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Förord
Undertecknad fick 2013 i uppdrag att skriva en förvaltningsplan för Enaforsholm fjällgård.
Förvaltningsplanen har formats i två steg: först en plan, som beskriver den överordnade
målsättningen med förvaltningen av egendomen och sedan en uppföljande del med en
detaljerad skötselplan, som följer upp de överordnade principerna. Det är många, som
med sin expertis har bidragit till arbetet med förvaltningsplanen och jag riktar ett stort
tack till dem alla! Min förhoppning är, att förvaltningsplanen ska leda till att man i större
grad ser de stora utvecklingsmöjligheterna för verksamheten, som ligger i landskapet på
Enaforsholm! Jag hoppas också, att den ska leda till en mer ”helhetlig” förvaltningen av
Enaforsholm fjällgård, så att egendomen kan vidareutvecklas i Bergstens anda och locka
många nya besökare!

Nøtterøy mars 2015
Ann Norderhaug

_______________________

Denna version godkändes av kollegiet 2015 med några smärre ändringar och är nu
kompletterad med kartor över skötselområdena.
Nøtterøy augusti 2016
Ann Norderhaug
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Fig. 1. Enaforsholm 1912. Kolorerat fotografi i tidningen Julstämning 1914.

Inledning
Fjällegendomen Enaforsholm i Västjämtland (Handöl 1:22, 1:25 och 2:19; Fig. 1) är en
donation till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien av grosshandlare Alexander
Wilhelm Bergsten. Akademien var i Bergstens testamente från 1922 gjord till
universalarvinge och ärvde vid hans död 1937 både hans stora förmögenhet och
Enaforsholm.
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Bergsten hade kommit till Jämtland som ”luftgäst”, dvs. för att han hade ordinerats att
vistas i den hälsosamma och stärkande fjälluften. Han vistades först i Storlien, men köpte
1908 Enaforsholm fjällgård. Här tillbringade han sedan varje sommar, från midsommar till
början av september, ända till 1935. Han var både friluftsmålare, fotograf och jägare, men
använde också mycket tid till att utveckla Enaforsholm. Fjällgården kom att betyda
mycket för Bergsten och han använde stora resurser på att bygga om och färdigställa
byggnaderna (Edling 2013). I likhet med flera andra av den tidens ”grosshandlarturister”,
som liksom han hade köpt fjällegendomar, utvecklade han också jordbruksdriften på
gården. Hans husföreståndarinna Maria Lindström, som skulle biträda advokaten vid
verkställandet av testamentet och som var den som uttolkade donatorns intentioner,
skrev bl.a. till akademien att det var donatorns önskan att ”i en framtid … försök bör göras
för att inrätta en mönstergård eller s.k. försöksanstalt…” (Antonson 2013).
De yttersta grunderna för att Bergsten donerade Enaforsholm och sin förmögenhet till
akademien är inte helt klara. Hans stora intresse för jordbruk, djur och natur kan ha varit
en orsak, en annan att han ville hjälpa en organisation, som på samma sätt som han själv,
arbetade ”i skymundan”. Oavsett vilket tycks han ha varit övertygad om att Kungl.
Lantbruksakademien inte skulle svika hans förtroende, utan verka för jordbrukets bästa i
enlighet med hans visioner (Malmström 1955, Edling 2010 och 2013). Svenska
läkarsällskapet skulle enligt Bergstens testamente få disponera hans jaktvilla på
Enaforsholm som vilohem, men tackade nej till detta, för att de tyckte att det årliga
anslaget från donationen till underhåll av fastigheten var för litet. Akademien fick då
ansvaret för hela gården och Maria Lindström underströk att den skulle ”bevaras i samma
skick och anda som då han själv benyttade den” (Antonson 2013, Edling 2013).

Landskapets historia
Människan kom tidigt till Jämtland. De äldsta spåren efter människor i Västjämtland är
från stenåldern ca. 6500 år f.Kr. Flera boplatser från denna tid har hittats bl.a. vid Ånnsjön
(Heinerud 1999, Heinerud & Olsson 2000). Från bronsåldern (1700–500 f.Kr.) finns det få
fynd i Västjämtland, men från järnåldern (500 f.Kr.–700 e.Kr.) har man god dokumentation på att odlingen spridit sig. Arkeologiska fynd från vikingatiden (700–1000 e.Kr.) har
påträffats bl.a. vid Dalsvallen vid Storulvån (Antonson 2013). Under första delen av
medeltiden (1000–1500 e.Kr.) uppkom en kraftig tillväxt av fasta jordbruksbosättningar,
också i Västjämtland. Vid Ånnsjön låg då tre gårdar (Antonson 2004). Digerdöden vid
mitten av 1300-talet, flera efterföljande pestutbrott samt kanske också sämre klimat,
ledde emellertid till att många gårdar lades öde (ödesbölen) och det var först på 1500talet som en återhämtning började. I Jämtland hämmades emellertid bebyggelseutvecklingen av flera krig mellan Sverige och Norge/Danmark från 1500-talet till 1700talet (Antonson 2013). Men när krigen äntligen tog slut, ökade befolkningen och antalet
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gårdar. Från slutet av 1700-talet etablerades det också många nybyggen, först och främst
på de stora ödemarkerna, som kronan ägde.
Från och med 1700-talet finns det god kunskap om Jämtlands gårdar och landskap, tack
vare noggrann kartering. Gårdarna i Jämtland låg spridda en och en eller två och två.
Inägorna var inhägnade (ringhägnad) och man odlade först och främst korn (tvåsäde).
Svedjebruk förekom. Prästen Burman skrev i slutet av 1700-talet att man också brände
skogen för att bli av med mossa (Jämtlands läns fornskriftsällskap 1930). Detta gjordes
antagligen, på samma sätt som på flera andra ställen (Zackrisson 1976, Bele &
Norderhaug 2013), för att förbättra utmarksbetet. Myrarna utnyttjades, särskilt av
nybyggarna, till slåtter. Fäbodbruket var fullt utvecklat och många gårdar hade flera
fäbodar (sommarfäbod, höstfäbod). Både kor, får, getter och någon häst vistades på
fäbodarna från mitten av juni till slutet av september. Då togs de hem och fick beta på
inägorna en period. Runt Enaforsholm fanns det sju fäbodar: Enaforsvallen, Härvallarna,
Snasahögvallen, Brattåsvallen, Oppdalsvallen, Grubbvallen och Rensjövallen – landskapet
runt Enaforsholm på denna tid måste ha varit betespräglat.
Under 1800-talet ökade befolkningen starkt och gårdarna delades i flera gårdar.
Jordbruket reformerades och åkrarna dikades och röjdes för sten. Myrar dikades ut och
åkerarealen växte. I slutet av 1800-talet började man med växelbruk och 1913 var
Jämtland det län som odlade mest vall på åkermark. Antalet kreatur ökade (Antonson
2013). Husdjurshållning och mejeriproduktion blev ryggraden i det jämtländska
jordbruket (Rolén 1990). Fäbodbruket var utbrett och upphörde inte förrän under första
hälften av 1900-talet. Det var antagligen orsaken till att det också fanns mycket getter i
Jämtland (Antonson 2013).
Jordbruket betydde länge mycket för Jämtlands försörjning. I mitten av 1900-talet
minskade emellertid andelen får och svin drastiskt och från 1950 började hästarna
ersättas av traktorer. Mellan 1961 och 1981 minskade också antal kor från 31 000 till
17 000. Många gårdar slutade hålla djur och flera gårdar har efterhand också lagts ned.
Inägorna arrenderas ibland ut till andra bönder, men stora arealer växer igen. Den
traditionella utmarksanvändningen har så gott som upphört och de naturliga
fodermarkerna och deras flora och fauna har gått starkt tillbaka, trots att flera olika
bevarandeprogram har satts igång under de senaste decennierna (Antonson 2013).
I början av 1800-talet utnyttjades skogen fortfarande mest till husbehov, dvs. att man
använde den till bete och utmarksslåtter samt hämtade timmer, virke till redskap,
gärdsgårdar, tjära, ved m.m. där. Under 1800-talet blev emellertid skogen och vattenkraften successivt viktiga råvaror. Nya sågar (ramsågar) gjorde att man efter hand började
se skogen i ett mer industriellt perspektiv. På 1820-talet fick man väg från Värmland till
Jämtland och vidare till Norge. År 1881 invigdes också järnvägen från Östersund till
Trondheim. Järnvägen medverkade till att skogsindustrin växte starkt. I början på 1900talet lades emellertid många sågverk ned på grund av virkesbrist och andra flyttade till
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kusten. Skogsbruket har ändå behållt en viktig position i Jämtland fram till i dag
(Antonson 2013).
Med järnvägen kom också turismen på allvar till Jämtlandsfjällen, inte bara med svenska
utan också med engelska turister. De första turisterna inackorderade sig oftast på gårdar
eller fäbodar, men så började det byggas hotell. Svenska turistföreningen bildades 1885
och STF:s ombud Johannes Mölner byggde 1899 Enafors turisthotell (Lénström 1903). Det
blev vanligt att, som han, både bedriva jordbruk och hotellverksamhet. Turismen har
förändrat sig sedan den tiden, men fjällturismen, både sommar- och vinterturism, spelar
fortfarande en viktig roll för Västjämtland.
Samer har funnits i Jämtlandsfjällen åtminstone sedan 1500-talet och fanns fortfarande i
Enafors i början på 1900-talet. De samebyar som i dag ligger närmast Enaforsholm är
Handölsdalen, Tossåsen och Mittådalen (Antonson 2013).
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Enaforsholm
Enaforsholm tillhörde fram till 1870-talet gårdarna 1 och 2 i Handöl. Holmen var en del av
deras utmark. På en karta från 1828–1829 kan man se att två områden längs stranden i
sydöst och -väst på Holmen då användes till ”Hästfod slått” (Fig. 2). På en sockenkarta
från 1846 är bl.a. Grubbvallens fäbod inritad. Den hade stora betesmarker, och Holmen
användes antagligen också som betesområde, när djuren vistades på Grubbvallen.

Fig. 2. Detalj av karta från 1828–29, där det på Holmen syns två grönmarkerade områden, som anges vara ”Hätfodslått”.
(Det gröna området till vänster är en fäbod.)

1871 köpte Jens Stensaas tillsammans med Gustaf Eriksson avverkningsrätten till skogen
på fastigheterna Handöl 1 och 2. De köpte också mark bl.a. Grubbvallen och Holmen i
Enan. 1875 byggdes Enafors station där fäboden Grubbvallen låg. 1876 började
Enaforsholms sågverk byggas på Holmen och det stod klart 1877. Antagligen etablerades
också annan bebyggelse här då och 1879 flyttade Stensaas hit med sin familj. Laga
skifteskartan från 1880, 1885–88 (Fig. 3) visar att Enaforsholm då hade blivit ett jordbruk
med odlad jord och bebyggelse på Holmen. Kartan ger en detaljerad bild av vad som var
åker, äng, betesmark, kryddgård, ”gräsplan”, starrmyr, kärr och skog. Den västra vägen till
Sylstugan gick då via Enaforsholm och vidare med färja över Enan. Turisterna kunde sova
och äta på Enaforsholm.
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Fig. 3. Skifteskarta över Enafors karterad 1880, 1885–88.

Stensaas dog 1898 och då övertogs Enaforsholm av sju personer, som 1900 bildade
Enafors Aktiebolag. Jordbruket arrenderades ut till en bonde, Erik Nilsson, som bodde i
bryggstugan (Antonson 2013). Aktiebolaget fortsatte pensionatsverksamheten men inte
sågverksdriften (Lihnell 1989) och 1907 revs sågen.
1908 köpte Alexander Wilhelm Bergsten Enaforsholm (Handöl 1:22, 1:25 och 2:19) och
gjorde egendomen till en ”jaktstuga”. Han drev och utvecklade emellertid också gården
vidare baserad på en kreatursinriktad jordbruksekonomi. När kontraktet, som
arrendatorn Erik Nilsson hade med Enafors Aktiebolag, var slut, anställde Bergsten i
stället en rättare. På Enaforsholm fanns hästar, kor, grisar, getter, höns och antagligen
också får. Både åkermark och ängar slogs. Var djuren betade vet man inte säkert, men i
varje fall någon gång under säsongen betade de på Holmen. Bergstens fotografier
berättar mycket om hur landskapet såg ut på hans tid. Man kan bl.a. se att markerna
betades, för träden saknar grenar så högt upp som en ko når. Utanför trägärdesgårdarna
var skogen ganska gles, antagligen därför att den användes till bete (Antonson 2013).
Bergsten drev Enaforsholm i 29 år till sin död 1935.
Jordbrukets förutsättningar och därmed driften av gården har förändrats sedan Kungl.
Lantbruksakademien övertog ansvaret för Enaforsholm efter Bergsten. I dag visar
landskapet också här tecken på igenväxning, särskilt på tidigare betesmarker. Men
Enaforsholm har inte lagts ned som de andra gårdarna i närheten. På Ekonomiska kartan
från 1976 är det bara Enaforsholm fjällgård, som har kvar åkermark i produktion. Hävden
har med andra ord till stor del upprätthållits och historien är fortfarande lätt att läsa i
Enaforsholms landskap. Efter att KSLA övertog gården har ett nytt och intressant inslag i
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landskapet tillkommit i form av en försöksträdgård, numera en fjällträdgård, vid
huvudbyggnaden. Också några olika skogsförsök har planterats och satt ny prägel på
landskapet på några ställen.
I dag är Enaforsholm fjällgård både hotell, lantbruk och utbildningsplats. Verksamheten
Enaforsholm fjällgård drivs sedan 2007 i bolagsform:
”Bolaget skall, i donator A.W. Bergstens anda utveckla, marknadsföra och driva frilufts-,
kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och ta emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”
De, som i praktiken driver Enaforsholm fjällgård och också ansvarar för fastighetens
jordbruk, är sedan 2007 Bo Berglund och Ingalill Samuelsson. Enaforsholm fjällgård har
samarbete med den ekonomiska föreningen Fjällbete och får på det sättet tillgång till
djur, som kan beta vallarna och sköta landskapet. Det är emellertid turistverksamheten,
som är den ekonomiska stommen i verksamheten på Enaforsholm. Turism består i dag i
stor grad av ”se och göra”. Om turistverksamheten på Enaforsholm fjällgård ska kunna
vidareutvecklas, är det därför mycket viktigt att anpassa egendomen för denna
verksamhet på bästa möjliga sätt.

Målsättning med förvaltningen
Förvaltningen av gården Enaforsholm ska
a) så gott som möjligt uppfylla donatorns visioner och önskemål om att egendomens
inägor och utmarker inte skulle förvanskas, utan bibehållas ”i sitt nuvarande skick
och anda” samt vara ett föredöme i regionen
b) skötas på ett sätt som understödjer dagens huvudverksamhet – turism med
frilufts-, kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter.

