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FORORD

Bruket att anlägga silängar, är en i dag helt nedlagd och 
snart bortglömd företeelse, som syftade till att öka foder
tillgången på annars relativt svaga slåttermarker.

Lillsjöslåttern, Anundsjö socken, örnsköldsviks kommun, är 
ett exempel på en siläng, och är som sådan unik, då den så 
sent som 1967 var i hävd. Igenväxningen har därmed inte 
hunnit så långt och förutsättningarna för ett återställande 
får anses goda.

Denna rapport vill ge en dokumentation av på Lillsjöslåttern 
förekommande skötselmetoder, lador, gärdesgårdar, bevattnings
anläggningar m m, samt ge en aktuell vegetationsbeskrivning 
och florainventering över området.

Fältarbetet utfördes under sommaren 1979, i samarbete med 
naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Västernorrlands län 
och docent Jan Elveland vid Umeå universitet. Jan Elveland 
är projekti edare för projektet "Natur och skötsel frågor i 
norrländsk naturvård", som bedrivs vid Inst. för Ekologisk 
botanik vid Umeå universitet. Sedan 1977 har intresset varit 
inriktat på dammängar, silängar och raningar. Lillsjöslåttern 
är en av flera silängar som Elveland ämnar studera under de 
närmaste åren. Förberedelser för uppföljande vegetationsana- 
lyser gjordes därför tillsammans med honom.

Samarbetet med markägaren Allan Sell ström har varit ovärdeligt, 
då han själv har många års erfarenhet av skötsel av Lillsjö- 
slåttern. Jag vill gärna tacka honom och alla andra i Röd
vattnets by för all vänlighet och hjälpsamhet.

Rapporten är avsedd att ligga till grund för ett eventuellt 
reservatsbeslut.

December 1979 

Lennart Isaksson
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SILÄNGAR

BESKRIVNING

Slåttermark, som på konstlad väg periodiskt översilas med 
vatten kallas siläng (Elveland 1979).

Grundförutsättningarna för en anläggning är att slåtterytan 
ligger i närheten av en sjö, bäck eller å, samt att ängen 
har en sådan lutning, att jämn bevattning kan ske. Det är 
viktigt att dräneringsförhållandena är goda för eventuellt 
överskottsvatten.

En kanal eller ett dike grävs från sjön eller bäcken, på så 
sätt att vatten därifrån kan ledas i kanalen och med hjälp 
av från kanalen grävda silfåror, nå så stor del av ängen som 
möjligt. Det gäller att få ett jämnt och rörligt ytvattenskikt. 
För att tvinga vattnet ut i kanalen respektive sil fårorna 
anläggs enklare fördämningar. Det finns många olika typer av 
si 1anläggningar men den här beskrivna principen är troligen 
den vanligaste på myrmark i Norrlands inland.

damm
damm

silkanal silfåra

Schematisk skiss av översilningen 
på en siläng.
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Det kan tyckas egendomligt att till en ofta redan vattensjuk 
mark tillföra ytterligare vatten. En vanlig uppfattning förr 
var ett den väsentliga nyttan med vattenöversi1 ning, låg i 
att växterna fick näringstillskott från i vattnet lösta 
ämnen, samt från sand och slam som kunde medfölja vattnet.

Idag vet man att så kan vara fallet, men att nyttan till 
största delen liggerT“att det rörliga vattnet tillför 
marken och växterna syre. Nedbrytningshastigheten i det 
översta markskiktet ökar, näringsämnena frigörs och blir 
tillgängliga för växterna. Den ökade syrehalten kring växternas 
rotsystem gör att rotandningen ökar och växternas förmåga 
att uppta näring tilltar. Näringsomsättningen kommer igång.

En annan gynnsam effekt är att miljön för träd, buskar och 
ris försämras och plats lämnas åt de mer eftertraktade 
växterna.

På myrar, som stora delar av året täcks av vatten, dominerar 
i regel den högvuxna myrvegetationen. De för slåtter mest 
eftertraktade myrväxterna är i de här trakterna, flaskstarr 
(Carex rostrata), blåsstarr(Carex vessicaria) och trådstarr 
(Carex lasiocarpa). Dessa växter ansågs som goda foderväxter, 
och har också visat sig vara minst lika näringsrika som våra 
idag vanligaste vallväxter, timotej, ängsgröe m fl (Jfr 
Frödin 1927).

Av de ovan nämnda högstarrarterna förekommer på Lilljöslåttern 
endast fl askstarren. Den dominerar på hela ytan, med varierande 
inslag av andra växter (se vidare i vegetationsavsnittet).

HISTORIK

På den tiden då vallodling och konstgödsel var okända be
grepp, var man i stort sett hänvisad till den naturliga 
tillväxten, för att få foder till kreaturen över vintern.
Det gällde att utnyttja de naturliga slåttermarkerna, som sjö-, 
bäck-, å- och älvstränder, naturliga ängar, brandfält och 
myrmarker. Människan var naturligtvis inte sen att själv med 
olika metoder utöka sina slåtterarealer. I första hand 
röjning, därefter svedjning, dämning och sjösänkning prakti
serades .

Med dämning avses i första hand anläggandet av s k dammängar. 
Slåttermark intill sjö, å eller bäck, kunde förbättras 
avsevärt med periodisk vattenöverdämning. Metoden var mycket 
enkel och kan sannolikt härledas från exempelvis bäverdammar 
och naturligt periodiskt översvämmade marker (raningar), där 
rikedomen av högväxande starr och ibland fräken är påfallande.

