
En av Sveriges finaste granurskogar ligger nära Slussfors i 
Storumans kommun.

och bidrar till en effektiv nedbrytning av 
omkullfallna träd. Skogen har vid flera 
tillfällen härjats av brand och här finns spår 
av bränder och kolnade stammar. 

Fåglar
Vanliga skogsfåglar i Kirjesålandet är bland 
andra lavskrika, talltita, tallbit, tjäder och 
järpe. Har ni tur kan ni även se lappmes 
och tretåig hackspett. 

Kirjesålandet ligger cirka 8 km norr om 
byn Slussfors längs Blå Vägen (E12). 
Områdets areal är hela 17 000 hektar 
och ingår i Vindelälvens naturreservat. 
För att nå reservatet är det lättast att ta 
av strax efter byn Slussfors och köra mot 
Kirjesålandet och stanna vid fiskeplatsen 
Rödingen. Där går en stig in mot reservatet 
genom skogen, över Kirjesån sedan är 
ni framme. Reservatet kan nås från flera 
andra håll bland annat från Mattanjaure 
och Danasjö där skogen är mycket fin. 
Även från Gardsjönäs (Perstorp) går 
det en fiskarstig till bl a Stenträsket. Vid 
Sakkats (strax norr om Fjällsjönäs) finns 
en naturstig som länsstyrelsen ansvarar 
för. Öster om Stenträsket finns två timrade 
stugor ”Märsabäckkojan” vid Valoberget 
samt ”Stor-Aise-kojan”. Dessa är öppna för 
allmänheten, men hit går det inga stigar 
utan de ligger i ”stiglöst land”. 

Skogen
Kirjesålandet är Sveriges största sam-
manhängande produktiva granurskogs-
områden. Skogsområdet ligger vackert 
beläget mellan Juktåns- och Kirjesåns 
vattensystem. Skogen är mycket tät och 
högvuxen i de nedre delarna av reservatet 
och granarna har riktigt breda stammar. 
Ett stort näringstillskott gör granarna extra 
frodiga i området. Här finns också en viss 
inblandning av lövskog. Rötsvampar gyn-
nas av att det är hög luftfuktighet i skogen 

Allemansrätten
Visa hänsyn och varsamhet till djuren och naturen, till de som äger marken och andra människor i naturen. 
Inte störa – inte förstöra. Alla kan röra sig fritt i naturen, en unik möjlighet i Sverige. I skyddade områden, 
som nationalparker och naturreservat finns särskilda bestämmelser. Allemansrätten kan vara begränsad 
men också utökad. Det kan vara förbjudet att elda, ha med sig hund eller cykla men oftast är bärplockning 
tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.
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Lavskrikan (Perisoreus infaustus) är mindre än 
nötskrikan och mäter 28 cm mellan stjärt- 
och näbbspets. Vingarna och stjärten är 
delvis roströda i övrigt är kroppen gråbrun 
till färgen. Fågeln trivs i lavklädda natur-
skogar och lever oftast i familjegrupper. 
Lavskrikan är en mycket djärv fågel och 
känd för sin nyfikenhet. Det är en vanlig 
gäst vid grillplatser och när den får en 
matbit flyger den genast bort och gömmer 
den någonstans för att ha vid ett senare 
tillfälle. 

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) är en 
ganska liten hackspett som känns igen 
på ett vitt band längs hela ryggsidan. 
Vingarna är mestadels svarta och kroppen 
gråvit med gråstreckade kroppssidor. 
Hanen har en gul hjässa medan honan 
har en svart-vitrandig hjässa. Den tretåiga 
hackspetten har inget rött i fjäderdräkten 
som andra hackspettar. Fågeln ses oftast 
på torrgranar i mörka skogar och är en 
ganska skygg fågel. Tretåig hackspett ses 
emellanåt i Kirjesålandet.

Kulturspår
Kirjesålandet har nyttjats som ren-
betesmarker och jaktmarker 
åtminstonde sedan slutet 
av 1600-talet. Myrslåt-
ter har förekommit 
i stor omfattning 
i området och 
det finns en del 
kvarlämnade spår 
i form av lador 
och hässjepin-
nar. Kirjesån 
har nyttjats som 
flottningsled 
mellan åren 1940 
och 1960. I samband 
med flottningen 
gjordes ån bredare och 
djupare.

KORTA FAKTA:
Hitta hit: Kör Blå Vägen (E12) till Slussfors, 
strax efter (el. innan) bron går en mindre 
grusväg upp mot Kirjesålandet. Håll utkik 
efter skylten Rödingen cirka 5 km norrut.
Parkering: 3-4 platser 
Tillgänglighet: Lättillgängligt område men 
ej för rullstol. Skogen kan ses från vägen. 
Besök området sommartid.
Barn:  Dass:  Grillplats:  Stuga: 
GPS: 7263316/1519821
Stigar: Ett flertal stigar och rastkojor finns i 
området.
Övrigt: Informationsskyltar finns vid 
rastkojan.

Gran« Björnmossa

Fiske: Kirjesån erbjuder ett bra fiske och hör 
till Slussfors fiskevårdsområde. Fiskekort säljs 
vid Slussfors boa.

tips!


