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Ansätten

Blomsterfjället Ansätten fyller trettio år i år. Ansätten är bland de artrikaste
fjällen i Sverige med över fyrahundra arter ovanför barrskogsgränsen. Ett bra
sätt att njuta av växtligheten är att vandra längs blomsterleden i sommar.
växer längs blomsterleden! Den går från
Självklart är inte Ansätten bara trettio år.
Bakvattnets by till Ansättens topp och det
Bergarterna bildades för ungefär tusen
är sex kilometer till toppen.
miljoner år sedan och de fördes hit för cirka
Ett mycket omfattande arbete har utförts
fyrahundra miljoner år sedan. Då krockade
av ideella entusiaster för att göra leden
”jordskorpeplattorna” Nordamerika med
mera lättgången. Hundratals meter med
Eurasienplattan och alla bergarter i Ansätplank har lagts ut. Man inventerar på somtenområdet sköts till nuvarande plats.
maren var det behövs förstärkningar, ordnar
Faktum är att inte en enda av Krokoms
pengar för inköp av plank, kör ut virket
bergarter har bildats i kommunen. Allt
till rätta platserna med skoter och lägger
sköts hit vid denna gigantiska krock.
ut spångarna nästa sommar. Ett
Bergarterna på hela Ansätten är basiska. Det betyder
”Åtminstone beundransvärt ideellt arbete under
många somrar.
att deras pH-värde är över sju
Rut Magnusson ser till att det
och det gynnar många växter. hundra arter
De basiska bergarterna är
växer längs finns många exemplar av häftet
”Blomsterleden till Ansätten” varje
alltså grunden för Blomsterblomstervår. I häftet finns tjugofem arter
fjället Ansätten.
leden!”
beskrivna. Varje art har ett nummer.
Sommaren 1985 stod det
Längs leden finns små stolpar med
klart att det inte gjorts någon
nummer på och det är lätt att hitta
ordentlig inventering av
växterna i häftet. Varje vår går Rut Magfloran på Ansätten. Det borde göras och arnusson längs leden och sätter ut nummerbetet med att organisera en inventering starskyltarna och varje höst tar hon in dem och
tades under sommaren 1986. Inventeringen
fräschar upp dem inför nästa sommar.
samlade tretton entusiaster som under tre
Blomsterfjället Ansätten har alltså
dagar i små grupper inventerade område
krävt arbete, engagemang, uthållighet och
efter område. Resultatet blev 196 olika
faktiskt kärlek för att kunna bli en viktig
arter ovanför barrskogsgränsen. Sedan har
upplevelseplats i vår kommun.
inventeringarna fortsatt av många botanister och år 2014 har inte mindre än 405
arter bokförts. Därmed är Ansätten bland de
tjugo artrikaste fjällen i Sverige.
Ännu märkligare är att många arter
växer så rikligt. Man behöver inte leta efter
fjällblommorna. Åtminstone hundra arter

Det visste du inte om
blomsterfjället Ansätten
Tack vare gästböcker och statistik
beräknas att totalt 50 000 personer har
vandrat till fjället under dessa 30 år.
Guider har lett 230 vandringar med
sammanlagt 4 250 deltagare.
I genomsnitt har 7–10 guidade vandringar skett varje sommar.
År 1996 hittades blommande brunkulla på 900 meters höjd, enda lokal i
Sverige på kalfjället.
Varje sommar inventeras den i övriga
Sverige mycket sällsynta orkidén
vityxne. Rekordåret 2007 fanns 459
vityxne.
Myrarna nedanför fjället är rika orkidémarker.

