Abmoberget
Text: Patrik Nygren förutom avsnitt 6.6 och 6.7 som skrivits av Lill Eilertsen.
Foto: Patrik Nygren, Lill Eilertssen och Benjamin Forsmark.

Anders Hellström, Umeå, provborrar en jättetall på Abmoberget som visade sig
vara 370 år gammal. Foto: Benjamin Forsmark
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1. Sammanfattning:
Abmoberget är ett stort bergsmassiv i inlandet, beläget mellan samhällena Blattnicksele och
Sorsele i Västerbotten. Från Abmoträsket i norr t.o.m. Lillberget i söder finns ett hela 1896 hektar
stort område med naturskog med inslag av myr, små tjärnar och subalpin terräng. Området börjar
350 meter över havet och Abmobergets topp ligger på 668 meters höjd. Både väster, öster och söder
om det avgränsade området är mycket stora arealer kalhuggna, och nya hyggen planeras fortfarande
av markägaren Sveaskog.
Områdets skogar är opåverkade av modernt skogsbruk och delar av området är att betrakta som
urskog. Många gamla träd förekommer och den äldsta tallen som provborrats var 420 år och den
äldsta granen 497 år! I de bördigaste delarna förekommer många jättegranar som mäter uppemot 70
cm i diameter i brösthöjd!
Hela 29 st olika rödlistade arter (d.v.s. arter som hotas eller missgynnas av skogsbruk) förekommer i
området, bl.a. rika förekomster av hotade arter som doftticka och gräddporing. Både kungsörn,
lavskrika och tretåig hackspett, samtliga rödlistade, häckar i området.
Abmobergets vildmark saknar skogsbilvägar och innehåller flera olika skogstyper, från högproduktiva
skogar till subalpin skog, plus myrar, bäckar och skogstjärnar. Detta område är att betrakta som en
av de allra sista stora sammanhängande vildmarkerna som finns kvar i Västerbotten nedanför
fjällskogarna. I södra delen ingår en mindre areal med ungskogar.
Bedömning: Mycket höga naturvärden, Klass 11. Bör skyddas som naturreservat.
Inventering: Patrik Nygren och Urban Brännlund (totalt 8 dagar 2013-2015) samt deltagare i
Naturskyddsföreningens skogskurs 2015.
Tjärnmyran på Abmoberget. Foto: Benjamin Forsmark
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Se bilaga 7.2 för Naturskyddsföreningens kriterier för naturvärdesbedömning
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2. Artfynd i området: (R = Rödlistad enligt Artdatabanken, S = Signalart enligt Skogsstyrelsen).
29 rödlistade arter, 39 signalarter.
Rosenticka (R, S, många fynd), lappticka (R, S, flera fynd), lakritsmusseron (R, S), blodticka (R, S),
tallticka (R, S), rynkskinn (R, S), granticka (R, S, allmän), ullticka (R, S), kötticka (R, S),
gammelgransskål (R, S, allmän!), stjärntagging (R, S), knottrig blåslav (R, S), koralltaggsvamp (R, S),
doftskinn (R, S), harticka (R, S), stor aspticka (R, S), skrovellav (R, S), lunglav (R, S, fertil, på sälg, asp,
björk och gran!), doftticka (R, S, många fynd!), gränsticka (R, S, många fynd), fläckporing (R, S, några
fynd), nordtagging (R, S), gräddporing (R, S, allmän!), garnlav (R, S, riklig & fertil), dvärgbägarlav (R,
S), kungsörn (R, häckning 2015), lavskrika (R), tretåig hackspett (R, hackspår), Rynkiga gelélavar (R, S,
troligen stiftgelélav), trådticka (S), dropptaggsvamp (S), nordisk stormhatt (S), korallblylav (S),
spindelblomster (S), torta (S), knärot (S), skinnlav (S), bårdlav (S), stuplav (S), luddlav (S), skuggblåslav
(S), vedticka (S), vitmosslav (S), björkeldticka* och silkesporing (signalart i Finland).
*=signalart enligt Anders Delin

Lappticka är en av många rödlistade arter i Abmobergets naturskog. Foto: P. Nygren
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Koralltaggsvamp och blodticka är ytterligare exempel på rödlistade arter i Abmobergets naturskog.
Foto: P. Nygren
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3. Kartor:
3.1. Storområdet på 1896 ha avgränsat med grön linje. Avverkade skogar är brunfärgade.

