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1. Vad vill vi berätta? 

 



 En del intressantare lokaler påträffades vid Inre 
Verkanliden t.ex. häckningsplatser för tretåig 
hackspett i det västra biotopskyddet och i den 
sydvästra nyckelbiotopen. Generellt sett finns 
det lämpliga födosöksområden för tretåig 
hackspett på stora delar av berget. Andra 
noteringar var lavskrika, gärdsmyg och 
häckande hökuggla. Stora delar av området har 
lämpliga sommar- och förhöstbiotoper för tjäder.  



 



Ett röse i skogen 
Ett märkligt stenröse - mitt i skogen!  
Vem byggde det? När? Och varför? 
Röset är ett gränsröse, kanske 200 år gammalt.  
Fram till slutet av 1700-talet 
ägde Tyrestabönderna skogen tillsammans. 
Men nu delades skogen upp mellan gårdarna. 
Då behövdes gränsmarkeringar. 
Skogen närmast byn var viktig för bönderna. 
Här tog de byggnadsvirke och stängselvirke. 
Här jagade de på hösten och vintern 
och här betade korna på somrarna.  
 



tilltal 

 



tilltal 



 



Talspråket – det grundläggande språket 
•Läs texter högt för att testa hur de går fram 
•Närma dig ett vårdat talspråk i dina texter 
•Hur ligger betoningen? 
•Blir kanske lite längre – men bättre 
 



För femtio år sedan häckade  
ett havsörnspar i länet. 



4. Kort blir torrt 

 



5. Bisatser  



Inskjutna bisatser 
 
Vid kalvmärkningen används lasso, precis som i 
forna dagar, medan renskötarna vid hopdrivning av 
renarna, numera ofta använder helikopter som 
komplement till hundarna. 
 
Med samma innehåll skulle jag nog ha skrivit så här: 
Förr hade renskötarna bara hundar  
till hjälp för att samla renarna.  
Nu använder de också helikopter.  
Man fångar renkalvarna med lasso  
för att kunna märka dem.  
Precis som i gamla tider!  



6. Berätta!  



Teoretiskt 
Berggrunden i området består av 400 miljoner år gammal kalksten, bildad på 
havsbotten, och som genom vittring gett upphov till kalkrika jordar. I reservatet 
finns en stor art- och individrikedom på orkidéer, till följd av att dessa växter 
gynnas av den höga kalkhalten i vittringsjordarna. 
 
Berättande 
Berggrunden i området består av kalksten.  
Den bildades på havsbottnen för 400 miljoner år sedan.  
Inlandsisar och vatten krossade berget till kalkrika jordar.  
På sådana jordar trivs orkidéer.  
Här finns många arter, alla står de i full flor  
i maj-juni med tusentals blommor.  



Ring naturen! 



8. Rösten 
 



Texter med röst 

• Naturreservatet uppvisar ekosystem med 
stor biologisk mångfald och många 
rödlistade arter. 

• Här myllrar det av liv. Fåglar som sjunger, 
rådjur som försvinner i höga hopp, 
småkryp i luften och på trädstammarna. 
Blommor på marken, svampar och lavar 
på träden. Många av dem är hotade. Här 
har de sin fristad.  



11. Facktermer och ordval 
 



 Ex: 
 När olika växter under olika tidsperioder, 

tar över landområden i olika takt kallar 
man för succession. 

  
 Ängen delas in i hårdvallsäng och 

sidvallsäng. 



Inlandsisen slipade berggrunden och formade  
de mjuka hällar som du ser omkring dig.  
Isen gled från norr och slipade hällarnas nordsidor runda, 
medan sydsidorna blev sönderbrutna – det syns där du står. 
 
(Rundhällar, erosion, stötsidor, läsidor) 
 
 
Träd är fulla av liv  –  även döda träd,  
vare sig de står, lutar eller ligger.  
Flera svamparter hjälper till  
att bryta ned rötter, stammar och grenar. 
Art efter art avlöser varandra  
på nedbrytarnas hungriga kölista. 
 
(Destruenter, lågor, succession) 



Pärlfiskaren upptäckte musslorna genom sin pärltub, 
en vattenkikare han tillverkat av en bottenlös hink 
med en rund glasruta fastlimmad i den vidare delen. 
Musslorna plockade han sedan upp med hjälp av en pärltång, 
en slags långskaftad kniptång av järn, som han själv hade smitt.  
Musslorna kallade han kort och gott för skal. 
 
