskogar i Medelpad utvecklas alltmer, av brist på bete och 

brand, till olika former av barrblandskogar med gran och tall. Därför behandlas 

inte kategori 5 i åtgärdsprogrammet separat i rapporten.   

För de beskrivna lokalerna finns övergripande kartor och en lista över lokaler i 

slutet av rapporten. Ett antal kartor över utvalda lokaler finns direkt i texten. 

7.1 Torra kalktallskogar på berg och hällmark 

Tallskog i kalkpåverkade sydväxtberg och bergiga skogar på diabas 

Många av kalkbarrskogens marksvampar finns i diabaspåverkade bergsområden i 

centrala och västra Medelpad där skogsmoränen ibland även innehåller kalk från 

silurområdet i Jämtland.  

Länsstyrelsen i Västernorrland pekar i strategin för skogsskydd (2006) ut 

följande ”länsspecifika skogsmiljöer”: kustnära skogar i Höga kusten, 

sydväxtberg, älvnära nipor och raviner, gråallundar på norra Alnön och 

Söråkerslandet, kalkbarrskogar, långsskäggsskogar.  

Sydväxtbergens hängande trädgårdar i Medelpad - gamla lövbrännor 

Sydväxtberg beskrivs utförligt på sidorna 42–46 i Medelpads Flora (2010). 

Skogen intill de solexponerade branta stupen är typiska lövbrännebiotoper som 

förr brann flera gånger per århundrade. Grova aspar och tallar liksom sälg var 

vanliga. Fickor med gammal gran undgick troligen branden. 

Rolf Lidberg samlade 1977 den populära matsvampen goliatmusseron 

Tricholoma matsutake (VU) under gamla tallar i torraste sydbranten vid 

Midskogsberget i Njurunda. Dagens täta granskogar i sydväxtbergen är 

onaturliga och hotar den sydliga mångfalden med hassel, lundflora och 

lundfunga. Skogsbete förekom i sydväxtbergen fram till mitten av 1900-talet. 

Berättelser finns om att kreaturen efter en lång vinter inomhus letade upp de 

första grässtråna i soliga sydberg där snön först tinat bort. Senaste hundra åren 

har gran fröat in och är idag dominerande i sydväxtbergen, ett stort 

naturvårdsproblem. 
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7.1.1 Kalkbarrskog på Bergåsens mäktiga sydsluttning 

Under botaniska svampveckor i Borgsjö besöker mykologer alltid Sankt Olofs 

källa på Bergåsens sydsluttning och utbringar en skål för svamp och vänskap. 

Stärkta av heligt vatten inventerar man sedan marksvampar i den grusiga, väl 

trampade och snart tusenåriga pilgrimsleden som kantas av gamla tallar. Antalet 

nutida vandrare som söker motion och ro i själen fördubblas nu varje år vilket är 

en positiv störningsfaktor för kalktallskogens mykorrhizasvampar. De öppna 

ytorna med kalkgrus längs pilgrimsleden hyser många sällsynta 

mykorrhizasvampar som vi inte ser i kalktallskog med tjocka förnaskikt.  

Fascinerande kalkrika skogar mitt i gamla kyrkbyn 

Det biologiska kulturarvet under tusen år har bidragit till att forma dagens natur 

kring Lönnån och pilgrimsleden som ligger centralt mitt i kyrkbyn i Borgsjö 

socken. Området vid ”Lenån” var enligt lagaskifteskartan 1840 dels åker dels 

”slott”, alltså slåttermark intill ån som svämmar över under vårens tid. 

”Lenåtorpet” och Borgsjöbyns sågplats anlades vid ån. Skickliga mykologer från 

Västergötland fann 1995 inte mindre än 234 marksvampar längs Lönnån, bland 

annat 50 olika spindelskivlingar Cortinarius och 16 olika skogsvaxskivlingar 

Hygrophorus. Se lagaskifteskartan, historisk markanvändning och artlistan på 

sidan 40–42 i Borgsjörapporten 1995 på Mykos hemsida. 

Bild 11: Karta över lokaler vid Borgsjö och Ljungaverk. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

Geodatasamverkan - Topografiska webbkartan. 
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Tidigare öppna betes- och slåttermarker vid kalkrika bäckar och åar i centrala 

Borgsjöbygden har via en lövgeneration övergått till dagens mer grandominerade 

skogar kring år 2020. Dessa bäckdalar exempelvis vid Lönnån, Skarpbäcken och 

Tubbobäcken är idag underbara hot spots och bland de artrikaste skogsmiljöerna 

i Borgsjö rikområde.  

Trampade gårdstun och parker på kalkmark med gamla tallar 

Det finns parker och trampade gårdstun i Medelpad med tall på alnökalk eller 

jämtkalk som hyser en värdefull markfunga. Ett exempel är hembygdsgårdens 

vackra gårdstun i Borgsjö som pryds av gamla, grova tallar med riklig påväxt av 

luddig skägglav Usnea hirta. Bland funna marksvampar under de gamla, mäktiga 

tallarna: 

Cortinarius caesiostramineus, blekspindling, NT 

Cortinarius comptulus, rundsporig spindling 

Lactarius deliciosus, läcker riska 

Russula cessans, tallkremla 

Russula roseipes, rosenfotskremla 

Tricholoma equestre, riddarmusseron 

Tricholoma terreum, jordmusseron 

 

Bergåsen med diabashätta plus jämtkalk i marken 

En lättgången stig leder uppför Bergåsens mäktiga sydsluttning till toppen som 

ligger 498 meter över havet där utsikten är vidunderlig mot fjäll och kust. 

Bergåsen har en tydligt markerad hätta av diabas. Kalkrikt markvatten rinner 

från diabashättan ner över Bergåsens sluttningar. Jämtkalk finns även i 

sluttningarnas moränjordar. Den kände finske mykologen Mauri Korhonen fann 

hösten 1983 rikligt med guldkremlor Russula aurea längs bergsstigen. 

Guldkremlan är sydlig och kalkkrävande på sina nordliga utposter. Hjördis 

Lundmark har funnit den sydliga azurkremlan Russula azurea på Bergåsen som 

Rolf Lidberg målat av. Michael Krikorev har samlat den sällsynta vedsvampen 

liten kandelabersvamp Artomyces cristatus (CR) på murken granlåga vid 

Bergåsen.  

Under musseronveckan i Borgsjö 1995 noterade en utflyktsgrupp 188 

marksvampar under vandringen nerifrån kyrkbyn och upp till toppen av 

Bergåsen, se artlistan på sidan 29–31 i Borgsjörapporten 1995 på Mykos hemsida. 

De flesta arterna i listan är vanliga och finns i många olika naturtyper. Bland 

naturvårdsintressanta och sällsynta marksvampar på Bergåsens sydsluttning kan 

nämnas: 

Clavariadelphus truncatus, flattoppad klubbsvamp, NT 

Clitopaxillus fibulatus, pluggtratting, VU 

Cortinarius aurantiomarginatus, mandarinspindling 

Cortinarius aureofulvus, gyllenspindlng, VU 

Cortinarius aureopulverulentus, puderspindling, NT 

Cortinarius calochrous s.lat., lökspindling 
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Cortinarius colymbadinus, blåsippsspindling 

Cortinarius corrosus, bullspindling, VU 

Cortinarius cupreorufus, kopparspindling, VU 

Cortinarius leucophanes, gräddspindling 

Cortinarius luteobrunnescens (f.d. olidoamethysteus) 

Cortinarius lux-nymphae, sprickspindling 

Cortinarius mucosus, hedspindling 

Cortinarius multiformis s.lat., lökspindling 

Cortinarius norrlandicus, norrlandsspindling, VU 

Cortinarius odhinnii, glödspindling 

Cortinarius phrygianus, frygisk spindling, NT 

Clitocybe (Harmajaea) harperi 

Cortinarius pluvius, liten gallspindling 

Cortinarius sulfurinus, persiljespindling, NT 

Cortinarius papulosus, prickspindling 

Entoloma fernandae, hedrödhätting 

Limacella guttata, droppklibbskivling 

Lyophyllum leucophaetum, filtsvärting 

Lyophyllum semitale, mjölsvärting 

Rugosomyces onychinus, onyxmusseron, NT 

Russula azurea, azurkremla 

Russula roseipes, rosenfotskremla 

Tricholoma focale, kragmusseron 

Tricholoma fucatum, rökmusseron 

Tricholoma olivaceotinctum, fjällfotad musseron (olivmusseron), VU 

Kommentar till artlistan från Bergåsen: Frygisk spindling Cortinarius 

phrygianus (NT) växer sällsynt under tall på rullstensåsar och sandiga tallhedar 

med kalkpåverkan i Medelpad och är även funnen på sanddyner vid havet med 

skalgruskalk. Filtsvärting Lyophyllum leucophaeatum på Bergåsen identifierades 

av norska musseronkännaren Gro Gulden. Persiljespindling Cortinarius 

sulfurinus (NT) är rätt vanlig under gran och tall på jämtkalken. Den sällsynta 

norrlandsspindlingen Cortinarius norrlandicus (VU) anträffades 2018 av några 

skånska mykologer längs Lönnån strax nedanför pilgrimsleden. 

7.1.2 Ranklevens diabasskogar 

De höga diabasstupen och diabasskogarna vid reservatet Rankleven har sedan 

århundraden lockat botanister från när och fjärran. Här finns sydliga, 

värmekrävande växter som underviol Viola mirabilis men även fjällväxter bland 

annat ullig fjällarv Cerastium alpinum, grönbräken Asplenium viride och 

klippbräcka Saxifraga adscendens. Några av fjällväxterna har inte setts sedan 

1800-talet: fjällummer Diphasiastrum alpinum, fjällförgätmigej Myosotis 

decumbens, lapprör Calamagrostis lapponica. Finns de kvar? Bland 

marksvampar kan nämnas gyllenspindling Cortinarius aureofulvus (VU), blå 

slemspindling C. salor, tvillingspindling C.  metarius (VU), blå taggsvamp 
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Hydnellum caeruleum (NT), guldkremla Russula aurea, tätskivig kremla R. 

densifolia, rökmusseron Tricholoma fucatum, klockmurkla Verpa conica och 

skålsvampen Sowerbyella densireticulata (DD).  

Namnet Rankleven är fornnordiska och betyder korpstupet. Självklart växer här 

korpspindling Cortinarius dolabratus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Getbergets sydbranter med kalktallskog  

Medelpads Botaniska Förening hade exkursion med Bengt Larsson den 26 juli 

2020 till den kalkpåverkade tallskogen nedanför de mäktiga diabasstupen vid 

Getberget. Här finns en typisk gammal lövbrännemiljö efter brand år 1888. Tall 

dominerar i vittringsgruset vid bergroten nedanför stupen och även bland 

nedramlade stenblock, se bild. Vi fann kalkskogsorkidén purpurknipprot 

Epipactis atrorubens och ärtväxten vingvial Lathyrus latifolius subsp. 

heterophyllus i solexponerad torr rasmark vid bergroten, se bilder. Dessa två 

rariteter växer här på sina enda lokaler i Medelpad. Purpurknipprot finns 

flerstädes nedanför diabasstupen. Fjällvedel Astralagus alpinus och klippbräcka 

Saxifraga ascendens är två fjällväxter vid Getberget som troligen gynnas av 

återkommande bränder på diabasklipporna. Guldtrattskivling Notholepista 

subzonalis (VU) är en sällsynt marksvamp vid Getberget som mest är funnen på 

Öland. 

 

 

 

 

Bild 12: Spindlingen Cortinarius vitiosus är en fin färgsvamp som samlats i 

Ranklevens diabasskog. Foto: Tatyana Svetasheva. 
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Bild 13: Kalkskogsorkidén 

purpurknipprot vid Getbergets 

sydbrant. Foto: Bengt Larsson. 

Bild 14: Tallskogen i rasmarkerna nedanför diabasstupen vid Getberget. Foto: 

Jirina Mia Mickova. 
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Skogsbrand vid Getbergets stup hösten 2020 

Knärot Goodyera repens växer i den solexponerade branten vid Getberget. Stefan 

Grundström noterade åsstarr Carex pallidula (EN) ”nedanför stora branten” vid 

Getberget den 1 juni 1980. Åsstarr är även funnen i solexponerad torr tallmiljö 

vid andra sydväxtberg bland annat vid Öberget i Borgsjö och vid Flyggberget i 

Stöde. Åsstarr växer, som namnet antyder, i grusig miljö och ses även på 

talldominerade moränkullar (hamrar) och rullstensåsar i Medelpads dalgångar. 

Augusti månad 2020 blev extremt torr i Medelpad. Skog nedanför stupen vid 

Getberget brann under en hel vecka i början av september 2020. Helikoptrar 

lyckades till slut med vattenbombning släcka branden i den otillgängliga miljön. 

Gunilla Norberg fann kring 20 juli 2021 blommande svedjenäva i brandområdet 

framför Getbergets diabasstup. 

 

Den kappa med kalktallskog som finns framför Getberget bör skyddas och lämnas 

ifred. Norr om Getberget finns ett fint kalkkärr med bland annat knottblomster 

Malaxis monophyllos (VU) vid foten av slalombacken. Tyvärr har diken tagits 

upp genom kärret.  

7.1.4 Siljeberget 

Siljeberget i Selånger socken är ett välkänt sydväxtberg i Medelpad. Här samlade 

botanisten och prästen Lars Levi Laestadius (1800–1861) bergviol 

(sundsvallsviol) Viola collina sommaren 1824 tillsammans med sin vän prästen 

Erik Peter Selahn (1789–1830) vars föräldragård låg vid foten av berget (gården 

finns ännu kvar).  Skrivaren av dessa rader har bott nästan hela sitt liv vid foten 

av Siljeberget. En het sommardag på 1950-talet började det brinna i skogen 

nedanför de höga stupen. Folk i byn rusade upp i berget och försökte släcka i 

väntan på brandkåren. Resultatet av branden blev att gran brann upp som facklor 

i centrala hasselområdet.  

Bild 15: Vingvial nedanför diabasstupen vid Getberget. Foto: Håkan Sundin. 
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Kalksvampen liten jordstjärna Geastrum minimum s.lat. (VU) växer i grusig, 

torr, öppen rasmark. Botanisten Lars Erik Kers mätte pH-värdet till över 7 vid 

jordstjärnorna. Den grusiga moränpacken med tallskog i östra delen av 

hasselområdet är även klart kalkpåverkad. Sällsynta tryfflar växer under hassel 

och lind bland annat hjärntryffel Hydnobolites cerebriformis (VU). Gul 

taggsvamp Hydnellum geogenium (NT) och raggtaggsvamp Hydnellum mirabile 

(EN) växer längre upp i berget i mossig barrskog på kalkstråk.  

Borttagning av gran i sydväxtbergen – viktig naturvårdsåtgärd 

Bland intressanta fynd av marksvampar vid Siljeberget kan nämnas 

pluggtrattskivling Clitopaxillus fibulatus (VU), Cortinarius craticius, C. 

caesiolamellatus, granrotspindling C.  fraudulosus (VU), kopparspindling C. 

cupreorufus (VU), tvillingspindling C. metarius (förut kallad haasii) VU och 

olivsillkremla Russula clavipes. Rävtickor Inocutis rheades på aspar liksom stora 

sälgar och tallar intill stupen berättar om forna lövbrännor.  

Skogsstyrelsen (Fjalar Harald, år 1995) och länsstyrelsen (Per Sander, åren 2013–

2014) initierade borttagning av gran i hassellundarna framför stupen. Vintern 

2019–2020 gallrade markägare i byn Hällom bort granskog i östra delen av 

hassellundarna. En berömvärd insats. Flera hästgårdar finns i byarna Hällom och 

Silje och delar av Siljebergets sydsluttning har hästbetats i sen tid. 

För cirka femton år sedan hörde Torbjörn Engberg vid länsstyrelsen av sig till 

botanister i Medelpad om klassning av landskapets sydväxtberg. En långsiktig 

plan bör kanske tas fram för bränning/borttagning av gran i de högst klassade 

sydväxtbergen i Medelpad för att gynna tallskog och lövträd. Gran har redan 

tagits bort vid Siljeberget i Selånger och Vattjomåsen i Tuna tack vare insatser av 

markägare, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Sundsvalls kommun har tagit bort 

gran vid Döviksberget i Njurunda samt gynnat lövträd vid foten av Norra 

Stadsberget. Markägare borde i skogsbruksplaner kunna uppmuntras att ta bort 

gran samt gynna hassel och lövträd i varma sydberg. Bidrag/stimulans såsom 

Bild 16: Jan-Olof gräver efter tryfflar i hassellund. Tryffelexperten Mikael 

Jeppson och John Granbo från Länsstyrelsen är åskådare. Foto: Ellen Larsson. 
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Nokås borde kunna ges till borttagande av gran i sydbergen. Positivt är även om 

bete kan ordnas vid en del sydväxtberg. 

7.1.5 Helvetesbrännan 

Skärningen mellan Härjedalen-Jämtland och Medelpad hyser delvis 

monokulturer med tall Pinus sylvestris och contortatall Pinus contorta, skapade 

på stora hyggen senaste 60–70 åren. Men här finns även flera brandpräglade 

tallskogsreservat. Cirka 100 svenska botanister guidades under botanikdagarna i 

Medelpad år 2005 till reservatet Stormyran-Lommyran vid finnbyn Råsjön i 

Haverö där område bränts år 2004. Här sker naturvårdsbränningar nästan varje 

år. SCA Märlingsbergets mångfaldspark söder om Bräcke på jämtsidan innehåller 

även brandpräglade tallnaturskogar och lövbrännor med asp, björk och tall.  

Tallreservatet Helvetesbrännan kring jämtgränsen är på 3385 hektar och 

domineras av sura graniter. Två stora diabasgångar genomkorsar området. 

Mellan åren 1165 och 1887 rasade 28 större skogsbränder i området. År 1999 

brändes flera hundra hektar som då var landets största naturvårdsbränna. Gamla 

lövbrännor med asp och björk liksom gamla tallar dominerar i reservatet. Märgen 

på en av de silvriga, grå torrtallarna är daterad till 1080, en av de äldsta daterade 

”silvertallarna” i landet. Helvetesbrännan besöktes av norske tickkännaren Leif 

Ryvarden under tickveckan i Borgsjö 1986. Den vackra gullgröppan 

Pseudomerulius aureus noterades på tallved och fjällig gelémussling 

Hohenbuehelia mastrucata prydde döda björkar. Skogsbiologen Johan Uebel 

guidade en grupp till Helvetesbrännan under svampveckan i Borgsjö 2001. Bland 

fynden under vandringen med Johan i Helvetesbrännans storsteniga 

blockmarker: 

Bankera fulgineoalba, talltaggsvamp, NT 

Cortinarius leucophanes, gräddspindling 

Cortinarius pluvius, liten gallspindling 

Hydnellum aurantiacum, orange taggsvamp, NT 

Hydnellum caeruleum, blå taggsvamp, NT 

Hydnellum ferrugineum, dropptaggsvamp 

Hydnellum peckii, skarp dropptaggsvamp 

Phellodon niger, svart taggsvamp, NT 

Russula clavipes, olivsillkremla 

Tricholoma matsutake, goliatmusseron, VU 

7.1.6 Sönnasjöbergens lövbränna med gamla tallar på diabasmark  

Sundsvalls Mykologiska Sällskap och Jan-Olof inventerade 1989–1990 åt 

länsstyrelsen marksvampar i den gamla lövbrännan på Sönnasjöbergen söder om 

Viggesjön i Stöde socken. Området besöktes vid 7 tillfällen. Håkan Lindström 

deltog i flera besök. Sönnasjöbergen brann senast 1888. Brända ”tallskulpturer” 

är konstverk som brukar beundras under exkursioner i lövbrännan. 

Sönnasjöbergen domineras enligt berggrundskartan av urgraniter. Men 

förekomst av blåsippa Hepatica nobilis, olvon Viburnum opulus, trolldruva 

Actaea spicata, tibast Daphne mezereum och vårärt Lathyrus vernus indikerar 

förekomst av basisk diabas. Guldkremla Russula aurea och gyllenspindling 
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Cortinarius aureofulvus (VU) ses i lövbrännan. De indikerar även kalkpåverkan. 

Den sällsynta spindelskivlingen Cortinarius craticius finns på Sönnasjöbergen 

under gamla tallar och verkar bunden till rikare tallskog. En skoglig inventering 

av Sönnasjöbergen utfördes av Per Linder. Lavar undersöktes av Jan Olof 

Hermansson. Även skalbaggsfaunan har studerats. På hällmarkerna finns gamla 

tallar som började växa redan på 1400-talet. Håkan Lindström och Jan-Olof 

publicerade artikel om svampfynden vid Sönnasjöbergen i tidskriften Natur i 

Norr (1990). Artikeln innehöll även förslag till gräns för tänkbart reservat. 

Lövbrännan blev senare naturreservat. 

Gotlandssvampen slät taggsvamp i Viggebrännan 

Mest sensationella fynd vid svampinventeringen på Sönnasjöbergen var slät 

taggsvamp Sarcocon leucopus, ett flaggskepp för fin kalktallskog och rödlistad i 

kategorin starkt hotad (EN). Fyndet gjordes i grusig, översilad sluttning intill 

Kämpatjärnsbäcken ovanför den stora ”djävulsåkern”. Bara en fruktkropp fanns. 

