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Balberget
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Så kommer du till Balberget
Kör vägen mellan Umeå och Åsele. Passera Bjurholm. 
Någon kilometer före Balsjö är det skyltat mot reservatet. I 
Reservatsentrén finns en parkering, skyltar och dass. Uppe på 
balklinten finns en fin rastplats med grill och vindskydd.
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TECKENFÖRKLARING
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Rasbrant

Hällmark

Granskog
Tallskog med inslag
av lövträd o gran

Myrmark
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Information

Parkering
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Fångstgropar

Raststuga

Utsikt

Toalett

Antal meter över havet

Balbergets naturreservat

§ Tänk på att du inte får
* 

plocka eller insamla växter eller växtdelar,  
 lavar, mossor och svampar med undantag 
 för bär och matsvamp,

* framföra motordrivet fordon,  

* störa djurlivet t ex genom att medföra   
 okopplad hund,

* 
göra åverkan på mark och växtlighet,

* 
fånga eller insamla insekter,

* 
sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt.

Var rädd om det unika Balberget!
Naturreservat avsätts för att bevara och vårda 
områden med värdefull natur och för att trygga 
tillgången på mark för friluftsliv. Särskilda före-
skrifter finns anslagna vid reservaten.
Balbergets naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen 
i Västerbottens län.



Välkommen till Balberget

Naturstig mot toppen
Följ naturstigen om du vill läsa mer om naturen i reservatet. 
Nedre stigens längd är ca 1 km i reservatet, den fortsätter 
sedan mot Lagnästes slåtterängar. Leden kallas Högåsstigen.  
Stigen mot Balklinten är ca 500 m. När du kommer upp på 
toppen är du på 440 meter över havet och har en fantastisk 
utsikt.

Fjällnejlika 
Viscaria alpina

Taigaörnbräken 
Pteridium aquilinum 
ssp. Latiusculum

Welcome to Balberget 
Nature Reserve
From the highest point in the reserve there is an outstanding 
view over a typical Västerbotten forest landscape. A large 
number of rare vascular plants have been found in the 
steep slopes of Balberget. At Balberget you can find the 
northenmost occurrence of hazel, Corylus avellana in 
Sweden and in the oldgrowth spruceforest the rare lichen, 
Old man´s beard, Usnea longissima. Within the grounds of 
the reserve it´s forbidden to: use motoroperated vehicles, 
put up poster or sign and pick or collect plants, mosses, 
lichens and insects.

Administation, maintenance and information are paid by 
the County Administration of Västerbotten and National 
Environment Protection Board.

Sydbrant med rik flora
Ordet sydbrant får tankarna att fara till fjälls. Det är inte 
helt fel för Ångermanbalen, som också Balberget kallas, är 
den yttersta östra utposten av Stöttingfjället och här finns 
faktiskt fjällväxter. I Balbergets sydöstra brant hittar man 
en blandning av fjällväxter och växter med en mer sydlig 
utbredning. Växterna trivs i Balberget. I sluttningen rinner 
rikligt med näringsrikt vatten som silats genom basisk 
bergart och själva berget magasinerar värme. Vid bergroten 
finns den rikaste floran i reservatet. Intressant att nämna 
är brakved, liljekonvalj, nattviol och en rik förekomst av 
taigaörnbräken. I bergsskrevor i sydbranten växer getrams, 
smultron och bergglim. Flera fjällväxter har utposter 
i Balberget. Fjällhällebräken, blågröe, fjällnejlika och 
fjällbräcka har hittats i området.

Följ med på vandring i Balberget, ett botaniskt intressant 
”sydväxtberg”. I Balbergets granskogar växer den mycket 
sällsynta laven långskägg och i sydbranten växer hassel, en 
så kallad reliktväxt. På bergets topp har du fantastisk utsikt 
och en grillplats.

Granskogar med skägg
I reservatets nordsluttning, norr om Balklinten, växer 
senvuxen granskog i högt läge. I den fuktiga skogen trivs 

Sveriges nordligaste hassel
I Balberget finns Sveriges nordligaste kända förekomst 
av hassel. Den har här gynnats av det goda klimatet vid 
sydberget. I södra Sverige växer hassel ofta tillsammans 
med ek eller i skogsbryn. Utbredningen av planterad gran 
har starkt missgynnat hassel på näringsrik mark. I Balberget 
växer den som en mindre buske i en glänta mot berget.

Hasseln blommar på 
bar kvist mycket tidigt; 
under blida vintrar redan 
i februari-mars. 
Hanblommorna växer i 
långa hängen och hon-
blommorna i mindre 
hängen med endast de 
röda märkena synliga. 
Lövsprickningen sker i 
slutet av maj.

Balbergets naturstig
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lavar som garnlav, violettgrå 
tagellav och skägglav. Inom 
reservatet finns också den 
mycket sällsynta laven 
långskägg. Granarna är flera 
hundra år gamla och på 
marken ligger döda träd till 
nytta för både insekter och 
svampar. I delar av skogen är 
lövträd som björk, asp, rönn 
och sälg vanliga.

Hassel Corylus avellana 

Långskägg 
Usnea longissima

Nattviol 
Platanthera bifolia