Områdesbeskrivning
Enafors ligger i Åre kommun i västra Jämtland. Denna region domineras av fjällkedjan mot
Norge, Kölen, och är starkt kuperad. Berggrunden i fjällkedjan består av basiska skiffrar
med små inslag av granit, kvartsit och porfyr. Den basiska berggrunden ger
förutsättningar för en rik flora och stor artdiversitet. Enaforsholm ligger 537 m över havet
vid älven Enan, strax intill den stora forsen i älven. I forsen kan man se kalkfyllit i dagen.
Norr om Enaforsholm reser sig Högåsen 725 m ö. h. och söder om gården ligger
Snasahögarna som sträcker sig ca. 1320 m ö. h. (Nykvist 2005, Antonson 2013).
Enaforsholms gård ligger på finmo, medan jordarterna på resten av egendomen består av
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grovmo och torv (Lundquist 1969). Klimatet är maritimt och ganska fuktigt. Årsnederbörden i Enafors är 719 mm. Varma västvindar, som passerar genom de låga passen i
fjällkedjan, har gjort det möjligt att utveckla Jämtland till ett stort jordbruksdistrikt, trots
att det är ett av världens nordligaste inlandsområden med jordbruk (Antonson 2013).
Mätningar, som är gjorda på Enafors, visar ändå att ingen natt på året är garanterat
frostfri där. Skogen tillhör Västjämtlands höglägesskogar, som till stor del är grandominerade. Det maritima klimatet gör att skogsgränsen vid Enafors ligger så lågt som ca 750
m ö.h (Lundquist 2013). Stora delar av skogen defineras i skogsvårdslagstiftningen som
fjällnära, dvs. särskilda regler gäller för avverkning, hänsyn till natur- och kulturmiljöer
samt till rennäringen.
Egendomen Enaforsholm delas av E14 och av järnvägen mellan Stockholm/Östersund och
Storlien/Trondheim. Den består av tre områden (Fig. 4):

Fig. 4. Aktuell fastighetskarta med Enaforsholms gårds gränser markerade med röd färg.
Lantmäteriverket Gävle 2005.
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Område A (Handöl 1:22; ”Holmen”). Enaforsholms fjällgård ligger söder om järnvägen och
landsvägen på en stor halvö i Enan. Område A består först och främst av åker och äng,
men också av myr och skog samt ett pinetum. Vid byggnaderna finns gårdsplan och en
trädgård. Byggnaderna utgör en karakteristisk del av landskapet (Seberbrink m.fl. 2013)
och det har utarbetats ett eget åtgärdsprogram för denna kulturmiljö av Jamtli (Ylikoski
2015).
Område B (Handöl 2:19; ”skogen längs järnvägen”) sträcker sig mellan älven Enan och
järnvägen. Området består av skog och myr och har inslag av skogliga försöksplanteringar.
Område C (Handöl 1:25; ”skogen mot Högåsen”) sträcker sig från järnvägen mot nordöst
och upp mot Högåsen. Området består av skog och gammal slåttermyr. Vegetationen är
starkt präglad av den basiska (kalkrika) jordmånen med ängsskog och orkidérika myrar.
Vegetationen beskrivs närmare i bilaga 1, som redovisar en vegetationskartläggning som
gjordes sommaren 2013, samt i bilaga 2. I bilaga 3 redovisas en fältinventering av skogen,
som gjordes hösten 2014. Kartor över skötselområdena A–C presenteras i bilagorna 4–5.

Skötselplaner för områdena A, B och C
För att följa upp målsättningen med förvaltningen av Enaforsholm fjällgård har
skötselplaner utarbetats för de tre områdena A, B och C. Skötselplanerna är baserade på
- Skogsbruksplanen 2009 (2013), som är utarbetad av Norrskog (se bilaga 6).
- Fältinventering av vegetationen i juli 2013 av Ann Norderhaug, f.d. forskningsledare för
kulturlandskap i Bioforsk, Norge, och Margareta Ihse, professor emerita med
expertkunskap inom vegetationskartering i fjällmiljö. Fokus vid inventeringen var att i fält
* identifiera och klassificera skogstyper och enligt skogstypsklassificeringen,
* lista dominerande och karakteristiska arter,
* identifiera nyckelbiotoper och nyckelbiotopselement i skogen; gamla träd,
bredkroniga träd, död ved, såväl liggande (lågor) som stående (torrakor),
* översiktligt klassificera myrtyper,
* identifiera kulturelement, speciellt sådana som är formade av tidigare hävd under
den period, då det fanns fäbodar i området (se bilaga 1 och 2).
- Skoglig fältinventering av område B och C i september 2014 av Lennart Rådström, f.d.
forskningschef vid Skogforsk, och Ann Norderhaug. Fokus för analysen var att i fält skaffa
ett bättre underlag för en rekommendation för förvaltningen av Enaforsholms skogar (se
bilaga 3).

12

- Fältanalys av skötselsbehov i juli 2014 av Leif Rooth, expert på kulturlandskapsskötsel
med lång erfarenhet, och Ann Norderhaug.
- Möte, fältbesök och diskussion av förvaltning i september och oktober 2014 med
Länsstyrelsen i Jämtland (representanter för Lantbruksenheten, Ninni Nordlund, samt för
Samhällsenheten (kulturmiljö), Eva Karlsson), Bo Berglund (platschef) och Ann
Norderhaug. Ann Norderhaug har också haft kontakt med Per Hedberg
(Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen).
- Möte, fältbesök och diskussion i september och oktober 2014 med Åre kommun, Benckt
Aspman, och Ann Norderhaug.
- Möten i september 2014 och februari 2015 med Skogsstyrelsen, Peter Newman och Ann
Norderhaug. Fältbesök genomfördes på försommaren 2015 med Skogsstyrelsen, Peter
Newman och Sten Edlund, och Ann Norderhaug.
- Fältbesök och diskussion i oktober 2013 och oktober 2014 med Enaforsholmsstyrelsen,
Carl-Anders Helander, Ann-Britt Karlsson, Ann Norderhaug, Lennart Rådström, Lars
Törner, Per Åsling och Eva Ronquist.
- Telefonintervjuer med och skriftliga synpunkter från personer, som har intresse för
Enaforsholm fjällgård och är experter inom olika ämnesområden, som skötselplanerna
berör:
Jägmästare Anders Arnell, SLU
Docent Hans Antonson, Lunds universitet
F.d. VD, KSLA, Åke Barklund
Forsker Bolette Bele, NIBIO
Platschef Bo Berglund, Enaforsholm fjällgård
Agr.dr., lantbrukare Peter Edling, Gällö
F.d. avdelningsdirektör, Naturvårdverket, Kelvin Ekeland
Prof. Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald
Miljövårdsdirektör Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Prof. Lena Gustafsson, SLU
F.d. naturvårdsråd, Artsdatabanken, Torleif Ingelög
F.d. preses, KSLA, Kerstin Niblaeus
Platsvärd Ingalill Samuelsson, Enaforsholms fjällgård
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Konsult Björn Skogh, Björn I Skogh Consulting AB
- Fältbesök genomfördes också med en representant för Jämtlands institut för
landsbygdsutveckling (Håkan Schüberg) på försommaren 2015.

Skötselplan för område A (Handöl 1:22; ”Holmen”; se bilaga 4)
Den överordnade målsättningen för skötseln av område A, Holmen, är att hålla
landskapet öppet, så att det bildar en vacker, attraktiv och upplevelserik omgivning till
byggnaderna.
Stora delar av landskapet i område A, Holmen, ska därför skötas med bete och/eller
slåtter. Skötseln ska genomföras på ett sätt så att den biologiska mångfalden samt de
kulturhistoriska och de estetiska värdena upprätthålls och förstärks. Viss avverkning bör
göras bl.a. för att säkra attraktiv utsikt både från vägen till Enaforsholm och från matsalen
till Snasahögarna.
Pinetum bör utvecklas bättre som turistattraktion liksom fjällträdgården. Också de
utlagda vegetationsprofilerna (se Bruce & Ihse 2013) kan användas som en del av
turistupplevelser. Den existerande vandringsstigen bör underhållas, uppdateras och
eventuellt utvidgas.
Delområde A:1
Delområde A:1 ligger i den norra delen av område A och består huvudsakligen av
uppodlad inmark/permanent betesvall. Större delen av vallen betas. Den nordvästra
delen av delområdet ingår emellertid inte i nuvarande betesareal (A1:a). Denna del av
delområde A:1 har börjat växa igen med enbuskar och olika trädslag. Den är mera artrik
än det stora ”huvudområdet” av betesvallen. I det sydöstra hörnet av delområde A:1
finns en liten träddunge, som växer på fuktigare mark. I centrum av området finns också
en liten ”åkerholme” med träd (egentligen ett gammalt grustag).
Målsättning
Delområde A:1 ska hållas öppet med bete eller slåtter. Betesdjur gör landskapet levande,
det vill säga att bete med tanke på turism är att föredra.
Träddungarna i det sydöstra hörnet och på ”åkerholmen” ska vara kvar, men de får inte
bli för täta och stora.
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Den nordvästra artrika delen av betesvallen A:1. Foto: Margareta Ihse.

Restaureringsåtgärder
Den nordvästra delen av delområde A:1 (A:1a) ska restaureras till betesmark med endast
ett mindre antal träd och buskar. Större delen av enbuskarna ska röjas bort, men enstaka
mindre och tätvuxna buskar ska sparas till skydd för fåglar. Vid restaureringsarbetet ska
hänsyn tas till möjligheten att förbättra utsikten från landsvägen ned mot gården.
Övertaliga buskar och träd ska kapas så lågt som möjligt. Uppkommet röjnings- och
avverkningsavfall ska transporteras bort från området och helst brännas på lämplig plats.
Det ska sättas upp stängsel, som åter inlemmar denna del av delområde A:1 i
betesområdet som permanent naturbetesmark.

Skötselåtgärder
Delområde A:1 ska helst betas av både får och nötkreatur (sambete) under
sommarsäsongen. Djuren bör släppas tidigt i säsongen och betestrycket ska vara
tillräckligt högt, så att avbetningen blir god. Betestrycket måste anpassas till växtproduktionen och minskas eventuellt på eftersommaren. Om betesarealen inte blir
tillräckligt väl avbetat, ska det putsas på hösten med en betesputsare. I naturbetesdelen
bör betet anpassas så att man får största möjliga fröproduktion av önskvärda arter i
floran utan att högvuxna och konkurrensstarka arter tillåts ta överhand.
Träddungarna i det sydöstra hörnet och på ”åkerholmen” gallras, om de blir för täta.
Träddungarna ska också hållas efter, så att de inte tillåts sprida sig ytterligare i den nu
öppna betesvallen.
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Delområde A:2
Delområde A:2 är en ”betesskog” mellan den öppna betesvallen A:1 och E14. Betesdjuren
använder området en del. Betesvegetationen är emellertid dåligt utvecklad, för skogen är
ganska tät.

Målsättning
Delområde A:2 ska fortfarande ingå i det ingärdade betesområdet (tillsammans med A:1)
och vara en ”betesskog”, där betesdjuren både kan söka skydd och beta.

Restaureringsåtgärder
Skogen ska öppnas litet mer, så att betesvegetationen utvecklas bättre. Röjningen ska
göras etappvis genom att befintliga gräsytor utvidgas, så att gräs- och örtvegetation kan
expandera. Stubbarna ska hållas mycket låga. Betestrycket blir ofta dåligt med kvarliggande röjnings- och avverkningsavfall. Det ska därför avlägsnas. För att underlätta
återetablering och god utveckling av önskad betesflora bör ”skogsförnan”räfsas samman
och avlägsnas.

Skötselåtgärder
Vid behov röjs uppslag av buskar och ohävdsväxter bort.

Delområde A:3
Delområde A:3 består av ängen norr om ladugården. Den är ganska artrik.

Målsättning
Delområdet ska hållas öppet och skötas som äng.

Restaureringsåtgärder
Innan skötsel kan genomföras måste delområdet städas.

Skötselåtgärder
Delområdet ska betas eller slås en gång sent i säsongen (tidigast i sista halvan av juli) med
lie eller slåtterbalk på botaniskt värdefulla delar. Röjsåg med slåtterklinga kan användas
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där det finns ohävdsväxter (dvs. växter som är ”oönskade” i ängsvegetationen, till
exempel ”igenväxningsarter”). De ska helst transporteras bort nyslagna på kärra med tätt
flak eller i presenning (så att ”frödrös” förhindras). Önskvärd ängsvegetation torkas på
slag och vänds vid behov, innan det tas bort. Detta hö ska vara ordentligt torrt för att det
ska bli en god ”frödrös”. Hantering och transport ska ske så att fröna lätt når marken.

Delområde A:4
Delområde A:4, ängen norr om Bläckhornet, är också ganska artrik.

Målsättning
Delområdet ska hållas öppet och skötas som äng.

Skötselåtgärder
Delområde A:4 ska skötas på samma sätt som delområde A:3, det vill säga att det ska
betas eller slås en gång sent i säsongen (tidigast i sista halvan av juli) med lie eller
slåtterbalk, medan ohävdsväxter kan slås med röjsåg med slåtterklinga. Ohävdsväxter ska
transporteras bort nyslagna (så att frödrös förhindras), men önskvärd ängsvegetation ska
torkas på slag, innan höet tas bort. Hanteringen av detta hö ska ske så att det blir god
frödrös.

Innehållsrik ängsvegetation. Foto: Margareta Ihse.
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Delområde A:5
Delområde A:5 består av gräsmattan runt flaggstången och en del av kanterna på andra
sidan vägen mot huvudbyggnaden.

Målsättning
Delområdet ska hållas öppet så att det kan användas till lek m.m. för Enaforsholms gäster.

Skötselåtgärder
Delområde A:5 ska skötas på samma sätt som nu, det vill säga som gräsmatta.

Delområde A:6
Delområde A:6 består av de två betes/ängsområdena söder (södra vallen; A:6a) och
sydöst (södra skiftena; A:6b) om byggnaderna och trädgården. På södra vallen har det
byggts en markbädd för infiltration av avloppsvatten. Man kan se en brunn och 3–4
avluftningsrör. Delområde A:6 betas periodvis med får tillsammans med resten av den
södra delen av område A, Holmen.
Målsättning
Delområde A:6 ska hållas öppet som äng, så att ängsfloran kan utvecklas bättre.

Restaureringsåtgärder
I det sydöstra ängsområdet ska en del buskar och träd märkas ut och röjas bort.
Stubbarna ska kapas så låga att de inte skapar problem, när området sedan ska slås eller
betas. Röjnings- och avverkningsavfall ska avlägsnas och brännas på lämpligt ställe. På
södra vallen kan det gärna planteras några buskar (arter som förekommer naturligt på
Enaforsholm, till exempel lappvide, Salix lapponum) vid avluftningsrören, så att de inte
ses från stigen och matsalen.
För att förstärka ängsfloran i delområde A:6 kan det vara lämpligt att hämta material från
andra ställen på gården. Detta görs genom att sprida nyslagna växter med gromogna frön
på den önskade växtplatsen, där de får torka och sprida sina frön. Växterna hämtas från
växtplatser med artrik ängvegetation och med markförhållanden som är så lika
förhållandena i delområde A:6 som möjligt.
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Skötselåtgärder
Delområde A:6 ska slås eller betas (under en period anpassad till tillgången på
betesvegetation), helst tillsammans med resten av den södra delen av Holmen. Det är
inte särskilt mycket betesvegetation och inte så bra betesbetingelser på denna del av
Holmen. Sent bete med häst (nordsvensk) är ändå en skötselmöjlighet. Annars är
nötkreatur de bästa betesdjuren på den typen vegetation, som växer i delområde A:6.
(Nötkreatur kan också beta på myren, delområde A:9.) Det är lättast att få ängen väl
betad, om korna/kvigorna får gå här tidigt på säsongen. Om delområde A:6 inte betas, ska
ängarna slås sent på säsongen (tidigast i sista halvan av juli). Ohävdsväxter transporteras
bort omedelbart efter slåttern. På artrikare delar av ängen ska höet torkas på slag, innan
det tas bort. (Se delområde A:3.)

