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Västerbottens län har en komplex och spännande
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intressanta utflyktsmål.
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Alsberget
64,6655, 17,5973
Text och bild: AndersOlof Öhlén
Alsberget utgör med sina 717 m.ö.h. Stöttingfjällsområdets högsta punkt.
Bergets topp, som utgörs av två höjder separerade med en svag sänka, är
lätt tillgänglig via en väg som leder upp från Lillgoliden till en telemast på
den södra toppen. Ta av mot Norrvik från väg 360 strax väster om
Vinliden. Berget har formats av istiderna genom att morän har
ackumulerats på den nordvästra sluttningen samt i en avsmalnande och
något brantare sydöstra sida. Berggrundens storskaliga strukturer ligger
bakom bergets karakteristiska form som från ovan bildar ett liggande ”y”
som rundats, plockats av isen längs nordöstra och södra sidan, samt fyllts
ut med morän mellan höjdryggarna.

Utsikt mot öster från nordbranten med fjällbjörkskogen i förgrunden
(Bild: A.Öhlén, 2011)
5

Alsberget

Alsberget utgör idag ett naturreservat som förutom själva berget omfattar
de långsträckta myrarna på ömse sidor om Alsträskbäcken från Alsträsket
ned till Alstjärnen, samt den tidigare kronoparken Alpliden. Naturvärdet
ligger i den fjällbjörksliknande skogen med inslag av rotbreda granar samt
örtrikedomen, delvis med inslag av fjällflora. Fågellivet är rikt och
förutom skogsfågel och dalripa, ugglor, ormvråk, tornfalk och pilgrimsfalk,
kan man också få se kungsörn.
Före andra världskriget betade hästar tidvis i sluttningen ned mot
Alsträsket. Nedanför sydbrantens västra del fanns också ett torp. Tidigare
fanns ett brandtorn som sedermera byggdes om till luftbevakningstorn men
som tyvärr numera är rivet. Den bästa upplevelsen får man vid ett besök på
den nordöstra toppen en natt i månadsskiftet majjuni. Vandra runt på
sluttningen ned mot Alsträsket i dunklet och njut av skrattande ripor och
bubblande orrar samt en nästan öronbedövande fågelsång. Gå sedan upp
och invänta soluppgången från den nordöstra toppen. Att se de taniga
granarnas skuggspel över myrarna vid bergets fot samt spana efter björn
och älg nedanför berget lär inte lämna någon oberörd.
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Gungande flyttblocket
64,42798, 20,0096
Text och bild: Jan Åberg

En stenkast från grusvägen på norra sidan om StorSävarträsket finns ett
15tons flyttblock. Underlaget är en renspolad häll och blocket lutar
betänkligt, ja nästan hotfullt. Och just därför är det möjligt att få blocket i
gungning med enbart handkraft, vilket folket i trakten vittnar om. Men bäst
är nog att vara ett sällskap, med lite tid att prova olika vinklar
(undertecknad lyckades i alla fall inte på egen hand).
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Laggträskåsen

Laggträskåsen
65.45268, 18.36811
Text: Erland Sköllerhorn

Laggträskåsen är en unik åsbildning i Malå kommun och av riksintresse
för naturvård. I norr i den smala dalgången mellan Aspavaberget och
Svarttjärnsberget är rullstensåsen som mäktigast. Den minskar därefter i
storlek och utsträckning i riktning mot det öppna vildmarksområdet sydost
om sjön Laggträsket. Många åker till denna sjö för att fiska ädelfisk.
Upptagna av fisket tänker de nog sällan på hur säregen rullstensåsen vid
sjön är. Åsen dämmer nämligen upp västra sidan av den 1,5 km långa sjön
till en nivå 58 m över myrmarkerna och Stenbäcken på östra sidan av
åsen. På några ställen når sjöns yta nästan upp till krönet på rullstensåsen.
Runt sjöns sydspets är åsen ca 5 m hög och brant. Den delar sig här i två
åsryggar, med en stor och fin dödisgrop emellan. Att det finns sediment på
Aspavaberget, på högre nivåer än åskrönet, tyder på ett det funnits en
isdämd sjö i området Märkligt nog ”punkterades” inte Laggträskåsen när
inlandsisen smälte bort och den eventuella issjön tömdes. Så fortfarande
kan vi alltså vandra uppe på denna speciella åsrygg, som behållit sin form!
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Vitterkammens grotta och gammelskog
64.102500, 20.439444
Text och bild: Anders Jonsson

