
SKARPKULLA NATURSTIG 
Naturstigen är ca 3 km lång och går längs ett varierande landskap med bäckar, sjöar, 
julgransodlingar, ekskogar, utsiktsberg mm. Längs rutten beskrivs ett familjeskogs-
bruk med tyngdpunkt på produktion av virke och julgranar samt landskaps- och 
miljö värden. Ungefär halvvägs längs rutten finns ett vindskydd, stockbord samt ute-
dass. Dessa står till vandrarens förfogande.

I muséets normala inträdesavgift ingår att man kan låna denna guide som efter 
vandringen återlämnas till museet. 

Rutten är utmärkt med rödgula färgband. Till en del går rutten i rätt krävande  
terräng. Man klarar sig dock med måttlig terrängvana och kondition samt låga  
och stadiga skor. 

OBS! Naturstigen kan användas under museets öppethållningstider, dvs sommar-
veckoslut kl. 14–17. Stigen går nära bosättning och stugor, så därför är tillträdet 
begränsat till dessa tider. Man kan fråga om tillstånd att avvika från dessa tider  
samt möjlighet till guidning, t.ex. för grupper, av områdets ägare Kåre och Maj-Britt 
Pihlström (tfn 044 511 6306). Uppgörande av eld och fiske är ej tillåtet. 

Välkommen !

8. Björkskog, planterad 1995
Kalavverkning utfördes samtidigt som området på den föregående punkten, men här plante-
rades björk, dels för att området i sluttningen är bördigare och dels för att skapa variation i 
landskapet. Björkskogen har redan gallrats en gång och den gallrades igen sommaren 2018.

Markberedning med grävmaskin år 1994. Kärr-/ängsområdet i bakgrunden på bilden dämdes upp till sjö året efter att 
bilden togs.  

 

9. ”Specialträdslag”
Till höger är ett år 1995 planterat bestånd av skogsalm.

På högra sidan om skogsvägen (bakom tallarna) syns en grupp hybridlärkar, dvs en korsning 
mellan japansk och europeisk lärk. 

På ett litet område finns för planterade serbiska granar (Picea omorica) och pihtor (Abies 
fraserii). De har planterats för att bli julgranar, men är också mycket omtyckta av hjortar ...

Högre upp i sluttningen finns ett år 1995 planterat ekbestånd. En fjärdedel har för några år 
sedan gallrats genom att de har grävts upp och sålts som park- och alléträd. 

Efter ekbeståndet kommer man till ett skogsbestånd nära bostadshuset. Här är landskaps-
aspekterna dominerande och i beståndet finns många olika trädslag: naturligt uppkommen 
rönn, lönn, asp, björk, hägg, sälg mm. samt planterad lärk (sibirisk) och tall. De olika träd-
slagen ger fin höstglöd (ruska).

 

10. Utsiktsberg
Detta berg ligger på drygt 40 meters höjd över havet. Mot sydväst finns Murberget och mot 
väster Kasberget som är traktens högsta berg. Högsta punkt är 78 möh. På dessa berg finns 
fornlämningar från stenåldern. Under den tiden var det här öar i skärgården och säkert bra 
jakt- och fiskemarker. 

Fårhagarna i området har ej varit i bruk de senaste åren. Pga risken för varg- och björnan-
grepp är fårfarmare numera inte så intresserade att hämta sina får till mer avlägsna skogs-
beten. Enligt Finlands miljöcentrals bedömning finns flera hundra arter av växter och insekter 
som är hotade då kreatursbetena minskar och hagmarker gräsar igen. Fåren skötte tidigare 
också om gräsbekämpningen bland julgranarna. Nu görs den med grästrimmer. Bedöm själv 
vad som är mera miljövänligt och klimatsmart: mera stora rovdjur eller mera kreatursbeten. 

Stigen fortsätter ett par hundra meter genom skogen tills man kommer till byvägen.  
Då man tar till vänster och följer byvägen hundra meter är man tillbaka vid muséet.

Om ni trivts så länge på er tur att muséet är stängt kan ni lämna guidehäftet i mjölkbryggan.



1. Björkskog, julgranar, ekar
Denna åker lämnades åt sitt öde i mitten av 1970-talet och utvecklades av sig självt till en 
mycket tät lövskog. I mitten av 1990-talet röjdes beståndet och det har gallrats ytterligare  
tre gånger efter det och helt huggits bort i övre delen av sluttningen. 

Efter röjningen 1994 planterades gran under björkarna. Denna plantering har i sin helhet 
skördats som julgranar och en ny omgång granar har planterats kring år 2008. Den enda 
gran som återstår av planteringen från 1994 är en liten dvärgväxt gran till vänster om stigen. 
Denna mutant är alltså mer än dubbelt så gammal som de större granarna som växer i när-
heten. 