Det är möjligt att silängen har uppkommit ur denna metod, 
men det är svårt att få någon riktig klarhet i hur och när 
de båda bevattningsrutinerna har kommit till. Dammängen är 
en äldre företeelse, som har haft en något vidare spridning 
i landet. Silängen fick främst betydelse på magrare marker i 
höglänta lägen. Dess huvudsakliga utbredning har varit i 
norrlands inland, från norra Dalarna i söder till Norrbotten 
i norr. Anläggningar är där dokumenterade på flera håll
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under början av 1800-talet, bl a från Pite lappmark omkring 
1810 (jfr. Bylund 1956).

Under början av 1840-talet uppmärksammade hushållningssällskapen 
i norrlandslänen vattenöversilningen som en bra metod att 
förbättra svaga slåtterängar. Agronomer och jordbrukstekniker 
skickades då ut på landsbygden för att undervisa om bevatt
ningens fördelar och metoder (jfr. Västernorrl.läns Kungl. 
hushållningssällskap 1915). Si 1ängsbruket fick en kraftig 
spridning under den tiden och fram till omkring 1870-talet, 
men avtog sedan successivt. Troligen skedde minskningen i 
takt med det alltmer ökade intresset för uppodling av myrmark, 
samt kännedomen om konstgödningen och vallodlingens fördelar.

I inre och höglänta delar av Norrland där myrmarkerna ofta 
var den enda källan för höbärgning, kunde dammängen eller 
silängen vara förutsättningen för överlevnad. I dessa 
områden levde också bevattningsrutinerna kvar längst, då den 
uppodlade myrmarksarealen inte hunnit bli så betydande att 
den kunde ge tillräckligt med foder.

Under 1930 och 40-talet övergavs de flesta av de återstående 
sil ängarna. Endast någon enstaka hävdades så sent som till 
slutet av 1960-talet. En av dessa var LilIsjöslåttern i Röd
vattnet, som kanske tom var den sista i hävd.
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RÖDVATTNET - HISTORISK BAKGRUND

Sjön Rödvattnet, som fått sitt namn efter den rika förekomsten 
av röding, utgjorde hjärtat i ett höglänt och kuperat område 
med fina jaktmarker och relativt goda tillgångar på naturliga 
slåttermarker. Samerna hade sedan länge utnyttjat området 
som både vinter- och sommarboställe, då Per Larsson-Saktmodig, 
Erik Ersson-Liten och Israel Israelsson från Kubbe år 1759 
anlade nybygget och byn Rödvattnet (jmfr Anundsjö hembygds
förening, 1969). De tre nybyggarna var säkert inte välkomna, 
men utgjorde tydligen till en början, inte något större hot 
mot samernas fortlevnad, trots att fisket och i viss mån 
jakten var gemensamma näringsfångster. Den för nybyggarna så 
viktiga tillgången på slåttermarker var för samerna helt 
ointressant. Med tiden uppstod dock osämja och efter en lång 
tids processande flyttade de sista samerna på 1860-talet. 
Rödvattnet försörjde då 6 bondefamiljer.

De naturliga slåttermarkerna utgjordes främst av myrområden, 
men även sjöstränder, bäckraningar och hårdval Isängar var 
viktiga områden för höfångst. Med tiden odlades marken 
intill bebyggelsen (inägorna) upp och det blev möjligt att 
odla bl a brödsäd. Korn och havre var de vanligaste sädesslagen.

Antalet bosättningar ökade i byn och därmed också 
antalet kreatursbesättningar. Detta gjorde att behovet av 
vinterfoder ökade. Röjning och svedjning var kända och 
viktiga metoder att utöka slåtterarealen, men räckte säkert 
inte till. De redan hårt utnyttjade myrarna behövde allt 
längre perioder av uppehåll med slåttern för att kunna 
återhämta sig. Behovet av att med andra medel öka fodertill
gången blev därför stort.

Man vet inte när kännedomen och kunskapen om konstbevattning 
genom översilning nådde Rödvattnet. Företeelsen finns inte 
direkt omtalad i några ägobeskrivningar och någon muntlig 
bekräftelse på när metoden börjar användas finns inte idag.
Dock kan man i avvittringshandlingar från 1833 och 1854 
hitta en slåtteräng intill en bäck mellan Ottersjö och 
Rödvattnet, som benämns "Damms1ättern". Detta område tillhörde 
byn Rödvattnet före Laga skifte. Om det är fråga om dammäng 
eller siläng är naturligtvis svårt att säga, men att det ror 
sig om någon form av konstgjord bevattning eller dämning 
torde vara ganska säkert. Detta styrks av att det senare i 
Laga skiftes beskrivningarna från 1874 dyker upp flera 
områden som kallas "dammslåttern". Tre ängar utmed Lill sjö
bäcken har vid Laga skifte den benämningen. Siläng har fram 
till idag varit ett okänt begrepp i trakten, i stället 
talade man om "dama" eller helt enkelt bara "utslåttern".
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VattenöversiIningen blev under 1900-talets början, där så 
var möjligt en ganska vanlig företeelse i Rödvattnet och 
dess grannbyar och gav pä de flesta ställen ett bra fodertill
skott. Som tidigare nämnts avtog intresset för metoden efter 
hand som vallodlingen och’ konstgödningen vann anhängare men 
att inte dessa nymodigheter omedelbart lyckades utplåna 
översil ningsmetoden är Lillsjöslåttern ett talande bevis 
för.
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OMRADESBESKRIVNING

Det tilltänkta reservatet är beläget intill Lill sjöns nordöstra 
ände 364 m över havet ca 5 km nordväst om Rödvattnets by.Reser
vatet är omkring 5,5 ha stort, varav omkring 2,5 ha utgör slåt- 
terareal. Området delas nästan mitt itu av Gulltjärnsbäcken, 
som avvattnar Gull tjärnarna någon km norr därom. Från öster 
rinner en namnlös bäck i en förgrening från några myrar på och 
intill Lillsjöberget (507 m ö h) in över områdets nedre del 
och ansluter till Gulltjärnsbäcken strax innan dess utflöde i 
sjön. (Den namnlösa bäcken har i inventering kallats Myrbäcken.) 
Området sluttar i avtagande grad ned mot Lill sjön och mot 
Gulltjärnsbäcken.