I norra – östra delen av Umeå kommun så hittar man detta område. Grottan
kallas Vitterkammaren och är en stor, rundslipad strandgrotta.
Grottkammaren ligger vänd mot norr i en klippbrant med fin utsikt över
Sävarådalen. Kommer man från Bullmark så kör man över Sävarån i
Gravmark och alldeles därefter, mitt i byn, kör man in på en grusväg (stora
vägen svänger men vi
kör rakt fram) och upp
på Dånaberget. Efter ca
2km från Gravmark
svängar man höger i en
korsning och kör
ytterligare nästan 2.5km
och svänger åter höger.
Så stannar man nästan
direkt vid ett tämligen
nyupptaget hygge. En
stig leder därifrån och
man går ca 500m, över
hygget och in i en fin
tallskog. Tallskogen
håller en del gamla
krökta tallar och går man
vid sidan av stigen kan
man få se träd som är
översållade med bohål.
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Kursudalen i Gimegolts (Sorsele)
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Kursudalen i Gimegolts (Sorsele)
65,5841, 17,7470
Text och bild: Anders Jonsson

I närheten av Sorsele ligger en rest från istiderna. Det är en mäktig syn att
se krafterna efter det dränerande vattnet från en fördämning som släppt och
bildat denna kursudal. Den är inte så välkänd – ens bland byborna. För ca
15 år sedan var jag där med morföräldrarna till en bekant. De hade då bott
där i 70 år och blev alldeles förstummade då de fick se vad som finns
alldeles runt hörnet. Morfadern sa ”Men... det är ju som utomlands!”. Från
Sorsele tar man E45 mot Slagnäs, och efter 1112km i Heden svänger man
norrut. Efter drygt 3km svänger man vänster och i södra ändan av Östra
Loitoträsket går man ca 400m in i Gimegolts naturreservat. Väl framme
går det inte att missta sig. En förunderlig syn och en trevlig stund får man
bara man hittar dit!
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Mullramlets ravin

Mullramlets ravin
64.531944, 16.338889
Text och bild: Anders Jonsson

Mullrammlet är en imponerande ravin som böjar som en liten bäck som
inte ser märkvärdig ut från vägen. En vandring upp längs bäcken visar
dock snart något helt annat. En skarp ravinbildning med tidvis branta och
höga sidor av nederoderad skiffersten. En vidare beskrivning finns i
Markkontakt nr 3, 2010. Det finns ett fikabord med bänkar vid starten. En
plats väl värd sitt besök om man är i trakten!
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Västerbottens högsta kustlinje
63.697, 19.1385
Text och bild: Jan Åberg

Vid Nygård och Genberg i Nordmalings kommun finns Västerbottens
högst belägna spår av hav, ca 275 meter över havet.
På berget StorRundeln är spåren extra tydliga. StorRundelns allra översta
topp har kvar moränjorden som bildades under istiden, så att ett kalottberg
har bildats. Att jorden är kvar beror på att havet aldrig nådde hit. Men strax
nedanför toppen har fornhavet spolat bort all jord så att den kala
berggrunden ligger blottad runt hela den skogsklädda bergstoppen [63.697,
19.1385].

Högt upp på bergkullarna vid Nygård och Genberg finns spåren av en av
de allra högsta kustlinjerna i Sverige, ca 275 meter över nuvarande
havsnivån.
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Lobergsgrottan vid Bygdsiljum

Lobergsgrottan vid Bygdsiljum
64.3325, 20.5748
Text: Erland Sköllerhorn. Bild: Rabbe Sjöberg