Den var stor som ett dasslock. Rariteten fraktades hem till mykologen Siw 

Muskos som skar itu och torkade fruktkroppen. Den sändes till 

taggsvampsexperten docent Åke Strid. Han godkände bestämningen och lade in 

rariteten i Naturhistoriska Riksmuseets herbarium (S). Slät taggsvamp har flest 

svenska lokaler på Gotlands kalkhällmarker och ett fåtal fynd på fastlandet. Flera 

av tallens kremlor är vanliga på Sönnasjöbergen: svedkremla Russula adusta, 

tegelkremla R. decolorans och storkremla R. paludosa. Under gamla tallar uppe 

på bergkammen växer även olivsillkremla Russula clavipes som är typisk för 

kalkpåverkad tallmark i Medelpad. Under senhösten 1990 fann 

landskapsbotanisten Rolf Lidberg och Per Simonsson från länsstyrelsen stora 

mängder kantareller Cantharellus cibarius i lövbrännan. Det är en mycket 

exklusiv naturupplevelse att sommartid vandra i Viggebrännan och i ljum 

sommarvind känna doften från markens nattvioler Platanthera bifolia subsp. 

latiflora och från sälgarnas dofttickor Haploporus odorus (VU). 

Vulkanisk Alnökalksten från jordens inre 

För cirka 550–600 miljoner år sedan var Alnöområdet ett kambriskt 

vulkanområde där vulkanutbrott förekom under tiotals miljoner år. 

Bergartssmältor med magmatisk kalk pressades under enormt tryck upp ur 

jordens inre. Alnögångarna kan vara från någon decimeter till omkring 100 meter 

breda. Sundsvalls Geologiska Sällskap har specialkunskap om alnövulkanismen 

och om kalken som trängde upp ur en magmakammare på cirka 4–5 kilometers 

djup i jordskorpan. Murruta Asplenium ruta-muraria är en liten ormbunke som 

är funnen på några kalkklippor vid byarna Släda, Stömsta och Ås på norra Alnön. 

Den sällsynta hybriden mellan murruta och gaffelbräken Asplenium 

septentrionale är funnen på kalkklippa vid Släda. Många sydliga och sällsynta 

kärlväxter och marksvampar gynnas av kustklimat och kalksten runt den forna 

vulkanen. 

Kalkbrott vid Smedsgården 

Landskapet på norra Alnön och Tynderölandet var förr betat och öppet med 

mycket lite skog under den intensiva sågverksepoken. Länsmuseets flygbilder 

visar ett öppet landskap fram till mitten av 1900-talet. Sedan har 

kulturlandskapet växt igen med lövskogar. Under 1940- och 1950 talen bröt 
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Kooperativa Förbundet sövitkalk vid byn Smedsgården på norra Alnön. 

Verksamheten upphörde, byggnaderna revs och avlöstes av Alnö Mekaniska 

Verkstad som uppfördes på samma plats. Det är fascinerande att sommartid gå 

omkring i kalkbrottet med två meter höga plymer av fjällväxten nordisk 

stormhatt Aconitum septentrionale och finna kalksvampar som liten jordstjärna 

Geastrum minimum s.lat. (VU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alnögångar med kalksten 

Kalkstensgångar är funna inom ett 

område som begränsas av en 

ungefärlig linje Njurunda-Matfors-

Bergeforsen-Häggdånger, dock med 

en koncentration på norra Alnö och 

Söråkerslandet. Inom det vulkaniska 

området finner vi kalkrävande 

kärlväxter som finbräken Cystoperis 

montana i skog. Rariteten majviva 

Primula farinosa (NT) växer på 

gammal äng vid Skäggsta, Tynderö. 

På alnökalken finns även många 

kalkkrävande marksvampar som 

hyacintvaxskivling Hygrophorus 

hyacinthinus (EN) och violgubbe 

Gomphus clavatus (VU). De flesta 

svenska lokalerna för 

hyacintvaxskivling är noterade på 

gotländska kalkhällar, 

alnökalkstenar och på jämtkalk. 

               Bild 18: Teckning av Rolf Lidberg. 

Bild 17: Alnö kalkfabrik. 

Fotoägare: Sundsvalls Museum. 
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7.1.7 Parken vid Alnö kyrka - svampeldorado på kalksten 

Bland fynd av marksvampar under lind Tilia och tall Pinus sylvestris på kalksten 

i parken vid Alnö kyrka kan nämnas blodkremla Russula sanguinea, 

rosenfotskremla Russula roseipes, den sydliga rutkremlan Russula virescens 

(nordligaste fyndet i Sverige) och en form av sotkremla Russula anthracina var. 

carneifolia. Här fann Hjördis Lundmark även den populära, sydliga matsvampen 

stolt fjällskivling Macrolepiota procera som ses ungefär vart tionde år i 

Medelpad och enbart på kustnära alnögångar. 

Spindlingen Cortinarius diosmus är en raritet i Åssjöbergets kalkbarrskog på 

Alnön. Den har två skilda lukter. Håkan Lindström föreslog därför svenska 

namnet ”tvådoftspindling”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19: ”Tvådoftspindling” Cortinarius diosmus. Foto: Håkan Sundin. 
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7.1.8 Åssjöberget - hot spot för kalkbarrskogens ädelspindlingar 

Medelpads finaste lokal för kalkbarrskogens ädelspindlingar inom släktet 

Cortinarius finns vid Åssjöberget längs vägen ner till Ås brygga på Alnön. Lite av 

Kinnekulle i Medelpad! Gran dominerar men tallar finns mot havet. Blåsippa 

Hepatica nobilis pryder marken mellan snåren av måbär Ribes alpinum och 

skogstry Lonicera xylosteum. Merparten av Åssjöberget är biotopskyddad sedan 

tjugo år tillbaka. Magnus Andersson inventerade hösten 2021 på uppdrag av 

länsstyrelsen tre kalkbarrskogar i Medelpads kustband: Björköviken, 

Lastlavaberget och Åssjöberget.  

Bland funna marksvampar vid Åssjöberget kan nämnas: 

Cortinarius aurantiomarginatus, mandarinspindling 

Cortinarius aureofulvus, gyllenspindling, VU 

Cortinarius caesiostramineus, blekspindling, NT 

Cortinarius callochrous s.lat., fagerspindling 

Cortinarius corrosus, bullspindling, VU  

Cortinarius cupreorufus, kopparspindling, VU 

Cortinarius dalecarlicus, siljansspindling, VU 

Cortinarius diosmus, VU, tvådoftspindling 

Cortinarius eburneus, elfenbensspindling 

Bild 20: Några lokaler runt Timrå och Alnön. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

Geodatasamverkan - Topografiska webbkartan. 
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Cortinarius fraudulosus, granrotspindling 

Cortinrius fuscoperonatus, sotbandad spindling, VU 

Cortinarius napus, rovspindling, NT 

Cortinarius papulosus, prickspindling 

Cortinarius percomis s.lat., kryddspindling 

Cortinarius pseudonapus 

Cortinarius sulfurinus, persiljespindling, NT 

Hydnellum caeruleum, blå taggsvamp, NT  

Hydnellum mirabile, raggtaggsvamp, EN 

Hygrophorus subviscifer, narrvaxskivling, VU  

Russula turci, jodoformkremla 

Suillus granulatus, grynsopp 

Tricholoma terreum, jordmusseon 

Förslag: Hela Åssjöberget biotopskyddas. 

7.1.9 Lastlavaberget - naturpärla mitt i Timrå 

Lastlavaberget är en bergknalle mitt i Timrå omgiven av väg E4, bostadsområdet 

Sörberge och golfbanan. Berget betades förr bland annat av nötkreatur från den 

stora ladugården vid Wifstavarvs bolag. En bred, stensatt stig längst upp på 

berget vittnar om tiden då kreaturen skogsbetade. Berget genomkorsas av 

kalkstensgångar från den forna alnövulkanen. En bred kraftledningsgata passerar 

över toppen av Lastlavaberget. En ängsartad vegetation finns på torra kalkhällar i 

kraftgatan med enbuskar, grålila vaxing Cuphophyllus lacmus (VU), klippbräcka 

Saxifraga adscendens och rikligt med kattfot Antennaria dioica. Kalkhällarna i 

och runt kraftgatan är en fascinerande naturtyp som nästan påminner om 

Gotlands kalkhällmarker.  

Bild 21: Kopparspindling, en exklusiv mykorrhizasvamp i kalkbarrskog vid 

Lastlavaberget. Foto: Håkan Sundin 
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Juldoftande vaxskivlingar och tjusiga violgubbar 

Sture Persson i Sörberge och Håkan Sundin i Söråker har senaste åren 

tillsammans inventerat kärlväxter och marksvampar vid Lastlavaberget. Blåsippa 

Hepatica nobilis och kransmossa Rytidiadelphus triquetrus indikerar fin 

kalkbarrskog. Bland funna kärlväxter: finbräken Cystopteris montana, nordisk 

stormhatt Aconitum septentrionale, stinksyska Stachys sylvatica, tibast Daphne 

mezereum, trolldruva Actaea spicata och vårärt Lathyrus vernus. Orkidén 

knottblomster Malaxis monophyllos (VU) är tidigare noterad vid berget. 

Kopparspindling Cortinarius cupreorufus (VU) och orkidén tvåblad Listera 

ovata växer i ett område som borde biotopskyddas. Här finns även andra 

svårbestämda knölfotade ädelspindlingar Cortinarius spp och stora skålsvampar 

inom släktet Otidea. Hyacintvaxskivling Hygrophorus hycinthinus (EN) är 

noterad vid Lastlavaberget av danska mykologer men exakta växtplatsen är inte 

känd. Tjusigt violettfärgad violgubbe Gomphus clavatus (VU) är även funnen vid 

Lastlavaberget. Den är föremål för ett åtgärdsprogram och är funnen på många 

kalkstensgångar runt forna vulkanen. Bland andra svampfynd vid ”Lastlava”: 

droppklibbskivling Limacella guttata, olivbrun kremla Russula olivobrunnea, 

kameleontskål Caloscypha fulgens, scharlakansskål Sarcoscypha austriaca, 

svavelriska Lactarius scrobiculatus, tulpanskål Microstoma protracta och 

violspindling Cortinarius harcynicus (NT). Olika arter av landsnäckor 

(mollusker) är typiska för alnökalkstenens marker och ses även vid 

kalkstensgångarna på Lastlavaberget. 

Förslag: Lastlavaberget ligger centralt i Timrå nära golfbanan. Här finns ett 

tryck på exploatering för bostäder. Önskvärt vore att värdefulla delar av berget 

biotopskyddades bland annat kalkbarrskogen där kopparspindling och tvåblad 

växer. Kraftledningsgatan med omgivning är redan undantagen från exploatering 

på grund av strålning från ledningarna. Håkan Sundin har databas med 

fullständiga artlistor från de senaste årens inventeringar vid Lastlavaberget. 

Bild 22: Klippbräcka vid Lastlavaberget. Foto: Stefan 

Grundström. 
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Hällmarkstallskogar vid havet genomkorsas av kalkgångar 

Många berg med hällmarkstallskog vid havet i Njurunda, centrala Sundsvall och 

Timrå genomkorsas av kalkstensgångar från alnövulkanen bland annat 

Skönviksberget och Norra Stadsberget. Ungefär 2000 gamla tallar finns vid 

Norra Stadsberget i Sundvall från utsiktstornet och österut till Sundsvalls 

sjukhus. Bengt-Gunnar Jonssons och Jennie Sandström vid Mittuniversitetet har 

inlett studier av tallarnas brandhistorik och ålder. Hans Asplund vid 

stadsbyggnadskontoret har låtit ta bort underväxt av granar i hällmarkerna vilket 

är positivt. När sjukhuset byggdes på 1970-talet hade man stora problem med 

vittrande alnögångar. Kalksvampar som kryddspindling Cortinarius percomis 

och gelétratting Guepinia helvelloides växer i skogarna vid Bosvedjan. Även 

hällmarkerna kring utsiktstornet genomkorsas av alnögångar med kalksten, 

bland funna kalkgynnade svampar kan nämnas: bitter taggsvamp Hydnellum 

fennicum, gul taggsvamp Hydnellum geogenium och violgubbe Gomphus 

clavatus. Mitt i hällmarkstallskogen vid Gärdeberget i Skön växer kalksvampen 

liten jordstjärna Geastrum minium s.lat. 

Sammanfattande förslag för alnökalkens område: Inventering borde på 

sikt genomföras av kalkbarrskogar inom det unika kalkstensbältet runt den forna 

Alnövulkanen. Det finns professionella inventerare som är duktiga på 

kalkbarrskogens flora och funga. Dessutom finns mycket lokal kunskap. Fler 

värdefulla kalkbarrskogar borde på sikt få någon form av skydd. 

Hällmarkstallskogar har redan skydd i egenskap av impediment. Inom 

alnökalkens område finns idag många hästgårdar. Med vissa stimulanser borde 

kanske hästbete kunna ske i en del värdefulla kalkbarrskogar. Ohredake sameby 

har renar vintertid i Ljustorp och norra Liden. Eventuellt renbete i Åstöreservatet 

kanske kunde utredas i samverkan med samebyn. 

7.2 Tallskogar på kalkrik sand- och grusmark 

Sandtallskogar beskrivs på sidorna 269–289 i Johan Nitares och Skogsstyrelsens 

bok ”Skyddsvärd skog”. Tallskogar på kalkrik sand- och grusmark finns i 

Medelpad på isälvsdeltan, rullstensåsar, samt på sanddyner och sandfält vid 

havet påverkade av skalgruskalk eller alnökalksten.  

Den flera kilometer tjocka inlandsisen tryckte ned marken för 10 000 år sedan. 

När isen smält bort var havsnivån högre än idag. Djupa havsvikar sträckte sig i 

Ljungandalen ända till Alby väster om nuvarande Ånge. Längs Indalen sträckte 

sig en havsvik in till Stugun i Jämtland. Högsta kustlinjen syns tydligt på 

Flyggeberget i Liden. Norra Stadsberget i Sundsvall låg under havsytan. De första 

människorna under stenåldern hade boplatser bland annat vid de stora sjöarna i 

nuvarande Haverö socken.  

Stort intresse för norrländska sandtallhedar 

Marksvampar på sandiga tallhedar har uppmärksammats i många artiklar av 

norska och svenska mykologer. Biologen Niclas Bergius jobbar vid Länsstyrelsen i 

Västmanland. Han har lyft fram de i Japan populära matsvamparna 

goliatmusseron Tricholoma matsutake (VU) och talltuvskivling Lyophyllum 

shimeji som är typiska för norrländska sandtallhedar. Niclas har även varit  



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nationell projektledare för EU-projektet Life Taiga som genomfört bränningar av 

bland annat tallhedar. 

Skogsnäringen har i bred samverkan tagit fram ”målbilder för god miljöhänsyn” 

med förslag till praktiska åtgärder för att gynna miljö och biologisk mångfald. Ett 

av programmen handlar om ”äldre sandtallskogar”. Målbilderna borde närmaste 

åren börja avsätta konkreta resultat ute i skogarna. 

7.2.1 Isälvsdeltat vid Lombäcken 

Sanddeltat vid Lombäcken och västerut till Jämtkrogen bildades vid högsta 

kustlinjen under inlandsisens avsmältning. Ett fascinerande kulturlandskap 

formades sedan under årtusenden av skogseldar, bönders svedjande, kreaturens 

skogsbete och samernas renhjordar. Gästgiveriet vid Jämtkrogen blev vida känt. 

Förste gästgivaren var bonden Anders Bertilsson från byn Ensillre i Borgsjö som 

startade verksamheten år 1652. Vägen över sandhedarna kallades i gamla 

dokument för ”Then stora stråkwegen” och förbättrades från ridstig till kärrväg år 

1654. Mest berömd är Katarina Pålsdotter, ”moster i Krog”, som drev gästgiveriet 

1844–1874. Det blev lite lugnare vid Jämtkrogen när nya järnvägen mot 

Jämtland invigdes 1879. En vattensåg har funnits i Harrån. Flottning ägde rum i 

ån under åren 1877–1930. Ett fångstgropssystem finns på sandheden vid Harrån. 

Brända tallstubbar vittnar om forna bränder. Uppgifter om människor som 

bodde i husen vid odlingen Lombäcken finns i Borgsjö hembygdsförenings 

tidskrift Borgsjöbygden 1979. Anders Westling berättade i bandintervju 2009 att 

Lombäcken var en utpost till byn Granboda och att torparna i Lombäcken hade 

sina djur ute på skogen vid Lombäcksheden eftersom beten saknades närmast 

husen. Man betesbrände troligen sandhedarna västerut mot jämtgränsen för att 

få bort kråkris, ljung och mossa.  

Bild 23: Lokaler inom Borgsjö rikområde. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

Geodatasamverkan - Topografiska webbkartan. 
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Biologiskt värdefullt område 

Den speciella och rika biologiska mångfalden i området vid Lombäcken och 

västerut mot Jämtkrogen uppmärksammades redan 1972 av Lars Guvå i 

länsstyrelsens rapport om naturvårdsobjekt i Medelpad. Växande skaror av 

nutida pilgrimsvandrare kan idag övernatta i stuga vid Lombäcken. Sedan 1982 

har även skaror av mykologer sakta vandrat över sandheden för att få ro i själen 

och intressanta svampar i svampkorgen. Cirka 500 blommande fältgentianor 

Gentianella campestris (EN) noterades i augusti 2020 i vägkanterna vid de 

välskötta timmerhusen i Lombäcken. 

Anders Westlings fråga 

På heden finns kvar en hög, skarp ”getrygg” som påminner om hur rullstensåsen 

såg ut innan grustäkerna. Västerut har åsen förvandlats till sandtag med en 

motocrossbana. Bonden Anders Westling i Granboda brukade berätta hur han i 

sin ungdom cyklade uppe på getryggen ända bort till Jämtkrogen. Anders hade 

långt in i pensionsåldern sina får uppe på fäboden Granbodåsen och passerade 

ofta förbi Lombäcken. En gång frågade han författaren till denna rapport om vad 

det var för speciellt med tallheden vid Lombäcken. Svaret blev kort och enkelt: 

nere i den kalkblandade sanden finns hundratals svampar som lever i finurligt 

samliv med tallarna. Rolf Lidberg brukade säga: ”Lombäckshedens 

kalkpåverkade lavtallhed, skapad av inlandsisen, med sin rika och ovanliga 

marksvampflora är bland det finaste vi kan visa upp för gästande mykologer från 

länder söderut i Europa under de svampbotaniska Borgsjöveckorna”. År 2001 

gästades Borgsjöveckan av ett tjugotal svamp- och naturvänner från franska 

Jurabergen. De blev djupt fascinerade av partier på den sandiga kalktallheden 

med bara tunn lavmatta, lingonris och färgglada marksvampar. Där gruppen 

parkerade växte hundratals fruktkroppar av örsopp Suillus bovinus i öppet grus. 

Örsopp och sandsopp Suillus variegatus kan ha mycelmattor i sanden som är 

stora som en villatomt enligt svampforskaren Anders Dahlberg. 

Knärot och gulprickig vaxskivling 

Lombäckshedens deltasand innehåller kalk från jämtländska kalkplattan som 

fördes hit av inlandsisen. Sandheden genomkorsas av ravinen vid Harrån som 

hyser en speciell flora och funga. Orkidén knärot Goodyera repens (VU) växer i 

tunna mosskikt i ravinslänten mot ån. Vi ser även knärot på grusiga 

kalkpåverkade rullstensåsar och sydväxtberg i Medelpad. Nere i ravinen längs ån 

växer under försommaren den ståtliga fjällsvampen älvkragskivling Leratiomyces 

magnivelaris. Sommartid pryds åkanterna av nordlig älvsallat Lactuca sibirica. 

Bland rödlistade och sällsynta svampar nere i bäckdalen längs Harrån kan 

nämnas doftticka Haploporus odorus (VU), gulprickig vaxskivling Hygrophorus 

chrysodon (NT), styvfoting Mythicomyces corneipes (NT) och alsopp Gyrodon 

lividus. Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera (EN) och utter Lutra Lutra 

(NT) finns i Harrån och flera andra skogsåar mot jämtgränsen. 

Välinventerad funga 

Lombäcksheden i Borgsjö socken har inventerats under 17 svampbotaniska 

Borgsjöveckor 1982–2018. Dessutom utförde Jan-Olof en inventering under den 

svamprika hösten 2009. En rapport med detaljerade artfakta togs fram som 

bekostades av länsstyrelsen: ”Den artrika kalktallheden - svampar på 
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Lombäcksheden och längs Harrån”. Rapporten skrevs i nära samråd med Bengt 

Larsson, Håkan Lindström och Siw Muskos. Den finns i digital form under 

”publikationer” på Mykos hemsida. Fynd av marksvampar anges i rapporten 

inom 12 delområden. Siw Muskos kartskiss i rapporten visar delområdena. Oskar 

Norrgrann vid länsstyrelsen förde in alla svampuppgifterna från Lombäcksheden 

i artportalen. 

