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Värmderåsen i Orsa – jättetallarnas skog
Bengt Oldhammer
En av de trevligaste skogarna att besöka i Dalarna är utan tvekan
Värmderåsen i Orsa (ligger norr om Skattungbyn/Torsmo och några
kilometer sydöst Rosentorp, blå karta 154). Här finns gott om grovtallar
och jättetallar med åldrar upp mot åtminstone 450 år och skador efter
bränder från framför allt 1600-talet och 1700-talet.
Skogen torde vara unik för Sverige då inget annat område hyser så
många jättetallar över ett så pass stort område. Tyvärr har helt nyligen
flera okänsliga hyggen tagits upp kant i kant trots att markägaren (Orsa
besparingsskog) väl känner till området. Den senaste avverkningen
intill tjärnen gjordes bland annat utan kantzon mot vattnet och med
flera avkapade träd med brandljud, friställning av asp (nu nerblåst) med
rödlistade arter…. Skogsstyrelsen sitter som vanligt med armarna i kors
och låter sådant här ske utan att reagera.
En direkt effekt av hyggena samt efterföljande vindfällning i kantbestånd är att större märgborren ökat och sökt sig in i reservatet och
dödat många av de grövsta tallarna! Detta är dock inte något problem
för oss naturvårdare eftersom det är bra om det skapas grova torrakor
och tallågor.
Redan i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet ritade urskogsinventerare Rolf Lundqvist in ett större område vid Värmderåsen-Hästskotjärn (rapport Dalarnas Urskogar av länsstyrelsen 1997:4) med
spridda grovtallar, vilka sparats för att i framtiden användas som brovirke. Inkluderas Värmderåsen har här funnits, och finns (!), fantastiska
möjligheter att skapa något riktigt fint genom skydd och skötsel.
Hanteringen av området har paralleller till den lika fantastiska skogen
vid Ensjölokarna i Hälsingland, ett landskap som har 0,005 procent
urskog kvar, det mesta vid just Ensjölokarna. En utvidgning av reservatet var på gång, men Sveaskog avverkade en stor del av detta i skiftet
1999/2000. Mer om detta står att läsa i den helt nyutgivna, förnämliga
och trevliga lilla guiden/boken ”Ensjölokarna – jätteträdens skog” av
Anna Froster och Anders Delin. Må inte samma öde drabba Värmderåsens reservat nu när alla vet vilka värden som finns.
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Precis som vid Ensjölokarna borde det byggas en liten mysig ”urskogskoja” vid Värmderåsen. Dit kunde alla skolbarn i Orsa åka för att
lära sig hur det kan ha sett ut i en riktig skog. Jättetallar av det slag som
finns i området var ju förr mer regel än undantag i skogslandskapet.
21 maj 2009 besökte följande gäng området: Bengt Oldhammer,
skogsinventerare, Janolof Hermansson, lavexpert, Sebastian Kirppu,
skogsinventerare, Lars-Ove Wikars, entomolog, Per Ax, Orsa naturskyddsförening och Dan Broström, mykolog. Vi tog lite bilder och antecknade en del av de arter som hittades. Några systematiska artinventeringar har tyvärr ej gjorts i området. Men här följer en lista på de rödlistade arter/signalarter/regionalt hotade arter som tidigare noterats, och
några som uppdagades vid nämnda exkursion.
Lavar: violettgrå tagellav (NT), blanklav (NT), kolflarnlavar (båda
arterna på brandstubbar), gammelgranlav rikl, kattfotslav rikl, blågrå
svartspik, lunglav (NT), skrovellav (NT), korallblylav, nordlig nållav
(NT), blanksvart spiklav, dvärgbägarlav (NT), stuplav, solfjäderslav
(NT), parknål (VU), grovticka.
Svampar: gräddticka (NT), rynkskinn (NT), lappticka (NT), stjärntagging (NT), rosenticka (NT), gammelgranskål (NT), tallticka, ullticka, gränsticka (NT), doftskinn (NT), rävticka.
Mossor: liten hornflikmossa (NT), purpurmylia, bollvitmossa (riklig
flera ställen), vedsäckmossa (VU), vedtrappmossa (NT).
Insekter: Urskogsänger Dermestes palmi (VU), reliktbock Nothorhina
punctata (NT), kortvingen Olisthaerus substriatus (NT), liten brunbagge Orchesia minor (NT), nordlig plattbagge Dendrophagus crenatus (indikatorart), yxbaggen Serropalpus barbatus (indikatorart),
bronshjon, tallklokrypare Chernes nogrimanus.
Fåglar: tretåig hackspett (VU), sidensvans (flera obsar 2009 vid jättetallarna, vilket kan tyda på häckning), nötväcka, göktyta (NT), spillkråka, gärdsmyg, fiskgjuse, tornfalk.
I närheten av Värmderåsen finns för övrigt flera oskyddade och skyddade tallnaturskogsområden däribland ekoparken Ejheden, Bengtarkilen, Knostjärn, Stapeltjärn och Tallängsmyren. Flera av objekten ligger på besparingsskogens marker. Det finns även fina granskogar, bland
annat Koppången och Stora Tunturiberget.
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Artrik granskog av högsta kvalitet. Foto Sebastian Kirppu.
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Flerskiktad tallskog. På vissa ställen är tallskogen 4-5 skiktad som en
följd av bränder. Foto Sebastian Kirppu.
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Per Ax och Bengt Oldhammer från Orsa naturskyddsförening. Värmderåsens naturskog hyser minst 25 rödlistade arter och många signalarter. Foto: Sebastian Kirppu.

Fjällarven vid Alderängarna
1982 hittade Birgitta Kvist och undertecknad en tuva fjällarv vid Alderängarna om 30 gånger 30 cm. Det var näst sydligaste fynder i landet
(den sydligaste är Halleberg). I november 2009 kunde vid en snabb
översiktlig koll av lokalen konstateras att ursprungsplatsen (6770386/
1426013) hade sex tuvor, varav de tre största omfattade totalt 5-6
kvadratdecimeter. Dessutom hade den spridit sig ännu lite mer söderut,
nämligen cirka 30 meter och som närmast fem meter från slogboden.
Här finns åtminstone sex mindre tuvor på en kvadratdecimeter eller så
(6770399/1426029).
Bengt Oldhammer
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