Delområde A:7
Delområde A:7 består av den igenväxande bäckfåran söder om fjällträdgården. Det finns
en komposthög vid bäckfåran.

Målsättning
Bäckfåran ska hållas öppen.

Restaureringsåtgärder
Slyet i bäckfåran ska röjas bort. Buskar och träduppslag ska kapas så lågt som möjligt (så
att slåtter och bete underlättas). Allt avverkningsavfall ska transporteras bort och
brännas. Vid komposthögen ska det planteras (eller sparas) några buskar som skyler den.
(Lappvide kan vara en lämplig art att plantera in.) På samma sätt som i delområde A:6 kan
det vara lämpligt att hämta ängsarter från andra ställen på gården, som får fröså sig här.
(Se delområde A:6.)

Skötselåtgärder
Bäckfåran ska hållas öppen genom att den slås eller betas tillsammans med delområde
A:6. Komposthögen kan successivt flyttas litet längre mot öster, så att den blir mindre
synlig.
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Delområde A:8
Delområde A:8 består av den ganska ljusöppna blandskogen (tidigare betesskog) i den
södra delen av område A, Holmen. Skogen betas fortfarande periodvis av får tillsammans
med resten av Holmen, men passar egentligen inte som fårbete.

Målsättning
Skogen ska vara en attraktiv rekreationsskog.

Restaureringsåtgärder
Träd och hyggesrens efter tidigare avverkning ska avlägsnas, särskilt om det ligger nära
stigen.

Skötselåtgärder
Skogen ska hållas ljusöppen. Det är därför positivt om den kan betas tillsammans med
delområde A:6 under en period på sommaren. Om den börjar bli för tät, röjs sly bort och
utvalda träd gallras bort.

Stigen på Holmen. Foto: Leif Rooth.
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Delområde A:9
Delområde A:9 är en gammal slåttermyr. Den är tidigare dikad för att slåttern skulle
underlättas. Dikena är nu till stor del igenväxta.
Målsättning
Myren bör hållas öppen.

Restaureringsåtgärder
En restaureringsröjning ska göras av de träd, som står på myren. Röjt material ska
avlägsnas. Det är inte önskvärt att myren dikas på nytt, dels för att det kan ge oönskad
klimatpåverkan, dels för att det kommer att påskynda igenväxningen.

Skötselåtgärder
Myren är arbetskrävande att slå och den har inte någon stor biologisk mångfald, som
kräver sådan skötsel. Betes- och slåttervärdet är också litet. Myren bör ändå ingå i betesarealen, om det släpps djur på Holmen. Om myren inte hålls öppen genom bete, ska den
röjas regelbundet så att den bevarar karaktären av öppen slåttermyr. Om den röjs årligen,
innan skotten hunnit förgrena sig, kan de få ligga kvar efter röjningen. För att minska
stubbskottsbildning är det lämpligt att såga eller klippa av skotten en bit ner i mossan.
(Det är ingen risk för stensågning eftersom myren består av organiskt material.)

Delområde A:10
Delområde A:10 består av små ”skogsområden”, delvis i branta sluttningar, delvis i och
vid Lillån. (Område 23 (NS), 24, 25 (NO), 26 (NO) och 27 (NS) på skogsbrukskartan.)

Målsättning
Hålla ”skogsområdena” ljusöppna.

Skötselåtgärder
De här i stort sett svårskötta områdena får behålla sin ”skogkaraktär” men utglesas vid
behov, så att de inte bli för täta. Underkvistning kan också vara aktuellt. (Radikala
röjningsinsatser ger oftast kraftigt lövuppslag och mycket efterarbete. Det bör därför
undgås.)
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Andra skötselsåtgärder i område A, Holmen.
Vägkanterna
Vägkanterna ska slås som äng varje år sent i säsongen och höet tas bort. (Se delområde
A:3.) Särskilt viktigt är det att slå de breda kanterna söder om bron, så att ängsfloran där
med bl.a. ängsgentiana, Gentianella amarella, bevaras och utvecklas. Slåttertidpunkt här
måste anpassas till frösättningen hos ängsgentianan (det vill säga att man inte ska slå
förrän fröna är mogna).
Strandängarna
Strandängarna (A:11a-e), dvs. de små fläckarna med ängsflora, som finns längs stranden,
ska bevaras och slås som äng med några års mellanrum för att förhindra igenväxning.
Höet tas bort efter att ha torkats på slag. (Se delområde A:3.)
Vattenvegetation
Vattenvegetationen (starr m.m.) i några av vikarna på Holmen längs Enan bör slås en gång
ibland, så att de inte växer helt igen.
Områdena runt husen
Områdena runt husen (A:12a-c) ska skötas så att det ser inbjudande ut, dvs. skräp ska
städas undan, ohävdsväxter ska hållas efter och arealer, som kan slås som äng, bör skötas
på det sättet.
Pinetum
Pinetum med 11 Pinus-arter är dåligt underhållet och bör ses över. Inte alla provenienser
har klarat det kärva klimatet och bör kanske tas bort. Det ska undersökas om det kan vara
aktuellt att under ledning av Skogsstyrelsen komplettera med något nytt. Pinetum ska
märkas ut på ett diskret, men tydligt sätt (inte med snitslar!). Broschyren, som finns om
Pinetum, bör suppleras med mer information och knytas till numrerade skyltar, som står
vid trädbestånden.
Vegetationsprofilen
Vegetationssrutorna på Holmen, som tillhör vegetationsprofilen Högåsen-Storsnasen, ska
också märkas på ett diskret, men tydligt sätt. Information om vegetationsprofilen och
tillhörande rutor ska ges dels på skyltar, dels i en informationsbroschyr med hänvisning till
nummer, som står vid rutorna. (Den redan utarbetade inforsmationsbroschyren ska
kompletteras med mera information. Se också skötselplanen för område C.)
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Stigarna
Stigen (1) runt Holmen, ska behålla den standard den har nu, men den måste
repareras/flyttas upp på några ställen där det är fara för att den rasar ut i Enan efter
hand. Skyltarna längs stigen ska förnyas och kompletteras. Stigens början och slut (vid
byggnaderna) ska skyltas upp.
Stigen (2) upp till utsiktstornet ska röjas, så att den inte växer igen. Också området
närmast tornet ska röjas och sedan skötas som äng.
Stigen (3) från bron på E14 ner till Enaforsholm bör förbättras och underhållas. Den bör
också märkas (diskret) så att vandrare, som kommer den vägen, upptäcker den.
Utsikten
Utsikten/sikten ska förbättras på några ställen genom att några få träd tas bort: (i) vid E14
(så att man får en glimt av Enaforsholm, när man har passerat bron), (ii) vid Lillån söder
om bron (så att man ser huvudbyggnaden), (iii) framför utsiktstornet (så att man får fin
utsikt), (iv) i södra kanten av ängen sydväst om byggningarna (så att man har fin utsikt till
Snasahögarna från matsalen), (v) på några ställen längs stranden mot Enan (så att man
inte tappar för mycket av upplevelsen av vattnet från stigen) och (vii) på något ställe mot
myren (så att man lättare upplever den och till exempel kan se dimmorna dansa där om
sommarkvällarna). Vilka träd, som ska fällas, ska noga väljas ut.
Avfarten från riksvägen
Korsningen vid E14 ska hållas så öppen och inbjudande som möjligt, det vill säga att
kanterna måste slås, så att det växer en blomster- och färgrik ängsvegetation där. Om
möjligt borde avfarten också breddas, så att det blir lättare att stanna där. Det bör också
sättas upp en större skylt uppe vid korsningen eller strax nedanför med information om
Enaforsholm.
Den gamla bron
Den gamla bron på vägen ner mot huvudbyggnaden bör förses med en mer tilltalande
avspärrning. Båda broarna ska hållas fria från högvuxen ört- och buskvegetation. På sikt
bör man ta ställning till underhåll av den gamla bron för dess framtida bevarande.
”Skrothögen”
”Skrothögen” (det vill säga kvarvarande rester av gamla jordbruksmaskiner) nedanför
sommarladugården (mot älven) bör avlägsnas. Det skrot, som sticker upp mycket och är
svårt att avlägsna, bör annars kapas ner med vinkelslip. (Tvåhandsvinkelslip och lämpligt
litet bensindrivet elverk hyrs för en dag. Avkapade delar av skrotet kan sedan avlägsnas.)
För att dölja framstickande skrot kan man också använda sig av bortröjda enbuskar från
delområde A:1. Buskarna finfördelas då till småstumpar, som breds ut över skrotresterna i
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groparna. Därefter kan området ”gömmas” genom att videbuskar (Salix spp.) eller
liknande planteras.
Elskåpet
Elskåpet nere vid Enaforsholm bör (om elleverantören tillåter det) skylas med lämpliga
buskar.
Ny rabatt
Det bör anläggas en liten rabatt mellan trapporna på huvudbyggnaden (i stil med den som
har anlagts vid gaveln in mot trädgården och till vänster om trappan).
Områdena mellan husen
Områdena mellan husen ska skötas så att de ser inbjudande ut, dvs. att vegetationen ska
slås vid behov och eventuellt skräp röjas bort.

Både strandängar och vattenvegetation måste slås ibland. Foto: Margareta Ihse.
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Skötselplan för område B (Handöl 2:19; ”skogen längs järnvägen”; se bilaga
5)
Område B sträcker sig mellan älven Enan och järnvägen. Området består av skog och myr
och har inslag av skogliga försöksplanteringar.
”Skogen längs järnvägen” är en viktig del av ”helheten” på Enaforsholm och den
överordnade målsättningen för skötseln bör vara att sköta och utveckla området, så att
det blir än mer attraktivt för besökare och så att natur- och kulturminnen samt värdet på
fastigheten bibehålles eller ökar. Det är därför viktigt att eventuella skogsåtgärder görs på
ett sätt som inte ger skador på mark eller känslig och värdefull växtlighet.
Skogen här bör skötas med en kombination av förvaltningsmetoder, dvs. bevarande av
vissa områden och skogsbruk på andra noga utvalda områden. KSLA bör i detta sammanhang försöka bli ett föredöme i Bergstens anda genom utprövning och utveckling av
kunskap om alternativa skogsbruksformer för fjällnära skogsbruk, som ska läggas till rätta
för besöksnäring och/eller naturvård.
Mycket av skogen här växer på myrholmar, vilket försvårar avverkning, uttransport och
föryngring. En eventuell avverkning på myrholmarna medför en mycket grannlaga åtgärd
för att inte åsamka skador på naturmiljön. En oskadad naturmiljö är avgörande för att
bevara områdets värden för besöksverksamheten. Det finns dock ytor längs materialvägen som kan lämpa sig för avverkning. Eventuell avverkning i dessa måste göras under
lämplig årstid och vid lämpliga markförhållanden, så att de kan tjäna som föredöme för
avverkning i fjällnära skog.
De skogsförsök, som har satts i gång, måste följas upp på lämpligt sätt. De bör ingå i
utvecklingen av upplevelseturism genom att demonstrationsytor märks ut och det
utarbetas skriftlig information om bakgrunden till och utvecklingen av denna verksamhet.
Skogen i detta område bör ges större värde ur turismsynpunkt genom att olika partier
namnges och utmärks på karta. Det påbörjade arbetet med att försiktigt märka ut
skidspår och skogsslingor i terrängen bör fortsätta och också märkas ut på karta.
Materialvägen, som redan är en cykelturistväg, bör vidareutvecklas. Information, som
ökar upplevelse-möjligheterna för besökare, bör utarbetas. I tillägg bör rastplatser tillrättaläggas försiktigt och utsikten mot älven förbättras på lämpliga ställen.
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Det finns inte många stubbar i skogen.
Foto Lennart Rådström

Delområde B:1
Delområde B:1 består av ett varierat och kuperat skogsbälte längs Enan samt myr, som
här och där också sträcker sig (avvattnas) genom skogsbältet ned till Enan. I östra delen av
området finns några försöksytor och en kraftledningsgata, som skär genom delområdet.

Målsättning
Detta delområde längs Enan lämnas orört av hänsyn till turismen och för att uppfylla
dagens önskan om grönstruktur i skog längs vattendrag samt av andra miljö- och
ekonomiska skäl. Den påbörjade leden längs älven ska vidareutvecklas och ge en
”naturskogsupplevelse”.

Åtgärder för turistupplevelser
Arbetet med att utveckla en sommar- och en vinterled ska slutföras. Sommar- och
vinterleden blir delvis sammanfallande, men sommarleden ska bl.a. ledas till områden
med intressant flora och kan vara mer småkuperad och krokig än vinterleden, som är
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avsedd för skidåkning. Lederna ska märkas ut på ett diskret men tydligt sätt, till exempel
med färgringar runt träd. Stammen ska då borstas litet först, så att man får fäste för
färgen. Lämplig färg är ALCRO Bestå Täckfärg. Märkningen måste göras så tätt, att man
kan se från märke till märke från båda hållen. Märkning runt stammen är viktigt, också för
att man ska kunna finna stigen från ”sidan”, om man av någon anledning hamnat vid
sidan om den. Sommar- och vinterleden ska märkas med var sin färg. Om röjningar av
stigen måste göras och stammar sågas av, ska de tas bort och inte bli liggande. Träden ska
underkvistas där det behövs för framkomligheten. Underkvistningen på vinterleden
måste göras högre än på sommarleden. Myrpassagerna ska göras så korta som möjligt
och förstärkas med spänger där det behövs. Det gäller också passager över
”avvattningsraviner”. Leden bör föras fram ända till den västligaste delen av område B
(dvs. till område 4 i skogsbruksplanen). Det är ett björkdominerat, speciellt fint område
att besöka. Leden kan därifrån ledas ut mot materialvägen, så att man kan gå den tillbaka.
(Leden bör ledas genom de två ”lättgångna” områdena, som är utmärkta som 2 och 5 på
skogsbruksplanen. Se område B:5.)
Det ska siktröjas försiktigt på några ställen längs älven, så att besökaren får en varierad
och fin naturupplevelse. Forsområdet ska ha en framträdande exponering med lämpliga
rastmöjligheter. Röjningen ska göras ”naturligt” (se ovan).
Ledens början och slut ska skyltas upp och informationsmaterial om leden ska utarbetas.
Det ska bl.a. ges upplysningar om hur lång leden är, om den är svår att gå, om den kan
användas på vintern, om att man inte bör lämna leden i myrområden, etc., och dessutom
om namn på områden, vad man ser, historien i landskapet m.m. Information ska ges i
broschyrer och eventuellt också på några diskreta skyltar längs leden. Leder och namn på
olika partier läggs in på en ”turistkarta”.
Skötsel
Stigen ska underhållas, dvs. att den röjs och hålls öppen. Under vintern hålls vinterleden
spårad för skidåkning. Skyltar och spänger byts ut vid vid behov.
Delområde B:2
Delområde B:2 består av skogsområden samt myr längs materialvägen på den södra sidan
av vägen. En kraftledningsgata skär genom delområdet i öster. (Längs materialvägen finns
också flera försöksytor. Se delområde B:3.)
Målsättning
Skogen i delområde B:2 ska skötas så att delområdet fortsätter att vara attraktivt för
besökare och helst genom utprövning av nya skogbruksmetoder, så att det bidrar till en
utveckling i Bergstens anda. I samarbete med skogsstyrelsen ska det därför om möjligt
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prövas ut alternativa skogsbruksformer, som kan kombineras med turism, samt utvecklas
visningsobjekt för kontinuitetsskogsbruk, som Skogsstyrelsen kan använda.