De närmaste omgivningarna karaktäriseras i öster och i viss 
mån norrut av kuperad skogsterräng (400-500 m ö h), medan relativt 
plana och vidsträckta myr- och skogsområden breder ut sig åt 
söder och väster.

År 1959 byggdes skogsbi 1 vägen, som i öster delvis bildar 
gräns mot reservatet och sedan fortsätter norrut mot Bredsjön. 
Sedan dess har flera olyckligt stora hyggen upptagits, 
vilket fått till följd att landskapsbilden förändrats.

HISTORIA

Lillsjöslåttern är omnämnd som Lillsjömyran redan så tidigt 
som 1977 då "laga syn" förättades över nybyggena i Rödvattnet.
Två lass hö ansågs kunna bärgas därifrån. Om det var fräken 
eller starrhö framgår inte och hur mycket två lass motsvarar 
i moderna mått är tyvärr omöjligt att utala sig om, då 
måttet "lass" kunde variera från by till by. I beskrivningen 
till avvittringskartan från 1833 står att läsa: "Slott vid 
Lillsjön på 3 ställen gifver starrfoder och bärgas hvart 
annat är". "Växande frättnefoder uti Lillsjön slås hvart 
år", (se bild). Samma förhållande råder vid den senare 
avvittringen år 1853.

Som också framgår av kartan var det fyra delområden, som man 
slog. Tre av dessa ligger inom dagens slåtteryta och den 
fjärde är den som idag kallas Li 11 sjömyren. Vid den tiden 
bärgades alltså fräken och starrfoder från Lillsjöslåttern.

I beskrivningen över laga skifte 1874 finns ingenting nämnt 
om bevattningsanläggningen. Stora delar av slåtterytan står 
uppförd som röjningsmark, vilket antyder att slåtterarealen 
skulle ha kunnat utökas med hjälp av röjning. Det är troligt 
att detta gjordes ganska snart och att de övriga ladorna 
blev uppförda sedan röjningen verkställts. I en av dessa 
lador finns årtalet 1888 inristat i en väggstock. Att översi 1- 
ningsanläggningen grävdes ut rätt snart efter röjningen och 
i samband med uppförandet av ladorna kan anses troligt.
Detta är alltså bakgrunden till den osäkra men sannolika 
dateringen av silanläggningen till någon gång mellan 1874 
och 1888.
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I ägobeskrivningarna för laga skifte anges det för varje 
ägofigur ett s.k gradtal, frän 0-100. Varje områdes area 
delas med detta tal och kvoten anger den beskattningsbara 
arealen. En god slättermark hade alltså ett lågt gradtal.
Li 1lsjöslåttern hade gradtal mellan 30 och 35. Som jämförelse 
kan nämnas att Dammslåtterängarna utefter Lillsjöbäcken hade 
tal mellan 4 och 10.

Då översi 1 ningen hade kommit igång kunde man bärga starrfoder 
varje år i stället för vartannat år, utan att tillväxten 
försvagades. Man kunde tom märka en ökad tillväxt. Fördelarna 
är här uppenbara. Effekten varierade naturligtvis på olika 
myrar, beroende på respektive myrs beskaffenhet. Andra 
silängar, som Blekan och Kallkällan skördades endast vartannat 
år.

Lillsjöslåttern hävdades så sent som 1967, vilket torde vara 
unikt i Sverige.

mpUH /apdtxz 6/étt /ii// /p/Sfon
oc/ Aci/éa/d /i// od/np
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ANLÄGGNING AV SI LÄNGEN

Pä Lillsjöslättern finns tvä bevattningssystem. Det ena 
leder vatten från Gulltjärnsbäcken över Norra och Västra 
slåttern, väster om bäcken. Det andra bevattnar östra slåtter- 
myren med vatten från Myrbäcken. Nedan beskrivs endast den 
troliga anläggningsmetoden för det ena bevattningssystemet, då 
det andra inte närmare undersökts och inte planeras bli 
föremål för någon restaurering. Stora delar av östra ängen 
samt där befintlig bevattningsanläggning ändrade radikalt 
karaktär i samband med byggandet av skogsbi1 vägen, 1959.
Betydande mängder mineraljordshaltigt slam svämmade då ut 
över området och ändrade vattenföringen och förutsättningarna 
för växterna. Restaureringsarbetet skulle här bli för omfattande.

sildike med 
silfåror

norra

Myrbäcken

►\ västra

östra

idag
översilat område 
utanför silängen

O 10 20 30 40 50m \

Lillsjön

3 * huvudfördämning

översvämmat område
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Ett 40-50 cm brett och ungefär lika djupt dike ("sildike" 
eller "vattenledning") grävdes från Gulltjärnsbäcken och ut 
ovan den mot bäcken svagt lutande slåttermyren. Dikets 
dimensioner avtog successivt och slutade blint på nedre 
delen av myren. Diket grävdes med hjälp av en s.k. "förhuggare" 
och "gräfta" (se fig 3) , i svaga, knappt skönjbara bågar.
I varje krök uppfördes en mindre damm och från resp. damm 
grävdes med gräftan en 1-2 dm djup och 1,5-2 m lång silfåra 
som "riktare" för det utströmmande vattnet. Dammarnas placering 
och sil fårornas storlek och riktning avpassades så att om 
möjligt hela slåttermyren nåddes av ett jämnt fördelat och rörligt 
vattenflöde. En damm tillverkades av kluven torrfura ("klevved"
1 - 1,5 m längd) som i par sattes i kors över varandra mot 
en liggande bit (se fig 2) . Hålrummen tätades med vitmossa, 
så att lagom översvämning erhölls. Det var viktigt att 
tätningen gjordes noggrant, så att vattnet räckte till hela 
myren.