Ansamling av kalktallhedens mykorrhizasvampar i 40-årig tallskog 
med tunt förnaskikt 

Inom nybildade naturreservatet Harrån finns en traktorväg vid Lombäcksheden 

som leder bort mot sandtaget. Traktorvägen omges av lavtallskog i 40-årsåldern 

strax öster om bron över Harrån, alltså en tidig successionsfas där förnaskikt inte 

anrikats. Traktorvägen leder från skogsvägen västerut mot sandtaget. Området 

domineras av tunna lavbevuxna, delvis öppna grusytor. Rikedomen på 

mykorrhizasvampar i traktorvägen och ute i den 40-åriga lavtallheden är 

anmärkningsvärd, en kontrast mot fungan ute i partier av heden med äldre 

tallskog och tjocka förnaskikt. I det fuktiga senhöstvädret 2009 var traktorvägen 

totalt översållad med fruktkroppar av bårdspindling Cortinarius subbalteatus, 

glödspindling C. odhinnii, stor blodspindling C. phoeniceus, tallgråticka 

Boletopsis grisea (VU), kantmusseron Tricholoma arvernense, 

kastanjemusseron T. albobrunneum, mörk kokosriska Lactarius mammosus, blå 

taggsvamp Hydnellum caeruleum (NT), skrovlig taggsvamp H. scabrosum (NT), 

talltaggsvamp Bankera fuligineoalba (NT), tallriska Lactarius musteus (NT) och 

tallsopp Leccinum vulpinum.  

Äldre tallskogar viktiga för biologisk mångfald och rekreation 

Många av tallskogens mykorrhizasvampar visar sina fruktkroppar mest i äldre 

skogar. Siw Muskos fann goliatmusseron Tricholoma matsutake (VU) uppe på 

den skarpa ”getryggen” vid Lombäcksheden där skogen är kring 80–100 år 

gammal. Ett problem för den biologiska mångfalden är att gran och tall numera 

avverkas vid allt yngre åldrar vilket blev tillåtet i nya skogsvårdslagen 1992. För 

att gynna den äldre skogens arter borde kanske skogsägare stimuleras att höja 

avverkningsåldern inom områden med särskilt värdefull natur. Tallen vinner i 

kvalitet med åldern. Äldre skogar är även viktiga för jakt, naturturism och 

rekreation som bidrar med fler och fler jobb i framtiden. 

Taggsvampar med lingonröda, lavendelblå och orange färgtoner 

Lavbevuxna delar av Lombäcksheden dominerades hösten 2009 av 

dropptaggsvampar med lingonröda droppar på hatten. Mycelnäten av de 

”lingonprydda” taggsvamparna verkade nästan sammanväxta. Provsmakning 

skedde av en fruktkropp som visade sig vara skarp dropptaggsvamp Hydnellum 

peckii. Taggsvamparna på tallheden utsöndrar kemiska ämnen som ”fräter” på 

sandkornen och frigör näring som träden och växterna kan nyttja, en form av 

aktiv vittring. 

Den unga lavtallheden – en tavla i vackra färger 

Vackra fruktkroppar av blå taggsvamp Hydnellum caeruleum (NT) prydde 

lavheden liksom orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum (NT). 

Kombinationen av lavendelblå, lingonröda och orange taggsvampar i senhöstens 
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fuktväder var som en tavla. En fantastisk, vacker syn. Biologisk mångfald kan 

även vara en stark skönhetsupplevelse. Bockspindling Cortinarius traganus, 

brödticka Albatrellus confluens och pepparriska Lactarius rufus var även vanliga 

i de tunna lavmattorna. Flera grupper med skrovlig taggsvamp Sarcodon 

scabrosus (NT) noterades.  

Sporetablering i öppet grus 

Rikedomen på mykorrhizasvampar inom delområde 6 på Lombäcksheden beror 

dels på nästan obefintligt förnaskikt i den unga tallskogen dels på att äldre skog 

funnits i närheten. Örjan Fritz har skrivit om kalktallskogens marksvampar i 

grustag vid Ystad i Skåne. Marksvampar etablerar sig tidigt på trädrötter i 

grustagens kantzoner. Senare inleds samarbete mellan svamp och unga 

tallplantor ute i gruset.  

Fröträdsställning och hyggesfria metoder 

Fröträdsställning på brända hyggen ger naturlig föryngring och är en metod med 

lång norrländsk tradition. Joel Wretlind, ”hyggenas fader”, var förvaltare på Malå 

revir hos Domänverket. Joels metod att utnyttja fröträd på brända hyggen var 

framgångsrik för att forma ny skog. Men stora kala hyggen är inte bra för den 

biologiska mångfalden. Fröträden borde även få stå kvar längre än 10 år, helst 

växa in i de nya bestånden och bli så kallade ”evighetsträd”. Därmed får de nya 

skogarna inslag av gamla tallar och på sikt även död tallved. Ökad 

hyggesbränning inom ramen för certifiering liksom statsbidrag till 

hyggesbränning av vissa tallmarker på värdefulla kalkmarker borde kunna 

diskuteras. Olika former av hyggesfritt skogsbruk är även positivt för 

marksvampars sporetablering. Men samtidigt blir förnaskikten tjockare för varje 

decennium i skogar som sköts hyggesfritt när störning från kreatursbete, renbete 

och brand är borta. 

Återetablering av marksvampar - spännande forskningsfält med 
obesvarade frågor 

Mykorrhizaforskaren Anders Dahlberg har i mejl 3/2 2021 en del funderingar om 

återetableringen av marksvampar efter avverkning baserat på nuvarande 

forskningsläge: ”Jag tror framför allt det är viktigt med naturvårdshänsyn i form av 

lämnade träd och dungar av träd vid avverkningar så att rötter med mykorrhiza från 

äldre träd når in på hyggena. Fröträdsställning hjälper på samma sätt den mykorrhiza 

som finns på plats att fortleva, men bara till viss del. Fröträden avverkas ju efter 10 år 

och då vill det till att mycel har hunnit etablera sig på de självföryngrade plantorna. 

Dessutom når rotsystemen från fröträden bara en del av den avverkade ytan, i 

storleksordningen 10–20%. Skulle vara intressant med mer forskning för att få veta hur 

stor överföringen och betydelsen är. Men jag tror det har betydelse, kanske inte för 

vanliga arter som ändå sprids in med sporer och återetableras på det sättet när nya 

träd växer upp. Erfarenhetsmässigt vet vi att arter som violgubbe och goliatmusseron 

kan påträffas vid hänsynsträd, dvs de lever vidare på samma sätt på fröträd. Detta 

borde gälla de allra flesta mykorrhizasvampar och kunna vara betydelsefullt för våra 

rödlistade arter.  Svampmångfaldsmässigt bör det definitivt vara mycket bättre med 

fröträdsställning än plantering med plantskoleplantor. De har med sig ett snävt urval 

av spontant etablerade mykorrhizaasvampar från plantskolemiljön där de dragits upp. 

Den miljön är både fuktig och annorlunda än markmiljön ute i skogen och selekterar för 
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vissa arter, ffa vårtöra, laxskivling men vi har även funnit sandsopp, Amphinema 

byssoides och 10-talet arter till. De verkar inte ta över ute i skogen utan enligt de studier 

som gjorts verkar de snarare att konkurreras ut och ersättas av de svampar som redan 

finns på plats och kanske framför allt återetableras från inspridda sporer. Där man inte 

har skyddade områden utan skogsbruk i kalktallskog tror jag som du på mindre 

hyggen, lämnade hänsynsträd, föryngring med fröträdställning hellre än 

plantskoleplantor (fast man vill ofta ha förädlade mer snabbväxande plantor), lite 

markberedning, kanske brand och ja kanske hyggesfritt ibland är positivt för de mer 

krävande och ovanligare arterna.” 

Igenväxning med buskar 

Igenväxning och kalhyggen anges i svenska rödlistan (2020) som främsta orsaker 

till att arter är hotade i vårt land. Brandrud och Bendiksen tar upp igenväxning 

med buskar som problem i den sydnorska kalktallskogen efter betets och 

brandens upphörande.  

Rariteterna samlas i vägkanternas blottade kalksand 

Bönder i Granboda by har med traktor och tung järnsladd hållit buskar borta och 

blottat kalksanden i vägkanterna vid Lombäcksheden. Järnsladden stod i många 

år intill skogsvägen men är nu borttagen. Vi har under de 17 botaniska 

svampveckorna i Borgsjö konstaterat att kalktallskogens mest sällsynta 

marksvampar, under regniga höstar, sitter som ett färgglatt pärlband i kanten av 

skogsvägen från byn Lombäcken och västerut till bron över Harrån. Även 

skogsvägen norr om getryggen och västerut mot grustaget kantas av sandhedens 

marksvampar som ”puttats ut” i vägkanterna där de nu försöker överleva. 

Rosaskivig vaxskivling och dess hotade kompisar i vägkantens 
kalksand 

På sidan 25 i ”Åtgärdsprogram för kalktallskogar” finns bild från Billudden i 

norra Uppland som visar hur rödlistade och sällsynta mykorrhizasvampar sitter 

på rad i kalksand längs trampad stig.  

Bland rödlistade och sällsynta marksvampar i vägkanterna på Lombäcksheden i 

Borgsjö kan nämnas lammticka Albatrellus subrubescens (VU), tvillingspindling 

Cortinarius metarius (VU), vitkransad spindling C. claricolor, frygisk spindling 

C. phrygianus (NT),  blek navelrödling Entoloma neglectum, liten 

kakaofränskivling Hebeloma circinans, slemringad vaxskivling Hygrophorus 

gliocyclus (VU), blek fransriska Lactarius aquizonatus, skrovlig taggsvamp 

Hydnellum scabrosum (NT), grynsopp Suillus granulatus, kråsmusseron 

Tricholoma focale, gyllenspindling Cortinarius aureofulvus (VU), rosaskivig 

vaxskivling Hygrophorus calophyllus (EN), brandtaggsvamp Hydnellum auratile 

(VU), glansrussling Clitopilopsis hirneola, onyxmusseron Rugosomyces 

onychinus (NT), vitköttig gullmusseron Rugosomyces fallax och motaggsvamp 

Sarcocon squamosus (NT). En fullständig lista över funna mykorrhizasvampar i 

Lombäckshedens vägkanter med kalksand finns på sidorna 78–79 i rapporten 

2010. 
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Vinnare och förlorare 

Marksvamparna som står och trängs i vägkanternas kalksand på Lombäcksheden 

tillhör förlorarna i dagens omvandling av skogslandskapet.  De är en motsvarig-

het till de ängsväxter som idag fått en hemvist i slåttrade vägkanter och i 

kraftledningsgator när ängsmarkerna växt igen. Många hedsvampar och 

hedväxter försvinner med igenväxningen när tallskogen blir äldre, en naturlig 

succession som förr bröts av bete och brand. De allt tjockare förnaskikten innebär 

även en försurning och sänkt pH i marken. Helt andra marksvampar bildar 

fruktkroppar. 

Matsvampar och färgsvampar 

Under regniga, varma höstar plockas den fina matsvampen läcker riska Lactarius 

deliciosus här i vägkanterna. Siw Muskos brukade fylla sitt vinterförråd av 

kanelspindlingar Cortinarius subgenus Democybe och andra färgsvampar vid 

Lombäcksheden. Hon besökte varje höst sina fem växtplatser på Lombäcksheden 

för den utmärkta färgsvampen tallgråticka Boletopsis grisea (VU) men lämnade 

alltid kvar fruktkroppar av denna rödlistade taggsvamp.  

Bild 24: Frygisk spindling Cortinarius phrygianus vid Lombäcksheden. Akvarell av 

Rolf Lidberg. 
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Svällande, tjocka förna- och mosskikt i äldre tallskog ute på heden 

Längre bort från skogsvägen och ute på tallheden har vi under 40 års tid kunnat 

se hur moss- och förnaskikten blivit allt tjockare vilket hindrar kärlväxters och 

marksvampars frön och sporer att få fäste och gro. Detta är en helt naturlig 

succession när branden inte längre sveder bort förnan. Yngre granar finns idag 

över stora delar av Lombäcksheden. Mer triviala mark- och förnasvampar 

ersätter kalkallhedens ursprungliga funga. Men intressanta fynd noteras även 

under de nyvuxna granarna på Lombäcksheden bland annat typlokaler för 

doftmusseron Tricholoma dulciolens (VU) och spindelskivlingen Cortinarius 

crassipes. Tallens mykorrhizasvampar överlever normalt nere i marken till nästa 

skogsbrand då fruktkroppar återigen bildas.  

Storskalig igenväxning av brist på störning 

Igenväxningen av svenska landskapet leder till att rödlistade och sällsynta arter 

minskar och försvinner. De ersätts av mer ”triviala” arter. En ”granifiering” och 

”trivialisering” av den biologiska mångfalden sker idag i tidigare betade och 

brända magra tallskogar. Sandstäpper och sanddynsområden på kalkmark längs 

södra Sveriges kuster har en liknande naturvårdsproblematik med igenväxning 

som den nordliga sandtallheden. Tidigare och pågående nedfall av luftburet 

kväve tillkommer i sydvästra Sverige som hot mot magra tallhedar. Markstörning 

av vildsvin Sus scrofa i skog och på jordbruksmark är ett diskussionsämne idag. 

Den stora ”grisfronten” passerar närmaste åren ”limes norrlandicus” vid Dalälven 

enligt vilthandläggare vid länsstyrelsen i Gävle. Enstaka vildsvin dyker redan upp 

i Medelpad. Bengt Larsson i Borgsjö har fått vildsvinsbök i sin gräsmatta. Mildare 

vintrar torde om några decennier leda till en fast stam av vildsvin även i 

Medelpad. 

 

Bild 25: Tallheden söder om skogsvägen vid Lombäcksheden får allt tjockare 

moss- och förnaskikt vilket gynnar kråkris. Granen har börjat vandra in och ta 

över på heden. Foto: Bengt Larsson. 
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Få kärlväxter – fler än 200 marksvampar på sandtallheden 

Sandfältet vid Lombäcksheden hyser ett fåtal kärlväxter, mest lingon, mjölon, 

blåbär, kråkris och ljung samt en dekorativ matta med renlavar. Men rikedomen 

på marksvampar är oerhörd! 206 olika marksvampar är hittills noterade på den 

tjocka sandpacken i gamla isälvsdeltat, varav 61 arter spindlingar Cortinarius, 

vårt artrikaste mykorrhizasläkte. Många marksvampar är typiska för den 

nordliga, sandiga tallheden bland annat vaxspindling Cortinarius pinophilus 

(NT). 

Rödlistade mykorrhizasvampar vid Lombäcksheden 

De rödlistade svamparna finns huvudsakligen i tre grupper: mykorrhizasvampar, 

vedsvampar och ängssvampar.  Följande rödlistade mykorrhizasvampar är funna 

vid Lombäcksheden: 

Albatrellus subrubescens, lammticka, VU 

Bankera fuligineoalba, talltaggsvamp, NT 

Bankera violascens, grantaggsvamp, NT 

Boletopsis grisea, tallgråticka, VU 

Clavariadelphus truncatus, flattoppad klubbsvamp, NT 

Cortinarius aureofulvus, gyllenspindling, VU 

Cortinarius diosmus, VU, tvådoftspindling 

Cortinarius napus, rovspindling, NT 

Cortinarius phrygianus, frygisk spindling, NT 

Cortinarius pinophilus, vaxspindling, NT 

Cortinarius serarius, blåbrun spindling, VU 

Gymnopilus odini, brandbitterskivling, NT 

Hydnellum aurantiacum, orange taggsvamp, NT 

Hydnellum auratile, brandtaggsvamp, VU 

Hydnellum caeruleum, blå taggsvamp, NT 

Hydnellum fennicum, bitter taggsvamp, VU 

Hydnellum geogenium, gul taggsvamp, NT 

Hydnellum glaucopus, spricktaggsvamp, VU 

Hydnellum illudens in ed., ruttaggsvamp, VU 

Hydnellum scabrosum, skrovlig taggsvamp, NT 

Hygrophorus calophyllus, rosaskivig vaxskivling, EN 

Hygrophorus gliocyclus, slemringad vaxskivling, VU 

Hygrophorus karstenii, äggvaxskivling, NT 

Hygrophorus purpurascens, slöjvaxskivling, EN 

Lactarius musteus, tallriska, NT 

Lyophyllum semitale, mjölsvärting, NT 

Phellodon niger, svart taggsvamp, NT 

Ramaria botrytis coll., druvfingersvamp, NT 

Ramaria karstenii, taggfingersvamp, VU 
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Ramaria safraniolens, läderdoftande fingersvamp, VU 

Rugosomyces onychinus, onyxmusseron, NT 

Sarcocon squamosus, motaggsvamp, NT 

Trichoderma nybergianum, rödbrun klubbdyna, NT 

Tricholoma apium, lakritsmusseron, VU 

Tricholoma dulciolens, doftmusseron, VU 

Tricholoma matsutake, goliatmusseron, VU 

Tricholoma sudum, torrmusseron, VU 

 

Rosaskivig vaxskivling dör bort när landskapet växer igen 

Största rariteten vid Lombäcksheden är rosaskivig vaxskivling Hygrophorus 

calophyllus, se bild på framsidan av denna rapport och här nedan. Rosaskivig 

vaxskivling är i svenska rödlistan 2020 placerad i kategorin EN (starkt hotad), 

alltså i samma höga hotkategori som kärlväxten ryl Chimaphila umbellata. 

Rosaskivig vaxskivling är beskriven av Petter Karsten, mykologins fader i 

Finland. Idag är rosaskivig vaxskivling utdöd (RE) i Finland. Norge och Sverige 

hyser cirka 10 kända lokaler vardera och klassar arten som starkt hotad (EN).  

Fortsätter nuvarande igenväxning av kalktallhedar kan rosaskivig vaxskivling om 

några decennier vara utdöd även i Norge och Sverige. Då brister en länk i 

kalktallskogens kedja av arter. Vi vet inte exakt vilken roll som rosaskivig 

vaxskivling har i kalktallskogens ekosystem. Men vi vet att ekosystem blir mer 

sårbara och riskerar kollapsa om för många länkar brister.  

 

 

 

 

 

 

 

Artinriktad naturvård 

De norska mykologerna Brandrud och Bendiksen lyfter fram ”fagervokssopp” 

som indikator för fin kalktallskog. Bild och beskrivning av rosaskivig vaxskivling 

finns i Sveriges Mykologiska Förenings fältguide ”Släktet Hygrophorus, 

skogsvaxskivlingar i Sverige”. Den påminner till utseendet om den kända 

matsvampen sotvaxskivling Hygrophorus camarophyllus men har vackert rosa 

skivor. Siw Muskos samlade rosaskivig vaxskivig i öppen kalksand i vägkanten vid 

Lombäcken. Den tillhör en stor grupp av kärlväxter, mykorrhizasvampar och 

annan biologisk mångfald som var vanligare förr på betad, bränd, sandig 

tallmark. Kattfot Antennaria dioica minskar även med igenväxningen men kan 

Bild 26: Rosaskivig vaxskivling. 

Foto: Siw Muskos. 
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beskådas i det lilla grustaget vid vägkorsningen inom biotopskyddet vid 

Lombäcksheden. En artinriktad naturvård innebär att arter som rosaskivig 

vaxskivling och ryl bör bevaras i Medelpad genom konkreta åtgärder bland annat 

naturvårdsbränning. 

Några andra intressanta marksvampar vid Lombäcksheden 

Rödskivlingen Entoloma venosum samlades hösten 1993 på Lombäcksheden av 

Machiel Noordeloos, enda kända lokalen i Sverige enligt Artdatabankens 

Dyntaxa. Belägg finns I Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm (S). Arten är 

sällsynt i Europa enligt Noordeloos. Den tyske mykologen Erhard Ludwig besökte 

flera svampveckor i Borgsjö. Han har målat vacker akvarell av Entoloma 

venosum i sin bok Pilzkompendium, band 2. Slemringad vaxskivling 

Hygrophorus gliocyclus (VU) är bunden till kalk och tall och mest funnen på 

Gotland och i Jämtland. Cortinarius pinigaudis, glansspindling C. renidens och 

färgsvampen stor blodspindling Cortinarius phoeniceus är exempel på andra 

tallsvampar på sandheden vid Lombäcken. Brandbitterskivling Gymnopilus odini 

(NT) är funnen i sand på brandplats. Gräddspindling Cortinarius leucophanes är 

vanlig på heden under regniga höstar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtkrogens fjärilslandskap - lyckat exempel på grön infrastruktur 

En lyckad satsning på ”grön infrastruktur” inom ”Jämtkrogens fjärilslandskap” 

pågår i bred samverkan mellan Länsstyrelserna i Y och Z län, SCA, Trafikverket, 

elkraftbolag och andra aktörer.  

Samarbetet inkluderar sandlandskapet från Lombäcken till Jämtkrogen. 

Sommaren 2019 ordnades internationellt fjärilssymposium vid Ånge Naturum 

med fältstudier i kraftgator, skogskärr och vägkanter. Fjärilskännaren Bengt 

Larsson har sommartid inventerat violett guldvinge Lycaena helle (EN) och 

trolldruvemätare Baptria tibiale (EN) som har ett svenskt kärnområde från 

Borgsjö i västra Medelpad och uppåt Storsjön i Jämtland. Det är en stark 

upplevelse när Bengt under sommarutflykter placerar en behållare med 

doftämnen (feromoner) på en stubbe och vackert rödfärgade smalsprötade 

bastardsvärmare Zygaena osterodensis (NT) kommer flygande från olika håll. 

Sandblottor har öppnats för att gynna växter som drar till sig sällsynta fjärilar.  