Skogsskötselåtgärder
I samarbete med Skogsstyrelsen ska områden väljas ut för kontinuitetsskogsbruk. (Någon
konventionell föryngringsavverkning har inte förekommit på fastigheten, med undantag
för vid det tillfälle då försöksytorna anlades.) Områdena 17 (i skogsbruksplanen) och delar
av 13 är mest lämpliga för en sådan skogsskötsel både av skogliga/ekonomiska skäl och
för att de ligger längs materialvägen. Särskilt område 13 har emellertid nyckelbiotopskaraktär och den sydligaste delen av 13, som ingår i delområde B:1 ska sparas, så att inte
skogen runt stigarna längs Enan påverkas. Också område 19 och 20 i skogsbruksplanen
kan vara aktuella för utprövning av nya skogsbruksformer.

Det är stora myrarealer i både Delområde B och C. Foto: Lennart Rådström.

Delområde B:3
Delområde B:3 består av försöksytorna, som ligger längs materialvägen (område 9, 10, 11
och 18 i skogsbruksplanen). Flera av dem skadades av stormfällning under vintern 2013–
2014. De stormfällda träden omhändertogs våren 2014 och transporterades ut.
Målsättning
Skogsförsöken ska följas upp på lämpligt sätt.
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Skogsskötselåtgärder
Skötselåtgärder i försöksytorna ska värderas på nytt på grund av stormfällningen. Om
slutavverkning görs, ska det tillsammans med Skogsstyrelsen undersökas om ytorna på
nytt kan användas för försök med till exempel mer stormfast skog. Minst en försöksyta
längs materialvägen ska sparas för att kunna användas som visningsyta (och område 8).
Försöksytorna ska märkas ut med skyltar. Information, som berättar om de olika
försöken, om deras bakgrund och utvecklingen av dem, ska utarbetas. Informationen ska
presenteras i broschyrer och/eller på skyltar vid försöksytorna.
Delområde B:4
Delområde B:4 är en försöksplantering med björk (område 21 i skogsbruksplanen) och
den östligaste delen av område B.
Målsättning
Delområde B:4 ska utvecklas till en ljusöppen björkskog, som kan upplevas som ett
inbjudande landskapselement från huvudvägen.
Skötselåtgärder
Delområdet ska gallras, så att det blir mer ljusöppet och träden utvecklas bättre. Om
möjligt ska området skötas som skogsbete. Då ska alla stubbar vara låga och
avverkningsavfallet ska borttransporteras, så att fältskiktet kan utvecklas till bra
betesvegetation. Om det blir skogsbete i delområdet, kan det vara aktuellt som
visningsobjekt (för Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen).
Delområde B:5
Delområde B:5 är den västligaste delen av område B och består av myr samt av mindre,
glesa skogsbestånd, som omges av myren (områdena 1, 2, 3, 5, 6 och 7 i
skogsbruksplanen).
Målsättning
Den gamla och svåråtkomliga skogen får vidareutvecklas till naturskog och utnyttjas för
att öka upplevelsemöjligheterna för turisterna.
Skötselåtgärder
Den led, som ska knyta samman lederna längs Enan med materialvägen, ska ledas genom
delområde B:5. (Se delområde B:1.) Leden ska gå minst möjligt över öppen myr, men
gärna genom de två ”lättgångna” områdena, som är utmärkta som 2 och 5 på
skogsbruksplanen. Arbetet med leden och uppmärkningen av den ska genomföras på
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samma sätt som i område B:1. Information om de många natur- och kulturvärdena i
delområdet ska inkluderas i informationsbroschyrerna och på ”turistkartan”.
Delområde B:6
Delområde B:6 består av den lilla trekanten vid huvudvägen och vägen till Enafors
järnvägsstation. Där växer sly och unga träd.
Målsättning
Delområdet ska röjas upp så att det ser trevligare ut.
Skötselåtgärder
Träden gallras litet och sly röjs bort.

Andra skötselåtgärder
Det bör städas längs materialvägen efter avverkningen, som genomfördes 2014, så att
vägen fortfarande upplevs som attraktiv för besökare.
Mer detaljerad information
Mer detaljerad information om skötselåtgärder ges i Bilaga 3.

Skötselplan för område C (Handöl 1:25; ”skogen mot Högåsen”; se bilaga 5)
Område C sträcker sig från järnvägen väster om Enafors järnvägsstation upp till Högåsen.
Området består av rikmyr (gammal slåttermyr) och några skogspartier.
”Skogen mot Högåsen” definieras som fjällnära och bör skötas på ett sätt som bevarar
”skogens pärlor” och förstärker upplevelsemöjligheterna för besökande. I detta område
bör skogens ljusöppenhet upprätthållas. Naturvårdsskötsel (till exempel plockhuggning av
enstaka träd) kan bli nödvändigt på några ställen.
Den artrika floran bör också skötas genom att några myrområden slåttras med jämna
mellanrum. På det sättet kan både artrikedomen och kulturhistorien i landskapet
upprätthållas och förmedlas till besökande.
Det bör på ett försiktigt sätt läggas till rätta för en vandringsslinga, som bör anslutas till
den redan befintliga stigen upp til Högåsen. Detta kommer att förstärka vandrings- och
upplevelsemöjligheterna betydligt i denna del av fjällandskapet. Också den kunskap och
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upplevelse, som vegetationsprofilerna (se Bruce & Ihse 2013) erbjuder, bör utnyttjas på
lämpligt sätt i samband med en vandringsslinga.

Här och där hittar man spår efter
tidigare användning av myrarnar.
Foto: Lennart Rådström

Delområde C:1
Delområde C:1 består av skogsområdena som ingår i skiftet Handöl 1:25. Några av
områdena består av små myrholmar. Skogen är gammal och genomgående gles. Den har
urskogskaraktär och inslag av mycket gamla träd.

Målsättning
Denna fjällnära skog ska lämnas orörd både av hänsyn till turismen och av ekonomiska
och miljömässiga skäl. En led/stig ska försiktigt utmärkas. Den ska anslutas till den
existerande stigen uppe på Högåsen, så att man kan gå en ”rundtur”, när man besöker
Högåsen. På sikt kan det också vara aktuellt att utveckla en vinterled, som kan ge härliga
utförslöpor.
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Åtgärder för turistupplevelser
En sommarled ska utmärkas. Den ska leda vandrarna så att de kan få en djupare
upplevelse av historien i landskapet. Leden ska på samma sätt som leden längs Enan
märkas ut på ett diskret men tydligt sätt, helst med färgringar runt träd. Märkningen
måste göras så tätt, att man kan se från märke till märke från båda hållen. (Se skötselplanen för delområde B:1.) Om det behövs röjningar för stigen, ska de göras så att det ser
”naturligt” ut, dvs. om stammar sågas av, ska de tas bort och inte bli liggande. Träden ska
under-kvistas om det behövs för framkomligheten. Myrpassagerna ska göras så korta som
möjligt och förstärkas med spänger där det behövs. Det ska också läggas spång över
bäcken. Leden ska föras ända upp till toppen av Högåsen, där den möter den existerande
stigen.
Ledens början och slut ska skyltas upp och informationsmaterial om leden ska utarbetas.
Det ska ges upplysningar om själva leden (längd, hur krävande den är att gå, att man inte
bör lämna den i myrområden, etc.), men också om växter, som man ser i detta artrika
område, om fåglar och andra djur, som man kan se eller se spår av, om slåttern, som har
försiggått på alla myrarna, och om områdets fäbodshistoria. Information ska ges i
broschyrer och eventuellt på diskreta skyltar längs stigen.
Information om den existerande stigen ska också ges. Några av vegetationssrutorna längs
denna stig, som tillhör vegetationsprofilen Högåsen-Storsnasen, ska märkas på ett diskret
men tydligt sätt. Information om vegetationsprofilen och tillhörande rutor ska ges dels på
skyltar, dels i en informationsbroschyr med hänvisning till nummer, som står vid rutorna.
(Den redan utarbetade inforsmationsbroschyren om vegetationsprofilen ska
kompletteras med mera information. Se också skötselplanen för område A.)
Vandringsslingan ska utvecklas i samarbete med Enafors byalag.

Delområde C:2
Delområde C:2 består av myrområdena som ingår i skiftet Handöl 1:25. Detta är
genomgående rikmyr. Alla myrområdena har tidigare utnyttjats som slåttermyr.

Målsättning
Information om den rika floran, som finns i dessa myrar, ska bidra till att ge turisterna en
rikare fjällupplevelse. Information om slåttermyrarnas historia, det traditionella fjälljordbrukets villkor och samspelet mellan natur och kultur i detta fjällandskap ska också
ges.
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Åtgärder för turistupplevelser
Information om slåttermyrarna ska inkluderas i broschyrerna, som utarbetas för turister
som vill gå stigen till Högåsen (Se delområde C:1).
En myrslåtterdag ska genomföras årligen. På det viset kan skötsel av någon av de artrika
myrarna kombineras med muntlig information om områdets historia, rika flora, kurs i
användning av lie, etc. och samtidigt öka besöken på Enaforsholm.
Slåtterdagen ska arrangeras i samarbete med Enafors byalag, Länsstyrelsen och eventuellt
också Åre kommun.
På sikt kan myrslåtterdagen kanske utvecklas till kurser i skötsel av olika naturmiljöer.

Övervakning och uppföljning
De restaurerings- och skötselåtgärder, som genomförs, måste följas upp så att man ser
om de får den effekt, som man önskar. Skötselplanerna ska utvärderas efter 10 år och
justeras, om det behövs.
En skötselmanual ska upprättas för det praktiska utförandet och prioritering av
restaurering och skötsel på Enaforsholm. Den ska upprättas digitalt och ajourhållas så att
information om utförda åtgärder är tillgängliga även i framtiden. Manualen ska finnas
tillgänglig på Enaforsholm fjällgård, så att den som utför skötselåtgärder både vet vad
som tidigare har gjorts och kan supplera med information om vad han/hon har gjort. På
det sättet kan man garantera en bra kontinuitet i vården. Det är bl.a. lämpligt att
fotodokumentera före en restaureringsinsats, efter utfört arbete och efter ett antal år,
när man anser sig fått området i sådan hävd att bilden kan vara vägledande för den
framtida skötseln. Bilder är viktiga för att visa intentionen med skötselplanen och hur den
efterlevs.
När det gäller det praktiska utförandet av vården finns det flera åtgärder som kräver
långa, mer omfattande och noggranna beskrivningar. Denna information blir alltför
vidlyftig för att återupprepas för varje berört delområde i skötselplanerna. Sådana
detaljförklaringar om lämpliga arbetsmetoder bör i stället läggas in i skötselmanualen. På
så sätt kan den/de, som ska utföra skötselåtgärderna eller besluta om de ska genomföras, ges erfoderliga insikter i vårdens omfattning och krav på kontinuitet, vilket i
slutänden påverkar vårdkostnaderna. Vid skötsel av gamla fodermarker kräver till
exempel påbörjad slyröjning och avverkning av lövträd ofta mångårig eftervård.
I skötselmanualen är det också lämpligt att lägga in dokumenterad gammal kunskap
(”skriftlig och muntlig”) om traditionellt bruk, som är knutet till områdena som ska skötas.
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Det kulturlandskap, som för ett sekel sedan var en biprodukt av ett då lönsamt jordbruk,
har idag förlorat dessa förutsättningar och mycket av kunskapen om den lokalt utvecklade
brukningstraditionen har förlorats. Framtidens vårdare kommer med största sannolikhet
att ha ännu större kunskapsbrist, när det gäller de brukningstraditioner som format
värdefulla kulturlandskapsmiljöer. Därför är det viktigt att bevara sådana kunskaper om
de områden, som ska skötas, till exempel om slåttertidpunkt och om det fanns
”signalväxter”, som visade när det var dags att slå olika ängsområden.
Det bör också upprättas en beredskapsplan, som alltid ska vara ajourhållen, så att den kan
tillämpas om skogbevuxen mark drabbas av större stormfällning eller andra skador.

Ekonomiskt stöd
Riktig skötsel av värdefulla miljöer kan vara resurskrävande. För att finansiera skötselåtgärder på Enaforsholm, bör man därför utnyttja de möjligheter till ekonomiskt stöd,
som finns både för restaurering (”engångsåtgärder”) och skötsel (åtgärder som
genomförs regelbundet, ofta varje år). Prioritering av restaurerings- och skötselåtgärder
kommer delvis att vara beroende av vilka stöd som beviljas.
Det skickades därför hösten 2014 en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag till antikvarisk
hjälp till värdering av Enaforsholm fjällgårds kulturmiljö och förslag till åtgärdsprogram.
Ansökan beviljades och värderingen har gjorts av Jamtli, som brukar bistå Länsstyrelsen
med råd vid sådana värderingar. Ett sådant program kommer antagligen att göra det
lättare att sedan söka bidrag för åtgärder.
Hösten 2014 ansökte Åre kommun om LONA-medel från Länsstyrelsen för ett tvåårigt
projekt. Projektet hade som målsättning att första året undersöka var i område B (skogen
längs järnvägen) och område C (skogen mot Högåsen) upplevelseleder bör anläggas och
vilka natur- och kulturvärden, som man bör lyfta fram. Under andra året skulle en led upp
till Högåsen anläggas. Projektet skulle vara ett samarbete mellan Enaforsholm fjällgård,
Enafors byalag och Åre kommun (Se skötselplanerna för område B och C.) men avslogs.
Det ska därför sökas andra medel.
Det ska utarbetas och sändas en ansökan om NOKÅS-bidrag till Skogsstyrelsen för
restaurering av stigen på Holmen. (Se skötselplanen för område A.)
I april 2016 skickades en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag från landsbygdsprogrammet
till slåtter och andra skötselåtgärder på Holmen.
För att följa upp skötselplanerna måste detta ”ansökningsarbete” fortsätta och lämpliga
ansökningar skickas in varje år till olika finansiärer.
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Samarbete
Samarbetet med andra lokala aktörer för ökad upplevelseturism bör utvidgas. Det finns
många möjligheter!
En eventuell omläggning av vandringsleden Blåhammaren – Silverfallet – E14, så att den
går inom Enaforsholm, bör också diskuteras med berörda parter.
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Bilaga 1
Vegetationskartläggning på Enaforsholm juli 2013
Målsättning
Kunskap om vegetationen, vegetationstyper, biotoper och arter kan användas inte bara för att
beskriva det floristiska innehållet utan också en rad andra egenskaper knutna till de olika
vegetationstyperna, som t.ex. hur de har använts och kan användas och brukas på olika sätt. Vid
fältinventeringen år 2013 analyserades vegetationen bl.a. med tanke på rekreation och turistupplevelse samt natur- och kulturvärden.
Vegetationen på Enaforsholm fältinventerades i juli 2013 av Ann Norderhaug och Margareta Ihse.
Fokus vid inventeringen var att i fält
* identifiera och klassificera skogstyper och enligt skogstypsklassificeringen,
* lista dominerande och karakteristiska arter,
* identifiera nyckelbiotoper och nyckelbiotopselement i skogen; gamla träd, bredkroniga träd,
död ved, såväl liggande (lågor) som stående (torrakor),
* översiktligt klassificera myrtyper,
* identifiera kulturelement, speciellt sådana som ofta är formade av tidigare hävd under den
period, då det fanns fäbodar i området.
Vi avsåg att presentera resultatet av fältinventeringen på den ekonomiska kartan och att använda
den som bakgrund för fältarbetet. Den var emellertid inte tillgänglig för oss vid inventeringen. I
tabellennedanför identifieras därför de olika områdena i stället med utgångspunkt i
skogsbruksplanen för Enaforsholm (Norrskog 2013).
För att sätta in denna beskrivning av vegetationen i ett större landskapssammanhang ges också en
översiktlig beskrivning av vegetationen i Jämtland, i trakterna runt Enaforsholm i Bilaga 2.