m\ y\

///>>
ws»a■pffl 

iSSMSSfc

Huvuddämningen i bäcken (a på kartan) utgjordes av en stor sten, 
som av en eller två personer kunde vältas mellan huvuddikets mynning 
och bäcken. Under silningsuppehållen hindrade stenen vattnet från 
att flöda in i sildiket.
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Vid översi 1 ningens återupptagande vältes stenen undan och 
fick i stället verka som uppdämmare i bäcken. Dämningen 
kompletterades och avpassades så att "lagom" vattennivå i 
huvudvattenledningen erhölls. Med "lagom" avsåg man en 
vattennivå, så hög, att det inte kunde ske någon okontrollerad
översvämning.

Som kompletterande dämningsmaterial användes mindre stenar 
och björnmossa. Björnmossan tjänstgjorde som tätning mellan 
stenarna och ansågs tillräckligt stark för att kunna motstå 
strömningarna under en hel säsong. I regel krävdes alltså 
ingen komplettering av huvuddämningen under säsongen, utan 
vattennivån kunde hållas tillfredsställande även under en 
torrare sommar, om dämningen gjordes omsorgsfullt och noggrant.

Anläggningsmetoden får anses vara förhållandevis primitiv 
men var säkert den vanligste typen i dessa trakter. Mer 
sofistikerade anläggningar finns beskrivna från andra delar 
av Norrland av bl a. Frödin (1952) och Bylund (1956).
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ARET PA LILLSJÖSLATTERN

Nuvarande markägaren, Allan Sellström, är ättling i rakt 
nedstigande led till en av de nybyggare, Israel Israelsson, 
som anlade Rödvattnets by. Allans farfar var med tom att 
anlägga silängen Li 1Isjöslåttern och själv har han brukat 
den ända fram till 1967. Nedanstående beskrivning bygger 
helt på Allan Sellströms erfarenheter och gäller främst från 
ungefär 1930.

Pä våren, någon vecka eller några veckor innan det var dags 
att dämma ut ägnades en eller ett par dagars arbete åt den 
årliga översynen. Dammar skulle bytas ut eller kompletteras, 
diket och silfårorna skulle rensas, ladorna repareras och 
gärdsgården ("hagan") ses över.

I slutet av maj, eller då snön smält undan och vattenståndet 
börjat återgå till det normala efter vårfloden, brukade man 
dämma ut vattnet över slåtterytan. Det var viktigt att låta 
vårfloden stilla sig ordentligt innan dämningen verkställdes 
då annars vattenflödet kunde bli otillräckling senare på 
sommaren. Stenen lades till rätta i bäcken, så att vattnet 
kunde flöda in i si 1 di ket. Kompletterande tätning med björn
mossa och mindre stenar gjordes, så att det insvämmande 
vattnet nådde ungefär upp till dikeskanten. Därefter vidtog 
det viktiga arbetet med smådammarna utefter sil di ket. Som 
tidigare nämnts gällde det att avpassa dämningen så att 
lagom mycket vatten flödade ut över silängen via si 1 di ket 
och att lagom mängd vatten kunde passera genom dammen (se 
fig). Det var många dammar och vattnet skulle fördelas jämnt 
över hela ängen.

Vattnet fick sedan leka över ängen ända fram till en eller 
två veckor innan slåttern. Vanligtvis gjordes en kontroll av 
dammarna kring midsommar, men det föranledde i regel inga 
åtgärder.

Vid vilken tidpunkt man kom igång med slåtterarbetet på 
Lillsjöslåttern var helt beroende av hur lång tid slåttern 
på inägorna tog. Som regel skulle man alltid ha fått upp 
allt hö "hemmavid" på hässja innan man fick börja med utslåttern.

Inägoslåttern började i regel kring Saradagen den 19 juli 
och pågick 2-3 veckor, beroende på väderleken. Någon gång i 
första veckan eller i sällsynta fall andra veckan i augusti 
började alltså slåtterarbetet på uteslåttern. Starren 
hade då gått i ax och tiden för skörd var ganska 
lämplig. Starren har sitt högsta näringsvärde strax innan 
blomningen, men återväxten tar skada om man skördar vid den 
tidpunkten. Rötterna måste få återta en del näring för att 
klara övervintringen och orka skjuta skott året därpå.

En annan fördel med att vänta något med skörden var att unga 
videskott hann växa till sig så pass att de kunde slås av med 
lien vid slåttern. En för tidig slåtter ger videt möjlighet 
att växa till under sensommaren och det blir omöjligt att slå 
nästa år. Vide som lyckats etablera sig, tvingades man att 
rotrycka. Ett annat enkelt sätt att bli av med för högvuxen 
vide var att en kall höstdag, då det eventuellt bildats en
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hård isskorpa på marken, gå ut och slä av uppstickande 
videskott. På det sättet kom man visserligen inte åt den 
"onda roten" men gav ändå möjlighet till avslagning med lie 
kommande år.

Liksom vid slåttern på inägorna var det vid utslåttern 
vanligt i byn att man hjälptes åt med slåtterarbetet bäst 
man kunde och hade tid.