Bild 27: Machiel Noordeloos, Roy Watling 

och Mauri Korhonen på Lombäcksheden 

1993. Foto: Kjell Olofsson. 
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Förslag: Finaste delen av Lombäcksheden ingår numera i nybildade Harråns 

naturreservat. Området bör naturvårdsbrännas så att kalkgruset blottas. Det vore 

intressant att jämföra listan med funna marksvampar i rapporten 2010 med lista 

över marksvampar efter framtida naturvårdsbränningar. De öppna sandtäkterna i 

grustaget som disponeras av motorcykelklubben i Ånge (Lombäcksbanan) bör 

hållas öppna även i framtiden. Motocross kan vara en form naturvårdande 

störning. Ytterligare öppna sandytor i sandtallheden bör skapas maskinellt. 

Sonderingar borde även ske med de två samebyar som har sina renhjordar 

vintertid i västra Medelpad angående möjligheten att beta av sandfälten och 

sandskogarna från husen i Lombäcken och västerut till gamla Jämtkrogen. Med 

kreativa metoder och med konkreta erfarenheter från naturvård i andra 

sandområden söderut bör här kunna tillskapas ett sammanhängande 

sandområde med en rik och unik biologisk mångfald. Många olika artgrupper 

skulle gynnas av en satsning på sandlandskapet väster om Lombäcken. Naturum 

Ånge är ett viktigt nav för information om kultur och natur och bör involveras i 

samband med exkursioner och seminarier. 

Bild 28: Smalsprötad bastardsvärmare vid Lombäcksheden. Foto: Bengt Larsson. 
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Rullstensåsar i Medelpad 

Mäktiga rullstensåsar bestående av grus och sand bildades i mynningen av strida 

isälvar när den 2–3 kilometer tjocka inlandsisen sakta smälte och drog sig 

tillbaka mot nordväst. Vi har i Medelpad tre mäktiga rullstensåsar: Ljunganåsen, 

Sundsvallsåsen och Indalsåsen och även några mindre åsbildningar. Åsarna följer 

de nutida älvarna och åarna. Ibland har skarpa, smala ”getryggar” bildats på 

rullstensåsar, ofta där biflöden skurit sig ner i älvsedimenten. En sådan hög, 

vacker getrygg finns vid Grenforsen i Tuna socken. Rullstensåsarna har under 

årtusenden använts som bekväma och torra färdvägar från kust till inland. 

Sundsvall anlades på grusåsen längs nuvarande Selånger- och Sättnaån. Byarnas 

hus i Medelpad ligger ofta i anslutning till åsarna. Rullstensåsarna bidrar även 

med en viktig ekosystemtjänst genom att de innehåller stora mängder 

grundvatten. Grustäkter finns i anslutning till rullstensåsarna. Tall är 

dominerande i den torra miljön på grusåsarna. På åsarnas mer fuktiga skuggsida 

har alltid funnits inslag av gran, så kallade åsgranskogar. 

Ljunganåsen 

Gruset i rullstensåsarna i Medelpad verkar vara kalkrikare än moränjordarna i 

övrigt. Ljunganåsen är oftast dold av sedimentpackar men partier finns med 

öppen, grusig åsmark till exempel vid Grenforsen och Matfors (Skölesmon) i 

Tuna socken. Svänger man av E 14 vid Huberget i Stöde så kan man följa gamla 

europavägen uppe på den talldominerade, väl utbildade åsen längs älven 

Ljungan. Järnvägen följer åsen. Från Huberget till byn Ede är åsen tydlig med 

delvis öppna grusytor. Åsprofilen återkommer väster om Viskan. Från Bodaborg 

till Torpshammar är åsbildningen även tydlig med tall och grusöppna ytor. Väster 

om Torpshammar finns Backetjärns camping med trampad, öppen sandtallskog.  

Mest svampinventerad del av Ljunganåsen finns vid byn Södra Sillre i Borgsjö.  

Bland konkurrenssvaga kärlväxter i solöppna torrmarker längs Ljunganåsen kan 

nämnas färgkulla Anthemis tinctoria, rysk drakblomma Dracocephalum 

Bild 29: Illustration ur boken ”Natur och kultur längs Ljungans dalgång”. 
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thymiflorum (EN), sanddraba Draba nemorosa (VU) och åsstarr Carex palidula 

(VU). Rysk drakblomma är nationellt hotad. Den finns idag bara kvar på en enda 

lokal i Medelpad, ett igenväxande grustag på Ljunganåsen som numera är 

kommunalt naturminne. Sundsvalls kommun har i skötselplan för naturminnet 

tagit på sig ansvar att hävda lokalen.  

Lokalerna 7.2.2 till 7.2.8 nedan ligger på Ljunganåsen. 

7.2.2 Alby kyrkogård 

Istvan Fözö skriver på sidan 135 i grusinventeringen för länet (1975): ”Söder om 

Alby samhälle, nedanför Kaffepannberget, finns välutbildade blockrika 

strandvallar. Dessa kan följas ända upp till högsta kustenlinjen”. Den vackra 

tallparken vid kyrkogården i Alby ligger på grusiga åssediment avsatta kring 

högsta kustenlinjen. Breda promenadstigar finns på åsgruset vid kyrkogården. 

Tuula Niskanen forskar om spindelskivlingar vid kända Kew Gardens utanför 

London. Vid svampveckan i Borgsjö 2003 samlade Tuula en slemmig, vit 

spindelskivling vid Alby kyrkogård som var ny för Sverige och väckte stor 

uppmärksamhet: Cortinarius alboamarescens. Bombmurkla Sarcosoma 

globosum (VU) är funnen av Bengt Larsson på älvsediment mellan järnvägen och 

älven vid Alby, en av de få kända lokalerna för bombmurkla i Ljungandalen. 

Bland intressanta svampfynd på grusåsen vid Alby kyrkogård kan nämnas:  

Bankera fuligineoalba, talltaggsvamp, NT 

Cortinarius alboamarescens 

Cortinarius leucophanes, gräddspindling  

Cortinarius percomis, kryddspindling 

Limacella glioderma, brun klibbskivling 

Hydnellum aurantiacum, orange taggsvamp, NT 

Hydnellum caeruleum, blå taggsvamp, NT 

Hydnellum fennicum, bitter taggsvamp, VU 

Hydnellum ferrugineum, dropptaggsvamp, NT 

Hydnellum scabrosum, skrovlig taggsvamp, NT 

Lactarius musteus, tallriska, NT 

Phellodon niger, svart taggsvamp, NT 

Ramaria eosanguinea 

Russula cessans, tallkremla 

Russula clavipes, olivsillkremla 

Russula roseipes, rosenfotskremla 

Tricholoma equestre, riddarmusseron 

Tricholoma terreum, jordmusseron 
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7.2.3 Erikslund-Västanå  

Under de botaniska svampveckorna i Borgsjö har arbetslokalen legat i Erikslunds 

Folkets Hus i byn Västanå. Deltagarna har ibland vandrat söderut ner till den 

vackra tallåsen vid älven. Ibland har man även promenerat över bron och 

studerat svampar på åsen vid Erikslund, ungefärlig koordinat RT90 

6935055/1506308. Här finns även söder om väg 511 ett grustag där man kan 

studera de olika grus- och sandlagren i rullstensåsen. Bland fynden på 

Ljunganåsen vid Erikslund-Västanå: 

Cortinarius phrygianus, frygisk spindling, NT  

Hydnellum aurantiacum, orange taggsvamp, NT 

Hydnellum caeruleum, blå taggsvamp, NT 

Hydnellum ferrugineum, dropptaggsvamp 

Leucocortinarius bulbiger, bleksporig spindling 

Phellodon niger, svart taggsvamp, NT 

Phellodon tomentosus, trattaggsvamp 

Tricholoma albobrunneum, kastanjemusseron 

Tricholoma apium, lakritsmusseron, VU 

Tricholoma arvernense s.str., kantmusseron 

Tricholoma equestre, riddarmusseron 

Tricholoma focale, kragmusseron 

Tricholoma populinum, poppelmusseron 

Tricholoma pessundatum, droppmusseron 

Tricholoma stans 

Bild 30: Karta lokaler längs Ljungan. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

Geodatasamverkan - Topografiska webbkartan. 
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7.2.4 Södra Sillre 

Ljunganåsen nordost om de mäktiga diabasstupen vid berget Rankleven är den 

mest välinventerade delen av åsen. Vi brukar parkera vid grustaget mitt uppe på 

åsen och sedan vandra den breda, gamla färdvägen österut med vacker utsikt 

över den stilla flytande älven Ljungan. Öppna grusytor längs färdvägen uppe på 

åsryggen gynnar rullstensåsens marksvampar. Cirka 300 meter öster om 

grustaget kantas åsen av tallar vid koordinat RT90 6933656/1508647. Lingon 

dominerar överst på åsen, blåbär längre ner på kanterna. Det har fordom brunnit 

på åsen. Skogsbete förekom i trakten fram till 1950-talet. Ett gammalt 

fångstgropsystem finns på åsen liksom en nutida vattentäkt. Nu sker en 

igenväxning med asp, björk och små granar. Mosskikten blir allt tjockare. Men ett 

område med ung, ogallrad, tät tallskog har bara marklavar som underväxt. Under 

regniga höstar brukade Siw Muskos fylla sin svampkorg med den fina 

matsvampen olivsillkremla Russula clavipes på Ljunganåsen. Den är typisk för 

kalkpåverkad tallmark i Medelpad. Även jodoformkremla Russula turci är vanlig 

under tallar här på Ljunganåsen liksom vinkremla Russula vinosa. Bland 

intressanta mykorrhizasvampar på Ljunganåsen vid Södra Sillre kan nämnas: 

Cortinarius armeniacus, aprikosspindling 

Cortinarius aureofulvus, gyllenspindling, VU 

Cortinarius canabarba, vargspindling 

Cortinarius croceus, gulskivig spindling 

Cortinariuis mucosus, hedspindling 

Cortinarius multiformis s.lat., lökspindling 

Cortinarius pinophilus, vaxspindling, NT 

Cortinarius odhinnii, glödspindling 

Cortinarius quarciticus, kvartsspindling 

Cortinarius semisanguineus, rödskivig kanelspindling 

Cortinarius sulfurinus, persiljespindling, NT 

Cortinarius uraceus, svartnande spindling 

Cortinarius varius, klubbspindling 

Hydnellum ferrugineum, dropptaggsvamp 

Inocybe griseoscabrosa (Thomas Kuyper) 

Inocybe melanopus (Jukka Vauras) 

Inocybe ochroalba (Thomas Kuyper) 

Lactarius musteus, tallriska, NT 

Leucocortinarius bulbiger, bleksporig spindling 

Limacella glioderma, brun klibbskivling 

Lyophyllum deliberatum 

Marasmius siccus, veckbrosking 

Phellodon niger, svart taggsvamp, NT 

Ramaria botrytis coll., druvfingersvamp, NT 

Russula adusta, svedkremla 

Russula cf anthracina, sotkremla 
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Russula clavipes, olivsillkremla 

Russula roseipes, rosenfotskremla 

Russula turci, jodoformkremla 

Sistrotrema confluens, taggticka 

7.2.5 Backetjärn 

Vid Backetjärns camping, Torpshammar, finns sandiga sediment och gamla tallar 

vid badplatsen. Vid besök 1997 samlades bland annat följande svampar: 

Limacella illinita, slemmig klibbskivling 

Rhizopogon luteolus, gulbrun rotttryffel 

Rhizopogon roseolus, rodnande rottryffel 

Russula cessans, tallkremla 

Russula roseipes, rosenfotskremla 

Tricholoma focale, kragmusseron 

7.2.6 Vattjomåsen 

Kalkpåverkad, sydvänd, varm sluttning med ett av länets största hasselbestånd. 

Under järnålder låg stort centrum i byarna Rude och Vattjom vid stranden av 

älven Ljungan. De sydvända sluttningarna vid Vattjomåsen är en extrem 

brandbiotop som formats av forna skogsbränder och svedjande. Skogsbete 

förekom fram till 1990-talet.  Botanisten Gösta Åslund fann år 1986 

fjällormbunken taggbräken Polystichum lonchitis bland hassel och gran på 

Vattjomåsen. Taggbräken är även funnen vid en liknande utpostlokal på 

kalkpåverkad åsmark vid Järkvissle, Liden. Bergviol Viola collina (VU) och 

blåsippor Hepatica nobilis dominerar vårfasen vid Vattjomåsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 31: Lilafotad fingersvamp. Foto: Magnus Andersson. 
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Släktträff på Vattjomåsen 

Senaste 75 åren har gran växt in i sluttningarna och börjat skugga ihjäl hassel och 

lundflora. Gunnar Selling vid Skogsstyrelsen tecknade år 2006 naturvårdsavtal 

med markägare och lät ta bort de flesta granarna. Solljus och öppenhet har varit 

positivt för hassel och övrig lundflora liksom för fungan i lundarna. Ett mindre 

område med gran biotopskyddades där violgubbe Gomphus clavatus (VU) och 

lilafotad taggsvamp Ramaria fennica (EN) växer i stora ringar. DNA-

sekvensering har visat att lilafotad fingersvamp är mer släkt med violgubbe än 

med andra Ramariaarter. Rena släktträffen här på åsen! 

7.2.7 Kalkrikt åsgrus vid Matfors 

Siw Muskos har funnit fem lokaler med kalksvampen violgubbe Gomphus 

clavatus i Matforstrakten. Hon målade fin akvarell av streckvaxskivling 

Hygrophorus atramentosus från kalkrikt åsgrus vid Matfors som prydde första 

sidan av Ekologisk Katalog över Storsvampar (1994). Siw fann även en vacker 

fingersvamp i åsmiljö som Lennart Söderberg bestämde till gyllenfingersvamp 

Ramaria brunneicontusa (VU). Väster om Matfors centrum och intill Ljungan 

finns tallskog på sandig åsmark där Siw bland annat funnit lammticka Albatrellus 

subrubescens (VU), bullspindling Cortinarus corrosus (NT), frygisk spindling 

Cortinarius phrygianus (NT), gyllenspindling C. aureofulvus, gräddspindling C. 

leucophanes, luddticka Pelloporus tomentosus, tallriska Lactarius musteus, blå 

taggsvamp Hydnellum caeruleum (NT), skrovlig taggsvamp H. scabrosum (NT) 

och svartvit taggsvamp Phellodon melaleucus. 

7.2.8 Äggspindling på Ljunganåsen vid Nolbyströmmen 

Kalkinnehållet i Ljunganåsens sediment avtar succesivt de tio milen från 

jämtgränsen ner till havet. Men Siw Muskos har gjort intressanta fynd på 

Ljunganåsen även nära havet bland annat porslinsblå spindling Cortinarius 

cumatilis (VU), stor blodspindling C. phoeniceus och den sydliga rariteten 

äggspindling C. meinhardii (NT) ovanför Nolbyströmmen i Njurunda. Här växer 

även den kalkgynnade förnasvampen slemmig klibbskivling Limacella illinita 

som är funnen på flera ställen längs Ljunganåsen. 

Tänkbara åtgärder vid Ljunganåsen: Tallskogen på Ljunganåsen är ett fint 

inslag i Ljungandalens natur. De grusiga, solvända, torra åspartierna hyste förr en 

speciell och rik biologisk mångfald när bete och bränning ägde rum. Idag 

kollapsar merparten av annuellerna genom igenväxningen, bland annat rariteter 

som rysk drakbloma Dracocephalum thymeiflorum (EN). Vissa värdefulla 

åspartier borde kanske åtgärdas genom bränning. Maskinell exponering av grus- 

och sand kanske kunde testas vid de två gamla lokalerna för rysk drakblomma vid 

Kälsta, givetvis i samverkan med markägare. Botanisters hackande för att rädda 

kvar rysk drakblomma är ett evigt Sisyfosarbete. En del grustäkter bör kanske 

förbli grusiga och öppna efter överenskommelse med markägarna.  
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7.2.9 Jämtgaveln och Getteråsen 

Även längs älven Ljungans sidoflöden finns grusåsar och randdeltan. Getteråsen 

hyser nedanför Skinnsjöarna sandiga deltasediment där inte åsen grävts bort av 

grustäkter. Jämtgavelns naturreservat bildades 1995 och omfattar 3058 hektar, 

mest brandpräglad tallskog. Geologiska kartan visar stora diabasområden i 

centrala och östra delarna i Jämtgaveln. Diabasblock ses även ute på 

naturvårdsbrända områden där berget blottats. Jämtkalk finns här och där i 

moränen bland annat i Värsjöbergets sluttning mot Munkfjorden. Mykologer har 

inventerat de underbara tallnaturskogarna i Jämtgaveln vid många svampveckor 

i Borgsjö, senast 2018. Gamla brandpräglade tallskogar finns även kvar vid 

Finnmyrbrännan och Fettjeberget som kanske borde införlivas med reservatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stora skogsbränder drog ofta fram i Jämtgaveln   

”Tallnaturskogens vedsvampar” beskrivs i skrift utgiven av Sveriges Mykologiska 

Förening. Ett växande intresse finns idag för svampar på bränd mark och bränd 

tallved. Per Linder har daterat 16 större bränder i Jämtgaveln mellan 1364 och 

1894, i medeltal en brand vart 33:e år. Åren 1521 och 1677 brann hela Jämtgaveln 

på 3000 hektar. Ett hundra bränder har dragit fram över Jämtgaveln sedan 1311 

(Bengt-Gunnar Jonsson, Mittuniversitetet, opublicerat). Kontrollerade 

naturvårdsbränningar har skett sedan 1990-talet. En stor bristvara i Medelpads 

skogar är nya lövbrännor med asp, björk och tall.  

Fascinerande kulturhistoria  

Ivan Johnson och Lars Kardell har skrivit om den fascinerande kulturhistorien i 

Jämtgaveln. Redan under järnåldern utvanns järn ur bäckar och myrar. Rester av 

blästerugnar och slagghögar finns ännu kvar.  

Bild 32: Karta över Jämtgavelns naturreservat. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

Geodatasamverkan - Topografiska webbkartan. 
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Renbete hindrar igenväxning 

Jovnevaeri sameby i jämtländska Offerdal vinterbetar från oktober till april i 

bland annat Jämtgaveln. När kreaturens skogsbete och naturliga skogsbränder 

försvunnit så är renarnas bete viktigt för naturvården som en störningsfaktor på 

tallhedarna i västra Medelpad. Just renbetets betydelse för att hindra igenväxning 

av fjäll och tallhedar börjar nu uppmärksammas alltmer. 

Pampiga jättemusseroner på Getteråsen 

Vid europeiska mötet om spindelskivlingar i Borgsjö 2016 guidades två grupper 

till Jämtgaveln. Skogsvägen genom reservatet följer den grusiga, tallbevuxna 

Getteråsen. Den pampiga jättemusseronen Tricholoma colossus (VU) är funnen 

av Ilkka Kytövuori och Erica Hästdahl vid två olika lokaler på Getteråsen. Ilkkas 

fynd väckte stor uppmärksamhet och intog hedersplatsen på utställningsbordet 

nere på Erikslunds Folkets Hus. Elias Fries, ”svamparnas fader”, lär på nyåret 

1862 ha summerat det gångna året där han värdesatt sonen Roberts fynd av 

jättemusseron långt mer än barnens giftermål, förlovningar och släktens välgång 

i stort. Så talar en sann svampvän.  

 

 

 

 

Bild 34: Den finske 

mykologen Ilkka 

Kytövuori visar stolt upp 

sitt fynd av jätte-

musseron på Getteråsen. 

Foto: Hans Andersson. 

Bild 33: John Granbo vid Länsstyrelsen Västernorrland bränner skogsmark. 

Foto: Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Klibbfingersvamp och doftmusseron på Getteråsen  

Klibbfingersvamp Ramaria primulina (DD) är sällsynt, mest funnen under tall 

på sandig kalkmark, se fältblankett. Doftmusseron Tricholoma dulciolens (VU) 

har bara ett tiotal kända fynd i Sverige och är beskriven från Lombäcksheden i 

Borgsjö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Smultronkantarell och kärrhonungsskivling 

Den nordliga kalk- och tallrariteten smultronkantarell Aphroditeola olida (VU) 

växer med tall och är funnen på Värsjöbergets sluttning mot Munkfjorden. Den 

sällsynta kärrhonungsskivlingen Desarmillaria ectypa verkar bryta ner starrarter 

i de speciella backkärren i Jämtgaveln. 

 

Bild 36: Landskapsvandring med kronprinsessa Victoria i maj 2019 i Jämtgaveln. 

Foto: Erik Engelro, Länsstyrelsen Västernorrland. 