Arbetsplan
Fredag 26 juli 2013: bestånd vid och söder om vägen/järnvägen: 21, 20, 17, 18, 19, 12, 10, 11, 13,
9, 1.
Lördag 27 juli: 40, 41 norr om järnvägen + myrarna.
Söndag 28 juli: västra delarna och söder om vägen: 1, 2, 3, 5, 7, 13.
Måndag 29 juli: norra smala delen, norr om järnvägen mot Högåsen: 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Tisdag 30 juli: längs med älven, längs stigen: 21, 20, 16, 17, 14 (se också 26/7).
Onsdag 31 juli: Holmen.

Bilaga 1 – 1

Sammanställning av fältinventeringen
Resultatet av fältinventeringen redovisas med utgångspunkt från beståndsnumren i skogsbruksplanen i tabellen nedan (kolumn 4–6). Informationen i de tre första kolumnerna har hämtats från
skogsbruksplanen: ålder, trädslag och tillväxt (endast medtaget när den är låg; 1–2 m3/ha/år)
samt fältskiktstypen och fuktighetsklassningen.
Av tabellen framgår att:








Många bestånd är gamla, men olikåldriga. Skogsbruksplanen anger medelåldern. Vi fann
vid fältinventeringen ett stort antal mycket gamla, grovstammiga och bredkroniga träd –
såväl granar som tallar – som vi uppskattade överskrider medelåldern väsentligt och är
betydligt äldre än 150 år. Vi bestämde dock inga exakta trädåldrar, varken genom
borrning eller träddiameter.
Många bestånd har mycket låg tillväxt, och ligger bara strax över impedimentsgränsen,
1 m3/ha/år.
Många bestånd har urskogskaraktär. Vi fann inga stubbar utom i några få områden i delen
nedanför järnvägen. Avsaknad av stubbar används vid urskogsinventering, som kriterier
på mycket gammal skog.
Det finns rikligt med nyckelbiotopskaraktärer på ett flertal ställen.
Variationen i skogstyper är mycket större än vad den generaliserade skogsbruksplanen
visar. Framförallt finns det vanligen stråk och inslag av artikare skogstyper i mera triviala
skogstyper, liksom inslag av myrstråk i skogsmark. Så till exempel innehåller område 1,
som i skogsbruksplanen karakteriseras som frisk blåbärsgranskog, också flera stråk av
fuktig högörtstyp, torr lingontyp och frisk gräsdominerad lågörtstyp.

I anslutning till tabellen finns kommentarer och anteckningar från fältarbetet.

*Förklaringar till skogsbruksplanen (kolumn 1–3)
G1 normal gallringsskog
G2 äldre gallringsskog
S1 skog som kan föryngringsavverkas
S2 skog som är mogen för föryngringsavverkan
S3
E1 restskog, skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada lågproducerande
E2 gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag
E3 gles skog av hagmarkskaraktär= finns ej i planen
2 frisk
3 fuktig
25 lingontyp
30 blåbärstyp
40 smalbladig grästyp
80 lågörtstyp
85 högörtstyp

Skogsgränsen ligger på ca 750 meter ö.h.
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Bestånds
nummer
skogsplan

1

1

1.
Ålder
skogsplan

2.
Trädslag/
tillväxt
skogsplan*

3.
Fältskiktsty
p skogsplan

4.
Fältskikts-typ
fältidentifierad juli
2013

5.
Fältskikt/arter

6.
Fältdatum

104 år,
Olikåldrigt,
ojämnt

T 25, G 55,
L 20

3 30 Fuktig
blåbärstyp

Frisk blåbärstyp
Högörtstyp

26/7

3 30 Fuktig
Blåbärstyp

Frisk blåbärstyp
Fuktig högörtstyp
Frisk delvis gräsdominerad
lågörtstyp
Torr lingontyp

Frisk blåbärstyp, med
fuktiga stråk med
högörtstyp.
Frisk blåbärstyp med
blåbär, kruståtel, skogsstjärna, gullris, skogskovall, ängskovall, skogsfräken, hagfibbla (Hierarcium Seksjon Vulgata),
Stråk av fuktig högörtstyp
i kantzon mot myren,
björkdominerade;
Tolta (älgbetad), brudborste, midsommarblomster, humleblomster,
dvärgbjörk, tuvtåtel,
älgört, skogsfräken, vitsippa, skavfräken.
Områden vidare mot
väster; skogsudde = kärr
med glesa tallar.
Varierande höjdförhållande och fuktighet; Mot
väster en kulle med torr
lingontyp på toppen och
frisk blåbärstyp på sluttningen och blåbär, lingon,
odon, stenbär, vitpyrola,
björkpyrola, revlummer.
Därefter nya stråk med
skog av fuktig högörtstyp
med gran och björk, ungefär lika mycket av varje;
fjällkvanne, brudsporre
(stor färgvariation), ängsskära, bergsslok, daggkåpa, tvåblad, teveronika,
kärrfibbla.
En kulle med frisk delvis
gräsdominerad lågörtstyp: fläckvis dominans av
ekbräken, kruståtel,
rödven, stenbär,
kransrams.
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28/7

2

139,
Olikåldrigt,
ojämnt

Tillväxt 1,2
m3/ha/år

2 30
Frisk
blåbärstyp

Frisk blåbärstyp
Fuktig starrfräkentyp
Rikmyr

3

119 E2,
glest
luckigt

Tillväxt 0,8
m3/ha/år

2 25
Frisk
lingontyp

Torr lingontyp
Torr ljungkråkristyp
Frisk blåbärstyp
Trädklädd myr

4

114 E 2 ,
glest
luckigt,
olikåldrigt

Tillväxt 1,3
m3/ha/år

2 80
Frisk
lågörtstyp

5

124 år,
glest
luckigt,
olikåldrigt

Tillväxt 1,2
m3/ha/år

2 30
Frisk
blåbärstyp

Frisk blåbärstyp
Fuktig starrfräkentyp
Myrvegetation

Gran-/björkskog. Gammal
skog.
Frisk blåbärstyp med
blåbär, (och inslag av
lågörts- och högörstyparter som) ekbräken,
midsommarblomster,
hönsbär, hjortron.
Fuktig starr-fräkentyp i
myrholmens kanter och
långt in med Sphagnum
spp. odon, kråkbär,
hjortron, skogsfräken.
Flikar av myrstråk med
kärrtyp långt in på myrholmen, med rikmyr;
knaglestarrgruppen,
ängsvädd.
Torr lingontyp, torr ljung
–kråkristyp. Gran/björk
ungefär lika mycket med
bottenskikt av renlav, med
ljung (dominerande)
tillsammans med lingon
och kråkris. Övriga vanliga
arter är odon, blåbär,
kruståtel. Denna ristyp
finns såväl i väster som i
öster på myrholmen.
Frisk blåbärstyp på inre
delen av myrholmen, med
blåbär, kråkris, hönsbär,
gullris, skogskovall,
blodrot, skavfräken.
Trädklädd myr, första
delen med gråviden. I
myrkanten växer bl.a.
brudsporre, stagg.
Svår att nå, ej fältkarterad
2013.
Noterat senare:
Gräsdominerad (otypisk
frisk lågörtstyp.) Utteroch älgspår. Sångsvan.
Frisk blåbärstyp med
blåbär, hönsbär, kruståtel.
Stråk och kanter med
myrvegetation eller fuktig
starr-fräkentyp:
Sphagnum spp., hjortron,
odon, skogsfräken.
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28/7
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6

139 år

Tillväxt 1,6
m3/ha/år

2 80
Frisk
lågörtstyp

7

139 år,
glest och
luckligt

Tillväxt 1,5
m3/ha/år

2 30
Frisk
blåbärstyp

Frisk blåbärstyp
”Sumpskogspartier”

8

124 år

Försöksyta

9

G 40,T 35,
L20, lärk5

10
11

44 år
Försöksytor,
olikåldrigt
54 år
44 år

2 80
Frisk
lågörtstyp
2 30
Frisk
blåbärstyp

12

94 år*

G80, L20

13

139 år

G 95, L 5,
tillväxt 1,3
m3/ha/år

Contorta
Lärk och
contorta

2 40
Frisk
smalbladig
grästyp
2 30
Frisk
blåbärstyp

2 30
Frisk
blåbärstyp

Också observerat: tretåig
hackspett, enkelbeckasin.
Ej fältbesökt 2013.
Björnspår. Också
observerat : lavskrika.
Gammal saltsten för älg.
Frisk blåbärstyp med
blåbär, (endast enstaka
ekbräken), hönsbär,
kruståtel, skogsfräken,
linnea, skogstjärna, rönn.
Fuktigare partier (”sumpskog”) mot myren i öster
med spindelblomster,
hjortron.

28/7

Försöksyta

28/7

Försöksyta
Försöksyta

26/7
26/7

Frisk blåbärstyp
Rikmyr

Fuktig högörtstyp
Frisk blåbärstyp
Rikmyr
”Gräsmyr”

Frisk blåbärstyp med
fuktiga stråk av rikmyr;
knaglestarr-gruppen,
brudsporre, svarthö,
kråkklöver.
Fuktig högörtstyp i norra
delen samt ca 200 m in
mot västra delen med älgört, tolta, brudborste,
midsommarblomster,
fjällskära. Stråk eller två
stycken övergångszoner
med myrkaraktär med
Sphagnum spp., hjortron,
skogsfräken.
Också rikmyr med knaglestarr-gruppen och inslag
av gräsdominerad myr
med bl.a. blåtåtel och
Carex spp.
Frisk blåbärstyp längre
söderut i beståndet.
Också observerat: tretåig
hackspett, morkulla.
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14

124 år

2 30
Frisk
blåbärstyp
Naturvårdsområde

Frisk blåbärstyp
Översilningsäng
Rikmyr
Högörtstyp

15

46 år,
olikåldrigt

2 80
Frisk
lågörtstyp

Frisk lågörtstyp
Frisk blåbärstyp

16

49 år

2 30
Frisk
blåbärstyp

Frisk blåbärstyp
med markerade
myrstråk

17

134 år,
olikåldrigt

G 100

2 30
Frisk
blåbärstyp

Frisk blåbärstyp
Fuktig högörtstyp
Frisk lågörtstyp

18

44 år

Contorta
100

2 40
Smalbladig
grästyp

Smalbladig
grästyp
Frisk lågörtstyp

19

47 år

G70, L30

2 80
Frisk
lågörtstyp

Frisk blåbärstyp
Frisk lågörtstyp
Fuktig högörtstyp

T 100

Översilningsäng/ängvegetation med kärrfräken,hundstarr, ängsmyskgräs, tuvtåtel, blodrot, rödsvingel, älggräs
midsommarblomster,fjällskära,ormrot, slåtterblomma.
Ovanför frisk blåbärstyp
med en del lågor. Brant
kant mot älven. Artrik äng
vid stranden. Stråk av rikmyr och högörtstyp med
knaglestarr-gruppen som
går nästan ända ned till
älven.
Frisk blåbärstyp med stort
inslag av frisk lågörtstyp
med dominans av
ekbräken. Stubbar.
Frisk blåbärstyp med frisk
lågörtstyp fläckvis med
stort inslag av ekbräken.
Spindelblomster. En del
stora träd (överståndare).
Myrstråk med bl.a.
hundstarr och flaskstarr.Går över i Contortaplantering.
Frisk blåbärstyp: Blåbär,
ekbräken, gullris, ekorrbär, skogskovall, ängskovall, hönsbär, kruståtel,
mjölke, harsyra, björkpyrola, linnea.
Fuktiga stråk med högörter: brudborste, tolta,
nyckelblomster, midsommarblomster, humleblomster, daggkåpa, tuvtåtel.
V. delen torrare med frisk
blåbärstyp/frisk lågörtstyp
Smalbladig grästyp med
kruståtel. Inslag av frisk
lågörtstyp med ekbräken,
ekorrbär, linnea.
Frisk blåbärstyp på högre
liggande partier– blåbär,
gullris, kruståtel, hönsbär.
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30/7

30/7

26/7

26/7

26/7

20

79 år
olikåldrig

G85, L15

2 30
Frisk
blåbärstyp

Frisk blåbärstyp
Frisk lågörtstyp
Myrstråk

21

44 år
olikåldrigt

T 50, G 10,
L 25*

2 80
Frisk
lågörtstyp

Frisk lågörtstyp

40

139 år
olikåldrigt

(Tillväxt 2,2 2 30
m3/ha/år)
Frisk
blåbärstyp

41

144 år,
olikåldrigt

2 80 Frisk
lågörtstyp

Frisk blåbärstyp
Torr lingontyp,
kråkbär-ljungtyp
Starrmyr

Frisk blåbärstyp
Fuktig
högört/lågörtstyp
Smalbladig
grästyp

Dominerande frisk
lågörtstyp med, ekorrbär,
ormbär, linnea, skogskovall, ekbräken, hultbräken,
vårfryle, ängsfryle, vårbrodd, ormrot, gullris,
pyrola.
Fuktiga högörtsstråk med
tuvtåtel, midsommarblomster, tolta, älgört,
skogsfräken, Carex spp.,
kärrfibbla, ängssyra,
mjölke, fläckigt nyckelblomster, skogsnycklar,
korallrot.
Frisk blåbärstyp med
blåbär, björkpyrola,
hönsbär, tolta med inslag
av frisk lågörtstyp med
mycket ekbräken.
Fuktigare stråk med
Spagnum spp. hjortron,
skogsfräken, tvåblad,
korallrot.
Frisk lågörtstyp med
ekbräken, gullris, skogsnoppa, skogsstjärna,
skogskovall, ekorrbär,
kruståtel, vitsippa,
ängssyra, mjölke,
ängskovall, skogsfräken,
fjälltimotej.
Frisk blåbärstyp med
torra kullar dominerade av
kråkris, lingon (Torr
lingontyp/kråkbärljungtyp). Torrakor.
Starrmyrstråk med bl.a.
knaglestarr-gruppen,
fjällskära, svarthö.
Frisk blåbärstyp med
blåbär, kruståtel (fläckvis
dominerande), ekbräken
(fläckvis dominerande).
Smalbladig grästyp på
öppnare högre liggande
delar med kruståtel,
hönsbär, linnea, gullris,
skogsstjärna.
Fuktig högört/lågörtstyp i
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26/7