Pärltub 
Pärlltång 
Skal 
 



 Ex: 
• XXXX är ett perfekt exempel på hur 

landhöjningen påverkar landskapet runt 
oss. 

• Då kan man ta med sig en kikare och se 
på det enorma fågellivet. 



Ex: 
 Den här tiden på året är snösmältningen 

på fjället i full gång.  Nere i dalgångarna 
återvänder livet och förvandlar Ammarnäs 
till ett eldorado för fågelskådaren. Ta 
chansen att under några dagar få uppleva 
ett fantastiskt fågelliv i en underbar 
natur. 



12. Substantiveringar 

 



Före kalvmärkningen drivs renarna samman om kvällen 
och natten i kalvmärkningshagar. Vid varma dagar har 
renarna nämligen en stark ovilja att gå ned i dalgångar- 
na, där det är gott om insekter. Vid kalvmärkningen an- 
vänds lasso, precis som i forna dagar, medan renskötar- 
na vid hopdrivning av renarna, numera ofta använder 
helikopter som komplement till hundarna. Antalet djur 
som samlas uppgår till ett par tusen i varje hjord. 
Under sommaren bedriver samerna även rödings- och 
laxöringsfiske. Vid vistena i anslutning till leden finns ofta 
fisk, glödkakor och sameslöjd till försäljning. 
Tänk på att Du befinner Dig i renbetesland. Fjället är sa- 
mernas arbetsplats. Respektera deras behov av arbetsro. 
 



Skriv enkelt och levande 
 

istället för att 
 
Genomföra ett textarbete av hög kvalitet 



13. Var konkret! 

 



Var konkret! 
 
Vad man i regel kan se är skörbränd sten, sk skärvsten. Stenen har upphettats och 
avkylts många gånger troligen för uppvärmnings- och matlagningsändamål. Den 
spricker då sönder på ett typiskt sätt.  
 
 
Ett mer konkret sätt att skriva vore: 
Människorna som levde här eldade när de värmde sig eller lagade mat. 
Det ser vi på stenarna på marken som har upphettats och spruckit sönder. 
Sådana stenar kallas skärvstenar eller skörbrända stenar.  
Arkeologer letar efter sådana bevis på jägarfolkets liv. 
 



14. Var rak!                                  
15. Var aktiv! 

 



Först i augusti slog bönderna höet. 
 
Bönderna slog höet först i augusti. 



Undvik passiv form! 
 
Området har nyttjats av samer sedan urminnes tider … 
Under den korta tiden här ska renhjordarna samlas och kalvarna märkas.  
Före kalvmärkningen drivs renarna samman om kvällen och natten i kalvmärkningshagar. 
Vid kalvmärkningen används lasso, precis som i forna dagar …. 
Antalet djur som samlas uppgår till ett par tusen i varje hjord. 



16. Forskarfällan 

 



Att vara skapligt ovetenskaplig! 
 
De flesta boplatser är svåra att upptäcka med blotta ögat för en otränad person. Vad 
man i regel kan se är skörbränd sten, sk skärvsten. Stenen har upphettats och avkylts 
många gånger, troligen för uppvärmnings- och matlagningsändamål. Den spricker då 
sönder på ett typiskt sätt. Man kan ibland också hitta redskap av sten. Men ännu 
oftare hittar man avslag av kvarts eller kvartsit, dvs de små stenflisor som blev över 
vid redskapstillverkningen.  
 
Många forntida boplatser var strandbundna, vilket betyder att de låg vid en forntida 
havsvik, havsstrand eller på en dåtida ö. Man fiskade och jagade, främst 
vikaresäl, under vissa tider av året. 
 
Du står nu på en sådan boplats. Den är inte åldersbestämd, men om vi antar att den 
var strandbunden, kan vi med landhöjningens hjälp, räkna ut dess ungefärliga ålder. 
Just den här boplatsen bör då vara ungefär 6500-7000 år gammal.  



17. Frasriktigt radfall 

 



Frasriktigt radfall i skyltar och utställningar 
 
Där det känns naturligt att sakta farten,  
och dra efter andan lite grann,  
där är det också naturligt att bryta rad.  
Alltså som regel vid komma och punkt,  
men också vid andra naturliga pauseringar.  
Man bryter rad före, inte efter en preposition  
och före småord som ”och” och ”eller”.  
Detta är till mycket stor hjälp inte bara för den  
som har läs- och skrivsvårigheter  
utan för oss alla som stående och gående  
ska läsa texter.  