Bild 35: Fältblankett med 

klibbfingersvamp Ramaria 

primulina på Getteråsen. Ur 

Borgsjörapporten 2016. 
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Tjusig, spännande skålsvamp vid Getteråsen  

Mykologen Mohan Rolf från Schweiz samlade 2016 skålsvampar under tall i 

vägkanten vid brända delen nära parkeringen på Getteråsen. Åsa Kruys vid 

herbariet i Uppsala har mikroskoperat Mohan Rolfs spännande skålsvamp. Åsa 

och även Mohan tror att det rör sig om Sowerbyella reguisii, en skålsvamp som 

inte verkar funnen i Sverige. Den närstående praktskålen Sowerbyella rhenana 

växer nämligen söderut i lövskog. Mykologen Karen Hansen vid Naturhistoriska 

Riksmuseet är kännare av skålsvampar. Karen har den intressanta kollekten för 

DNA-kontroll. En del svampar i listan nedan är från bränd mark, andra svampar 

är från obränd del av Getteråsen: 

 

Bankera fuligineoalba, talltaggsvamp, NT 

Cortinarius aureofulvus, gyllenspindling, VU 

Cortinarius causticus, pepparspindling  

Cortinarius croceus, gulskivig kanelspindling 

Cortinarius mucosus, hedspindling 

Cortinarius odhinnii, glödspindling 

Cortinarius pinophilus, vaxspindling, NT 

Cortinarius quarciticus, kvartsspindling 

Hydnellum aurantiacum, orange taggsvamp, NT 

Hydnellum caeruleum, blå taggsvamp, NT 

Hydnellum fennicum, VU 

Hydnellum ferrugineum, dropptaggsvamp 

Hydnellum glaucopus, spricktaggsvamp, VU 

Bild 37: Sowerbyella cf reguisii på Getteråsen i Jämtgaveln. Foto: Mohan Rolf. 
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Hydnellum illudens, ruttaggsvamp, VU 

Hydnellum peckii, skarp dropptaggsvamp 

Hydnellum scabrosum, skrovlig taggsvamp, NT  

Hydnellum suaveolens, dofttaggsvamp,NT 

Lactarius musteus, tallriska, NT 

Lyophyllum shimeji, talltuvskivling 

Phellodon niger, svart taggsvamp, NT 

Russula clavipes, olivsillkremla 

Russula roseipes, rosenfotskremla 

Tricholoma dulciolens, doftmusseron, VU 

Tricholoma focale, kragmusseron 

 

Kalkbarrskogen vid Svarttjärn 

Söder om vändplanen på skogsvägen längst västerut på Getteråsen finns en 

mossig kalkbarrkog med knärot Goodyera repens (VU) och ögonpyrola Moneses 

uniflora. Här finns även grova lågor av gran, tall, sälg, björk. Bland intressanta 

fynd av marksvampar kan nämnas: grangråticka Boletopsis leucomelanea (VU), 

blåsippsspindling Cortinarius colymbadinus, Cortinarius caesiocinctus s.lat. 

(VU), Entoloma majaloides, skäggvaxskivling Hygrophorus inocybiformis (VU), 

äggvaxskivling Hygrophorus karstenii (NT), Hebeloma syrjense och 

Trichoderma nybergianum.  

Förslag till åtgärder i Jämtgaveln: Fortsatt bränning av områden i 

Jämtgaveln gynnar tallnaturskogens skyddsvärda, biologiska mångfald. En 

mindre del av Getteråsen är bränd vid informationsplatsen. Getteråsens hela 

sträckning västerut till vändplanen borde kanske naturvårdsbrännas.   

 

Indalsåsen 

Socknarna Fors, Ragunda och Stugun på jämtsidan av Indalsälvens dalgång är 

kända för sin speciella kalkflora bland annat flera lokaler för orkidén norna 

Calypso bulbosa. Nedan beskrivs ett antal intressanta lokaler som ligger på 

Indalsåsen. 

Citronfingersvamp och finnögontröst  

Om man färdas upp längs Indalsälven så passerar man väster om Bergeforsen 

igenom områden med tallmoar på Indalsåsen. Vid byn Baggböle finns på Jon-

Andersgårdens ägor vackra betade sandnipor på Indalsåsen med bland annat 

enda norrländska lokalen för finnögontröst Euphrasia officinalis subsp. 

officinalis (EN). Längst i väster i Liden socken finns tallmoar och nipsluttningar 

vid älven som är starkt påverkade av kambrosilurkalk från Jämtland. Stefan 

Grundström noterade på 1970-talet åsstarr Carex pallidula (VU) vid Svedje i 

Timrå samt vid Utsiktens turistgård och Lidensboda i Liden.  

Under Borgsjöveckan om fingersvampar 1999 besöktes älvreservatet 

Sundsjöåsen. Hjördis Lundmark och danske mykologen Jens H. Petersen fann 
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även citronfingersvamp Ramaria schildii (VU) på Indalsåsen vid Indals 

hembygdsgård. Vid kvällens genomgång sade Jens att Indalsfyndet av Ramaria 

schildii troligen var enda och första fyndet i Skandinavien.  

Bombmurkelparadis 

Vid bland annat Långliden kan man se den praktfulla orkidén guckusko 

Cypripedium calceolus mitt i torra nipslänter. Kalken verkar ersätta fukten i de 

sumpskogar där guckusko normalt brukar växa. Naturvänner brukar precis efter 

snösmältningen färdas från kusten upp längs den storslagna älvdalen till 

”bombmurklans förlovade land” i gränstrakterna mot Jämtland. Hundratals 

bombmurklor Sarcosoma globosum växer vissa år på mjälabäddar nere i djupa, 

mäktiga raviner och även i sandiga nipslänter bland blåsippor Hepatica nobilis, 

tibast Daphne mezereum och underviol Viola mirabilis. Lennart Vessberg har 

inventerat och studerat bombmurklor vid byarna Långliden och Sillre. De 

kalkpåverkade älvsluttningarna på skuggsidan mot Indalsälven hyser högörter 

som nordisk stormhatt Aconium lycoctonum subsp. septentrionale. Här finns 

även sällsynta marksvampar som blåtryffel Chamonixia caespitosa som förärats 

med eget så kallat åtgärdsprogram.  

 

 

 

 

 

Bild 38: Bombmurkla. Akvarell av Rolf Lidberg. 
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7.2.10 Vivstaheden 

Indalsåsens deltasediment är mäktiga kring Vattenverket på Vivstaheden i Timrå. 

Området är populärt rekreationsområde för Timråbor. Väl trampade stigar med 

öppna grusytor genomkorsar heden. Djupt nere i marken strömmar enormt flöde 

av grundvatten fram som försörjer delar av Sundsvall och Timrå kommuner med 

rent dricksvatten. Vivstaheden vid ishallen och Tallnäs är mykologiskt 

välinventerad av Sundsvalls Mykologiska Sällskap, bland fynden: 

Albatrellus subrubescens, lammticka, VU 

Bankera fuligineoalba, talltaggsvamp, NT 

Boletopsis grisea, tallgråticka, VU 

Cortinarius phoeniceus, stor blodspindling  

Hydnellum fennicum, bitter taggsvamp, VU 

Lactarius musteus, tallriska, NT 

Ramaria botrytis coll., druvfingersvamp, NT 

Russula roseipes, rosenfotskremla 

Sarcodon squamosus, motaggsvamp, NT 

Tricholoma equestre, riddarmusseron 

Tricholoma focale, kråsmusseron 

Tricholoma matsutake, goliatmusseron, VU 

 

Skogsdag på Vivstaheden i Timrå 

Niclas Wallin vid Skogstyrelsen och Timrås dåvarande kommunekolog Stefan 

Grundström ordnade intressant skogsdag om ”sandtallskogen” på Vivstaheden 

den 29 september 2015. Exkursionen ägde rum i 80-årigt tallbestånd på 

Bild 39: Bombmurkor. Foto: Håkan Sundin. 
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sandheden vid Indalsälven. Teman var hyggesfritt skogsbruk i tätortsnära skogar 

samt sandtallhedens funga. Skogsdagen samlade cirka 30 deltagare från SLU, 

Skogssällskapet, Länsstyrelsen, SCA, enskilda skogsägare och ansvariga för 

kommunägda skogar. Bland deltagarna fanns även Niclas Bergius som 

informerade om goliatmusseron Tricholoma matsutake (VU) på norrländska 

sandtallhedar. Ett utförligt referat från den spännande skogsdagen finns på 

sidorna 219–224 i rapporten från mykologiveckan i Timrå 2014 på Mykos 

hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 40: Färgsvampspionjären Hjördis 

Lundmark i svampfärgad tröja och med 

famnen full av motaggsvampar och 

kanelspindelskivlingar på Vivstahedens 

sandtallskog i Timrå. Foto: Berthold 

Lundmark. 

Bild 41: Stor blodspindling Cortinarius phoeniceus på Vivstaheden i 

Timrå. En vacker färgsvamp som är typisk för kalkpåverkad tallmo i 

Medelpad. Foto: Hjördis Lundmark. 
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7.2.11 Vacker tallpark på Indalsåsen vid Berglunda kyrkogård 

Berglunda kyrkogård ansluter till Vivstaheden. Här finns gamla mäktiga tallar på 

grusåsen intill den breda och stilla flytande Indalsälven. Den vackra tallparken 

påminner lite grand om världsarvet Skogskyrkogården i Stockholm. Planer fanns 

att gallra bort en del tallar. Men efter brev till församling och biskop angående 

tallparkens naturvärden så står tallarna kvar. Vid svenska mykologiveckan i 

Timrå 2014 noterades bland annat följande marksvampar vid ett enda besök i 

tallparken vid Indalsälven: 

Chroomgomphus rutilus, rabarbersvamp 

Cortinarius glaucopus, strimspindling 

Inocybe grammata 

Inocybe melanopus 

Lactarius deliciosus, tallriska 

Lyophyllum shimeji, talltuvskivling 

Russula cessans, tallkremla 

Russula roseipes, rosenfotskremla 

Tricholoma terreum, jordmusseron 

 

 

 

7.2.12 Den sandiga kalkbarrskogen vid Stordalen 

Under mykologiveckan i Timrå 2014 guidade Inga Lill Häggberg till sin 

hemmaskog, en 60-årig barrskog på sandfält påverkade av jämtkalk längs 

Indalsälven vid Stordalen i Timrå. Med på exkursionen var inventeraren Magnus 

Andersson och norska tryffelkännaren Anna Molia med sin tryffelhund Lello som 

grävde fram fem olika tryffelarter, bland annat svart hjorttryffel Elaphomyces 

anthracinus (VU) och den sällsynta, dåligt utredda tryffeln Gautieria otthii. 

Magnus fann spadskinn Stereopsis vitellina (VU) i sorkhål nere i sanden. 

Bild 42: Glada mykologer pekar på talltuvskivling, Lyophyllum shimeji, en japansk 

läckerhet i tallparken vid Berglunda kyrkogård i Timrå. Foto: Hans Andersson. 
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Spadskinn är sällsynt funnen på sandiga norrländska hedar. Bland fynden i Inga-

Lills hemmaskog: 

Cortinarius aureofulvus, gyllenspindling, VU 

Cortinarius callisteus, lokspindling 

Cortinarius infractus, bitterspindling 

Cortinarius sulfurinus, persiljespindling, VU 

Cortinarius varius, klubbspindling 

Elaphomyces anthracinus, svart hjorttryffel, VU 

Elaphomyces asperulus, ljusbrun hjorttryffel 

Elaphomyces muricatus, marmorerad hjorttryffel 

Gautieria otthii 

Hygrophorus persicolor, rosa vaxskivling 

Stereopsis vitellina, spadskinn, VU 

7.2.13 Mjällåns storslagna dalgång 

Mjällåns storslagna dalgång sträcker sig från Bastusjön i Ångermanland till 

Indalsälvens delta i Medelpad, en sträcka på cirka fem mil. Efter sammanflödet 

med Ljustorpsån vid Sanna heter ån Ljustorpsån. Vackra tallbevuxna åsryggar 

och djupa, trolska raviner dominerar. Mjällådalen är välinventerad av bland 

annat Elisabeth Nilsson och Timrå Naturskyddsförening. Fynden tyder på viss 

kalkpåverkan: bombmurkla Sarcosoma globosum (VU), luddfingersvamp 

Alloclavaria purpurea (NT), lökspindling Cortinarius multiformis, 

persiljespindling C. sulfurinus (NT), orange taggsvamp Hydnellum auantiacum 

(NT) och svart taggsvamp Phellodon niger (NT).  

Indalsälvens dalgång liksom biflödet Mjällån hyser Nordens största förekomster 

av det skira sötgräset Cinna latifolia (NT). Mjällåns naturreservat invigs hösten 

2022. 

Sundsvallsåsen 

Sundvallsåsen följer Selånger- och Sättnaån från Holmsjön i väster till havet vid 

centrala Sundsvall. 

Det mäktiga gravfältet vid byn Högom ligger på åsen. Höga partier av åsen finns 

vid Bergsåker i Selånger och vid Gårdtjärn i Sättna. Väster om Kovland finns en 

tallmo längs ån som mykologer ofta besökt och inventerat. Vid byn Silje är åsen 

bortgrävd av enormt grustag som försåg Sundsvall med grus under femtio års tid. 

Intressant för naturvården är en grusig tallmo söder om ån vid byn Flata med en 

märklig ansamling av taggsvampar.  

7.2.14 Ankis taggsvampsskog i byn Flata 

Taggsvampar inom släktena Hydnellum och Sarcodon beskrivs på sidorna 232–

241 i Johan Nitares och Skogsstyrelsens praktverk ”Skyddsvärd skog” (2019). Där 

gamla prästgården i Sättna tidigare låg i Flata by finns en kalkpåverkad grusig 

tallmo. En bäck rinner genom tallmon. Den världsberömde fysikern Anders Jonas 

Ångström hade sitt föräldrahem i prästgården. Ångströmlaboratoriet i Uppsala är 
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idag världsledande i fråga om solenergi. Anki Sunesson var i många år 

ordförande i Sättna hembygdsförening och intresserad av hembygdens kultur och 

natur. Hon är även kunnig mykolog. Anki noterade en märklig ansamling av 16 

olika taggsvampar på den grusiga tallmon i Flata, bland annat kalkbarrskogens 

mest exklusiva rariteter: koppartaggsvamp Hydnellum lundellii (VU), 

sammetstaggsvamp H. martioflavum (VU) och raggtaggsvamp H. mirabile (EN). 

Skogsstyrelsen biotopskyddade cirka 7 hektar av den grusiga tallmon. 

Taggsvampsskogens biologiska kulturarv 

Det fascinerande fenomenet med ansamling av många sällsynta taggsvampar har 

uppmärksammats av svampforskare. Nitare och Högberg skriver om 

”taggsvampsskogar” i Sveriges Mykologiska Förenings tidskrift 2012/3. Orsaken 

till ansamlingen av taggvampar i Flata by torde vara grusig, kalkrik tallmo men 

även ett biologiskt kulturarv i form av långvarigt skogsbete och betesbränning här 

intill Sättna gamla prästgård. Taggsvamparna kanske etablerades på en öppen 

grusig svedja där sporerna lätt kunde gro vid de nakna trädrötterna. Nu när 

skogsbete, skogsbrand/svedjande upphört som störningsfaktor har granen börjat 

ta över på tallmon. De mest sällsynta taggsvamparna bildar numera fruktkroppar 

bara i kanten av den breda, grusiga traktorväg som löper rakt igenom 

biotopskyddet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag: Framtida naturvårdsbränning av Ankis taggsvampskog i Flata by vore 

intressant som forskningsobjekt. Magnus Andersson följer sedan flera år hur 

marksvampar återkommer efter bränning i gammal sandtallskog vid SCA 

Sörgraninge mångfaldspark i Ångermanland.  

 

 

Bild 43: Raggtaggsvamp. Akvarell av Rolf Lidberg. 
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Kalkpåverkade sandfält vid havet 

Sverige rapporterar med 6 års mellanrum till EU om tillståndet för arter och 

naturtyper. Senaste rapporten 2019 avser perioden 2013–2018. Naturvårdsverket 

pekar ut gamla gräsmarker, havsmiljön och sanddyner vid havet som naturtyper 

med sämst bevarandestatus i Sverige. Kustdyner behandlas på sidorna 35–36 i 

rapporten. Där nämns bland annat sanddyner i Halland och på Gotland. Fårö och 

Gotska sandön har berömda sanddyner med öppen sand. Projekt ”Sand Life” 

lyftes i rapporten till EU fram som lyckad satsning. Rapporten nämner även 

nordliga sanddyner längs Bottenhavet. Johan Nitare reste en höst längs 

norrlandskusten och gick ner till havet vid skyltar om ”badstrand”. Han noterade 

på många badplatser, bland annat vid Junibosand i Njurunda, sandjordtunga 

Sabuloglossum arenarium bland nordkråkbär Empetrum nigrum subsp. 

hermaphroditum. Håkan Lindström fann en art inom gruppen kanelspindlingar 

Cortinarius subgenus Dermocybe på skalgruspåverkade sanddyner vid 

Njurundakusten som han preliminärt namngav till Cortinarius pratensis, en art 

beskriven av Klaus Höiland i Norge. Den heter hedspindling i Danmark, är dåligt 

känd i Sverige, men samlad av Tommy Knutsson på Öland. 

Skalgrusbankar vid havet 

Här i länet Västernorrland ordnade Lars Bengtsson vid Skogsstyrelsen en 

intressant naturvårdsdag för cirka 30 år sedan vid havskusten i Häggdånger, 

Ångermanland om skalgrusbankar i havsnära sandfält och tallskogar. Bland 

deltagarna fanns landskapsbotanisten Jan Mascher som skrivit Ångermanlands 

Bild 44: Lokalerna Bergafjärden och Björköviken. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

Geodatasamverkan - Topografiska webbkartan. 
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Flora (1990). Halden skrev 1920 om de norrländska skalbankarnas 

växtgeografiska betydelse. Under åren 2002–2004 genomfördes en 

kustinventering i Västernorrland där floran i havsnära miljöer kartlades. Det 

framgår av artlistorna var kalkpåverkan är tydlig i havsnära sandfält. 

Nyutkomna ”Hälsinglands Flora” (2019) har på sidan 85 intressant skrivning om 

skalgrus: ”Hälsingmyllan, som Linné benämnde den, är den violettonade jord 

som uppkommit genom ansamling och nedbrytning av blåmusselskal och andra 

snäck- och musselskal. Den kallas också skalmjäla, skalmärgel eller, i de fall den 

har grövre struktur, skalgrus. Den finns mest nedom sydvästsluttningar av 

vissa höjdsträckningar, bara under nivån 60 m.ö.h. och är alltså knuten till 

kustlandet (Halden 1917). Den är starkt kalkhaltig och grävdes upp av 

jordbrukarna för att läggas på åkrarna. Både där den finns kvar i marken och 

där den är delvis utgrävd påverkar den ofta vegetationen i den närmaste 

omgivningen så att kalkgynnade arter förekommer. Nu när den inte grävs upp 

för att utnyttjas i jordbruket ser man den mest efter grävning i vägdiken eller 

när den vänds upp vid plöjning av en åker till större djup än förut.” 

7.2.15 Björköviken 

Björköviken är belägen norr om vägen från Njurundabommen till fiskeläget 

Lörudden. Området fick högsta naturvärde i kustinventeringen 2002–2004. Ett 

pärlband av bronsåldersrösen kring nivån 30 meter över havet visar platser för 

forntida boplatser. Björkvik är ett gammalt fiskeläge längst in i en u-formad 

havsvik. Längs hela södra Njurundakusten ända ner till hälsingegränsen fanns 

förr fiskelägen där man även hade kreatur som betade havsstränderna. Bönder i 

Njurunda hade fäbodar och skogsbete ute vid havet. Galtströms järnbruk hade 

stor ladugård med många djur som betade havsstränderna. Idag år 2022 är 

kustområdet en idyll med sommarstugor och åretruntvillor. Turismen längs 

kustvägen är en växande näringsgren i området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 45: Jan-Olof vid gammal grenig, 

krokig ”tysktall” på sanddynerna vid 

Björkvik. Foto: Håkan Sundin. 
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Tysktallar på sanddynerna 

Sommarstugeområde finns idag på sluttningar söder om sanddynerna vid 

Björkvik. En bred och väl trampad promenadstig leder genom sanddynerna och 

ner till gemensam sandstrand där busksly och vass tagits bort. Många gamla 

tallar på sanddynerna är så kallade ”tysktallar”. De är krokiga och grovgreniga 

ända ner till marken och ser inte alls ut som den raka norrländska furan. Under 

1800-talet importerades tallfrö från Tyskland och såddes som markbindare på 

sanddyner.  

 

 

Musseroner och frygisk spindling på kalkdynerna 

Siw Muskos uppmärksammade de speciella marksvamparna på sanddynerna vid 

Björköviken. Under den svampbotaniska musseronveckan i Borgsjö 1995 guidade 

Siw och Jan-Olof en grupp mykologer, bland annat musseronkännarna Gro 

Gulden från Norge och Morten Christensen från Danmark, till sanddynerna vid 

Björköviken. Vi noterade 1995 fyra musseroner på sanddynerna: kantmusseron 

Tricholoma arvernense, riddarmusseron T. equestre, kragmusseron T. focale och 

droppmusseron T. pessundatum. Vi fann 1995 även bitter taggsvamp Hydnellum 

fennicum (VU) och frygisk spindling Cortinarius phrygianus (NT). Frygisk 

spindling är typisk för sandtallskog på kalkmark, sällsynt i hela Europa och i 

Sverige mest funnen i Uppland och på kalksandhed i Dalarna. Den har vackert 

rödbrun hatt med svartbruna fjäll. Lamellerna under hatten är som unga gula 

med olivton, se Rolf Lidbergs akvarell av frygisk spindling på rapportens 

framsida. 

 

Bild 46: Sanddynsområdet vid Björköviken i Njurunda. Foto: Håkan Sundin 
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Kalkdynerna biotopskyddades 

Sundsvalls Mykologiska Sällskap kontaktade år 2004 Stig-Åke Sundström vid 

Skogsstyrelsen och biologen Ronnie Nordström vid Sundsvalls kommun. 

