Aldrajers klapperstensmiljöer dömda till
undergång
Bengt Oldhammer, Orsa
Efter några års frånvaro besökte jag 1999 Alderängarnas nyinvigda naturreservat. Jag strosade ner vid nipans nordvästligaste del där bäcken längs nipan börjar. Det är få som känner till detta säregna parti som utgör bäckens källområde.
Här växer bland annat åkerbär och en stor ymnighet av orkidéer. Att detta parti
inte ligger inom reservatet är obegripligt, men man får väl hoppas att Skogsvårdsstyrelsen registrerat det som nyckelbiotop, dvs det som är kvar efter den
avverkning Skogsgruppen i Mora försökte stoppa för ett antal år sedan.
I detta källområde bubblar det helt enkelt upp vatten ur marken på en rad
olika ställen vilka sedan söker sig ner i den bäck som längre fram går under
namnet Kwaisle på kartan.
De flesta som besöker Alderängarna ställer sig vid parkeringen intill riksvägen och går stigen ner mot Kwaisles vadställe. Där har man sannolikt vadat i
århundraden, men när det blev reservat var det tydligen för mycket begärt av
dagens ömhudade människor. En nyanlagd bro har lagts rakt över vadet och
enligt min mening förstört lite av områdets själ. Jag tror faktiskt inte att alla
människor alltid vill ha allt serverat på fat. Blöta socker och plurrning hör till de
goda minnena här i livet, fast det tycker nog inte Skeriol-eleven som en gång
föll i bäcken i minus 25 grader då jag råkade ligga intill vattnet och plåta kalldimmor…
Väl över på andra sidan leder stigen fram till de restaurerade och allt större
slåttermarkerna där det nyligen byggts en slåtterlada. Omkring ängarna reser sig
lövskogen. Stigen fortsätter ut mot klapperstensmiljöerna, ett område som också
kan nås via en bilväg för den som har bråttom eller svårt att gå.
Klapperstenen
Det var här på den yttersta delarna av Alderängarna intill älven som Birgitta
Kvist och jag 1982 noterade en tuva (30 x 30 cm) fjällarv. Fortfarande lär den
gälla som Sveriges näst sydligaste fyndplats, bevärdigad med en (nästan mikroskopisk) prick på utbredningskartan i Den Nordiska Floran. Ett tag ökade förekomsten, sedan splittrades den upp på mindre tuvor. Idag finns den på ett flertal
tuvor omkring huvudförekomsten samt även spridd med en förekomst något
hundratal meter västerut, intill vägen i en tallungskog.
I början av 1980-talet lade jag ut flera provytor på klapperstensområdena. I
jämförelse med fotografiet (=figur 2) i Cederberg och Perssons inventering från
1976 hade det börjat växa igen en hel del. Denna utveckling ville jag av någon
underlig anledning dokumentera, kanske beroende på att jag är djupt förälskad i

älvsträndernas helt osannolika blomprakt som är fylld av ovanliga fjärilar och
andra trevliga djur och fåglar.
För den som är obekant med denna för Dalarna fullständigt unika klapperstensmiljö kan nämnas att området ända sedan istiden formats av översvämningar,
packis samt även slåtter. När Österdalälven i mitten av 1900-talet byggdes ut
med kraftverk upphörde den naturliga dynamiken. Området genomlider nu sin
sista dödsryckning. Att klapperstensområdet blivit reservat är nästan tragikomiskt, påminnande om skyddet av Ängsö nationalpark, där man trodde att
ängsfloran bäst gynnades av att utvecklas utan skötsel.
1984-1985 visade naturens krafter att det faktiskt kan bli översvämningar och
erosion trots att det finns kraftverk. Om dessa översvämningar skrev jag i
Svensk Botanisk Tidskrift. Trädplantor och buskar frös in i metertjock is och
rycktes upp vid islossningen. Växterna fick en ny chans och åren efter fanns en
sådan myckenhet av fjällnejlika att det var underbart att vistas i området. Åter
igen var det ett hyfsat öppet landskap intill älven med brännheta stenar där
stenbär ringlade sig bland lundelm och knägräs. Längs strändernas snaggade
vegetation lyste det här och var av Dalarnas kanske vackraste blomma - brokiris.
Ta luppen och studera den i detalj. Mot den upplevelsen förslår inte ens Mitt i
naturen!
Sedan dess har det gått 15 år. Det har inte varit några mer översvämningar
och nu är tallplantor och buskar så stora att de står orubbliga för naturens
nycker. Igenväxningen kan inte längre stoppas. Längs stränderna behövs
djungelkniv för att ta sig fram.
Röjningar
Vid mitt besök 1999 var förekomsten av fjällnejlika den minsta jag någonsin
sett, och det var det som fick mig att skriva dessa rader. Tillbakagången finns
dokumenterad genom bland annat fotografier jag tog på 1980-talet. Fläckarna
med riklig förekomst av fjällnejlika är idag få, och med riklig förekomst menar
jag åtskilliga hundra exemplar. Den som inte sett hur det tidigare såg ut reagerar
knappast över dagens situation, utan blir tvärtom imponerad av att fjällnejlikan
är så vanlig!
Glädjande nog har Mora Folkhögskola genom Kjell Westerdahl röjt undan
träd på en yta (samma yta som finns på sid 121 i SBT 81) och därmed hållit en
fläck helt öppen. Men det hjälper inte! Fjällnejlikan är på väg bort även här.