Sumpskogen,  
älskad av många 
 
Hur kul låter det 
att ta söndagsturen till en sumpskog? 
Finns det någon som älskar blöta skogar? 
Jo, fler än du kanske tror. 
Grodor, myggor, älgar, mindre hackspettar, 
morkullor, tjäderkycklingar, stjärtmesar, 
pyrola, starr, fräken ... och många fler. 
Så vill du se, höra och känna mycket liv, 
sätt dig stilla en stund i en riktig sumpskog. 
Här till exempel. 



18. Struktur 
19. Korrläs! 

 

 



Rubriker 

• Myren, en blöt historia 
 

• Mjölon och lingon – lika som bär 
 

• Sumpskogen, älskad av många 
 
 
 
 





Därför kallas bladen kallas handflikiga. 



20. Formen 

 



ATT VERSALER ÄR SVÅRLÄSTA BEROR PÅ 
ATT DE FÅR ORDEN ATT SE UT SOM 
REKTANGLAR, INTE SOM ORDBILDER. VI 
LÄSER FAKTISKT INTE BOKSTÄVER UTAN 
ORD SOM BILDER, NÄR VI BLIVIT VANA 
LÄSARE. 
 
Skriver vi istället med gemena bokstäver, så får 
bokstävernas staplar uppåt eller nedåt orden att 
bli tydligare ordbilder. Och vi läser faktiskt 
orden som bilder, inte som bokstäver på rad.  



underhåll 

 



 nya former 



Livskraft för Kvarkens småvatten! 

 Vad är det med små vattendrag? 
 Småvatten utgör viktiga livsmiljöer för många 

arter. En del av dem är hotade, som flodpärl-
mussla och nejonöga. Särskilt små bäckar som 
mynnar vid kusten har stor betydelse. Många av 
fiskarna som lever i kustområdena leker i dem. 
Gädda, abborre och harr leker på våren när 
vattnet i bäckar, flador och glosjöar är varmare 
än i havet. På hösten vandrar öringarna till de 
syrerika grusiga bottnarna för att leka. 



Livskraft för Kvarkens småvatten! 

   Vad är det med små vattendrag? 
 Småvatten är viktiga för många arter.  

En del av dem är hotade,  
som flodpärlmussla och nejonöga.  
Många fiskar i kustlandet leker i små bäckar 
som mynnar vid kusten.  
Gädda, abborre och harr leker på våren  
när vattnet i bäckar, flador och glosjöar  
är varmare än i havet.  
På hösten vandrar öringarna  
till de syrerika grusiga bottnarna för att leka. 

 



Andra formuleringar i projektet 
• Flisik startade i början av juni 2011 och är ett samarbets-

projekt mellan Finland och Sverige i Kvarkenområdet där 
vi genom arbete med modellvattendrag strävar efter att 
sprida information och kunskap om vattenfrågor i 
skogsmiljö. 

• Sävarån är både känslig och mycket värdefull för 
naturen! Bland skogsälvarna i Västerbotten är den unik 
på flera sätt. Detta vill vi uppmärksamma genom att visa 
exempel på hur man som markägare kan arbeta för att 
värna och vårda Sävarån och alla dess biflöden. Vi vill 
också uppmärksamma att den ekologiska statusen kom-
mer att höjas ytterligare i Sävarån redan nu i sommar. 



Fler formuleringar i projektet 
• Inom projektet kartlägger man restaureringsbehovet i 

Kyttäluoma, Häjyluoma och i biflöden som mynnar ut i 
dem, samt vattenskyddsnivån i avrinningsområdets 
skogsdikade trakter.  

 
• I projektet har, det i ett biflöde till Österån, skapats ett 

demonstrationsområde för hur man skonsamt kan 
restaurera äldre dikningsföretag. Syftet är att vid dikes-
rensning och kompletteringsdikning kunna påvisa hur 
skogsproduktionen i ett område kan bibehållas/ökas med 
minimal påverkan på nedströms liggande vattendrag. 



thomas.oberg@naturinorr.nu 
www.naturinorr.nu  

070-3147429 
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