26/7

27/7

27/7
29/7

42

E 1, 104 år,
olikåldrigt

Tillväxt 1,9
m3/ha/år

2 30
Frisk
blåbärstyp

43

139
olikåldrigt

G 100 %
2 30
(Tillväxt 2,5 Frisk
m3/ha/år)
blåbärstyp

44

144 år,
olikåldrig

G 90, L 10
Tillväxt 2,1
m3/ha/år

2 85
Frisk
högörttyp

stråk i sänkorna med
kärrtistel, flaskstarr,
skogsfräken, Kung Karls
spira, fjällskära, slåtterblomma, svarthö, brudsporre, blodrot, tvåblad,
hjortron mot myrkanten.
Ocskå observerat: spår
efter rådjur, älg och hare.
Frisk blåbärstyp
Frisk blåbärstyp i mindre
Torr kråkbärfläckar; blåbär, odon,
ljungtyp/lingontyp pyrola, björkpyrola.
Fuktig högörtstyp Torr kråkbär-ljungtyp/
lingontyp i kanten mot
myren med ljung, kråkris,
lingon, odon på högre
(uppfrysnings)tuvor.
Däremellan fuktiga stråk
med Sphagnum spp.
Fuktig högörtstyp i stråk
med bl.a. brudborste.
Skogklädd myr
Skogklädd myr i kanten
Torr kråkbärmed gråviden, hjorton,
ljungtyp
som övergår i torr kråkFrisk blåbärstyp
bär-ljungtyp med kråkris,
Löv 20–30 %
ljung, odon, enbuskar, och
frisk blåbärstyp i mitten
på högsta delen av myrholmen, med blåbär,
kruståtel, hönsbär, gullris,
skogsstjärna, tvåblad.
Stort inslag av björk.
Frisk blåbärstyp
Fuktig högörtstyp
Kråkbär-ljungtyp
Rikmyr

29/7

29/7

Södra delen: Frisk blåbärs- 29/7
typ med blåbär, ekbräken,
björkpyrola, revlummer.
Sänkor med fuktig
högörtstyp med tolta,
midsommarblomster,
gråal, gråvide, korallrot,
tvåblad.
Norra delen: myrstråk av
rikmyr med tvåblad,
gräsull, blåtåtel, Kung
Karls spira, lappspira,
brudsporre, slåtterblomma, fläckigt nyckelblomster, gullbräcka,
fjällskära, blodrot, svarthö, knaglestarr-gruppen,
blekstarr, hirsstarr övergår
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45

144 år,
olikåldrigt

G90, L10
Naturvårds
hänsyn

2 85
Frisk
högörtstyp

Frisk blåbärstyp
med inslag av
rikmyr och
högörtstyp i stråk

46

E 1 139 år

G70, L30
tillväxt 1,3
m3/ha/år

2 85
Frisk
högörtstyp

Frisk blåbärstyp
med täta
rikmyrstråk
och inslag av
fuktig högörtstyp

till fuktig högörtstyp med
fjällkvanne, tolta, tuvtåtel,
kärrtistel, kransrams,
vitmåra, tvåblad, fjällruta.
Frisk blåbärstyp/torr
kråkbär-ljungtyp på smal
del längre in på myrholmen, med blåbär,
kråkris (50 % av varje),
bergsslok.
Frisk blåbärstyp med
blåbär, ekbräken,
hultbräken.
Fuktig högörtstyp i stråk,
med strätta, tolta, samt i
öster rikmyrstråk med
bl.a. glansstarr och
knaglestarr-gruppen.
Enstaka träd.
Också observerat: tjäder.
Mindre partier med frisk
blåbärstyp med
blåbär, ekbräken och med
täta rikmyrstråk av grässtarrtyp med glesa träd,
och stråk med fuktig högörtstyp med gråvide, enbuskar, älgört, fjällskära.

29/7

29/7

Anmärkningar/kommentarer:
nr

Fältanteckningar/anmärkningar

1

Fältriktning; västerut, parallellt med järnvägen.
Kärr nr 1. vid vägens slut, strax väster innan 1 börjar; smalt stråk med gräsörtrikt rikkärr: Knaglestarr-gruppen, slidstarr, ängsull , ev. gräsull, blodrot,
nordspira, fläckigt nyckelblomster.
Skogens ö. del. Urskogskog/naturskogskvaliteter: Mycket gammal bredkronig
tall, flera grankloner ( 25 stammar/4 kvadratmeter), gammal gran med
mycket täta grenvarv, mycket gamla tallar, bredkronig vid nästa skogsudde.
Kärrstråk 2, längre västerut rikmyr: (förutom de som fanns vid kärr 1
tillkommer) brudsporre, fjällskära, slåtterblomma, svarthö, dvärgbjörk,
vitmåra.
Stråken längre västerut är mer trädbeväxt (gräsrik myr med träd mer än
skog), spridda tallar.

Foto (nr ej utsatta.
Fotodokumentation
finns med foto i
löpande ordning)
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2

3

5

6
7

9
10
11
12
13

Nästa lilla skogsudde riktning västerut: tallbeväxt kärr. Gammal tall, bredkronig. Fältskikt kärr, mycket skavfräken. Kullar med frisk blåbärstyp: blåbär,
odon, lingon, stenbär, björkpyrola, vitpyrola.
Stråk av fuktig högörtstyp varierar med frisk blåbärstyp, upprepade gånger.
Dessa är vanligare än blåbärstypen.
Flera mycket gamla granar i högörtskog.
Efter ytterligare 100 m björkdominerad gräs-lågörtstyp på en kulle. (Ser ut
som betad högörtsskog brukar se ut.) Mycket enbuskar. Flera gamla granar,
med täta grenvarv. Flera gamla bredkroniga träd som har växt upp i
ljusöppen omgivning.
Ytterligare längre västerut mindre områden med frisk blåbärstyp: blåbär,
hönsbär, revlummer; med inslag av lågörttyp med dominans av ekbräken.
Här finns mycket död ved, som lågor och torrakor.
Övergången mellan 1 och 2 rakt söderut är våt myr, gräs-starr Sphagnumtyp.
Urskogskaraktär i norra delen av beståndet, med många gamla träd, av björk
och gran, kjolgranar, klongranar, torrakor, många lågor av olika ålder, inga
stubbar, skägglav, ljus och mörk.
Älgtorn i östra kanten.
Myr mellan 2 och 3 (från väster mot öster) med spridda träd, ej tydlig gräns
mellan skog på myrholme och trädklädd myr. Trädgränsen mot bestånd 3
och 5 i väster otydlig, och övergång mellan öppen myr- trädklädd myr- skog
har ingen skarp gräns.
Myrstråket mellan norra delen av 3 och 5 med arter som fjällruta, rundsileshår, knaglestarr-gruppen.
Tre tydliga vegetationszoner från myren upp till toppen, inre delen av
myrholmen; trädklädd myr, torr ristyp och frisk blåbärstyp.
Nyckelbiotop/urskogskaraktär: Rikligt med torrakor och några lågor i södra
delen av beståndet. Många gamla träd. Grankloner. Inga stubbar.
Tydlig zonering på myrholmen: från myren i väster till torr kråkbär-ljungtyp
med ljung och kråkbär, sedan mindre del frisk blåbärstyp i mitten och
slutligen mot öster torr kråkbär-ljungtyp igen.
Smalt myrstråk med enstaka spridda träd, gran mellan bestånd 3 och 5 från
väster mot öster.
Urskogskaraktär med mycket torrakor, många gamla träd, lågor, grankloner.
Nyckelbiotopskvalitet: Många gamla granar, grankloner, främst i västra
delen.
Myren mot bestånd 7 mot vägen och mot 11 är rismyr. De flesta andra här är
gräs-starrmyrar.
Försöksytor. Olikåldrigt.
Contorta med rikligt med hänglav. Mera ensartat fältskikt. Risigt och
mörkare.
Lärk och contorta.
Gamla granar i norr vid myrens slut
Stråk av myr i skogen; Rikmyr, spår av tidligare hävd, men igenväxning idag
med mycket en, kabbeleka, humleblomster, brudborste, fjällskära,
midsommarblomster, tuvtåtel. Nytt myrstråk längre fram med blåtåtel
(dominans), kärrfibbla, älgört, jungru Maria nycklar, svarthö, vitmåra,
ängsull, ev gräsull. Rikligt med hänglav.
Se mer fältanteckningar 28/7.
Urskogs-/nyckelbiotopskaraktär med lågor, torrakor, rotslående grankloner,
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17

18
19
20

21

40
41
42

43

44

45

46

rikligt med skägglav.
Myrstråket norr om 13 av rikmyrtyp med bl.a. brudsporre, flaskstarr, fläckigt
nyckelblomster. Också ängsmyskgräs, blodrot, ormrot noterat.
Förekomst av rönn och björk. Fuktiga stråk med högörter. Rikligt med
hänglav. Förekomst av lågor, torrakor. Område (S om vägen vid bestånd 18)
rikligt med död ved; torrakor och lågor. Största området i skogsplanen.
Väldigt varierat i form och innehåll. V. delen frisk blåbärsgranskog.
Nyckelbiotopkvalitet efter smala myrdelen på södra sidan. Enstaka gamla,
bredkroniga träd, gran. Rikligt med hänglav.
Mer ensartat fältskikt, färre arter; dominerat av ekbräken och kruståtel.
Fältbestämt: mera högörtstyp än lågörtstyp. Rikligt med hänglav. Lågor och
torrakor av björk.
Granskog, frisk – fuktig skog. Dominerande frisk blåbärstyp, näringsrik med
rikligt med ekbräken. Fuktigare stråk och fläckar med Spagnum spp. Rikligt
med hänglav.
Björk dominerar (planterad), relativt ung – medelålders björkskog, gräsrik; på
gammal gräsmark, enbuskar. Inslag av gran och tall. Flera arter som är
typiska arter efter tidigare bete i fjällbjörkskog. Förekomst av skägglav.
Mycket död ved, lågor, torrakor, inga stubbar, dålig föryngring. Foto.
Myrholme, med tillväxten nära impedimentsgräns, 1,9 m3.
Myr 1: öster-sydöst om beståndet. Trådstarr (C. lasiocarpa), tuvull,
(Eriophorum vaginata), gräsull, (E. lasiocarpa), ängsull (E. angustifolium),
nordspira, blåtåtel, tuvsäv (Trichophorum cespitosum), nordspira, tranbär,
gråvide (Salix sp.), enbuskar. Flertal tickor på både levande och död ved.
Myr 2: norr om beståndet. Grässtarr-typ, med inslag mot väster av strängar
med ristyp
Urskogskaraktär. Myrholme dominerad av björkskog. Mycket död ved, lågor
och torrakor, inga stubbar.
Myrholme med tydlig zonering av vegetationstyperna; skogklädd myr i
kanten med gråviden, hjorton, som övergår i torr ristyp med kråkris, ljung,
odon, enbuskar, och slutligen frisk blåbärstyp i mitten på högsta delen av
myrholmen, med blåbär, kruståtel, hönsbär, gullris, skogsstjärna, tvåblad.
Myr norr: gräs-starrik , med litet inslag av rismyr, med tydliga gamla
stängelstolpar i öst-västlig riktning
Urskogskaraktär, inga stubbar, lågor.
Rikmyr mellan södra och norra delen av beståndet med mycket brudsporre.
Varierande vegetationstyper, fuktig högörtstyp dominerar, med endast smal
del i mittdelen med frisk blåbärsskog. Dessutom inslag av trädklädd rikmyr, i
stället för skog. Myrstråken går in från öster i flera omgångar, ej enhetlig
skog.
Urskogskaraktär. Mycket gammal, olikåldrig, många mycket gamla träd,
mycket död ved, mest lågor. 2 stubbar, men verkade vara av vindfallna träd,
ej sågade.
Myrstråk i öster med gräs-starrik rikmyr med C. echinata, C. saxatilis.
Inga stubbar. Högsta beståndet mot skogsgränsen mindre än hundra meter
längre fram. Täta rikmyrstråk med enstaka träd mellan kullar med frisk
blåbärstyp
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Bilaga 2
Vegetationen på Enaforsholm och landskapet omkring
Margareta Ihse
Ett till synes enkelt uppdrag som att beskriva vegetation, är i själva verket komplicerat. Det finns
inte bara ett system att använda, när man skall beskriva och klassificera vegetation, utan ett stort
antal olika klassificeringar, benämnda som naturtyper, skogstyper, markvegetationstyper,
biotoper, växtsamhällen. De härstammar från olika tidpunkter och olika forskargrupper, och har
gjorts från olika principer, baserade på olika teorier, och med hänsyn till olika arter,
artkombinationer och skalor.
Vi ger här en överblick av vegetationen och en jämförelse med några olika klassificeringssystem;
1) skogsbruksplanens skogstypsklassificering,
2) ståndortsklassificering/markvegetationsklassificering (Lundmark),
3) fjällvegetationskartans naturtyper i Jämtland (Ihse & Wastenson, Rafstedt),
4) Enaforsfolms vegetationstyper (Gregersson), samt
5) nyckelbiotoper.

1.

Skogsbruksplanens skogstypsklassificering

Den naturtypsklassificering som finns i skogsbruksplanen, och som vi i huvudsak följt och som är
baserad på typarter och dominerande arter, kan väl jämföras med Lundmarks ståndortsklassificering, men är en förenklad variant. Lundmarks ståndortsklassificering är idag den tongivande
metoden för skogstypsklassificering. Den består av 14 klasser, men bakom den finns jämförbara
äldre klassificeringar som bl.a Arnbergs skogstypsklassificering (18 klasser) och Ebelings
skogstypsklasser (med fördjupningar, framförallt bland ristyperna).
Följande skogstyper förekommer i skogsbruksplanen: De två fuktighetsklasserna är frisk och
fuktig, och de kombineras med följande skogstyper (i skogsbruksplanen också i några ovanliga
kombinationer, som vi ej tidigare mött)
25 lingontyp
30 blåbärstyp
40 smalbladig grästyp
80 lågörtstyp
85 högörtstyp
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2.