Tillsammans med markägaren besökte vi sanddynerna vid Björkvik. 

Skogsstyrelsen biotopskyddade 3.3 hektar. Siw Muskos skrev länsstyrelserapport: 

”Inventering av svamp 2006–2007, arter inom åtgärdsprogram för hotade arter”. 

Trots mycket dåligt svampår fann Siw röd flugsvamp Amanita muscaria, blå 

taggsvamp Hydnellum caeruleum (NT), kastanjemusseron Tricholoma 

albobrunneum, lakritsmusseron T. apium (VU) samt rikligt med 

dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum, talltaggsvamp Bankera fuligineoalba 

(NT) och streckmusseron Tricholoma portentosum. Här finns även typlokalen för 

motaggsvamp Sarcodon squamosus (NT), dvs arten är beskriven från kollekt som 

insamlats här. 

Senhöstbesök på sanddynerna vid Björkvik 

Jan-Olof och lavkännaren Håkan Sundin besökte sandfälten vid Björköviken den 

15 november 2020. Vi parkerade intill vägen ut till gamla fiskeläget och vid de 

mäktiga, krokiga ”tysktallarna” i östra delen av biotopskyddet. Tallar hade blåst 

ner över den breda och vältrampade promenadstigen. Vi fann gullticka 

Skeletocutis amorpha och rosenticka Fomitopsis rosea (NT) på kapad tallved. 

Sedan kom vi fram till stora, öppna sandfält. Bland kärlväxter i sandfälten 

noterades nordkråkbär Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum, lingon 

Vaccinium vitis-idaea och vårfryle Luzula pilosa. Mjölon Arctostaphylos uva-

ursi bildade runda kloner på sanden. En bäck, omgiven av gråal Alnus incana, 

passerar genom sanddynfälten ut till havet. Småtallar var vanliga. Marklavar var 

karaktäristiska för sanddynerna. De blir knastertorra och antänds lätt under heta 

somrar, en viktig orsak till att lavdominerade tallhedar förr brann flera gånger 

per århundrade. Vi noterade en del lavarter på sandfälten men inte alla lavar. Grå 

renlav Cladonia rangiferina, gulvit renlav C. arbuscula och islandslav Cetraria 

islandica bildade dekorativa mattor mellan sandblottorna. Här fanns även 

fönsterlav Cladonia stellaris, syllav C. cornuta, naggbägarlav C. fimbriata, 

taggbägarlav C. crispata, stängsellav C. gracilis, pigglav C. uncialis, smal 

islandslav Cetraria ericetorum och torsklav Peltigera aphtosa. På högsta 

sanddynen i det fascinerande dynlandskapet växte torsklav Peltigera aphtosa och 

vedlav Parmaliopsis hyperophta. Grupper med riddarmusseroner Tricholoma 

equestre växte i sandfälten liksom frostvaxskivling Hygrophorus hypothejus. Vi 

noterade en del mossor: brännmossa Ceratodon purpureus, kakmossa Hedwigia 

ciliata, kvastmossa Dicranum scopiarum, vågig kvastmossa D. polysetum och 

väggmossa Pleurozium schreberi.  

Förslag på tänkbara åtgärder i biotopskyddet vid Björköviken: 

Skogsbete och skogsbrand var förr naturliga störningar i de torra lavtallskogarna 

vid Njurundakusten. Samernas renhjordar betade förr ända ut till havet. Efter 

betets och brandens försvinnande sker en igenväxning på de havsnära 

sanddynerna. Enda störningen är stugfolkets trampande vid badstränder och 

vandringsstigar. De flesta tallplantorna borde röjas bort på sanddynerna liksom 

buskar och träd av gråal intill bäcken. Bränning eller någon form av mekanisk 

störning bör ske på sandfälten inom biotopskyddet. Tallskogen bör glesas ut för 

ökat ljusinsläpp. Bältet med lövsumpskog närmare havet ligger utanför 
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biotopskyddet. Här i de kalkpåverkade lövkärren med björk, gråal och sälg, finns 

en speciell biologisk mångfald påverkad av skalgrus, bland annat den vackra 

mönjevaxskivlingen Hygrocybe miniata. Kontakt bör tas med 

sommarstugeföreningen inför åtgärder på sanddynerna. Något av de arbetslag 

som Skogsstyrelsen disponerar inom projektet ”Nära till Naturen” kanske kunde 

utföra åtgärderna vid Björköviken.  

7.2.16 Badstranden vid Bergafjärden och grustaget på Mjösundsmon 

Siw Muskos beskriver i rapporten till länsstyrelsen även fynd av marksvampar i 

grustaget på Mjösundsmon nära Njurundabommen: blåfotad taggvamp Sarcodon 

glaucopus s. lat., riddarmusseron Tricholoma equestre och streckmusseron T. 

portentosum. Hon besökte även de trampade sanddynerna med skalgrus och tall 

vid populära campingplatsen Bergafjärden och fann goliatmusseron Tricholoma 

matsutake (VU), läcker riska Lactarius deliciosus, motaggsvamp Sarcodon 

squamosus (NT), dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum, streckmusseron 

Tricholoma portentosum, röd flugsvamp Amanita muscaria och tallgråticka 

Boletopsis grisea (VU). Siw Muskos har även funnit den sydliga tårkremlan 

Russula sardonia (bestämd av Stig Jacobsson) i Bergafjärdens skalgruspåverkade 

sanddyner. Bergafjärden och Mjösundsmon är bara exempel på många 

sandområden vid havet i Medelpad och behöver ingen särskild insats från 

naturvården. Men öppna sandtag som vid Mjösundsmon är värdefulla för den 

biologiska mångfalden. De borde inte alltid ”återställas”, tallplantor fröar 

naturligt och sakta in i gamla sandtag. 

7.2.17 Havstallskogar i Njurunda 

Senhösten 2020 hade Sundsvalls Mykologiska Sällskap svamputflykt till 

kusttallskogen på hällmarker intill havet på Björkölandet. Här kan man plocka 

svamp ända in i november tack vare den varma havsbaljan.  

Siv Norberg och svampfärgarna samlade motaggsvampar Sarcodon squamosus 

(NT) under martallarna, en populär färgsvamp. På sandfält och stensamlingar 

nere vid havet och påverkade av skalgrus växte rikligt med kragmusseroner 

Tricholoma focale och röd flugsvamp Amanita muscaria. Tomas Rydkvist, 

pensionerad skogsekolog vid SCA, berättade om planerad naturvårdsbränning i 

området vi besökt. En del gamla senvuxna granar bör kanske sparas vid 

bränningar för att öka mångfalden i hällmarkerna. Många rödlistade och 

sällsynta skalbaggar, mark- och vedsvampar gynnas av bränning. Genomgång av 

svampfynden skedde vid lägerelden nära det brusande havet, se bild. 
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Kalkpåverkade skogar och strandängar längs Njurundakusten  

Det lilla biotopskyddet med kalktallskog på sanddyner vid Björköviken i 

Njurunda borde inte ses isolerat från övriga kustområdet. Stora områden med 

liknande kusttallskog, delvis påverkad av Bottenhavskalk och skalgruskalk, finns 

längs hela strandsträckan ner till hälsingegränsen och även ute på Brämön. Ett 

område med kalkhaltig Galströmsdiabas och skogsknipprot Epipactis helleborine 

finns vid Armsjön-Årskogen-Skedlovallen mot Galtström och även mer norrut 

mot Älgmyra. 

Lars Guvå lyfte 1972 fram dessa strandområden i södra Njurunda i sin 

naturvårdsinventering. Landskapsbotanisten Rolf Lidberg, Hjördis Lundmark 

och deras vänner gillade att botanisera på kalkpåverkade, orkidérika strandängar 

vid Salen som numera blivit naturreservat. Bernt Persson och länsstyrelsen 

gjorde 2007 en särskild kärlväxtinventering av Salens kalkrika strandområden. 

Bernt inventerade 2008 även tre strandområden i länet bland annat sträckan 

från hälsingegränsen till söder om Galtström. Lotta Nygård skriver i förordet till 

rapporten: ”Det är av stor vikt att se stränderna och den marina miljön som en 

enhet, vilka styr och påverkar varandra i hög grad”. 

Sundsvalls kommun och Ronnie Nordström har även inventerat kustområden i 

Njurunda. 

Grön infrastruktur vid Njurundakusten 

Medelpads Flora (2010) innehåller information om kustavsnittets botaniska 

värden. De tre statliga reservaten (Brämön, Långören, Salen) och SCA 

Njurundakustens Mångfaldspark borde bli föremål för en helhetssyn på kultur- 

och naturvärdena. Här finns kalktallskog på skalgrus och bottenhavskalk. En 

sådan satsning på grön infrastruktur vid södra Njurundakusten bör givetvis ske i 

nära samråd med företagare och markägare i området. Kreativa metoder och 

senaste nytt inom forskningen om evidensbaserad naturvård borde tillämpas i de 

Bild 47: Senhöstutflykt till skalgruspåverkade sanddyner och 

klapperstensfält vid havet. Foto: Håkan Sundin. 
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kustnära, vindpinade hällmarkstallskogarna vid Njurundakusten och ute på 

Brämön. Öppna sandområden bör värnas och erfarenheter dras från skötsel av 

sandmarker längs södra Sveriges kuster. 

Förslag: En bred arbetsgrupp för kulturvård, naturvård och turism inom SCA 

Njurunda Mångfaldspark har sedan 2014 haft möten ibland på herrgården vid 

Galtströms bruk. Marinbiologen Lotta Nygård och Oskar Norrgrann från 

länsstyrelsen ingår i arbetsgruppen. En stående punkt vid mötena brukar vara 

när Njurundabotanisten Lage Sandgren stolt visar den rödlistade rariteten 

hällebräcka Saxifraga osloënsis (VU) på berghällar utanför herrgården. Här vid 

herrgården växer även den sydliga blomkålssvampen Sparassis crispa som 

parasit på gammal tall. Konkreta satsningar på naturvård och ekoturism har 

börjat genomföras inom SCA Njurunda mångfaldspark bland annat katning och 

fällning av tallar, bränningar i hällmarkstallskogen, plantering av sälg längs 

vägarna, komposter för den sydliga snoken, skyltade stigar. Lage Sandgren i 

Medelpads Botaniska Förening och Jan-Olof i svampklubben Myko har i 

samarbete med Misan Lindqvist vid SCA tagit fram en pedagogisk skogsstig med 

informativa skyltar. Stigen ersätter den skogsstig som Rolf Lidberg och 

skogschefen Finn Knudsen tog fram för 50 år sedan. Tomas Rydkvist har ordnat 

en särskild barnstig i skogen vid Galtström. Några mil söderut föreslår den 

statliga skogsutredningen en helt ny nationalpark på Sveaskogs mark vid 

Hornslandet utanför Hudiksvall med likartad kustnatur som i Njurunda. På 

Hornslandet växer en tall som är nära 800 år gammal.  

Mötet mellan hav och land 

Miljömålsberedningens ordförande, marinbiologen Emma Nohrén, presenterade 

i februari 2021 den stora havsutredningen med fler än hundra konkreta förslag 

för havsmiljön, grunda bottnar och strandområden. Alla partier står bakom 

förslagen som kommer att börja omsättas i konkreta åtgärder närmaste åren. 

Man lyfter i utredningen fram den artrika naturen vid mötet mellan hav och land. 

Länsstyrelsen Västernorrlands marinbiolog Lotta Nygård har bildat de två 

marina reservaten Långören och Salen vid Njurundakusten.  

Bild 48: SCA-ekologen Tomas Rydkvist katar tallar och bränner hällmarkstallskog 

år 2014 vid invigning av Njurundakustens mångfaldspark söder om Sundsvall. 

Foto: Hjördis Lundmark. 
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Vid invigningen av SCA Njurunda mångfaldspark år 2014 berättade Lotta under 

båtfärd längs kusten om blåmusslorna i havet, om de grunda havsvikarna som är 

barnkammare för djur och fiskar och om de avsnörda, fascinerande lagunerna.   

Arbetsgruppen för SCA Njurunda mångfaldspark borde kanske kunna ges ett 

bredare mandat med landskapsperspektiv där kustens kalkpåverkade tallskogar, 

havsstränderna och den marina miljön ses som en sammanhängande grön 

infrastruktur. 

7.2.18 Tynderö 

Fiskarsocken med intressant kulturhistoria 

Skärgårdssocknen Tynderö har dominerats av fiskenäring och har en dramatisk 

historia. Under två sommardagar 1721 låg en rysk galärflotta i Tynderösundet. 

Ryttarkosacker brände ner alla hus i Tynderö och slaktade all boskap. Historikern 

Lars-Göran Tedebrand har skrivit boken ”Strömming och demografi” med fokus 

på Tynderös fiskarbefolkning. Eva och Håkan Sundin är idag främsta kännarna 

av Tynderökustens biologiska mångfald. Mandelblomma Saxifraga granulata 

finns fortfarande kvar på en del berghällar och sandåkrar vid södra Tynderö. 

Läcker riska och gulbrun hartryffel 

Strandområden längs Tynderölandet, Åstön och norrut mot Åvike domineras av 

stora sandavlagringar exempelvis vid Verkansviken, Unnviken och Fagersand. De 

tydligast utbildade sanddynerna finns i Saltspannsviken. Ovanför sandfälten 

vidtar fascinerande hällmarkstallskogar med gamla tallar. De kustnära sandfälten 

genomkorsas här och där av kalkstensgångar från alnövulkanen. Här finns även 

Bild 49: Gulbrun hartryffel, Rhizopogon luteolus i strikt bemärkelse, bestämd 

av Mikael Jeppson. Tynderö socken, Åstholmen, kalkpåverkat fuktstråk i 

hällmarkstallskog. Foto: Håkan Sundin 
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skalgrusbankar enligt naturinventering 1981 och enligt kustinventering 2002–

2004. Ofta ser man gamla stora tallar på sandfälten närmast havet, bland annat 

vid Tolvösand-Myckeläng och på Sörsidan, Åstön. Under tallarna finner man 

ibland läcker riska Lactarius deliciosus och rosenfotskremla Russula roseipes 

som skvallrar om kalk i sanden. Under tallar på Tynderös kustnära sandfält 

finner man även hartryfflar bland annat gulbrun hartryffel Rhizopogon luteolus, 

se bild. Under tallar på sanddyner vid Indalsälvens delta växer sandrottryffel 

Scleroderma septentrionale (NT).  

Rariteten smultronkantarell med doft av bubbelgum 

Vid Södra Myckeläng finns en artrik, kobetad hagmark på sandfält med 

kalkpåverkad flora och funga. Den sällsynta smultronkantarellen Aphroditeola 

olida (VU) växer under tall mitt ute på ängen. Den har en ljuvlig doft av smultron 

eller gammeldags amerikanskt bubbelgum.  

7.2.19 Kalkbarrskogen vid Backmyra 

När frosten förstört matsvamparna inåt Medelpad brukar landskapets 

svampvänner besöka skogarna intill havets brusande vågor på Sörsidan av Åstön. 

Här finns gamla tallar på sandiga badstränder mellan sommarstugorna och havet 

samt österut mot Åstöreservatet. De tjocka sandfälten syns i de gamla grustagen. 

Här finner lyckliga mykologer stora mängder med den fina matsvampen rödgul 

trumpetsvamp Craterellus lutescens i kantzonerna mot kalkkärret Backmyran. 

Rödgul trumpetsvamp är i Medelpad en fin kalkindikator vid kärr och 

sumpskogar. Här kring Backmyran finns även andra kalkgynnade svampar som 

luddfingersvamp Alloclavaria purpurea (NT), gulprickig vaxskivling 

Hygrophorus chrysodon (NT), olivspindling Cortinarius venetus och flera arter 

av knölfotade ädelspindlingar bland annat barrfagerspindling Cortinarius piceae.  

Bild 50: Smultronkantarell vid Myckeläng, Tynderö socken. Foto: Håkan Sundin. 
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Lotta Sturesson inventerade kärlväxter i området vid Backmyran år 1994. Flera 

orkidéer är funna bland annat skogsfru Epipogium aphyllum (NT). De öppna 

sandfälten i grustagen är värdefulla för den biologiska mångfalden. Under 

mykologiveckan i Timrå 2014 guidade Stefan Grundström till Backmyran, bland 

deltagarna fanns Håkan Lindström, Ilkka Kytövuori, Gunnilla Kärrfelt och Tuula 

Niskanen. Svamptillgången var dålig. De noterade bland annat aprikosspindling 

Cortinarius armeniacus, stor myrspindling C. herpeticus, eldspindling C. 

limonius, malvaspindling C. malachius, lökspindling C. multiformis, 

glansspindling C. renidens, sumpriska Lactarius auriolla, grynsopp Suillus 

granulatus och bitter riddarmusseron Tricholoma aestuans. 

7.2.20 Kalkbarrskogar vid Holmö och Öde 

En av de finaste kalkbarrskogarna i Tynderö fanns tidigare vid havet (Ödesviken) 

söder om Tynderö kyrka. Skogen avverkades kring år 2000. Det vore intressant 

att notera kärlväxter och marksvampar i den nya uppväxande skogen. Den stora 

havsudde som sticker ut i havet vid Holmö genomkorsas även av alnögångar med 

kalk. Under 1980-talet noterades olika kalksvampar på udden bland annat 

förmodad anisspinling Cortinarius odorifer. 

Förslag: Medelpads Botaniska Förening och Sundsvalls Mykologiska Sällskap 

kanske kunde ges uppdrag från länsstyrelsen att under en treårsperiod inventera 

flora och funga i Tynderös kalkbarrskogar som påverkas av alnökalksten och 

skalgrus exempelvis kring Backmyra vid Sörsidan på Åstön, vid Ödesviken och på 

havsudden vid Holmö. 

7.2.21 Åvike bruk 

Svartbergets granskogar och tallskogar på hällmarker liksom strandområden vid 

Åvike bruk påverkas av diabas och fick mycket högt naturvärde i kustinven-

teringen 2002–2004. Här växer fjällhällebräken Woodsia alpina och rariteten 

sammetstaggsvamp Hydnellum martioflavum (VU). Sammetstaggsvamp är i 

övrigt funnen i Medelpad på Alnöns kalkstensgångar samt i den märkliga 

taggsvampsskogen vid Flata by i Sättna socken.  

7.3 Kalktallskogar/Kalkbarrskogar på frisk, fuktig och blöt 
mark 

Kalktallskogarna och kalkbarrskogarna i Borgsjö rikområde är en mosaik av 

friska, fuktiga och blöta marker. Här finns rikkärr, kalksumpskogar och skogar på 

frisk örtrik mark. De unika barrskogarna på vulkanisk kalksten inom 

Alnöområdet är även av frisk, örtrik typ. Inom diabasområden vid Attmar och i 

södra Njurunda dominerar friska – fuktiga marker. 

Rikkärr 

Myrtyper i Medelpad beskrivs på sidan 32–34 i Medelpads Flora (2010). 

Sebastian Sundberg skrev 2006 Naturvårdsverkets ”Åtgärdsprogram för rikkärr”. 

Rikkärren i Sverige omfattar cirka 150 000 hektar eller cirka 2–3 procent av 

svenska myrarealen och hyser specialiserade arter av bland annat kärlväxter, 

landsnäckor (mollusker), mossor och svampar. Sommaren 2006 inventerade 

Jonas Salmonsson kalkkärr i Borgsjö rikkärrområde. Högsta naturvärde fick  
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bland annat Granbodmyran-Skarpbäcken, Halmmyran och Halsta Stormyran. 

Bengt Larsson inventerade sommaren 2020 fyra artrika kalkkärr i Borgsjö. Han 

noterade bland annat orkidén skogsknipprot Epipactis helleborine i kalkkärr 

mellan Kullens fäbod och reservatet Dysjöberget. 

Igenläggning av diken i kalkkärren gynnar biologisk mångfald och gör 
klimatnytta 

Fram till 1990-talet dikades många kärr och sumpskogar vilket tillsammans med 

skogsvägarnas diken och upphörd myrslåtter är orsakerna till att kalkmyrar idag 

sakta växer igen med glasbjörk och tall. Myrslåttern upphörde i Medelpad i 

början av 1900-talet. Ändå hyser det vidsträckta jämtska kalkbältet fler artrika 

kalkkärr än något annat kalkområde i Sverige. Arbete har inletts med att lägga 

igen diken och återställa hydrologin i kalkkärren. Dessa åtgärder ökar även 

kolinlagringen och gör klimatnytta.  

Den kalkgynnade matsvampen rödgul trumpetsvamp 

Glesa bestånd av senvuxna tallar finns på kalkmyrar i Medelpad bland annat 

inom ”Borgsjö rikkärrområde”, ett område på ömse sidor väg E14 från 

jämtgränsen i väster och österut mot Fränsta. Kärlväxter på rikkärren beskrivs i 

Medelpads Flora. Matsvampen rödgul trumpetsvamp Craterellus lutescens är en 

karaktärsart inom jämtkalkens område i kanten av kalkkärr och i 

kalksumpskogar. Man lär plocka klädkorgar med rödgul trumpet i de finaste 

sumpskogarna på silurplattan i Jämtland. Vi ser även i kalkkärren vackra 

fingersvampar, rödskivlingar och vaxskivlingar som annars mest håller till på 

gammal ängsmark exempelvis gråblå nopping Entoloma mougeotii.  