3.2. Storområdet där Sveaskogs nyckelbiotoper är markerade med lila färg. På privat mark är
naturvårdsavtal markerade med blågrön färg och objekt med naturvärden = ljusgrönt.
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3.3. Avverkningshotade områden i södra delen, område 6.6 och 6.7, avgränsade med grön
linje. Avverkningsanmälningar är rödmarkerade.

3.4. Översiktskarta med närmaste tätorterna Sorsele och Blattnicksele.
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4. Status och hot:
Delar av området är idag klassat som nyckelbiotop av Sveaskog men många av de finaste och äldsta
naturskogarna är oklassade. En liten del är skyddad som naturvårdsavtal.
OBS: I den sydöstra delen är två områden avverkningsanmälda och delvis underröjda 2015!
Naturskyddsföreningen anser att dessa hotade områden är viktiga för området som helhet och här
finna flera rödlistade arter, bl.a. lunglav på björk och gran!
Se avsnitt 6.6 och 6.7 för beskrivning av naturvärdena i dessa områden.

5. Historik.
En stor del av områdets skogar har spår av bränder. De förefaller som om en stor brand inträffade för
kanske 150-160 år sedan eftersom träd äldre än 150 år främst förekommer i fuktiga partier, t.ex.
längs bäckar, på myrar och i sumpskogar. Dessutom förekommer 300-400 åriga tallöverståndare med
brandljud här och var, sparsamt i brännor och granskogarna, bitvis mer allmänt i tallskogarna. Hela
området är naturligt föryngrat och saknar spår av modernt skogsbruk.
I de lägre delarna kan man bitvis finna en del stubbar från vedhuggning av björk samt kapade lågor
som lämnats kvar. Dessutom har enstaka linjer huggits upp. Mycket gamla, mosstäckta stubbar från
plockhuggning förekommer men i den subalpina skogen och i en del av grannaturskogarna saknas
även sådana stubbar.
Brandljud är påträffade på både björk, gran, tall och asp i området, och många av dem återfinns på
träd yngre än 150 år vilket indikerar ytterligare en brand, troligen lågintensiv, efter den stora
beståndsdanande branden för 150-160 år sedan.

6. Beskrivning av skogstyper i området:
6.1. Grannaturskog
På flera ställen på berget, i samband med rörligt markvatten i fuktiga svackor, förekommer orörd
grannaturskog, ofta på produktiv mark. Grova granar som är ca 250 år gamla förekommer allmänt i
många av dessa områden! I de bördigaste grannaturskogarna förekommer många jättegranar som
mäter 60 – 70 cm i diameter i brösthöjd! De grannaturskogar som växer på hög höjd är naturligt glesa
men med gott om rotgrova träd och död ved.
Många granar har provborrats, några var ihåliga men på flera träd kunde åldern beräknas. Samtliga
dessa träd var över 230 år och den äldsta hela 497 år! Granarna är draperade i fertil garnlav (R, S)och
på marken ligger grova lågor i samtliga nedbrytningsstadier allmänt utspridda. I enstaka områden
förekommer även några grova urgamla tallar med brandljud. Några exempel på fina grannaturskogar
är längs biflödet till fäbodbäcken, öster om Granberget samt i höjdlägen på centrala delen av berget
och i en svacka på Granbergets västbrant.
Exempel på rödlistade arter: Rosenticka (R, S), lappticka (R, S), gränsticka (R, S) och gammelgransskål
(R, S).
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Abmobergets grannaturskog innehåller jättegranar, både levande och döda. Foto: P.Nygren
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Ovan:
Abmobergets grannaturskog
innehåller jättegranar, både levande
och döda.
Foto: P.Nygren

Till vänster:
Denna gran åldersbestämdes till
hela 497 år!
Foto: P.Nygren
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Urgamla granar som är helt draperade i fertil garnlav är en vanlig syn i Abmobergets
grannaturskogar! Foto: P.Nygren