Rabbe Sjöberg puffar för besök i denna urbergsgrotta som han karterade
tillsammans med Ingmar Åstrand 1972. Grottan är den största i landskapet
Västerbotten. Dess totallängd är drygt 100 m, där huvudgrottan karterats
till 74,5 m och det s.k. Blockhålet till 21 m. Hela längden på
förbindelsegången är inte uppmätt. Det anges att största längd är 18 m,
bredd 6 m och höjd 5 m. Grottan ligger på Lobergets östsida intill en
rasbrant med en nedre ingång på nivån 195 m ö h. Den ligger 4,7 km
sydost om Bygdsiljums kyrka och ca 4.7 km nordväst om Korssjöns by. Jag
tycker att en bra start på besöket är fika på Westmans konditori i
Bygdsiljum. Därifrån tar man vägen mot slalombacken (Rengårdsberget).
Ta första avtagsväg mot söder 2,5 km fram till gårdarna Nyliden. Man kan
parkera vid övre gården. Stigen till grottan börjar på norra sidan av en
inäga ett hundratal meter öster om gården. Vandringen är ca 1 km i fin
skog innan man är uppe på berget. Grottan lär vara ett omtyckt utflyktsmål
för skolklasser på orten. Innan man går in i grottan passar det bra med en
paus för att njuta av utsikten.
Rabbe skriver att Lobergets östra övre del kännetecknas av stora, släta
bankplan som stupar mot ostsydost. Grottan är uppbyggd kring tre öppna
spricksysten. I grottans inre del har frostvittring utvidgat takvalvet. Grottan
saknar spår av slipning av inlandsis eller havsvågor, trots att den ligger ca
50 m under HK och att strandvallar och små klapperstensfält finns norr om
och högre än grottan. Berggrunden uppges bestå av slir eller ådergnejs och
det finns bankningsplan och vertikal förklyftning. I grottans inre finns
amfibolit. I sprickor i grottan finns järnhydroxidutfällningar och mindre
fält av knoppsinter.
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Rabbe anser att grottan i
huvudsak har bildats av s.k.
glacialtektonik, där inlandsis
flyttade Lobergets övre del
flera tiotal meter österut längs
stupande bankplan. Rörelsen
slutade innan bergsblocket
rasade över Lobergets östra
brant. Det förflyttade
bergsblocket är
sammanhållet, men kraftigt
uppsplittrat. Troligtvis har
denna förflyttning skett
mycket sent när den senaste
inlandsisen smälte bort.
Sannolikt har Lobergsgrottan
också påverkats av den
senglaciala jordbävning som
bildade Botsmarkslinjen och
som kan följas på
Bygdeträskets nordvästsida. I
Rabbes avhandling (1994)
betonas grottans bildning till
följd av jordbävning i
samband med landhöjningen
efter isavsmältningen. Men hans nyare iakttagelser av materialrörelser
(2002) påvisar att glacialtektonik är huvudorsak till grottbildningen. För
besökare är detta svindlade perspektiv när man upprätt tränger sig genom
den nedre grottöppningen. Glöm ej cykelhjälm, om ni råkar slå huvudet i
väggen inne i grottan! Angående biologi anger Rabbe att mygg och
spinnararter övervintrar i grottan. I södra delen av yttre Blockhålet
förekommer Drakguldsmossa (Schiztotega penanta) på en av få
grottlokaler i länet.
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Banken – lämning efter flottningsepoken

Banken – lämning efter flottningsepoken
64,66344, 17,90829
Text och bild: AndersOlof Öhlén

Under flottningsepoken i Öre Älv var Örån som den kallas nära
källflödena, uppdämd under vårfloden. Det flacka områdena med myrstråk
omväxlande med moränkullar närmast Örån norr om Vinliden var då
överdämda längs en sträcka på flera kilometer. Som ett led i tillskapandet
av en stor flottningsdamm byggdes en ca 2 km lång vall norr om Örån.
Genom detta förhindrades vattnet att söka sig norrut längs flarkmyrar och
via Erlandbäcken ned mot Sörträsket. ”Banken” är vid sidan av själva
flottningsdammarna tillsammans med några flottarkojor tydliga lämningar
från denna epok.
”Banken” som grusvallen kallas lokalt används idag av jägare, bärplockare
och skogsarbetare för att ta sig ut i området. Från banken har man en fin
överblick över omgivande myrmarker med utpräglade strängmyrar men
också mindre moränkullar, främst små drumliner. Efter att ha passerat ett
par mindre moränkullar slutar banken i öster vid en större moränrygg som
om man följer den några 100tal meter västerut leder fram till ett parti med
kalspolade hällar. De vittnar om den glaciala och periglaciala påverkan av
området mellan Örån och Storbäcken/Sörträsket. I området finns också
flera flyttblock, antydan till Veikimoräner, transversella moränryggar och
mindre åsar. Dessutom finns några kraftigt uppspruckna hällar som
sannolikt bildats genom postglaciala jordbävningar samt en liten
tappningsfåra längs Erlandbäckens mellersta del.
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Från den gamla vallen har man bra utsikt över myrlandskapet
(A. Öhlén, 2011)
Området nås genom att man tar av från väg 360 till höger direkt efter bron
över Öre Älv några kilometer väster om Vinliden. Från vändplanen vid
vägens slut leder en kort körväg upp på Banken. Efter första myrpassagen
finns också en liten rastkoja som kan nyttjas av besökaren. Från banken är
det lätt att få syn på någon av de många sjöfåglar som häckar i området. I
området finns också många fågelarter, inte minst skogs och sjöfågel,
vråkar, falkar och ugglor. I skymningen kan man också få se en och annan
fladdermus. Under flottningsepoken blev de markområden som
överdämdes varje vår mer och mer sterila men naturen har återhämtat sig
väl sedan flottningen upphörde i Öreälven 1977.
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Järnäs udde