Följande succession pågår i klapperstensområdena där alla stadier fortfarande
kan beskådas 1. Fjällnejlika på klappersten tillsammans med många andra arter,
det finns fortfarande blottad/eroderad jord. 2. Kattfoten ökar kraftigt. 3. Kattfoten och fjällnejlikan får betydande konkurrens av en raggmossmatta som
breder ut sig. Enstaka tallar och lövträd börjar skugga allt mer. 4. Gräs och ljung
invaderar. 5. Slyet kommer hack i häl. 6. Skogen tar över och klapperstensmarken döljs till nästa istid.
Pessimistiskt? Ja, men sant. Går det att göra något? Nej, tyvärr. Bete är tveksamt, men bör förstås prövas. Kanske trampar de sönder marken på ett lämpligt
sätt? Röjning hjälper inte på lång sikt, men trots detta måste det omedelbart
sökas statliga anslag så t ex arbetslösa kan åka dit med maskiner och rycka upp
träden med rötter och hela härligheten. Sågning kan bara rekommenderas om
träden är grövre (gäller främst löv). Att stoppa successionen vid punkt 3 är helt
nödvändigt, om det trots allt visar sig finnas ett sätt att rädda klapperstensmarkerna.
Möjligen skulle bränning kunna vara en räddning, men då får man ju en ny
typ av miljö. Nej, det enda realistiska är ett kanske orealistiskt förslag, nämligen
att tidvis köra ner en gigantisk järndörr i Österdalälven och låta vattnet forsa
över delar av klapperstensmarken vid lämpliga tillfällen. Hur detta ska lösas rent
praktiskt överlåter jag åt teknikerna, men ett kraftigt betongfundament kanske
kan byggas på Åmåsängssidan med en räls i vattnet för dörren!? Naturligtvis kan
man ju även riva kraftverksdammarna, men undertecknad vill ju inte bli helt
idiotförklarad…

Oreglerade älvsystem är de mest dynamiska, artrika och komplexa miljöer
som finns i norra Sverige. Det svenska kärlväxtrekordet (131 arter) på en 200 msträcka finns längs en älv. Jag förstår dem som är kritiska till att SNF klassat
vattenkraftsel som miljövänligt. Värre förstörelse av artrika ekosystem går
knappt att hitta.