10

6.2. Lövrik bränna
Den vanligaste skogstypen på berget är lövrika brännor där de dominerande träden är uppemot ca
150 år gamla och utgörs av gran, björk, asp, sälg samt grova, spärrgreniga tallar som kan vara
uppemot 60 cm i diameter i brösthöjd! En provborrad tall hade 149 årsringar. Bitvis förekommer
gamla sälgar och aspar allmänt, de äldsta asparna är ihåliga och troligen uppemot 200 år gamla. De
grövsta asparna är ca 60-70 cm i diameter. Enstaka sälgar är uppemot 60 cm men de flesta är
tämligen klenstammiga trots hög ålder. De grövsta granarna ca 50 – 55 cm. Boniteten varierar stort
mellan högproduktiva partier och lågproduktiva med berg i dagen. Bitvis är terrängen brant och
blockrik. Delar av brännan är grandominerade med ganska litet lövinslag och gott om garnlav.
I små fuktsvackor samt längs en del bäckar finns 200-250 åriga granar draperade i garnlav (R, S).
Bitvis förekommer enstaka 300-400 år gamla tallöverståndare med minst två brandljud. Två
provborrade tallar var 300 respektive 370 år gamla. Enstaka av dessa överståndare är mycket grova!
Brandljud har även påträffats på gamla stubbar och gamla tallågor samt i aspar, granar och björkar.
På marken ligger lågor från ca 30 års självgallring glest-allmänt utspridda. Dessutom förekommer
även urgamla, grova, kolade lågor av tall här och där.
Skogen är genomgående orörd i modern tid. I små delar på de lägre nivåerna över havet finns spår av
vedhuggning, plockhuggning samt kapning av vindfällen. De flesta kapade vindfällen har dock
lämnats kvar.
Exempel på rödlistade arter: lunglav (R, S), dofticka (R, S), skrovellav (R, S), stjärntagging (R, S), stor
aspticka (R, S) och koralltaggsvamp (R, S).

Doftticka förekommer på många
gamla sälgar i området.
Foto: P. Nygren
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Brännorna innehåller många gamla aspar. Foto: P. Nygren
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De grövsta sälgarna når imponerande dimensioner. Foto: P. Nygren

13

6.3. Sumpskog på myr
På eller i anslutning till myrar förekommer glesa barrnaturskogar, lågproduktiva eller impediment,
med spridda 250-300+ år gamla granar och tallar. Den döda veden är huvudsakligen klen men
enstaka grova tallar och grova lågor förekommer och bitvis finns det många torrakor.
Exempel på rödlistade arter: gammelgransskål (R, S) och knottrig blåslav (R, S).

I anslutning till myrarna växer lågproduktiv barrskog med mycket gamla träd. Foto: P. Nygren
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6.4. Tallskogar
På blockrika marker i norra delen växer produktiv-lågproduktiv, flerskiktad tallskog på kuperad mark
med gott om stora stenblock. Ca 150 år gamla tallar dominerar, med bitvis inslag av 250-300 åriga
träd med brandljud. De äldsta tallarna är över 400 år gamla men ofta klenstammiga. Flera tallar som
har över 300 årsringar har provborrats och de två äldsta var 404 och 420 år gamla! Det finns bitvis
ganska gott om lavbrunnar samt utspridda kolade gamla tallågor plus en del gamla torrakor. De
finaste partierna i norra delen är genuin tallnaturskog.
Exempel på de rödlistade arter som vi hittat är: gräddporing (R, S), fläckporing (R, S), tallticka (R, S)
och lakritsmusseron (R, S).
De allra finaste tallnaturskogarna inom avgränsningen är två områden som Sveaskog själva klassat
som nyckelbiotoper, dels norr om Lappfäboden (tallnaturskog på blockrik mark med 300-400 år
gamla träd), dels SO Tjärnmyran uppe på Granberget i storområdets södra del. Dessa sistnämnda
områden är dock endast översiktligt inventerade genom några stickprover men håller mycket hög
klass vad gäller ålder och orördhet.

De äldsta tallarna
på Abmoberget är
över 400 år gamla
med karaktäristiskt
stora, platta
barkplåtar och
grova, förvridna
grenar.
Foto: P. Nygren
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Ovan. Tallnaturskog vid Tjärnmyran på Granberget. Foto: Benjamin Forsmark.
Nedan. Grova, gamla tallågor är vanligt förekommande i tallskogarna på berget och är växtplats för
rödlistade arter som fläckporing. Foto: P. Nygren