Järnäs udde
63,4306, 19,6538
Text och bild: AndersOlof Öhlén

Järnäs Udde ligger längst ut på Järnäshalvöns sydpets där
Normalingsfjärden möter Södra Kvarken och Bottenhavets nordligaste del.
Udden är vindpinad och utgörs av en ca 1,3 km lång ganska bred strandzon
med flacka hällar med endast sporadiskt moräntäcke och enstaka mindre
block. Ett litet stycke innanför de kala strandhällarna utbreder sig ett
närmare 600 m långt klapperstensfält med flera vallar som vittnar om olika
stadier i landhöjningen efter den senaste istiden. Berggrunden utgörs
främst av diabas, med en dragning åt gabbrodiabas, som genomkorsas av
tydliga sprickor som följer det allmänna tektoniska grundmönstret i
regionen. Diabasen uppvisar oftast en för denna bergart typisk ofitisk
textur. Några sprickor är fyllda med speciella sprickmineral i något fall
också med en tunn men tydlig zon bildad genom kontaktmetamorfos av
den genomkorsade bergarten.
Markvegetationen är sparsam och domineras förutom grankloner och
martallar av alsnår och buskvegetation samt ljung, mossor och lavar.
Närmast stranden finns också ett antal hällkar där insektslivet kan vara
intensivt. Ett stort antal sjöfåglar sträcker under våren och försommaren
runt udden. Särskilt på den västra sidan av udden är det tvärdjupt medan
det utanför den mer steniga södra stranden är betydligt grundare. Runt
Järnäsudden kan man gärna testa fisket efter harr någon sommarnatt eller
varför inte försöka lura en havsöring en vresig höstdag.
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De flacka strandhällarna vid Järnäsudde 1 maj 1996 (Bild: A. Öhlén)
Området är lättillgängligt från parkeringen vid Järnäs Klubb. Därifrån kan
man följa stranden, delvis längs en åtminstone delvis ganska tydlig stig,
tills man kommer ut på de flacka strandhällarna. En varm sommardag är
det skönt att kasta sig i det djupa vattnet på den sydvästra sidan och för
fågelskådaren är det de ljusa nätterna i månadsskiftet majjuni som är mest
givande. Mest magiskt är det att besöka området någon iskall senhöstnatt
alldeles vid isläggningen då endast stjärnljus och månsken guidar
besökaren.
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Vapstälven – som rinner åt ”fel” håll

Vapstälven – som rinner åt ”fel” håll
65,42287, 14,6563
Text och bild: Tordleif Hansson

Sagavägen förbinder Sverige med Norge via Dikanäs, Kittelfjäll och vidare
västerut mot Skalmodal. Hela sträckan är numera belagd och har en hyfsad
standard.
De sista milen innan norska gränsen följer vägen Vapstälven som är det
största svenska vattendrag som rinner västerut och mynnar i Atlanten.
Virisens vattensystem är källsjöområde tillsammans med Övre och Nedre
Vapstsjön samt Skalvatnet. Systemet är inte reglerat och har numera
lagstiftat skydd enligt nationalälvsparagrafen. I Norge byter älven namn
och som Vefsna mynnar den ut i Vefsnfjorden vid Mosjöen. Den räknas
som Norges näst viktigaste laxälv efter Tana.
Söder om Skalmodal, vid norska gränsen, finns ett naturreservat med
atlantisk granskog som är i det närmaste opåverkad av avverkningar. Det är
det enda större barrskogsklädda området på fjällkedjans västsida i
Lappland.
Ungefär 5 kilometer öster om Skalmodal och 65 kilometer väster om
Kittelfjäll finns en rastplats där Skalvattenbäcken rinner ut i Vapstälven. I
närheten av rastplatsen finns en vägskärning med veckade, omvandlade
leriga sediment (fylliter), som är vanliga i fjällområdet.
Värt att nämna i övrigt är bland annat att Virisen med omnejd är erkänt bra
ur fiskesynpunkt och att det finns ungefär 150 arkeologiska fyndlokaler
längs älven på den svenska sidan.
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Lögdeånäsen – ett meanderlandskap