Namnet Aldrajer
I mina litteraturhögar om Alderängarnas natur finns ett arbete jag inte sett citerat
någonstans. Det är en text av ortnamnsforskaren Bror Lindén i STF:s årsskrift
för 1937. Där finns dels ett foto på Alderängarna och de härliga slåttermarkerna,
dels uppgifter som kan tolkas så att Aldrajer snarare betyder alöarna istället för
alängarna. Det är fritt för tolkningar och jag väljer att här citera ett ganska långt
stycke ur hans idag svåråtkomliga text:
”I själva verket är Moratraktens enligt min mening vackraste och märkligaste
naturskapelse att finna just vid vägen från Mora till Älvdalen, men på älvens
östra sida. Jag menar de även i geologiskt och vegetativt avseende intressanta
Aldrajer eller Alderängarna, såsom de officiellt kallas, med sandnipbildningar
däromkring. Aldrajer, som till stor del äro synliga och lätt tillgängliga från Älvdalsvägen, bildas av ett lågt deltaland på älvens öst (eller snarare nord-) sida, i
en stor bukt av vattendraget mellan Östnors by och Säs fäbodar. Det består av
ängsmarker med litet buskvegetation på sandavlagringar, som genomkorsas av
flera små älvgrenar eller vattenådror, s.k. kvisslar eller lökor, av vilka den

största - Storkvisslan - på nordsidan skär igenom hela ängsmarken i väst-östlig
riktning.
Men Aldrajer äro icke blott i och för sig en egenartd naturföreteelse. De ha en
inramning av sandnipor, som inte ens Ångermanälven behövde skämmas för.
Mittför Aldrajer sticker från norr ut en sådan sandudde med en kam så hög och
vass som en getrygg. Från landsvägen är den ej synlig, men med några steg åt
sidan kommer man lätt ut på den. Och utsikten där ger rik lön för den ringa
mödan. Här reproducerade fotografi är taget i sluttningen av denna uddes östra
landfäste. Udden kallas Stöpsandnävet på grund av att man där tagit fin sand,
lämplig att användas vid gjutning av gulmetalldelar, t.ex. hjul i Moraklockor,
som ju av gammalt tillverkats i Östnorbygden. Ovanför Stöpsandnävet finns en
annan trubbigare udde med flatare rygg, kallad Flatnävet. På östra sidan av
Aldrajer (till vänster på bilden) utskjuter en tredje och större udde med en
holmliknande utsvällning, benämnd Salunäv, eller Svalnävet. Den har namn av
att backsvalor där i mängd bygga bon i brinkens tätsand. Därifrån har man också
en mycket vacker utsikt. Salunäv skiljer Aldrajer ifrån den s.k. Dynggrav, en
större bukt av älven med bakvatten, där skräp flyter in och begravs i sanden,
allteftersom ny sådan avlagras, och där man meterdjupt ned i sandlagren kan
finna tallkottar och annat flytgods konserverat.
Själva Aldrajer ha namn av den al-vegetation (alder-buskar), som av gammalt
funnits där på deltamarken och vars löv utgjort ett kraftigt foder, som gärna
tagits till utdrygning av kreaturens grönkost. Namnets efterled är icke - ängarna,
såsom den officiella formen Alderängarna ger vid handen, utan sannolikt - öjar,
öarna, (med övergång av öj till aj genom inverkan av föregående a, s.k. progressiv vokalassimiliation)? Namnet skrevs i äldre domböcker: allderänge 1655,
alderöjar 1668, Alderöje 1690, Alderängarne 1745, Alderöarne 1746. Måhända
ha två olika benämningar av gammalt levat vid sidan av varandra: -änget, eller ängarna och -öjarna, beroende på olika sätt att betrakta marken? Men bygdefolkets egen, genuina namnform är nu Aldrajer.”

Litteratur
Granerot, A. 1984. Vegetation och flora. Moraboken del 1.
Cederberg, B. & Persson, H. 1976. Alderängarna. Länsstyrelsen Falun.
Karlsson, T. (red). 1983. Floristiska notiser. Svensk Botantisk Tidskrift 77:195200.
Lindén, B. 1937. Aldrajer - ett märkligt naturstycke i Mora. STF:s årsskrift.
Nilsson, C. 1992. Conservation Management of Riparian Communities. In
Ecological principles of nature conservation.
Oldhammer, B. 1985. Alderängarna - natur i förvandling. Jubileumstidskrift av
Björnramen 5/85.
Oldhammer, B. 1987. Översvämningarna på Alderängarna 1984-85. Svensk
Botanisk Tidskrift 81:117-121.

Då Aldradjers sand, grus och stenar rörs om skapas förutsättningar för ljusälskande kolonisationssnabba arter. Utan återkommande störningar blir området likt vilket gammalt grustag som helst.
Foton författaren.