7.3.1 Senvuxna myrtallar i extremrikkärret Halmmyran 

Norr om Ensillre kalkbarrskog ligger Halmmyran som fick högsta värdering i den 

rikstäckande våtmarksinventeringen. Lågvuxna myrtallar och tallplantor 

dominerar i kärret och i omgivande kalksumpskog. En vanlig mykorrhizasvamp 

med myrtallarna är storkremla Russula paludosa. Viss igenväxning sker nu med  

Bild 51: Hotspots vid Ånge och Borgsjö. Borgsjön längst ner till höger. 

Bakgrundskarta: © Lantmäteriet Geodatasamverkan - Topografiska webbkartan. 
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glasbjörk nu när myrslåttern upphört. Kärrskäggriska Lactarius scoticus är vanlig 

under björk i kärren på jämtkalken. Fäboden Ensillrebodarna ligger nära myren.  

Här vid Halmmyran har Medelpads botanister och tillresta orkidékännare 

studerat variationen hos orkidén lappnycklar Dactylorriza majalis subsp. 

lapponica. Här vid Halmmyran finner vi även svampar som myrjordtunga 

Geoglossum glabrum, Gyroflexus brevibasidiatus och myrvaxskivling 

Hygrocybe coccineocrenata samt mossor som späd skorpionmossa Scorpidium 

cossonii och korvskorpionmossa Scorpidium scorpioides. Den sällsynta 

mollusken otandad grynsnäcka Vertigo genesii (NT) finns även här. En solig, 

varm sommardag 2020 hade Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och 

Naturum Ånge ordnat välbesökt fjärilsdag vid Halmmyran med särskilt inbjuden 

fjärilsforskare. 

7.3.2 Sensationellt fynd av ny kremla för Sverige i kalksumpskog vid 
Balbodbäcken  

Sumpskogar kan vara mycket artrika och har ibland kallats ”den svenska 

regnskogen”. Naturvårdsverket skriver i rapporten ”Sumpskogen och 

naturvården” (1979): ”De botaniskt mest värdefulla sumpskogarna i 

Västernorrland är de som finns i de kalkpåverkade socknarna vid 

Jämtlandsgränsen, framför allt i Borgsjö socken. Här förekommer skogbevuxna 

så kallade ängskärr vilka är enormt frodiga med ett stort antal ädel-, hög- och 

lågörter”. Botanister i Medelpad var ute i fält med Skogsstyrelsens Fjalar Harald 

och inventerade kalksumpskogar under den nationella sumpskogsinventeringen 

1993–1998. Bengt Larsson och Rolf Lidberg har lett många orkidéutflykter till 

kalkkärren och sumpskogarna i Borgsjö rikområde. Kalksumpskogen inom 

Borgsjö rikområde består mest av gran men tall förekommer även. Här finns 

sällsynta växter som guckusko Cypripedium calceolus, skogsfru Epipogium 

aphyllum, myrull Eriophorum brachyantherum och marksvampar som 

fagerhätta Mycena oregonsis. En helt ny kremla för Sverige samlades 2018 i 

kalksumpskogarna vid Balbodbäcken i Borgsjö: Russula pyriodora.  

Bild 52: Borgsjöporten mellan diabasbergen Rankleven och Öberget. Foto: Sven 

Halling. 
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Svedjande förbjöds från predikstolen 

Skogarna kring byarna i Medelpad svedjades långt fram på 1800-talet för att 

gynna betet för kreaturen. Vid laga skiftet så tillkännagav prästen från 

predikstolen i Borgsjö kyrka att svedjande kring byarna inte längre var tillåtet. Ett 

påbud som inte följdes så strikt. Björk kom in på de gamla svedjorna runt byarna 

i Medelpad. De betade björkhagarna kring byarna utrotades senare med så 

kallade 5:3 bidrag från staten som ville gynna barrplantager.  

7.3.3 Granbodatriangeln 

Den så kallade ”Granbodatriangeln” mellan flera vägar i Borgsjö hyser 

guckuskomarker, kalksumpskogar och rikkärr. Ensillre gamla fäbodstig kan ännu 

följas där fjällkorna fordom vandrade från hembyn nere vid älven upp till 

Ensillrebodarna. Just där man svänger in mot Ånge från europavägen finns en 

hot spot för kalkväxter och kalksvampar som botanisten Rolf Lidberg gillade. Här 

växer idag en 50-årig blandskog med björk, gran och tall. Kransrams 

Polygonatum verticillatum och kransmossa Rythidiadelphus triquetrus är 

vanliga. Olivsillkremla Russula clavipes ses under tall medan olivbrun kremla 

Russula olivobrunnea trivs under gran. Rosa vaxskivling Hygrophorus 

persicolor växer i stora ringar. Området borde skyddas i någon form. Här i 

närheten finns även hävdad, kalasfin kalkfuktäng vid Råabäcken med majviva 

Primula farinosa, älväxing Sesleria caerulea och den vaniljdoftande fjällskäran 

Saussurea alpina.  

7.3.4 Skarpbäcken - en botanisk hot spot 

Skarpbäcken i byn Granboda är en botanisk hot spot och populärt utflyktsmål 

med dekorativa grupper av orkidén guckusko Cypripedium calceolus. Bonden 

Anders Westling berättade att byborna förr tog upp kalkbleke vid Skarpbäcken 

och kritade sina spismurar. Området vid Skarpbäcken var förr betat och slåttrat 

men är idag dominerat av granskog. Dagens sammansättning av kärlväxter och 

marksvampar har uppkommit ur ett betat och slåttrat landskap längs 

Skarpbäcken. Anders Westling var mycket intresserad av hembygdens kultur och 

natur. Han deltog i Naturskyddsföreningens utflykter till Skarpbäcken där Rolf 

Lidberg med ett grässtrå brukade hålla fängslande föreläsningar om hur 

guckuskon pollineras av insekter. 

Fjällväxter och fjällsvampar på Borgsjökalken 

En del fjällväxter dyker upp i kalkkärr och kalksumpskogar i Borgsjö. Vid 

Skarpbäcken växer den kalkgynnade och konkurrenssvaga fjällrutan Thalictrum 

alpinum. Lappvaxskivling Cuphophyllus cinerellus (NT) är samlad i kalkkärret 

Glimyran, Torp socken av Thomas Laessöe. Kalknavling Cantharellopsis 

prescotii ses vid Skarpbäcken liksom i nornans skog vid Ensillre och även mitt 

ute på kalkängar som vid Gammelbodarna.  

Svavelticka och slöjfjällskivling 

Ett sensationellt fynd av den sydliga svaveltickan Laetiporus sulphureus 

noterades 2018 av kunniga Västgötamykologer vid Skarpbäcken. De fann även 

den sällsynta slöjfjällskivlingen Lepiota cortinarius. Väster om toppen på 

Granbodberget finns en artrik nyckelbiotop på SCA-mark med asprik naturskog, 

tallskog och lokar (små vattensamlingar) samt rikörter som underviol Viola 
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mirabilis, vårärt Lathyrus vernus och svart trolldruva Actaea spicata. Bland 

intressanta marksvampar i området kring Skarpbäcken: 

Cantharellopsis prescotii, kalknavling 

Cortinarius multiformis s.lat., lökspindling 

Cortinarius percomis, kryddspindling 

Geastrum pectinatum, kamjordstjärna 

Guepinia helvelloides, gelétratting 

Hydnellum caeruleum, blå taggsvamp, NT 

Hydnellum fennicum, bitter taggsvamp, VU 

Hydnellum suaveolens, dofttaggsvamp, NT 

Hygrophorus inocybiformis, skäggvaxskivling, VU 

Inocybe terrigena, fjällig ringtråding 

Lactarius deliciosus, läcker riska 

Russula clavipes, olivsillkremla 

Russula cessans, tallkremla 

Russula roseipes, rosenfotskremla 

7.3.5 Granbodåsen - ängsreservat med kalkbarrskog 

Kalkbarrskog och äng vid fäboden Granbodåsen är mycket välinventerad vad 

gäller kärlväxter och svampar med fynd av många rara skogsarter som blåtryffel 

Chamonixia caespitosa (VU) och kejsarskivling Cathatelasma imperiale (VU). 

Ute på fäbodängen växer bland annat blårödling Entoloma madidum (VU) och 

fager vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens (NT). Värdefullt är att skogsbete 

med får fortfarande äger rum i reservatet. Granbodåsen med fäbodskogen, 

gärdesgården runt de artrika ängsbackarna är en vacker naturpärla och populärt 

utflyktsmål. Naturvänner har tillbringat lyckliga stunder på Granbodåsen, ibland 

tillsammans med tidigare ägarna Axel och Judith Jonsson. 

7.3.6 Guckoskoparadis öster Bodåsen 

Särskilt kalkrika skogar och kärr finns på ömse sidor om skogsvägen från byn 

Boltjärn och västerut till fäboden Kullbodarna och reservatet Dysjöberget. De 

kalkgynnade blommorna skogsvicker Vicia sylvatica och slåtterblomma 

Parnassia palustris pryder vägdikena tillsammans med brunklöver Trifolium 

spadiceum. Under flera botaniska svampveckor i Borgsjö har fuktig kalkbarrskog, 

kalkkärr och kalksumpskog öster om Bodåsen och Boltjärnbodarna inventerats. 

Området är beläget vid vägkorsningen där ena skogsvägen fortsätter västerut mot  

Kullbodarna och Dysjöberget. I närheten finns rikkärren Boltjärnsmyran och 

Halsta Stormyran liksom reservatet Kullbäcken-Markbäcken. Här är rena 

paradiset för de som älskar guckuskons tuviga blötmarker med kalksvampar i 

svart mulljord. Gunnar Selling vid Skogsstyrelsens kontor i Ånge registrerade 

området vid vägkorsningen som nyckelbiotop och biotopskyddade del av 

området. 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitter taggsvamp 

De fuktiga skogarna vid vägkorsningen öster om Bodåsen är en barrblandskog. 

Bitter taggsvamp Hydnellum fennicum är funnen under tallar på sandmark vid 

”travbanan” intill skogsvägen. Bitter taggsvamp växer i jämtska kalkområdet dels 

på sandhed dels i örtrik kalkbarrskog. Den finns i finaste guckuskomark vid 

Kullbäcken söder om Kullens fäbod men ses även i barrskog vid kusten på 

kalkförande alnögångar. 

 

 

 

 

 

Bild 54: Bitter taggsvamp, 

Hydnellum fennicum. Akvarell 

målad av Erhard Ludwig under 

svampveckan i Borgsjö år 1997. 

Bild 53: Guckusko. Akvarell av Rolf Lidberg. 
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Blåsippa och kransmossa 

Blåsippa Hepatica nobilis, kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus, måbär Ribes 

alpinum, skogstry Lonicera xylosteum liksom ögonpyrola Moneses uniflora ses i 

kalkbarrskogen öster om Bodåsen. Orkidéerna brudsporre Gymnadenia 

conopsea, tvåblad Listera ovata och guckusko Cypripedium calceolus pryder 

området sommartid. Under bästa svamptid i senare delen av augusti brukar även 

den nyckfulla orkidén skogsfru Epipogium aphyllum dyka upp på olika ställen i 

området. Skogsfru får sin näring från bland annat trådingar Inocybe som i sin tur 

lever ihop med träden. Rödgul trumpetsvamp Craterellus lutescens växer rikligt. 

Skarp svedkremla Russula acrifolia och svavelriska Lactarius scrobilatus är 

karaktärsarter i sådana här fuktiga guckuskomarker. Den sällsynta riskan 

Lactarius flavopalustris är vanlig under björk i kalksumpskogen. Bland 

kalkbarrskogens marksvampar i området kan nämnas olivinkremla Russula 

olivina, skarp svedkremla R. acrifolia, rödbrun klubbdyna Trichoderma 

nybergianum, svartfjällig musseron Tricholoma atrosquamosum (VU), 

Cortinarius caesiocinctus (VU) och C. oulankaënsis.  Tjusiga marmeladröda 

gelétrattingar Tremiscus helvelloides och cinnoberröda grynskivlingar 

Cystodermella terreyi pryder guckuskons marker liksom Cortinarius 

jonimitchelliae som Håkan Lindström uppkallade efter sin favoritsångare. 

Nordliga trollsvampar 

Skönfotad spindling Cortinarius venustus och vargspindling Cortinarius rusticus 

fascinerar svampvänner från sydligare nejder. Dessa nordliga ”trollsvampar” eller 

”huldresvampar” finns inte bara i magert senvuxna, fjällnära barrskogar utan 

även i de finaste kalkbarrskogarna på jämtkalken. Populära kalkgynnade 

färgsvampar som grönköttig spindling Cortinarius malicorius och grönskivig 

spindling C. huronensis är vanliga bland högväxta örter och på tuvor i kalkkärren. 

Toppig giftspindling Cortinarius rubellus är ansedd som en surmarksart. Men 

denna kända giftsvamp trivs även i guckuskomarker med höga pH-värden. 

Ädelspindlingar i nordlig kalkbarrskog 

Under den botaniska svampveckan om spindelskivlingar i Borgsjö år 2003 stod 

de tre svampforskarna Tor Erik Brandrud, Anders Dahlberg och Johan Nitare här 

i ”guckuskons förlovade land” och berättade för media om natur och svamp i den 

nordliga kalkbarrskogen. Tor Erik ägnade även kvällsföredrag åt de speciella 

”ädelspindlingarna” inom undersläktet Phlegmacium som har avsatt knöl nertill 

på foten. De finns söderut i Europa mest i kalkalperna men även i nordliga 

skogar. Gotland är en enda stor kalkklippa och är intressant område för 

ädelspindlingar. Tor Erik lyfte även fram till ytan största kalkområdet i Sverige 

här på jämtska silurkalken.   

Samlivet mellan svamp och träd nere i kalkmullen 

Anders Dahlberg forskar vid SLU i Uppsala om mykorrhiza. Han grävde den där 

höstdagen 2003 ur mulljorden fram blodspindlingens vackert röda mycelnät och 

visade upp för media. Det blev helsidor i Sundsvalls Tidning om samlivet mellan 

svamp och högre växter nere i marken.  
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Svamptrådarna nere i marken vittrar fram basiska ämnen ur berg 

Kemiprofessorn Ulla Lundström vid Mittuniversitet höll en kväll vid 

Borgsjöveckan 2003 föredrag om hur myceltrådarna nere i marken ”gråter” och 

med tårarna vittrar sönder berg och sandkorn. Viktiga basiska joner tillförs 

därmed skogsjorden, se Hoffland, Rosling. När försurningsdebatten rasade som 

värst och ledande skogsekologer som Bengt Nihlgård ville storskaligt kalka upp 

svensk skogsmark så påminde Ulla Lundström och hennes forskargrupp om de 

naturliga vittringsprocesserna nere i marken. Hon avrådde från att kalka upp de 

nordiska skogarna. Ulla fick rätt, det hade varit helt fel att sprida ut kalk över 

svensk skogsmark. 

Johan Nitare lyfte fram daggmaskens viktiga roll i kalkbarrskogen 

Den där höstdagen 2003 i guckuskomarkerna öster om Bodåsen i Borgsjö så 

jämförde Johan Nitare den biologiska mångfalden i den nordliga kalkbarrskogen 

på jämtska silurkalken med mångfalden i den sydliga ädellövskogen. Han tog upp 

en näve skogsjord och lyfte fram daggmaskars och mikroorganismers viktiga roll 

för bildningen av den luckra, svarta myllan i kalkbarrskogen. Redan Charles 

Darwin skrev om daggmaskens betydelse för mullbildningen.  

Pedagogisk fältinformation om kalkbarrskogen  

SCA och dess dåvarande ekolog Per Simonsson drog i september 2002 ihop 

avverkningsplanerare till en naturvårdsdag i Borgsjöskogen då bland annat 

kalkbarrskogar och naturvårdsblädning var tema. 

Vi besökte kalksumpskogen och kalkkärren öster om Bodåsen. Avverknings-

planerarna fick lära sig känna igen bladen av guckusko Cypripedium calceolus 

(liknar blad av liljekonvalj), trolldruva Actaea spicata, måbär Ribes alpinum, try 

Lonicera xylosteum liksom svavelriska Lactarius scrobiculatus som är 

karaktärssvamp i guckuskons marker.  

7.3.7 Kullbäcken - Markbäcken 

Naturreservatet Kullbäcken-Markbäcken på 276 hektar har varit populärt 

exkusionsobjekt under de botaniska svampveckorna i Borgsjö på grund av 

mångfalden med sällsynta mykorrhizasvampar. Kristin Lindström vid 

länsstyrelsen tog år 2010 emot grupp med mykologer vid reservatsskylten intill 

skogsvägen. Hon visade kopior av lantmäterikartan från 1762 över ”Halsta 

Godset” och berättade på engelska om forna lieslåttern på de stora rikkärren 

Boltjärnsmyran och Halsta Stormyran. De fina kalkbarrskogar vid Kullbäcken 

som vi inventerade benämndes 1762 ”Gran- och Tjelaskog”. Kalktallskogen i 

nuvarande reservat angavs som ”Furuskog på steril mark”. Översilade områden 

längs Markbäcken hette på kartan ”Storrönningen” eller ”Hedrönningen”. De var 

alltså röjda och slåttrade områden. Starrslåttern ute på myrvidderna var mest 

eftertraktad 1762. Att äga en rik myrslåtter ansågs vid den tiden värdefullare än 

att ha skog med ståtliga furor, ett synsätt som framkom bland annat vid 

avvittringarna. Länsstyrelsen inledde 2010 återigen slåtter på en del av rikkärret 

Halsta Stormyran. Kristin berättade även om planer på att bränna 

talldominerade områden. Skogarna i reservatet betades tidigare av kreatur från 

fäbodarna i området. Gamla döende enskelett är vanliga och vittnar om skogsbete 

i glesare skogar. 
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Livet förr på Kullens fäbod 

På sidan 221 i rapporten från Borgsjöveckan 2018 berättar Margita Sjöberg i byn 

Boltjärn om fäbodlivet förr och nu vid fäboden Kullbodarna som ligger nära 

Kullbäcken-Markbäckens reservat. Hon citerar sin svärfar Fredrik Olsson som 

skrivit om fäbodlivet i äldre tider i Borgsjö hembygdsförenings tidskrift. Fredrik 

mindes 1920-talet och allt jobb med ”hagastängning” (gärdesgårdar) som var 

nödvändigt för att hålla getter, hästar och kor på skogen.  

Numera har Margita och hennes make Mats Olsson får och hästar inne på den 

idylliska, välskötta fäbodvallen som inom parentes är Medelpads bästa lokal för 

sällsynta rödskivlingar Entoloma. Det brukar vara en höjdpunkt under 

svampveckor i Borgsjö att inta lunchfika vid fäbodstugorna på Kullen.  

Enorma häxringar med violgubbe 

Decenniers inventering av kärlväxter och svampar i Medelpad visar på en särskilt 

stor rikedom på sällsynta arter inom de frodiga kantzonerna vid skogsbäckar och 

skogsåar som inte får bli för smala.  

En jämförande studie visar att bara 4 meter breda skyddsbarriärer i snitt lämnas i 

Sverige. Motsvarande siffra i Finland är 15 meter enligt Lena Gustafsson som 

forskar om naturvård i skogen (Dagens Nyheter 20/1 2021). Närmast Kullbäcken 

tränger grundvatten fram och ger en frodig, fuktig naturmiljö. Här under gran 

och tall dominerar rikörter som blåsippa Hepatica nobilis, tibast Daphne 

mezereum och nordisk stormhatt Aconitum septentrionale. Bäckkanterna hyser 

även brända tallstubbar som vittnar om forna, hårda bränder ända fram till 

bäcken.  

Mest fascinerande är de enorma häxringarna med violgubbe Gomphus clavatus 

(VU) bland blåsippsblad och liljekonvalj Convallaria majalis. Violgubbens 

häxringar växer med 20 - 40 fruktkroppar i varje grupp och med ett avstånd på 

75–100 meter mellan grupperna. Totalt noterades år 2010 inte mindre än 7 

häxringar ovan och nedanför bron över Kullbäcken inom området som besöktes. 

Några av häxringarna var mer än 10 meter i diameter. Bibehållandet av en bred 

kantzon mot vattendrag i skogen är viktigt för den biologiska mångfalden och 

som skydd mot övergödning och skadliga ämnen vid avverkning. 

Bild 55: Bengt Larsson och 

Margita Sjöberg på Kullens 

fäbod. Foto: Håkan Sundin. 
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Bild 56: Karta från 1762 över ”Halsta Godset” som idag berör reservatet 

Kullbäcken-Markbäcken. Källa: Lantmäteriets karttjänst för historiska kartor. 
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Kantarelloida svampar i bäckkanterna 

I den frodiga, fuktiga kantzonen mot Kullbäcken har Jan-Olof och Håkan 

Lindström funnit förmodad kruskantarell Craterellus undulatus, en sydlig 

marksvamp. Kruskantarell noterades i liknande rik bäckmiljö under svenska 

mykologiveckan i Jokkmokk anno 2011. Matsvampen rödgul trumpetsvamp är 

vanlig längs bäcken. Kruskantarell, rödgul trumpetsvamp och violgubbe beskrivs 

med text och underbara akvareller i Bo Mossbergs och Olle Perssons mästerverk 

om ”Kantareller”. 