Tre till fyra karlar och två till tre kvinnor hade att göra 
dryga två dagar för att slå ut och hänga höet på hässjorna. 
Karlarna slog och hässjade medan kvinnorna stod för mathållning 
och räfsning.

Karlarna började tidigt på morgonen, strax före kl 6, med 
att slå. Det är en fördel att slå ut då gräset ännu är 
fuktigt av daggen. Stammen är då vattenfylld och styv. Hemma 
på gården hade kvinnorna påbörjat mjölkningen och gjort i 
ordning mat. Efter avslutat arbete, kl sju till halvåtta 
startade de den 5 km långa vandringen med fyllda matkorgar 
till Li 1Isjöslåttern. Med ömmande fötter, hungriga magar och 
torra halsar samlades alla kring frukostkorgarna så fort 
kvinnorna nått myren.

Utslagning och räfsning fortsatte sedan fram till middag vid 
12-tiden. Därefter hjälptes man åt med räfsning och hässning 
tills kvinnorna måste bege sig hem igen för att ta hand om 
djuren. Karlarna fortsatte med arbetet fram emot kvällen och 
övernattade i en av ladorna eller på senare tid i skogskojan.

Utslagningen gick så till att man, om möjl igt slog från ladan 
ut mot myren och tillbaka igen. Med hjälp av den s k "kragen", 
som spändes på liebladet (se fig 5 ), fick man starrhöet 
samlat i långa strängar, s k "bålar" , ofta i ett solfjäders- 
mönster från ladan. Kvinnorna räfsade sedan ihop "bålarna" 
med sin "räfshärva" eller "kvinnhärva" (se fig) till s k 
"dyssjor". Dyssjorna var luftiga och utbredda högar, där 
vinden fick spelrum. Starren fick på så sätt möjlighet att 
torka något innan det var dags att hänga på hässja. Från 
dyssjorna bars höet i stora fång ("fagna") på hässjorna. Det 
var en manlig syssla och utfördes med hjälp av en kraftigare 
härva än den tidigare nämnda, s k "hässjhärva".
Flaskstarren eller "stära" (inhemsk benämning på alla mer 
eller mindre högvuxna starrtyper) dominerade, men många 
andra halvgräs, gräs och örter slogs. Allt som kunde skäras 
av med lien och torkas på hässjan togs tillvara, tom spädare 
skott av vide och björk fick följa med. Ingenting som krea
turen kunde äta fick lämnas. Man slog också noggrant i myi— 
kanten och en bit in i skogen. Allt skulle skäras så långt 
ner mot marken som möjligt och krävde naturligtvis en avan
cerad teknik, om inte lien snabbt skulle bli slö. En duktig 
slåtterkarl kunde hålla lien skarp under flera dagar utan 
förnyad slipning. På senare tid hade man med sig brynen, 
och på LilIsjöslåttern fanns, och finns även i dag, en slip
sten vid skogskojan. Tidigare tog man med sig ett flertal lie
blad, så man kunde byta då lien blivit slö.
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"Frättne", eller sjöfräken (Equisetum fluviatile), är ett av 
korna omtyckt foder som växer vid strandkanten och en bit ut 
i vattnet. Det skulle skäras så långt ner på stjälken som 
möjligt. När man inte nådde från strandkanten fick man ta en 
roddbåt till hjälp. En person rodde medan en annan hängde 
över relingen och skar med lien. Frättnet flöt upp till ytan 
och fångades lätt in till stranden med hjälp av en"härva".

Höet fick torka någon eller några veckor innan det bärgades 
in i ladorna. Något speciellt redskap vid bärgningen från 
hässja till lada förkorn inte, utan man bar höet i famnen 
Om höet var en aning fuktigt hade det inte så stor 
betydelse, då ladornas väggar avsiktligt timrats glest för 
att vindarna skulle komma åt. Eftersom de flesta hässjorna 
var placerade intill eller i närheten av ladorna, var bärgningen 
ett ganska enkelt jobb och krävde högst en dags arbete. Höet 
förvarades sedan i ladorna tills isen på Lillsjön lagt sig 
och det gick bra att köra hem höet med häst och skrinda (se 
fig 7).

Hur många turer som kördes till Li 1lsjöslåttern innan allt 
hö var hemkört, berodde helt och hållet på snö- och isförhål
landena. Var det goda förhållanden, kunde man få en fin 
körväg och mycket hö kunde packas i storskrindan. Var 
förhållandena sämre, kunde kanske bara lillskrindan användas.

Li 1lsjöslåttern gav normalt 20 st sommarhässjor (omkring 4 
hässjor per lada), vilket motsvarar ca 2 ton torrt hö. En 
fullpackad storskrinda kunde kanske ta 3-4 hässjor (300-400
kg).

Skördeutbytet på Lillsjöslåttern varierade obetydligt från 
år till år. De delar av slåttern som bevattnades från Gulltjärns- 
bäcken hade alltid god tillgång till vatten, även under den 
torraste sommar. För östra ängen, som erhöll vatten från en 
ytvattenbäck, var förhållandet annorlunda. Här varierade 
tillflödet betydligt, beroende av nederbörden. En torr 
sommar kunde ge mindre skördeutbyte.

På många andra silängar av samma typ var det vanligt att man 
under hösten återigen lät dämma ut vattnet över silängen.
Vattnet fick då "stå på" ända fram till snösmältningen följande 
år. Metoden kallas "vinteröversi1 ning" och ansågs ha gynnsam 
effekt på tillväxten. Enligt Allan Sellström har det på Lill
sjöslåttern aldrig förekommit höst- eller vinteröversilning 
och man har heller aldrig haft kännedom om dess fördelar. 1)

T) Vinteröversilningens fördelar: Den bildade isskorpan och det 
ovanpå liggande snötäcket hindrade effektivt tjälen från att 
tränga djupt ner i marken. Därigenom skyddades svaga rötter 
från att frysa och dessutom fick tillväxten på våren en snabbare 
start. Vid vårfloden ryckte isen med sig mossa, ris och buskar 
som frusit fast och beredde därmed större utrymme för starr- 
och grästi11 växten. På några år kunde mosstäcket i det närmaste 
vara utplånat (Jmfr Frödin, 1952).
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REDSKAP OCH BYGGNADER

Här ges en kort beskrivning av byggnader och redskap, 
som hör Li 11sjöslåttern och slåtterarbetet till.