Ståndortsklassificering/markvegetationstypsklassificering

Ståndortsindelning är baserad på en sammanvägning mellan klimat och markegenskaper, som
markslag, markfuktighet och markvegetationstyper (J-Å. Lundmark).
Markvegetationstypsklasserna kan indelas i
fyra olika fuktighetsklasser på fastmark:
torr
frisk
fuktig
blöt (förekommer inte i detta område).
Kombinationerna av marktyp och fuktighet är oftast bundna, och en viss marktyp
förekommer bara på en viss fuktighetstyp.
och 14 olika marktyper:
högörtstyp (med och utan ris)
lågörtstyp (med och utan ris)
grästyp (bredbladig och smalbladig)
starr-fräkentyp
blåbärstyp
lingontyp
kråkbär-ljungtyp
fattigristyp
lavrik ristyp
lavtyp.
Här ges en kort beskrivning av de typer som förekommer i Enaforsholmsområdet:
Högörtstyp (utan ris): Markytan i stort sett helt täckt av midsommarblomster (typart i norra
Sverige) smörbollar, älgört; (med ris) typarter är nordisk stormhatt, tolta, högvuxna ormbunkar;
blåbärsris täcker mer än ¼ av markytan. Bland typarterna nämns brudborste, midsommarblomster, nordisk stormhatt, smörbollar, älgört.
Lågörttyp (utan ris): Typarter är harsyra, ekbräken, ekorrbär; ris på mindre än ¼ av markytan;
(med ris) ris på mer än ¼ av markytan. Vitsippa, harsyra, ekorrbär utgör mer än 5 % av fältskiktet.
Bland typarterna nämns också ekbräken, humleblomster, midsommarblomster, ekorrbär,
hönsbär, stenbär, smörblommor.
Smalbladig grästyp: Kruståtelns täckningsgrad utgör mer än ¼ av befintligt fältskikt. Hit räknas
gräsarter med trådsmala blad, som oftast är föga saftiga och som regel tätt hopslutna i längdriktning, med kruståtel som karaktärsart, samt starr och frylearter. Örter som liljekonvalj,
pyrolaarter, mjölkört, skogsstjärna.
Starr-fräkentyp: Typarter är skogsfräken och klotstarr. Hit hör halvgräs, vattenklöver, hjortron.
Blåbärstyp: Blåbärsriset dominerar. Örter från såväl högörtstyper som lågörtstyper täcker mindre
än 1/16-del och gräs mindre än ¼-del. Hit hör lummerväxter.
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Lingontyp: Lingon och blåbär har större täckning än kråkbär och ljung. Lingon och mjölon är
karaktärsarter.
Kråkbär-ljungtyp: Kråkbär och ljung har större täckningsgrad än lingon.

3.

Fjällvegetationskartans naturtyper i Jämtland

Fjällens vegetation började kartläggas för den fysiska riksplaneringen under mitten på 1970-talet,
av Naturvårdsverket på regeringens uppdrag. Nya snabba och säkra metoder utvecklades genom
flygbildstolkning av Infraröda flygfärgbilder, tillsammans med ett klassificeringssystem, anpassat
för naturvårdsplanering, turism och översiktlig fysisk planering (Ihse & Wastenson 1975).
Karteringen omfattade drygt 20 kartblad i skalan 1:100.000 och pågick under ca 10 år. Förutom
kartbladen utgavs en beskrivning i bokform av vegetationen (”Fjällens vegetation i Jämtlands län”,
Rafsted 1984). Kartläggningen omfattar huvudsakligen de alpina delarna (kalfjällsregionen) men
också de subalpina björkskogarna och fjällnära barrskogarna. Vegetationen indelas i ett stort antal
klasser beroende på fuktighetstyp, naturtyp, fysionomi och arter; hed (skarp, torr, frisk, fuktig
rished, gräshed), äng (lågörtstyp, högörtstyp), substratdominerad/lavdominerad mark, videsnår,
björkskog (hedtyp, ängstyp), barrskog (mossrik ristyp, lavrik ristyp, ängstyp).
De vegetationstyper i Jämtland som är av intresse i Enaforsholms ägor finns inom grupperna
barrskog, björkskog och myr. De alpina hedtyperna finns först ovanför skogsgränsen, och
uppträder först vid Högåsen, utanför Enaforsholms ägor.
Berggrunden har stor betydelse för vegetationen. I västra Jämtlands fjällandskap dominerar
lättvittrade kalkrika fylliter, som ger upphov till en finjordsrik jordart. Till resultat får man ängsrika
landskap med artrik vegetation och hög biodiversitet. Det maritima klimatet i det jämtländska
landskapet väster om Ånnsjön, ger stor myrrikedom, som gör backkärr och ängsskogar vanliga på
fjällsluttningarna här. Men även om dessa fuktiga och kalkrika vegetationstyper är vanliga här, är
de ovanliga i större delen av fjällkedjan.
Skogarna indelas i barrskogar och björkskogar. Barrskogarna och björkskogarna indelas i tre
undergrupper: lavtyp, mosstyp och ängstyp. Myrarna indelas inte efter strikt botanisk-floristisk
indelningsgrund, utan efter hydrologi (skillnader i fuktighetsgrad) och fysiologi (skillnader mellan
mosse, risdominerad och kärr, starrdominerad) i sex klasser.
Blåbärsgranskogen är den vanligaste skogstypen, och klassificeras som en mossrik barrskog. De
vanligt förekommande mossorna är husmossa, väggmossa och i mera gynnsamma lägen också
kammossa. Blåbär är det dominerande riset på friska marker, men på torrare marker förekommer
lingon och kråkbär. Risen blandas med örter, gräs och småvuxna ormbunkar; ängskovall,
skogskovall, harsyra, ekorrbär, linnea, hönsbär, kruståtel och ekbräken. I fuktigare marker
tillkommer ögonpyrola, korallrot, spindelblomster.
Ängsgranskogen utvecklas i kalkrika områden med hög nederbörd eller i klimatiskt gynnsamma
sydlägen. Sådana områden/kombinationer är sällsynta. Ängsgranskogen har stort inslag av björk
och ofta flera andra träd och buskar som rönn, gråal och olika viden. Dessutom finns det ofta
rikligt med smala partier av öppna backkärr. Ängsgranskogarna är mycket produktiva och frodiga.
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Fältskiktet domineras ofta av manshög stormhatt, tolta, riddarsporre och ormbunkar. I den artrika
gräs- och örtrika floran kan man finna arter som nordbräken, vitsitppsranunkel, borsttistel,
fjällkvanne, hässlebrodd, rödblära, ormbär, tvåblad, midsommarblomster.
Rismyrens arter utgörs till största delen av mer eller mindre glest fältskikt av lågväxta ris som
dvärgbjörk, ljung, kråkbär, odon, blåbär och även hjortron, samt med ett bottenskikt av vitmossa
(främst Sphagnum fuscum), lavar (Cladonia spp.) eller raggmossor (Rhacomitrim languinosum).
De torra plana eller lutande kärren (backkärren) har stor variation av arter och näringsförhållanden, från fattiga till extremrika. Tuvsäv och trådstarr hör tillsammans med blåtåtel ofta
till de dominerande arterna. Vid måttlig påverkan av basiska bergarter (intermediärkärr)
tillkommer mera krävande arter som ullsäv, ängsvädd, björnbrodd, svarthö, blodrot. I rikkärren
tillkommer indikatorarter som gräsull, ängsnycklar, brudsporrar, med totalt över hundra arter.
Speciellt i backkärren i fjällbjörkskogen och ängsgranskogen kan myren bli mycket botaniskt
intressant och artrik. Kring Enaforsholm har vi speciellt noterat att backkärren har en vegetation,
som tyder på slåtterpåverkan från fäbodstiden.

4.

Enaforsholms vegetationstyper

Beskrivningarna är hämtad från Elisabeth Gregerssons fördjupade kartering av vegetationen kring
Enaforsholm (Kartering av fjällvegetation – en studie av området kring Enaforsholm, Gregersson,
2010. Mastersarbete vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet, med Margareta
Ihse och Bo Eknert som handledare).
Av speciellt intresse är de artrika skogstyperna, som ängsgranskog, ängsbjörkskog, samt
myrtyperna ris/hjortronmyr, fastmattemyr, örtrik fastmattemyr, lösbotten/mjukmattemyr och
sumpkärr.
Artlistorna är en sammanställning av förekommande arter, beskrivna från översiktlig
fältinventering i flertalet av de på flygfoto avgränsade vegetationstyperna.
*anger dominerande arter.

Frisk ristyp, grandominerad skog
Torr/frisk gran- eller tallskog med inslag av björk , ofta av naturskogskaraktär. Längs
fjällsidorna ökar inslaget av björk. Granskogen har ett bottenskikt av mossor och ett fältskikt
av blåbär och låga örter. På fuktigare och näringsrika marker domineras fältskiktet av
ekbräken. Tallskogen har ett lavrikt bottenskikt och ett fältskikt som domineras av kråkbär,
ljung och lingon. Tallskog förekommer ofta på moränkullar i myrmarksområden.
Glasbjörk
Hönsbär
Kruståtel
Skogsfräken
Ekbräken
En

Betula pubescens
Cornus suecica*
Deschampsia flexuosa
Equisetum sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris*
Juniperus communis

Linnea
Lummer
Ekorrbär
Ängskovall
Skogskovall
Ögonpyrola

Linnaea borealis
Lycopodium sp.
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Moneses uniflora

Bilaga 2 – 4

Harsyra
Gran
Rönn

Oxalis acetosella
Picea abies
Sorbus aucuparia

Skogsstjärna
Blåbär

Trientalis europaea
Vaccinium myrtillus*

Lingon
Kvastmossor
Husmossa
Väggmossa
Björnmossor
Kammossa

Vaccinium vitis-idaea
Dicranum sp.
Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi
Polytrichum sp.
Ptilium crista-castrensis

Ängsgranskog
Frisk/fuktig granskog med inslag av björk, ofta av naturskogskaraktär. Förekommer främst i sluttande
och starkt kuperad terräng. Det artrika fältskiktet domineras av storväxta ormbunkar och höga örter
som torta och midsommarblomster. Fuktiga sänkor och bäckfåror har en mycket rik vegetation
medan högt liggande områden närmar sig hedskogen. Artrik naturtyp.

Stormhatt
Gråal
Glasbjörk
Ormrot
Stjärnstarr
Knagglestarr
Blekstarr
Torta
Ängsnycklar
Tuvtåtel
Nordbräken
Mjölkört
Älggräs
Skogsnäva
Humlebl.

Aconitum lycoctonum*
Alnus incana
Betula pubescens
Bistorta vivipara
Carex echinata
Carex flava
Carex pallescens
Cicerbita alpina*
Dactylorhiza incarnata
Deschampsia cespitosa
Dryopteris assimilis
Epilobium angustifolium
Filipendula ulmaria
Geranium sylvaticum*
Geum rivale

Norsknoppa
Brudsporre
Ekbräken

Gnaphalium norvegicum
Gymnadenia conopsea
Gymnocarpium dryopteris

Hökfibblor
Ängskovall
Skogskovall
Hultbräken
Gran
Blodrot
Klotpyrola
Norsk pyrola
Norvegica
Rödblära
Rönn
Blåbär

Hieracium
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Phegopteris connectilis
Picea abies
Potentilla erecta
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia ssp.
Silene dioica
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus

Hedbjörkskog
Torr björkskog som ibland har inslag av tall. Bottenskiktet domineras av lavar och mossor. Fältskiktet
domineras av ris, som blåbär på friska marker och av lingon eller kråkbär på torra marker.

Rödven
Dvärgbjörk
Glasbjörk
Ljung
L. blåklocka
Stjärnstarr

Agrostis capillaris
Betula nana
Betula pubescens
Calluna vulgaris
Campanula rotundifolia
Carex echinata

Trådtåg
Hönsbär
Tuvtåtel
Kruståtel

Carex lasiocarpa
Cornus suecica
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
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Kråkbär
Vitmåra
Hökfibblor
Klynnetåg
En
Ekorrbär
Ängskovall
Blåtåtel
Stagg
Tall

Empetrum hermaphroditum*
Galium boreale
Hieracium
Juncus trifidus
Juniperus communis
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Molinia caerulea
Nardus stricta
Pinus sylvaticus

Blodrot
Lappvide
Gullris
Rönn

Potentilla erecta
Salix herbacea
Solidago virgaurea*
Sorbus aucuparia

Skogsstjärna
Blåbär
Odon
Lingon
Räffelmossa

Trientalis europaea
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea*
Aulacomnium sp.

Fyrfliksmos.
Renlav
Husmossa
Väggmossa
Enbjörnmossa
Raggmossa

Barbilophózia barbáta
Cladonia sp.
Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi
Polytrichum juniperinum
Rhacomitrium lanuginosum

Ängsbjörkskog
Frisk/fuktig björkskog som främst förekommer i sluttande och starkt kuperad terräng. Fuktiga sänkor
och bäckfåror har ett rikt fältskikt av höga örter och storväxta ormbunkar. Torra partier i höjdlägen
har ett fältskikt av låga ormbunkar, låga örter och ris. Artrik naturtyp.

Stormhatt

Aconitum septentrionale

Rödven
Fjällkåpa
Fjällkvanne
Fjällvårbrodd
Glasbjörk
Ormrot
Kabeleka
L. blåklocka
Torta
Hönsbär
Nordbräken
Skogsfräken
Skogsnäva
Norsknoppa
Ekbräken
Hökfibblor
Trådtåg
En

Agrostis capillaris
Alchemilla alpina
Angelica archangelica
Anthoxanthum alpinum
Betula pubescens
Bistorta vivpara
Caltha palustris
Campanula rotundifolia
Cicerbita alpina*
Cornus suecica
Dryopteris expansa*
Equisetum sylvaticum
Geranium sylvaticum
Gnaphalium norvegicum
Gymnocarpium dryopteris
Hieracium
Juncus filiformis
Juniperus communis

Linnea
Ekorrbär

Linnaea borealis
Maianthemum bifolium

Ängskovall

Melampyrum pratense

Skogskovall
Hässlebrodd
Björkpyrola
Hultbräken
Gran
Klotpyrola
Norskpyrola
norvegica
Stenbär
Ängssyra
Viden
Sälg
Gullris
Rönn
Skogsstjärna
Blåbär
Fjällviol

Melampyrum sylvaticum
Milium effusum
Orthilia secunda
Phegopteris connectilis*
Picea abies
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia ssp.
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Salix ssp.
Salix caprea
Solidago virgaurea
Sorbus aucuparia
Trientalis europaea
Vaccinium myrtillus
Viola biflora
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Ris/hjortonmyr
Lättframkomlig, varierad myrtyp med mosseliknande vegetation. Torra partier bildar risdominerade
tuvor med en vegetation som närmar sej den torra risheden. Fuktiga partier domineras av hjortron
och vitmossa, främst Sphagnum fuscum. Tillsammans bildar de en mosaik där riset utgör tuvor eller
strängar. Stora inslag av raggmossor förekommer i vissa områden och är ett karaktärsdrag hos de
Västjämtska rismyrarna.

Rosling
Dvärgbjörk
Ljung
Sumpstarr
Taggstarr
Rundsileshår
Nordkråkbär
Tuvull
Enaxig
sävstarr

Andromeda polifolia
Betula nana
Calluna vulgaris*
Carex magellanica ssp. Irrigua
Carex pauciflora
Drosera rotundifolia
Empetrum hermaphroditum
Eriophorum vaginatum
Kobresia myosuroides

Hjortron
Tuvsäv

Rubus chamaemorus*
Tricophorum cespitosum*

Tranbär
Odon
Renlavar
Myrjörnmos.
Raggmossa
Vitmossor

Vaccinium oxycoccus
Vaccinium uliginosum
Cladonia sp.
Polytrichum strictum
Rhacomitrium lanuginosum
Sphagnum, främst S. fuscum

Fastmattemyr
Lättframkomlig myrtyp som domineras av halvgräs. Bottenskiktet utgörs främst av vitmossor eller
brunmossor. Fältskiktet domineras av ängsull i kombination med olika starrarter. Ofta förekommer
örter som kärrspira, vattenklöver och ängsnycklar.