I samma bäcknära miljö växer ädelspindlingar bland annat gyllenspindling 

Cortinarius aureofulvus och blekspindling C. caesiostramineus s.lat. Här fanns 

även violspindling Cortinarius harcynicus, C. oulankaënsis, rosabandad 

spindling C. variegatus, rosa vaxskivling Hygrophorus persicolor och svart 

taggsvamp Phellodon niger. Under den europeiska svampveckan om 

spindelskivlingar 2016 kröp kända mykologer, bland annat Tor Erik Brandrud, 

omkring i bäckkanterna och samlade bland annat rara rödskivlingar Entoloma. 

Smultronkantarell 

Under inventeringen 2010 vid Kullbäcken-Markbäcken noterades 41 

spindelskivlingar i reservatets kalkbarrskogar. Smultronkantarell Aphroditeola 

olida och Hebeloma syrjense växer i den brandpräglade gamla tallskogen. 

Reservatet hyser även en värdefull vedfunga. Mykologer nerifrån Europa 

fascinerades av tjusiga lapptickor Amylocystis lapponica på grova granlågor i 

bäckmiljöerna. Mats Karström fann 1997 vedlavklubba Multiclavula mucida på 

grov algklädd asplåga över Kullbäcken.  

7.3.8 Brandpräglade tallnaturskogar vid reservatet Dysjöberget 

Fortsätter man skogsvägen förbi Kullens fäbod så når man reservatet Dysjöberget 

som är en starkt brandpräglad tallnaturskog med inslag av underbara lövbrännor. 

Bild 57: Brandpräglad lövbränna vid Dysjöberget. Foto: Bengt Larsson. 
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Många tallar är över 200 år gamla. Här finns även torrakor av tall och grova 

tallågor. Kalkhaltig diabas i berggrunden och jämtkalk i moränen ger en flora 

med rikörter som blåsippa Hepatica nobilis, tibast Daphe mezereum, tvåblad 

Listera ovata och underviol Viola mirabilis. Under Cortinariusveckan i Borgsjö 

2016 guidade Michael Krikorev och Per Sander till Dysjöberget. Håkan Sundin 

tog grupp till Dysjöberget under Borgsjöveckan 2018. Artlistor finns i 

rapporterna som visar på många kalkgynnade och sällsynta marksvampar bland 

annat guldkremla Russula aurea. 

7.3.9 Nornareservatet - Ensillre kalkbarrskog 

Rikskända nornareservatet i Borgsjö är ett kärt diskussionsämne bland svenska 

botanister och naturvårdare. Den kände naturvägledaren Anders Arnell initierade 

skydd av nornaskogen under sin tid på Länsstyrelsen i Härnösand. På sidan 30 i 

Johan Nitares och Naturvårdsverkets ”Åtgärdsprogram för kalktallskogar” finns 

bild och pedagogisk text om nornareservatet som exempel på en kalktallskog 

”med långt gången igenväxningssuccession” (granifiering) efter skogsbetets och 

brandens upphörande.  

Ensidiga monokulturer med gran i Medelpad drabbades hårt av stormarna 2011 

och 2013. Gran har stort vindfång och faller lätt omkull när tjälen inte längre 

binder marken i varmare klimat. Vindfällda granar i nornareservatet har skapat 

luckor där solljuset tränger ner till marken. Men få tänker på att nornaskogen 

förr var talldominerad samt formad av skogsbränder, betesbränning, och 

kolmilornas rök. Vandrar man i skogarna kring nornareservatet, Ensillrebodarna 

och Halmmyran så ser man här och var brända, grova tallhögstubbar som vittnar 

om forna blixtantända skogsbränder och om betesbränning kring fäboden 

Ensillrebodarna. 

Nornaskogen - hot spot för kärlväxter och marksvampar 

Reservatet Ensillre kalkbarrskog är finaste botaniska lokalen i Medelpad med 

förekomst av bland annat norna Calypso bulbosa, guckusko Cypripedium 

calceolus, lundbräsma Cardamine impatiens, finbräken Cystopteris montana, 

vårärt Lathyrus vernus och underviol Viola mirabilis. Ormbunken stor låsbräken 

Botrychium virginianum är funnen vid nornorna på en av sina två lokaler i 

Borgsjödalen.   

Vid midsommar visar sig under vissa år tre sällsynta murklor i nornans skog: 

klockmurkla Verpa conica, klotsporig murkla Gyromitra sphaerospora (VU) och 

långfotad murkla Gyromitra splendida (VU). Här finns även ettervitriska 

Lactifluus bertillonii, olivbrun kremla Russula olivobrunnea (VU), olivinriska 

Lactarius olivinus (NT) liksom tre spindelskivlingar som bara ses i de finaste 

skogarna på jämtkalken: Cortinarius bovinus, C. oulankaënsis och C. 

suboenochaelis. Dagens dominerande granskog på nornalokalen har ingen 

historisk motsvarighet. Nornorna växer i en gammal kolbotten. 

Landskapsbotanisten Rolf Lidberg brukade även lyfta fram att området 

”Vammen” söder om Europavägen har stora naturvärden. 
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Magisk midsommarnatt i nornans skog 

Det biologiska kulturarvet med betande kreatur från Ensillrebodarna har format 

nornaskogen. Brända stubbar vittnar om forna skogseldar. Nornareservatet är 

mycket populärt besöksobjekt med stor parkeringsficka intill väg E 14. En 

välkänd och perfekt drivein-lokal för naturvänner på väg mot Jämtland. Bästa 

tiden för besök är i början eller mitten av juni då guckusko och norna blommar 

samt långfotad murkla bildar fruktkroppar. Botanister i trakten tar nästan årligen 

emot orkidévänner söderifrån som en gång i livet med tårar i ögonen faller på knä 

inför anblicken av nornan. En ljus midsommarnatt guidade Bengt Larsson och 

Jan-Olof den skotske orkidévännen Mark Tully till de ännu blommande 

nornorna. När klockan passerat midnatt anslöt en Ångefamilj. Det blev en ljus, 

magisk midsommarnatt i nornans skog. 

Åtgärdsförslag: Naturvårdsbränning bör ske i nornareservatet. Fläckarna med 

norna (enda lokalen i Medelpad) bör skyddas mot branden genom 

vattenbegjutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 58: Trollfar beundrar nornan. Akvarell av Rolf Lidberg. 

Bild 59: Långfotad murkla växer 

på starkt nedbruten ved i 

norrländska hot spots bland 

annat med norna och 

bombmurkla. Foto: Bengt 

Larsson. 
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Violettrandad spindling - raritet vid Långsyna 

Väster om reservatet Ensillre kalkbarrskog finns en hot spot längs Lombäcken 

strax norr om europavägen. Bäckområdet är värt besök sommartid. Då blommar 

rikväxter som finbräken Cystopteris montana, underviol Viola mirabilis, olvon 

Viburnum opulus och trolldruva Actaea spicata. Ute längs kanten av ”långsyna” 

(lokalt namn för flygrakan på europavägen) blommar grupper med brudsporre 

Gymnadenia conopsea och skogsklocka Campanula cervicaria. Området kring 

bäcken är skyddat av Gunnar Selling vid Skogsstyrelsen.  Bland funna 

marksvampar: 

Cortinarius aureofulvus, gyllenspindling, VU 

Cortinarius phrygianus, frygisk spindling, NT 

Cortinarius pseudoglaucopus, violettrandad spindling, VU 

Hydnellum aurantiacum, orange taggsvamp, NT 

Hydnellum auratile, brandtaggsvamp, VU 

Hydnellum glaucopus, spricktaggsvamp, VU 

Tricholoma focale, kragmusseron 

Kommentar: Violettrandad spindling är en av Sveriges mest sällsynta 

knölfotade ädelspindlingar. Den tillhör kalktallsskogens ”svampadel” i Medelpad 

tillsammans med ruttaggsvamp Hydnellum illudens, rosaskivig vaxskivling 

Hygrophorus calophyllus och slät taggsvamp Sarcodon leucopus. Enligt Karl 

Soops bok ”Cortinarius in Sweden” kan hatten hos violettrandad spindling bli 17 

cm bred och fotknölen vara 5 cm bred. Bild och beskrivning finns på sidan 219 i 

Johan Nitares och Skogsstyrelsens bok ”Skyddsvärd Skog”. Flest svenska lokaler 

finns på Gotland och i Uppland. Den är uppförd som EN i norska rödlistan.  

Tor Erik Brandrud är specialist på ädelspindlingar och ordförande i norska 

rödlistekommittén för svampar som 2021 publicerade en ny rödlista över norska 

svampar. Han skriver i mejl 31 januari 2021 om Cortinarius pseudoglaucopus 

Bild 60: Violettrandad spindling. Foto: Magnus Andersson. 
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som på norska har det lustiga namnet lillaknollslörsopp: ”Danner mykorrhiza 

med gran og furu, i kalkbarskog, meget sjelden i sandfuruskog. Arten er overalt 

meget sjelden med små, mer eller mindre isolerte forekomster, med 

tyngdepunkter i dalstrøkene i Buskerud (kalkfuru(gran)skog på grunnfjell) og 

søndre Oppland (kalkområde), samt 1 lokalitet i Porsgrunn (kalk) og 1 lok. på 

Vestlandet, i Kaupanger (grunnfjell). I Sverige er arten mest knyttet til 

kalkområdene på Gotland, Kinnekulle ved Vänern, samt til Stockholm-Uppsala-

Gävle-området, der den oppter både i kalkgranskog og kalkfuruskog, i Dalarne 

også i kalkrik sandfuruskog. Arten har en vid utbredelse i kalkgranskog og 

kalkedelgranskog i montane deler av Mellom-Europa, sørøst til Kaukasus. 

Arten er bare kjent fra Europa. Vurdering: Det er 16 kjente lokaliteter i Norge. 

Kalkbarskog er godt soppkartlagt, men arten er forholdsvis lite kjent, og 

vurderes som middels godt ettersøkt, med moderate mørketall. Det virkelige 

(totale) antallet lokaliteter anslås til 110. Konklusjon: Lillaknollslørsopp 

Cortinarius pseudoglaucopus er vurdert som sterkt truet EN, fordi arten har 

liten populasjonsstørrelse, kombinert med små, isolerte og fragmenterte 

delpopulasjoner, og pågående tilbakegang.” 

Spännande diskussion i fält om naturvård i kalkbarrskog 

Under Borgsjöveckan 2003 ordnades en särskild naturvårdsexkursion till 

kalkbarrskogen mellan reservaten Ensillre kalkbarrskog och Halmmyran. Den 

driftige skogskonsulenten Gunnar Selling ledde exkursionen. Med på 

exkursionen var bland annat Hjalmar Croneborg och Anders Dahlberg från 

Artdatabanken, landskapsbotanisten Håkan Lindström, Johan Nitare från 

Skogsstyrelsen och Per Simonsson från SCA.  

Verktyg för skydd av skog 

Gunnar Selling berättade om hur han skyddat många skogsområden med 

kalkväxter och kalksvampar i Ångetrakten genom att tillskapa biotopskydd eller 

naturvårdsavtal. Ett smidigt och utmärkt sätt att skydda hot spots för bland annat 

kryptogamer. Lokalen för den sällsynta Borgsjömusseronen Tricholoma 

borgsjoense är exempel på biotopskydd liksom Lombäcksheden. Finessen med 

naturvårdsavtal var enligt Gunnar Selling att kostnaden per hektar bara blir 

ungefär en femtedel vad biotopskydd kostar. Orsaken är att skog med 

naturvårdsavtal plockhuggs med några decenniers mellanrum vilket ger en 

virkesintäkt. En viktig sak för naturvården är att marken aldrig blir kal. Selling 

lyfte även i diskussionen fram att en naturlig, flerskiktad skog tillskapas genom 

naturvårdsavtal med både unga, medelålders och äldre träd. Likåldriga skogar 

blir olikåldriga. Diskussionen blev livlig och sakkunnig med funderingar om att 

skötseln i vissa områden borde anpassas från beståndstyp till beståndstyp. En 

sådan detaljeringsgrad i skötseln kräver dock engagerade och väl utbildade 

skogsanställda inom Skogsstyrelse, bolag och skogsägareföreningar. Någon form 

av hyggesfritt skogsbruk i lämpliga områden var ämne som även berördes den 

där höstdagen 2003 i Borgsjöskogen. Men alla var överens om att aktiv naturvård 

även behövs i områden med hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfria metoder börjar nu 

användas i tätortsnära skogar men även av skogsägare som är särskilt 

intresserade av mångbruk i skogen. Idag år 2022 är Skogsstyrelsens anslag till 

biotopskydd och naturvårdsavtal (naturens pärlor) lågt i jämförelse med behovet.  
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Bild 61: Inför naturvårdsexkursion i kalkbarrskog, Borgsjö 

2003. Från vänster Håkan Lindström, Tor Erik Brandrud, 

Hjalmar Croneborg, Anders Dahlberg, Johan Nitare. Foto: 

Leif Stridvall. 
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8 Kalkbarrskogar/kalktallskogar i Jämtland  

De flesta kärlväxter och marksvampar som redovisas i rapporten finns även i 

kalkbarrskogar i Jämtland och Ångermanland. Vissa starkt kalkkrävande arter 

finns dock enbart på silurplattan i centrala Jämtland. Liknande områden med 

kalksten finns på norska sidan, bland annat kring Steinkjer vid 

Trondheimsfjorden. På försommaren brukar botanister i Medelpad besöka den 

fascinerande kalktuffskogen vid Fillstabäcken när orkidén flugblomster Ophrys 

insectifera blommar och skogen pryds av oväntad spindling Cortinarius 

inexpectatus. Rolf Lidberg målade fin akvarell av flugblomster vid Fillstabäcken. 

Under de botaniska svampveckorna i Borgsjö så sker ofta besök på Andersön vid 

Storsjön, en verklig hot spot för kalktallskogens arter. Men här kan vi även se en 

tilltagande igenväxning med bland annat enbuskar. Vi besöker ibland Europas 

största kalkblekefält vid Tysjöarna med tusentals plantor av guckusko 

Cypripedium calceolus och en spännande markfunga med bland annat sällsynta 

ädelspindlingar. Under Borgsjöveckan 2010 guidade Hjördis Lundmark och 

Bengt Petterson minibussar med mykologer till guckuskomarkerna kring 

Vackermyran i Hammerdal socken. Länsstyrelsen i Jämtland har under 2019–

2020 inventerat kalkbarrskogar i Jämtland. Planer finns på reservatsbildning av 

de mest värdefulla objekten.  

Unik kompetens om kalkbarrskogar  

Magnus Andersson från Hudiksvall är skicklig botanist, mykolog och 

professionell inventerare. Han har deltagit i botaniska svampveckor i Borgsjö och 

Timrå samt inventerat marksvampar i kalkbarrskogar i Jämtland och Gävleborg. 

Karin Kellström, Lars Lundberg och Östersunds Mykologiska Förening har 

dokumenterat marksvampar i Jämtlands kalkbarrskogar.  
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9 Kalkbarrskogar/kalktallskogar i Ångermanland 

Jan W Mascher beskriver i Ångermanlands Flora 1990 förekomster av kalkrika 

bergarter och jordar. De västra socknarna är påverkade av jämtkalk liksom västra 

delarna av Medelpad. Stora områden med sandtallhedar finns i Junsele socken. 

Viksmon mittemot pensionärhemmet i Graninge påminner om Lombäcksheden 

men är nog inte lika kalkrik. Hans Marklund, Stig Norell och Härnösands 

Svampklubb har dokumenterat marksvampar i barrskogar på diabas och skalgrus 

vid Häggdånger, Härnösand och Höga Kusten. Under mykologiveckan i Timrå 

2014 besöktes flera toppobjekt på diabasmark i Häggdånger och Stigsjö socknar 

med fynd av bland annat jämtlandsspindling Cortinarius pini (VU), C. blattoi, 

violettrandad spindling C. pseudoglaucopus (VU), äggspindling C. meinhardii 

(NT), lilafotad fingersvamp Ramaria fennica (EN), guldfingersvamp Ramaria 

lutea och citronfingersvamp Ramaria schildii (VU).  Tomas Rydkvist visade 

brända sandtallskogar på stora inlandsdynfält vid Hornsjömon i Viksjö socken. 

Magnus Andersson guidade till gamla tallskogar på sandfält inom SCA 

Sörgraninge mångfaldspark med bland annat goliatmusseron Tricholoma 

matsutake och jättemusseron T. colossus.  
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10 Förslag till topp tio lista över mest värdefulla 
kalktallskogar/kalkbarrskogar i Medelpad 

Medelpads kalktallskogar/kalkbarrskogar präglas västerut av diabas i berg-

grunden och av kalk i moränen som inlandsisen förde ner från kalkplattan i 

centrala Jämtland. Särskilt kalkrika jordar finns inom Borgsjö rikområde. Fläckar 

med kalkrika barrskogar finns vid kusten på diabas, skalgrus, alnökalksten och 

bottenhavskalk. Rapporten beskriver 31 områden/lokaler som har lite olika 

artsammansättning och naturvärden.  

Till sist ska ändå göras ett försök att lyfta de tio mest värdefulla kalktallskogarna/ 

kalkbarrskogarna i Medelpad: 

1. Lombäcksheden och sandfälten längs Harrån västerut mot Jämtgaveln 

2. Halmmyran - Ensillre kalkbarrskog - Vammen 

3. Skarpbäcken och Granbodatriangelns rikområde 

4. Kullbäcken - Markbäcken med närliggande biotopskydd vid vägkorsningen 

5. Lastlavaberget - Åssjöberget på alnökalksten 

6. Björkvik - södra Njurundakustens kalkpåverkade kusttallskogar 

7. De kalkpåverkade sydväxtbergen Getberget, Rankleven och Siljeberget 

8. Jämtgavelns brandpräglade tallnaturskogar 

9. Kalkpåverkade älvnära områden längs Indalsälven vid främst Långliden och 

Sillre 

10. Taggsvampsskogen i Flata, Sättna 

Listan toppas av Lombäcksheden där marksvampar inventerats under många 

botaniska svampveckor. Efter skogsbrandens och skogsbetets upphörande har 

inslaget av gran på sandhedarna längs Harrån ökat för varje decennium. Positivt 

är att naturvärdsbränning anges i skötselplanen för delar av nybildade Harråns 

naturreservat. Positivt är även möjligheten till renbete eftersom samebyar har 

renhjordar vintertid i västra Medelpad. Harråns och Lombäckshedens kultur- och 

naturvärden borde framöver kunna lyftas fram för den starkt ökande pilgrims-

turismen som passerar över sandhedarna.  

Områdena 2–4 utgörs av friska till fuktiga, mullrika marker med bland annat 

inslag av orkidéer som guckusko. Dessa områden, bland annat botaniska 

toppobjektet Ensillre kalkbarrskog, innehåller kalkbarrskogar i en långt gången 

igenväxningssuccession. Här bör borttagning ske av gran så att tallen gynnas.  

Lastlavaberget och Åssjöberget (5) är exempel på kalkbarrskogar inom 

alnövulkanismens kalkstensområde. Under senaste åren har den speciella och 
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unika naturen på alnökalken börjat uppmärksammas alltmer bland annat vid 

filmat alnöseminarium i november 2021. Behov finns av skyddsinsatser och 

ytterligare inventeringar av skyddsvärda kalkbarrskogar på alnökalken.  

Område 6 (Björkvik) är exempel på sanddynsfält vid havet med inslag av skalgrus 

och även påverkan av bottenhavskalk.  

De branta, varma sydväxtbergen med inslag av kalkmark (7) är speciella för 

Medelpad och Ångermanland och typiska brandbiotoper där lövskog och tall 

fordom dominerat. Positivt är att Länsstyrelsen och andra aktörer börjat ta bort 

gran i de finaste sydsluttningarna bland annat vid Siljeberget och Vattjomåsen. 

Jämtgaveln (8) med sina starkt brandpräglade tallskogar hyser stora och sociala 

värden för friluftsliv och vandringsturism. Den dramatiska älvdalsnaturen i 

västra Liden (9) är starkt påverkad av jämtkalk med märkliga förekomster av 

guckusko och bombmurkla i raviner och slänter mot älven som ansluter till 

liknande områden i Ragunda socken.  

Taggsvampsskogen vid Flata i Sättna socken (10) är exempel på en tidigare betad 

bondskog på grusigt, rikt underlag som hyser en märklig ansamling av sällsynta 

taggsvampar. 
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11 Kartor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljkartor: 

Lista av lokaler 1-31 
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Lista över beskrivna lokaler, numrering enligt kartorna: 

1 Helvetesbrännan 

2 Dysjöberget 

3 Granbodåsen 

4 Lombäcksheden 

5 Kullbäcken-Markbäcken 

6 öster Bodåsen 

7 Granboda-Skarpbäcken 

8 Ensillre 

9 Halmmyran 

10 Balbodbäcken 

11 Jämtgaveln 

12 Bergåsen 

13 Alby kyrkogård 

14 Erikslund Västanå 

15 Rankleven 

16 Södra Sillre 

17 Getberget 

18 Backetjärn 

19 Sönnasjöbergen 

20 Vattjomåsen 

21 Siljeberget 

22 Flata 

23 Stordalen 

24 Vivstaheden 

25 Berglund kyrkogård 

26 Lastlavaberget 

27 Alnö kyrka 

28 Åssjöberget 

29 Backmyra 

30 Bergafjärden 

31 Björköviken 
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