Härvor

Härvorna tillverkades av olika trädslag. "Tyet", skaftet, 
skulle vara gjort av rak och fin tall. "Kammen" måste vara 
stark och tillverkades av "svallbjörk" ("den ved, som bildas 
vid begränsade skador på exempelvis stammen). "Tena", pinnarna, 
gjordes av rönn ("rönntena"). "Jenen", en, ansågs bättre och 
starkare, men var svårare att få tag i.

På sommaren när getaren gick hem med korna och getterna på 
kvällen, brukade han ofta ta med sig ämne till "rönntena".
De barkades och snidades i lämpliga längder för de olika 
härvorna, så fort som möjligt efter hemkomsten. De hängdes 
sedan upp i knippen för torkning fram till slåttanna. Tena 
nöttes ganska snart ut och det behövdes många i reserv. Två 
olika typer av härvor användes, "hässjhärva" och "räfshärva". 
Hässjhärvorna, som användes vid hässjningen, hade bredare 
och kraftigare kam och längre men färre antal "tena" än 
räfshärvan. Räfshärvan användes vid räfsningen och kallades 
också för "kvinnhärva", då det var en syssla som i regel 
utfördes av kvinnorna.

Fig 4.

cl&vmnhcUvcL
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Lien

Lieorvet tillverkades helst av björk och kunde ha olika ut
formningar. "Knagga", krokhandtagen, snidades av krokiga 
självvuxna björkämnen. ,

Liebladets längd varierade beroende på vilken typ av hö man 
slog. Svårslaget hö krävde ett kortare blad, medan man 
använde ett längre om det var mer lättslaget och utökade på 
så sätt slagvidden. Längden angavs i "kvarter" (betoning på 
första stavelsen), 1 kvarter = 15 cm. Vanliga längder var 
3,4,5 och 7 kvarters liar. 3 kvarterslien användes exempelvis 
vid den ofta ganska svårslagna skrabbslåttern (självvuxet 
hö) på inägorna, medan 6 och 7 kvarterslien i regel nyttjades 
vid myrslåtter. På Li11sjöslåttern användes nästan uteslutande 
6 kvarterslien. OBS! Bilden är inte identisk med den typ av 
lie som användes på Lillsjöslåttern.

Fig 5.

lie med bmy

Krag

Bilden visar en modernare typ, som helt är tillverkad av 
ståtråd. I äldre tider hade kragen ungefär samma utseende, 
men tillverkades av trä. Kragens ram kunde göras av lämpliga 
videkvistar och nätet av tunna, fina björkrötter, "bjirktåga".
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Hässjor

Tvä olika typer av hässjor förekom i trakten; sommarhässjor 
och vinterhässjor.

På Lillsjöslåttern förekom endast sommarhässjor. Till hässje- 
virke användes i regel unggranar, om inte asp fanns tillgänglig. 
Aspen var överlägsen i hållbarhet. En asptroa kunde hålla i 
25-40 år, medan en grantroa i regel måste bytas ut efter ca 
15 år.

■För att undvika att den del av störarna som var nedstruckna 
i myren skulle murkna så fort, var det vanligt att man 
brände störarna något i nedre änden. Ett annat sätt, som 
vanligen praktiserades på Lillsjöslåttern, var att göra 
störarna så mycket för långa att man, allt eftersom de 
murknade, kunde trycka ned dem ytterligare en bit i myren. 
Troerna hängdes upp mellan de parvis stående störarna. På 
senare tid användes järntråd för upphängning medan man 
tidigare använde ett slags band, som ofta tillverkades av 
kluvna, späda smågranar eller fina björk- eller videkvistar. 
Störarna, som stöder hässjan i sidled, kallas för "stöa"
(sing, "staa").

Hässjornas storlek angavs i "fagna". Ett fagna är så mycket 
hö man kan bära på axeln med hjälp av hässjhärvan.. En 
vanlig storlek var 30 fagnshässja. På varje troa (5 st inkl 
forbänk) lades då 4 st fagna mellan störarna och 2 fagna på 
den utskjutande delen.

överst lade man ett tättpackat "starrtak" och där ovanpå en 
troa som skydd mot vinden. Taket och sidorna kammades sedan 
fint med härvan, så att regnvattnet lättare skulle kunna 
rinna av. Det senare gjordes speciellt noggrannt på vinter- 
hässjorna.