Rosling
Dvärgbjörk
Knagglestarr
Slakstarr
Sumpstarr
rrigua
Taggstarr
Flaskstarr
Glansstarr
Slidstarr
Blåsstarr
Kråkklöver
Ängsnycklar
Kärrfräken
Ängsull

Andromeda polifolia
Betula nana
Carex flava
Carex laxa
Carex magellanica ssp.
Carex pauciflora
Carex rostrata
Carex saxatilis
Carex vaginata
Carex vesicaria*
Comarum palustre
Dactylorhiza incarnata
Equisetum palustre
Eriophorum angustifolium*

Tuvull
Enaxig
sävstarr
Vattenklöver
Blåtåtel
Nordspira
borealis*
Kung Karls
spira
Tätört
Blodrot
Vide
Tuvsäv
Vitmossor

Eriophorum vaginatum
Kobresia myosuroides
Menyanthes trifoliata
Molinia caerulea
Pedicularis palustris ssp.
Pedicularis sceptrumcarolinum
Pinguicula vulgaris
Potentilla erecta
Salix sp.
Tricophorum cespitosum
Sphagnum sp.
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Örtrik fastmattemyr
Lättframkomlig och artrik myrtyp som främst uppträder som backkärr på kalkrika översilningsmarker.
Bottenskiktet domineras av vitmossor och brunmossor. Fältskiktet utgörs av gräs, örter och halvgräs.
Bland örterna finns ett rikt inslag av orkidéearter och bland halvgräsen förekommer många ovanliga
starrarter. Artrik naturtyp. Artlistan visar de arter som förekommer utöver de arter som förekommer
på vanlig fastmattemyr

Korallrot
Corallorhiza trifida
Ängsnyckl.
Dactylorhiza incarnata*
Jungfru
Dactylorhiza maculata
Marie nycklar
Gräsull
Vitmåra
Brudsporre
Tvåblad

Eriophorum latifolium*
Galium boreale
Gymnadenia conopsea
Listera ovata

Gullspira
Vårfingerört
Norskpyrola
norvegica

Pedicularis oederi*
Potentilla crantzii
Pyrola rotundifolia ssp.
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Lösbotten - mjukmattemyr
Oframkomlig myrtyp som tidvis täcks av vatten. Mjukmattor har ett bottenskikt av blöta vitmossor.
Lösbottnar utgörs av öppen torv. Ibland förekommer ett glest fältskikt med inslag av starr, ängsull
och vattenklöver.

Trådstarr
Dystarr
Ängsull
Snip
Vattenklöver

Carex lasiocarpa*
Carex limosa*
Eriophorum angustifolium
Trichophorum alpinum
Menyanthes trifoliata

Vitmossor

Sphagnum sp*

Sumpkärr
Svårframkomlig myrtyp som regelbundet översvämmas. Förekommer i närheten av vattendrag.
Bottenskikt saknas, fältskiktet utgörs av höga starrarter och andra halvgräs.
Trådstarr
Flaskstarr
Kråkklöver
Ängsnycklar
Ängsull
Vattenklöver
Nordspira

5.

Carex lasiocarpa
Carex rostrata*
Comarum palustre
Dactylorhiza incarnata
Eriophorum angustifolium*
Menyanthes trifoliata*
Pedicularis palustris ssp. borealis

Nyckelbiotoper

Skogstyrelsen har genomfört nationella inventeringar av nyckelbiotoper, områden med höga
naturvärden och stor potential att hysa hotade arter.
På Högåsen finns två biotopskydd för ”barrnaturskog” (ca. 1 hektar) och för ”å eller bäckmiljö” (3 ha).
Vid fältinventeringen i juli 2013 blev Enaforsholm inte specifikt inventerat för nyckelbiotoper, men
områden med stor andel nyckelbiotopselement (gamla träd, stor andel död ved, stående och
liggande) blev noterade. Nyckelbiotoper kunde då identifieras inom följande typer: barrnaturskog,
barrskog, myr- och skogsmosaik, tallsumpskog, lövrik barrnaturskog. En fördjupad inventering
behövs.
Skogstyrelsens nyckelbiotopsinventering innefattar ett stort antal olika typer.
Inom barrskogarna finns 8 nyckelbiotoper: Barrträd, Barrnaturskog, Barrskog, Sandbarrskog,
Kalkbarrskog, Lövrik barrnaturskog, Bestånd med idegran, Åsgranskog. Inom lövskogarna finns 12
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nyckelbiotoper: Örtrik allund, Aspskog, Lövbränna, Lövnaturskog, Sekundär Lövnaturskog,
Kalklövskog, Ädellövnaturskog, Sekundär ädellövnaturskog, Ädellövskog, abiotiska faktorer,
Hedädellövskog, Ädellövträd, Övriga lövträd. Lövskogarna har mer än 50 % triviala lövträd i
virkesförrådet, ädellövskogarna har enligt skogsvårdslagen >70 % löv- och > 50 % ädellövträd.
Inom sumpskogarna finns 7 nyckelbiotoper: Alsumpskog, Gransumpskog, Blandsumpskog,
Lövsumpskog, Myr- och skogsmosaik, Tallsumpskog, Ädellövsumpskog. Sumpskogar innefattar enligt
definition ”all trädbärande mark med minst 30 % krontäckning, där träden i ett moget stadium har en
medelhöjd på minst 3 m, på fuktig eller blöt mark och där täckningsgraden på fuktig mark av
befintligt fält-eller bottenskikt till minst 50 % utgörs av hydrofila arter.”
Inom de hävdformade biotoperna finns 8 nyckelbiotoper: Fuktig ängsmark, Hagmark, Hassellund,
Lövskogslund, Lövängsrest, Löväng, Betad skog och Lövträdsrika skogsbryn.

6.
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Bilaga 3
Fältinventering av skogen på Enaforsholm 20–21 september 2014
Lennart Rådström och Ann Norderhaug
Sammanfattning
Med utgångspunkt i den genomförda fältinventeringen av skogen och en tidigare utförd
ekonomisk överslagsberäkning över teoretiskt, maximal avverkningspotential, vill vi
sammanfatta vår syn och rekommendation för förvaltningen av Enaforsholms skogar
enligt följande:









Enaforsholms skogar norr om Enan har inte varit föremål för avverkning sedan
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien tillträdde egendomen 1937, med undantag
för några mindre avverkningar i samband med anläggning av försök med exoter
för ca 45–55 år sedan, främst contorta tall och lärk, samt avverkning för framdragning av den stora kraftledningen. Konventionell föryngringsavverkning har
aldrig förekommit.
Skogen har till stora delar stark karaktär av naturskog eller urskog, även om
plockhuggning av större träd tidigare förekommit över hela fastigheten.
Skogens långa historia av orördhet och natur- eller urskogskaraktär gör den
lämplig för upplevelseturism.
Större delen av fastigheten föreslås att lämnas helt orörd av såväl ekonomiska
som miljömässiga skäl.
Kontinuitetsskogsbruk kan övervägas i delar av bestånd 13 och bestånd 17.
Vi förordar då minst ett ”kontinuitetsskogsbruksförsök” i samråd med
Skogsstyrelsen, som uttryckt intresse för detta.
Gallring/kontinuitetsskogsbruk kan övervägas i bestånd 19, 20 och 21 (i bestånd
21 fanns rester av försök som eventuellt måste beaktas).

Skogen längs järnvägen
Område 1
Areal: 2,3 ha
Ålder: 104 år
Virkesförråd: 78 m3sk/ha, tot. 172 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Litet areal med mycket gamla, bredkroniga träd. Mest högörtstyp, men
också frisk blåbärstyp. Mycket död ved, lågor, torrakor. Delar av området har
urskogs/naturskogskvaliteter.
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Område 2
Areal: 5,9 ha
Ålder: 139 år
Virkesförråd: 98 m3sk/ha, tot. 578 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Omgiven av myr, svåråtkomlig. Större träd i V-SV, men inte något
avverkningsbart. Beståndet förefaller ha mycket röta. Bra exempel på fjällgranskog.
Mycket hänglav, stående och liggande död ved. Stolpar i myren = tidigare hägnat.

Område 3
Areal: 3,1 ha
Ålder: 119 år
Virkesförråd: 49 m3sk/ha, tot.152 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Gles lågproduktiv skog. Ligger ute i myren = avverkningsproblem. Tydlig
zonering av fältskiktet på myrholmen. Nyckelbiotop/urskogskaraktär.

Område 4
Areal: 7,7 ha
Ålder: 114 år
Virkesförråd: 64 m3sk/ha, tot. 493 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Björkdominerat bestånd som följer Enan. (litet innslag av gran).
Gräsdominerat fältskikt. Lämpligt vandringsstråk för upplevelseturism.

Område 5
Areal: 2,0 ha
Ålder: 124 år
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Virkesförråd: 103 m3sk, tot. 206 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Mycket gles skog med urskogskaraktär. Sannolikt mycket röta. Ligger ute i
myren. ”Upplevelsesvänligt” område som är lätt att gå i.

Område 6
Areal: 7,1 ha
Ålder: 139 år
Virkesförråd: 142 m3sk/ha, tot. 1008 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Beståndet ligger centralt i skiftet och gränsar till Enan, där det tänkta
vandringsstråket skall gå fram. Mindre parti med större träd, men annars lite att avverka.
Plockhuggning är tänkbart, men det är tveksamt om ett uttag kan försvara kostnaderna.
Naturvårdsvärdet blir mindre. Slutavverkning skulle kräva markberedning för att få upp
en föryngring på rimlig tid. Dessutom mycket tveksamt ekonomiskt. Aktikvt skogsbruk här
är sannolikt inte förenligt med en satsning på upplevelseturism.

Område 7
Areal: 3,8 ha
Ålder: 139 år
Virkesförråd: 142 m3sk/ha, tot. 540 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Mycket gamla vindfällen och förekomst av röta. Eventuell avverkning borde
ha gjorts för ca 30 år sedan innan rötan var så utbredd. Ligger ute i myren. Beståndet har
nyckelbiotopskvaliteter.

Område 8–11
Försöksytor.
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Område 12
Areal: 1,6 ha
Ålder: 94 år
Virkesförråd: 122 m3sk/ha, tot. 171 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Smalt bestånd mellan materialvägen och järnvägen.

Område 13
Areal: 10,7 ha
Ålder: 139 år
Virkesförråd: 113 m3sk, tot. 1209 m3sk
Åtgärd: Anpassat skogsbruk
Kommentar: Bra skogsmark, relativt sett. Många omkullblåsta träd. Sannolikt stor
förekomst av rotröta. Urskogs-/nyckelbiotopskaraktär. Kandidat för kontinuitetsskogsbruk, men detta innebär att en stor del av de fina lågorna kommer att köras sönder
(bättre alternativ för kontinuitetsskogsbruk än område 6). Avverkning bör dock inte göras
ända ned till det tänkta vandringsstråket längs Enan! Eftersom detta också är en del av
den ”centrala skogen” skulle en större avverkning ge litet återstående utrymme för
upplevelseturism.

Område 14
Areal: 2,6 ha
Ålder: 124 år
Virkesförråd: 147 m3sk/ha, tot. 382 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Beskrivs i skogsbruksplanen som brant område mot älvkant med död ved i
olika nedbrytningsstadier. Inslag av högörter. Föreslås lämnas för fri utveckling av naturvärdena (NO). En mängd blekta plastpinnar på en plats antyder att det kan finnas ett
gammalt försök där.
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Område 15–16
Enstaka contorta, provytor.

Område 17
Areal: 10,9 ha
Ålder: 134 år
Virkesförråd: 162 m3sk/ha, tot. 1717 m3sk
Åtgärd: Anpassat skogsbruk
Kommentar: Beståndet sträcker sig från försöksytorna till kraftledningsgatan, på bägge
sidor av vägen. Varierad skog med delvis urskogs/nyckelbiotopskaraktär. Detta är den
skog som ur olika aspekter är mest lämpat för att pröva kontinuitetsskogsbruk/plockhuggning i, eller vad som tidigare i dessa trakter kallades för fjällskogsblädning.

Område 18
Areal: 0,2 ha
Ålder: 44 år
Virkesförråd: 212 m3sk, tot. 42 m3sk
Åtgärd: Fortsatt försök?
Kommentar: Contorta.

Område 19–20
Areal: 1,4 resp. 5,8 ha
Ålder: 47 resp. 79 år
Virkesförråd: 75 resp. 92 m3sk/ha, tot. 621 m3sk
Åtgärd: Gallring med inriktning mot kontinuitetsskog
Kommentar: Område 19 domineras av björk. Mer högörts- än lågörtstyp med fuktiga stråk
Vid gallring bör detta inte ske närmast älven och stigen som går där
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Område 21
Areal: 4,3 ha
Ålder: 44 år
Virkesförråd: 131 m3sk/ha, tot. 524 m3sk
Åtgärd: Anpassat skogsbruk
Kommentar: Kan skötas och göras till en parkliknade entré för besökare av
Enaforsholmsskogen. Äldre försöksyta med björk, oklart syfte? I övrigt gräsrik mark med
enbuskar.

Skogen mot Högåsen
Område 40, 42 och 43
Areal: 2,0, 0,8 resp. 1,4 ha
Ålder: 139, 104 resp. 139 årår
Virkesförråd: 98, 73 resp. 113 m3sk, tot. 412 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Små områden. 40 innehåller mycket äldre vindfällen. 42 är en myrholme, i
det närmaste impediment. 43 är en myrholme som har urskogskaraktär. Stängselsstolpar i
myren.

Område 41
Areal: 5,7 ha
Ålder: 144 år
Virkesförråd: 172 m3sk/ha, tot. 980 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Området liknar skogen på andra sidan om järnvägen. Bra skogsmark, relativt
sett med en hygglig stående volym. Bäst i östra kanten av området. Sannolikt hög
rötskadefrekvens. Mycket död ved, lågor, torrakor. Rent skogligt skulle anpassat
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skogsbruk kunna bedrivas, men detta har bedömts olämpligt eftersom den planerade
naturstigen upp till Högåsen skall börja i beståndet.

Område 44
Areal: 2,7 ha
Ålder: 144 år
Virkesförråd: 93 m3sk/ha, tot. 251 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Mycket låg, gles fjällskog. Uttagbara volymer saknas. Urskogskaraktär.

Område 45
Areal: 7,7 ha
Ålder: 144 år
Virkesförråd: 152 m3sk/ha, tot. 1170 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Enligt skogsbruksplanen; äldre granskog som skall lämnas till fri utveckling av
naturvärdena. Urskogskaraktär.

Område 46
Areal: 2,5 ha
Ålder: 139 år
Virkesförråd: 54 m3sk/ha, tot. 135 m3sk
Åtgärd: Fri utveckling
Kommentar: Området ligger längst upp mot Högåsen och skogsgränsen. Mycket gammal,
lågproduktiv skog med täta rikmyrstråk.
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Bilaga 4 – Skötselområde A. Ungefärlig avgränsning av de olika delområdena.

Bilaga 5 – Skötselområde B och C.
Ungefärlig avgränsning av de olika delområdena.