16

Ovan. Tallnaturskog på Abmoberget. Nedan. Rödlistade vita poringar växer ofta under eller tom inuti
gamla tallågor. Foto: P. Nygren
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6.5. Subalpin skog
På bergets högsta delar växer subalpin skog som också är uppkommen efter senaste branden. Skogen
är mycket gles och lågvuxen med krypgranar, täta grankloner, enbuskar, bukettbjörkar och sparsam
förekomst av grovkvistiga, lågvuxna tallar. Död ved förekommer mycket sparsamt trots att spår av
skogsbruk saknas helt. Bitvis finns stora trädlösa hällmarker med stora stenblock. På Abmobergets
högsta topp finns stora kala ytor med fjällhed med enstaka träd och stora stenblock. Skogen är
väldigt gles och träden max några meter höga. I övre delarna av östbranten är skogen dominerad av
lågvuxen björk som ger karaktär av fjällbjörkskog. Den subalpina skogen är att betrakta som
impediment och hyser få rödlistade arter jämfört med områdets mer produktiva skogstyper.

Gles, subalpin skog på
Abmobergets högsta
delar ca 700m över
havet. Foto: P. Nygren
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6.6. Avverkningshotad skog i sydöstra delen: (OBS: Beskrivs mer ingående än övriga
skogstyper)
En flerskiktad grandominerad gammelskog med träd i alla åldrar och inslag av lövträd och tall.
Skogen är troligen aldrig kalavverkad. Tyvärr så har området nyligen underröjts och är även
avverkningsanmält! Spår efter tidigare plockhuggning med stubbar i olika nedbrytningsstadier
fanns glest utspritt i hela området (mest i den sydöstra delen). Det finns gott om hänglavar och
enstaka träd är draperade. Några träd är draperade garnlav. Många av granarna uppvisar
tecken på att vara över 200 år med grov bark och nedåtväxande grenar som slingrar sig runt
stammen, det finns också en hel del tallöverståndare som ser ut att vara riktigt gamla. Några av
sälgarna och asparna är också riktigt gamla. I vissa partier finns högre inslag av lövträd och
enstaka gamla sälgar och aspar finns utspridda i hela området. Lågor i olika nedbrytningsstadier
finns glest utspridda, mer i enstaka partier. Markvegetationen domineras av blåbärsris och
partier med örtrikare vegetation. Mindre myrar och sumpiga blötområden finns insprängda i
området och mitt i området i nordväst-sydostlig riktning sträcker sig en långsmal myr.
Artfynd: 8 rödlistade arter, 11 signalarter.
Doftticka (R, S), gammelgransskål (R, S), rosenticka (R, S), stor aspticka (R, S), garnlav (R, S), ullticka
(R, S), lunglav (R, S, med apothecier samt på sälg, asp, björk och gran!), granticka (R, S), stuplav (S),
björkeldticka*, korallblylav (S) och bårdlav (S).
Bedömning: Området har höga naturvärden och är viktigt för helheten av Abmobergets storområde.

Urgammal, ihålig asp, växtplats för den rödlistade tickan stor aspticka. Foto. Lill Eilertssen
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6.7. Avverkningshotad skog i södra delen: (OBS: Beskrivs mer ingående än övriga skogstyper)
Gammal flerskiktad lövrik granskog med inslag av tall och enstaka tallöverståndare.
Avverkningsanmält men ej underröjt ännu. Möjligen yngre medelålder här pga att de yngsta träden
stod kvar. Även här förekommer en del riktigt gamla granar, dock kanske inte lika många som i
område 6.6. Hänglavar fanns gott om och enstaka träd var draperade, även några som var draperade
med garnlav. Från myren i väst gick det ett stråk med rinnande markvatten och flertalet små
meandrande bäckar som genom åren förändrat riktning så att det fanns spår efter gamla
rännilar. Lågor förekom glest utspridda, men de flesta är grova och i olika nedbrytningsstadier, tyvärr
för tunga för att vända så vi missade säkert flertalet arter där. Vegetationen var till största delen
örtrik, annars blåbärsris. Inga spår efter nyare ingrepp, men en del gamla murkna och mosstäckta
stubbar.
Artfynd: Gammelgransskål (R, S), rosenticka (R, S), garnlav (R, S) och granticka (R, S).

Bedömning: Området har höga naturvärden och är viktigt för helheten av Abmobergets storområde.

En av områdets
urgamla granar med
karaktäristiskt grov
bark och slokande,
krokiga och förvridna
grenar.
Foto. Lill Eilertssen
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7. Bilagor:
7.1. Shapefiler med avgränsning
7.2. Naturskyddsföreningens kriterier för naturvärdesbedömning
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