Vinterhässjor användes pä utslåttermarker som saknade lador. 
Höet fick alltså hänga på hässjan tills det blev vinterföre 
och möjlighet till hemkörning. Vinterhässjan hade ungefär 
samma utseende som sommarhässjan, men med det undantaget att 
"forbänken" (starrgolvet) byggdes högre, 50-70 cm över myr
ytan, i stället för 30-40 cm på sommarhässjan. Detta för att 
säkert undvika att höet frös fast i marken. Dessutom lade 
man ner lite extra omsorg vid hässjningen och försökte få 
så mycket hö som möjligt på varje hässja. En vinterhässja 
motsvarade ungefär 4 sommarhässjor av samma storlek.
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Teckningarna visar hur en 
"sommarhässja" på Lill sjö 
slåttern kunde se ut

4/Äi^
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Skrindan

Skrindorna byggdes inte efter några föreskrivna mått, utan 
storleken avgjordes i regel av det virke man fick tag i. De 
längsgående sianorna, som bildade skrindans ram, skulle vara 
svagt böjda inåt i den del som var riktad framåt. Detta för 
att skrindan lättare skulle kunna ta sig fram i skogsterräng 
och inte haka fast i något träd. Det gällde alltså att hitta 
några lämpliga träd, som vuxit så att de var svagt böjdä 
i rotändan men i övrigt raka och fina. Det var vanligtvis 
björk man använde och det var lämpligt att leta utefter 
dikeskanter där rothalsen ofta är böjd. Korsvirket och 
strängnätet skulle spikas på insidorna av sianorna, av samma 
anledning som ovan.

Fig 7.

lirMdcL

mm

Allan hade två storlekar på skrindorna, en liten ("lillskrinda") 
och en stor ("storskrinda"). Lillskrindan brukade användas 
vid första turen, för att packa till snön och bereda väg för 
den större och otympligare storskrindan. Storskrindan mätte 
ungefär 3,5 x 1,2 m och lillskrindan ungefär 2,5 x 1 m.
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Lador

På myren finns 5 lador (karta sid 9 ). Fyra av dessa står
fortfarande och är, trots utebliven skötsel de senaste ung.
15 åren, i så pass gott skick att kompletterande reparation 
är möjlig. Den femte ladan har tyvärr rasat samman och går 
nog inte att exakt rekonstruera.

Ingen av ladorna är riktigt lik den andra, men de är ändå 
uppbyggda ungefär enligt samma princip.

Som material användes helst torrfura (död och uttorkad 
tall), som är tålig mot nedbrytning.

Ett heltäckande stockvarv lades som grund och därefter 
timrades väggarna korsvis. Som underlag för taket lades 
åsarna "krabbåsen" högst upp i mitten och två på vardera sidan 
om denna. Innan taket kunde läggas måste man lägga ut de 4 
"raftkrokarna", 2 på vardera långsidan. Raftkroken var en 
gran eller helst en tall, som vanligtvis vuxit på en dikeskant 
eller liknande och därmed utbildat en kraftigt vinklad 
rothals.

mm

v '1
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Lada 1
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Taket, "klevvedstaket", som utgjordes av kluvna torrfuror, 
"klevved", kunde nu läggas på. Klevvedsbitarna lades omlott 
som fig. visar. Längst ner mot raftkroken lade man sedan en 
lång klevvedsbit på varje sida för att hindra taket från att 
glida av. Som fig. över taktäckningen antyder, högg man ut 
en skåra i den underliggande klevvedsbiten för att regnvattnet 
lättare skulle kunna rinna av och för att undvika ev. läckage. 
Skårorna höggs ut med hjälp av "järnet" eller "käckeln" ett 
ganska stort stämjärnsliknande verktyg med skålad egg. Taket 
sträckte sig långt utanför stockväggarna för att hindra 
regnet att nå in mot de glest timrade väggarna.

Fig 8.

pnnap jvr Idk-icLokni
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Att bygga en lada av den här typen var ofta ett hastverk. 
Allan Sellström säger att en karl kunde bygga upp en lada om 
dagen, inklusive fällning, kapning och uppsättning. Vid 
tillverkningen användes endast yxa. Ladorna kallades ibland 
för dagsverkslador.

En typisk dagsverkslada är lada 2 på Norra slåttern.
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Lada 4 Rester av hässja 
i förgrunden och 
lada 3 i bakgrun
den
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Lada 5. Delar av östra ängen dräneras strax intill och under 
ladan. Det är här nödvändigt att ändra dräneringen 
eller att flytta ladan något.
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Gärdsgården

För inte så länge sedan var det allmänt i dessa trakter att 
man lät kreaturen beta på skogen under sommarhalvåret. För 
att då säkert kunna hålla djuren borta från de bättre slåtter- 
markerna var man i regel tvungen att låta inhägna dessa. Det 
kunde bli ett ganska omfattande arbete.

Gran användes genomgående som material till gärdsgården.
SI anorna tillverkades på så sätt att man klöv lagom stora 
granar mitt itu. Till störar användes unggranar och även här 
gällde att man tog till långa bitar, som kunde tryckas ned 
ytterligare en bit, när tiden var mogen. Till band användes 
vanligtvis späda smågranar som man klöv med händerna så att 
man fick lagom kraftiga bitar att knyta med.

Gärdesgården eller "hagan" kring Lillsjöslåttern, har tyvärr 
till största delen rasat samman, men kan ändå lätt rekonstrueras, 
då delar fortfarande står kvar och hela sträckningen går att 
återfinna, (se karta och bild).
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Skogskojan.

Skogskojan byggdes ursprungligen någon gång i början av 
1930-talet som rast- och övernattningsställe för skogs
arbetarna under vintern. Det var då vanligt att man bodde 
i kojan hela arbetsveckan trots att det var så pass nära 
hem till byn (omkr 5 km).

Kojan är timrad direkt på marken utan golv. Därinne finns 
två breda britsar med plats för 4 personer. I kojans mitt 
har man timrat en halvmeterhög eldstad. En vid rökgång ser 
till att luften hålls någorlunda rökfri. Utanför kojan finns 
en slipsten för yxan och lien och ett dass för andra viktiga 
behov. Kojan användes också som övernattningsställe under 
slåttern.

