
Naturreservat i Västernorrlands län

Helvetesbrännan - 
väglös vildmark

 Welcome to Helvetesbrännan!

This roadless, 34 square kilometre nature reserve remains 
one of our last real wildernesses.  The reserve’s forests have 
been formed by fire. The wilderness is now criss-crossed 
by well-signed hiking paths which make it easy for you to 
go to the reserve’s plentiful fishing lakes and beautiful  
vistas. If you want to be outside for several days, then there 
are four overnight cottages open all year round.

For more information visit www.lansstyrelsen.se/
vasternorrland and search for the guide “38 nature 
reserves and a national park”.

    Tänk på att du inte får
•	 skada	mark	och	block.	

•	 skada	levande	eller	döda	träd	och	buskar.	

•	 plocka	växter	med	undantag	för	bär	och	mat-

svamp.	

•	 framföra	motordrivet	fordon.	Skoteråkning	längs	

markerad	skoterled	är	tillåten.

•	 använda	motorbåt	med	undantag	på	Flistersjön	

och	Vattensjön.	

•	 störa	eller	skada	djurlivet.

•	 medföra	ej	kopplad	hund	eller	annat	husdjur.	

•	 företa	vetenskapliga	undersökningar	eller		

bedriva	organiserat	friluftsliv	i	kommersiellt	syfte	

utan	länsstyrelsens	tillstånd.	

De	fullständiga	föreskrifterna	finns	på	länstyrelsens	hem-
sida	www.lansstyrelsen.se/vasternorrland.

Så hittar du till Helvetesbrännan
 
Helvetesbrännan ligger nordväst om Ånge vid läns- 
gränsen mot Jämtland. Från Ånge tar du väg 83 och 
svänger efter cirka sju kilometer höger mot Alby. Strax 
före Alby svänger du höger in på en skogsbilväg. Följ 
vägskyltningen till parkeringsfickorna vid Flistersjön 
eller Näbbtjärn. Därifrån utgår stigar norrut in i  
reservatet. Den längsta stigen leder rakt igenom hela 
reservatet upp till stugan vid Rången.  
 
Flistersjöskogens naturreservat ansluter direkt i sydost 
och nås från en vändplan längre österut, söder om 
Flistersjön. Vattenån som rinner österut från Vattensjön 
är ett blivande naturreservat. 
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Personen som gav Helvetesbrännan dess svavelosande 
namn hade uppenbarligen tagit djupt intryck av det 
storkuperade landskapets vresiga blockighet med 
sotiga skogar härjade av återkommande skogsbränder. 
Idag kvarstår detta väglösa och 34 kvadratkilometer 
stora naturreservat som en av våra sista verkliga vild-
marker. På få ställen utanför fjällregionen finns en 
skyddad skog av samma storlek. 

Marken är bitvis så blockig att en skogsman lär ha yttrat 
”på Helvetesbrännan kan man gå en hel dag utan att nå 
marken”. Men låt dig inte förskräckas – ödemarken 
genomkorsas nu av välmarkerade vandringsstigar som gör 
att du smidigt kan ta dig fram genom skogen till reserva-
tets fiskrika sjöar och vackra vyer. Vill du vara ute i flera 
dagar finns fyra övernattningsstugor öppna året runt.

Helvetesbrännans vida tallskogar har formats dels av 
plockhuggning under några decennier i slutet av 1800- 
och början på 1900-talet, och dels av elden. Forskare har 
konstaterat att det har brunnit här minst 28 gånger sedan 
slutet av 1100-talet. Uppe på Abborrtjärns berget står en 
grånad död tall som har undkommit såväl bränder som 
män med yxa. En åldersbestämning för några år sedan 
visade att den slog rot år 1080, ungefär samtidigt som 
vikingatiden tog slut.

Välkommen till Helvetesbrännan!

Reservatets skogar har formats av brand. På kartan visas 
med orange färg var det har brunnit på senare tid. Det 
västra brandfältet är resultatet av ett blixtnedslag 2005. 
Det östra är en över 100 hektar stor naturvårdsbränning 
som gjordes 1999. 

Helvetesbrännan är källområde för Vattenån, ett av landets 
mest skyddsvärda vattendrag. Här finns bland annat utter 
och en mycket stor förekomst av flodpärlmussla. Musslorna 
finns även i bäckar inom reservatet.

Få uppgifter finns om floran och faunan, så det finns  
mycket att upptäcka. I bäckdalar, raviner och översilade 
marker finns en rikare flora. Här har bland annat tibast, 
kransrams, tolta och nordisk stormhatt noterats. Gräns-
ticka, tallticka och nordlig anisticka (doftticka) är exempel 
på vedsvampar som trivs i ”gammelskogen”.

under mitten av 1800-talet. Idag kan du se spår av famil-
jens gamla odlingar väster om Mejerstjärnen. 

Övernattningsstugor finns även vid Kniptjärnen, Djup-
tjärnen och Rången.

Vid Mejerstjärn 
finns en fin rast-
stuga som står 
öppen året runt. 
Den är utrustad 
med kamin och 
fyra bäddar. 

På denna avlägsna 
plats bodde smed-
familjen Mejer
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