Lögdeånäsen – ett meanderlandskap
63,8336, 18,924
Text och bild: Jan Åberg

Längs Lögdeälven finns flera mycket fina exempel på meandring, både vid
kusten och längre inåt land. En bidragande orsak till att området kring just
Lögdeånäsen har blivit ett meanderlandskap, är att en bergklack vid
Fällforsen (ett sevärt vattenfall) har hindrat älven att gräva sig nedåt i de
djupa sedimenten. Erosionen har istället nästan enbart skett sidled i över
åttatusen år, vilket skapat många meanderbågar och ett gytter av korvsjöar
vid sidan av älven.
Det är också värt att notera att de älvnära områdena vid Lögdeånäsen är
märkbart näringsrikare än en bit upp på land. Dessa områden röjdes från
skog redan under 1600talet, och användes som slåttermarker för flera byar
fram till 1940talet.
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Jättetrappan vid Långforsen
63.89979,18.89029
Text och bild: Jan Åberg

Längs Långforsen vid Nedre Nyland har Lögdeälven skapat en 40 meter
hög ”trappa” av åtta terrasser i sluttningen. Ur geologisk synpunkt är denna
”jättetrappa” ett mycket fint exempel på hur landhöjningen och älvens
grävande krafter tillsammans format Lögdeävsälsvdalen så som den ser ut
idag. Jättetrappan bildades dessutom troligen mycket snabbt  inom ca 500
år  pga att landhöjningen var mycket snabbare än idag.

Jättetrappan består av åtta nivåer av älvterrasser. Den högsta nivån
markerar högsta kustlinjen.
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Drakryggen och den döda forsen

Drakryggen och den döda forsen
63,9324, 18,870
Text och bild: Jan Åberg

Drakryggen är en mycket smal och hög rest av det jordtäcke som en gång
fyllde ut Lögdeälvsdalen. Den geologiska formen brukar kallas ”nipudde”.
Riktigt stora nipuddar så som Drakryggen är ganska ovanliga. Det beror på
att nipuddar bryts ner snabbt av erosion. Drakryggen är inget undantag:
Det verkliga draken – Lögdeälven  har redan ätit upp det mesta och tar
årligen stora tuggor. Inom några hundra år kan åtminstone nedre delen av
Drakryggen vara helt borta.

Drakryggen ligger i centrum av ett geologisk mycket intressant område vid
Lögdeälven. Här finns upp till 60 meter höga nipor, en "död" fors och
branta bergväggar, samt spåren av den högsta kustlinjen och dödisgropar
från istidens slutskede.
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Nedre delen av Drakryggen saknar vegetation och kommer troligen
försvinna inom något eller några århundraden, på grund av älvens
kraftiga erosion.
Att erosionen var stark längs Lögdeälven även förr i tiden finns det tydliga
spår av vid Drakryggen. För bara 150 år sedan hade älven nämligen ett helt
annat lopp genom området. Men under flottningen år 1873 bildades en
damm av timmer uppströms nuvarande Drakryggen. Älven steg så högt
över sina bräddar att den hittade en ny och djupare fåra förbi Storforsen.
Den branta delen av Storforsen blev torr och i den nya fåran bildades en
lång men flack fors.
De tydligaste spåren av Storforsen finns idag drygt 500 meter nedströms
Drakryggen. En bit in på land vid östra brofästet av en hängbro finns det
döda fallet, med kalspolade berghällar och stora block mitt i en skogsdunge
[63.9271,18.87592]. På de mjukt slipade berghällarna i det döda fallet finns
flera håligheter – jättegrytor – som bildats av vattenvirvlar i forsen. Den
största jättegrytan är drygt 1 meter i diameter. På själva Drakryggen ges fin
utsikt över Storforsens tidigare forsnacke och den älvfåra som övergavs år
1873.
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Lögdeälvens HKdelta
63,9336, 18,970
Tex och bild: Jan Åberg

Den fyra kilometer långa ”Flygrakan” väster om Balsjö är byggd på
deltasediment som bildades vid högsta kustlinjen för ca 10 000 år sedan.

Lögdeälvens äldsta havsdelta återfinns i form av ett flertal tallhedar som
ligger i Lögdeälvsdalen mellan 5060 km från nuvarande kusten. För ca
10000 år sedan möttes här sötvattenhavet Ancylussjön och de mäktiga
smältvattenflödena från inlandsisen. Trots att mycket av deltat har
eroderats ned finns ännu flera kvadratkilometer kvar. Både vid Drakryggen
och Jättetrappan (som beskrivits ovan) finner man intakta delar av HK
deltat, liksom vid den vidsträckta Angsjöheden vid väg 92 (i folkmun
kallad ”flygrakan”). Angsjöheden är dessutom bara måttligt påverkad av
vattenerosion eftersom den ligger på vattendelaren mellan Lögdeälven och
Öreälven.
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