På områden som inte hade beskogats av sig själv med björk planterades ek. 

Enstaka naturligt uppkomna sälgar, rönnar, häggar, lönnar mm har lämnats att försköna 
landskapet och berika insekt- och fågellivet. 

Slanor från röjningen år 1994  Granplantering år 1994 

2. Bäckfåra, död ved, planterad tallskog, gammal väg
Ni har just gått längs en liten bäckfåra. I dagens skogsbruk behandlas omgivningen kring dy-
lika vattenfåror mycket varsamt eller lämnas helt ytterom aktiva åtgärder. Det anses numera 
inte heller som vårdslöst att lämna döda träd att ruttna i skogen. Döda lövträd utgör vanligen 
ingen risk för att skogsskador sprider sig. 

Tallskogen i sluttningen är planterad i slutet av 1970-talet. Den är gallrad två gånger. De bästa 
stammarna har stamkvistats. Slutavverkning aktuell ca år 2050.

Du står nu på den gamla byvägen som var i bruk ännu på 1920-talet. Vägen fortsätter till  
Tenala och var i flitigt bruk som sk mjölkväg då mjölkstånkorna transporterades till Gennarby 
mejeri. 

 

3. Naturlig förnyelse av björk och gran
Skogen framför var en grandominerad skog som kalavverkades 1994. Området markbereddes 
efter avverkningen och björkarna har uppkommit till största del genom självsådd, likaså  
granarna under björkarna. Man brukar säga att björken är granens moder och med det avses 
att gran ofta uppkommer naturligt i skuggan av ett björkbestånd.

Vårvintern 2018 gallrades skogen och ungefär hälften av björkarna avlägsnades. Granung-
skogen under björkarna skall röjas till en täthet på ca 2 000 stammar/hektar.

4. Konstgjord sjö
Denna sjö har år 2008 år skapats genom uppdämning. Största delen av sjöarealen utgjordes 
tidigare av ett kärr. På det smalaste stället, vid utloppet från kärret, byggdes en dammvall. 
Den sk munken, som reglerar vattennivån är inbyggd ungefär mitt i vallen.

 

5. Förnyelsemogen granskog
Denna skog gallrades i slutet av 1900-talet och är nu vid drygt 80 års ålder mogen att slut-
avverkas. Tillväxten avtar vid högre ålder, medan rotrötan fortsätter att sakta men säkert 
förstöra värdefullt timmer. 

Av hänsyn till landskapsvärden kommer beslutet om en eventuell kalavverkning ändå att 
uppskjutas och blir troligen något som följande skogsförvaltare får ta ställning till. Figuren är 
trots allt inte så stor. De små kärren och bergen, som ingår i figuren, skulle i vilket fall som 
helst lämnas utanför kalavverkningen. 

På ca 100 m avstånd från denna punkt finns ett vindskydd samt stockbord och -bänkar och 
ett dass. Rutten till vindskyddet är utmärkt med röda band och till stockbordet och dasset 
med gula band. 

Varsågod och utnyttja bekvämligheterna, men fiske i sjön och uppgörande av eld är inte  
tillåtet utan markägarens tillstånd. 

6. Naturlig förnyelse av tall / Tvinmarker
På karga moränmarker lyckas naturlig förnyelse av tall ofta bra. Här invid har ett mindre 
område förnyats naturligt och fröträden avlägsnats år 2015. 

Älgarna trivs på sådana här områden med bra utsikt och gott om mat.

Längre fram går stigen över ett bergsområde som klassas som tvinmark, dvs marker med 
en mindre tillväxt en 1 m³/ha/år. Normalt lämnas dylika områden ytterom aktiva skogsbruks-
åtgärder. 

7. Sådd av tall
Detta område har i mitten av 1990-talet 
avverkats, markberetts och såtts med tall-
frö. För att tallsådd skall lyckas får marken 
inte vara för bördig och jordarten inte heller 
för fin. Sådden utfördes i detta fall genom 
att strö ut några frön med ett par meters 
mellan rum från en flaska med hål i korken. 
Man kan också utföra sådden maskinellt i 
samband med skogsharvning. 

Plantskogen har slyröjts några år efter  
sådden och stamkvistats våren 2016.  
Vid stamkvistningen har man försökt välja ut 
de träd som har bästa förutsättningar att bli 
grova, kvistfria timmerträd. Det är olönsamt 
att stamkvista träd som kommer att gallras 
bort. Första gallringen i beståndet utfördes 
sommaren 2018. Arbetet utfördes maskinellt 
med en harvester. 

Gårdens söner utför tallsådd. 