Det är i dag många år sedan kojan utnyttjades och den för
föll mer och mer under de senaste årtiondena. Hösten 1978 er
hölls AMS-medel för upprustning av skogskojan, som ett led i 
den allmänna satsningen på turism i byn. Den restaurerades då 
till ursprungligt skick (se bild). Spänger lades ut ner mot 
Lill sjön och där byggdes en brygga. Ett rastbord för besökan
de turister sattes upp och därifrån har man nu en fin utsikt 
över sjön.

Skogskojan står i dag öppen för besökare och färdighuggen 
ved finns alltid tillgänglig för kaffekokning eller korv- 
gri11 ning.
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VEGETATION

Då intresset främst är inriktat på de områden som varit 
föremål för översilning och slåtter, kommer vegetationsbe- 
skrivningen i huvudsak att behandla dessa områden. Omgivande 
vegetation, som faller inom de tilltänkta reservatsgränserna, 
beskrivs bara översiktligt. Endast mossor och kärlväxter 
kommer att behandlas.

Silängen kan naturligt indelas i tre större delområden:
Norra,Västra och östra ängen. Jag har speciellt noggrant 
studerat Norra,Västra och delar av östra ängen, eftersom 
man endast avser att återställa dessa områden i det skick 
de var under hävd. Avsikten med inventeringen har bl a 
varit att dokumentera nämnda områdens nuvarande vegetation 
och att förbereda för en uppföljning av de förändringar som 
kommer att ske då översilningen återupptas. Delområdena har 
i sin tur indelats i strata (mindre områden med homogen 
vegetation) för att underlätta vegetationsbeskrivningen. 
Stratabeskrivningarna bör studeras parallellt med vegeta
tionskartor och tabeller över analysresultaten inom resp 
storruta.(Vegetetionskartor, sid 46-47). Vilka storrutor som 
är aktuella, anges inom parentes i början av beskrivningen.

METODIK

A. Kartering

En baslinje stakades ut från områdets NV hörn över Norra och 
Västra slåttern mot Lillsjön. Utifrån denna linje upprättades 
sedan två olika koordinatnät. Ett grovt nät med rutor 
om 20x25 meter fick ligga till grund för ritning av en 
översiktlig karta över hela området i skala 1:1000. Ett 
annat mera finmaskigt nät med rutor om 10x10 meter stakades 
ut på de områden som avses att restaureras. Detta för att 
där kunna göra en noggrann kartering av busk- och trädskiktet 
samt intressanta inslag i fält och bottenskiktet. En karta 
ritades i fält, på mi 11imeterpapper, i skala 1:200. Avvägnings
instrument, kompass och måttband användes som hjälpmedel vid 
upprättande av koordinatnätet.

B. Utläggning och analys av permanenta storrutor och band
profiler

För att möjliggöra uppföljande studier av vegetationsföränd- 
ringarna i fält- och bottenskikt, har fem permanenta stor
rutor och två bandprofiler stakats ut på lämpliga ställen på 
slåtterytan. Dess placering i fält har tydligt markerats med 
tryckimpregnerade stolpar.
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Storrutans storlek har anpassats efter storleken på det 
område den beskriver. Vegetationen inom ytan bör vara så 
homogen som möjligt. Inom varje storruta valdes fem stycken 
1 m2-ytor (smårutor) ut enligt fig.9 . Där noterades täcknings
graden för samtliga arter i busk-, fält- och bottenskikt, 
enligt en 9-gradig %-skala (se kommentarer till analysstab.).
För att få en noggrann uppfattning om flaskstarrens (Carex 
rostrata) framtida utveckling, räknades antalet skott av 
denna i varje smårutas övre högra fjärdedel (se fig. 9 ). I 
storruta 1 (Ps 1) räknades även antal skott brunrör (Calamagrostis 
purpurea) enligt samma metod.

Fig 9. Mönster för utläggning av
smårutor i storruta. Rastrerad 
yta anger den del där skott- 
räkning skett, x anger skott- 
räknarens placering. Rutorna 
har numrerats i den ordning 
de analyserats.

Fig 10. Bandprofil. Rastrerad yta
anger var skotträkning skett. 
Rutorna har numrerats i den 
ordning de analyserats.

Bandprofil 1 är 50 meter läng och sträcker sig över flera 
veg.typer. I varje m2 utefter profilen har alla förekommande 
växters täckningsgrad noterats. Bandprofilen 2 är 10 meter 
lång och ligger i ett område på östra ängen där nykolonisation 
av flaskstarr pågår. Här har förutom växternas täckning, 
också antalet skott flaskstarr räknats i gränsområdet, 
enligt fig 10.

Torvdjupet mättes i samtliga smårutor inom storrutorna och 
var femte meter utefter bandprofil 1, för att ge en översiktlig 
bild av torvens mäktighet.

C. Strataindelning och utläggning av storrutor för en allmän 
vegetationsbeskrivning

För att underlätta den allmänna beskrivningen av vegetationen 
inom den del av området som avses att återställas, gjordes 
en mycket översiktlig indelning i någorlunda homogena vegeta- 
tionsområden, s.k strata. I varje strata stakades, om möjligt, 
en storruta om 5x5 m eller 10x10 m ut och inom varje storruta 
valdes fem stycken 1 m2-ytor ut enligt samma mönster som i 
B. På samma sätt noterades täckningsgraden för alla arter i 
busk-, fält- och bottenskiktet. Arter som inte hamnade inom 
någon småruta, men förekom inom stratat, antecknades.
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Storrutorna placerades så att om möjligt hela stratats 
variationer representerades.

Torvdjupet mättes i samtliga smärutor.

D. Beskrivning av omgivande vegetation

En mycket översiktlig beskrivning har gjorts av omgivande 
vegetation. Skogspartier har klassats enligt Ebelings skogstyps- 
schema och myrpartier enligt egen uppfattning, där de domine
rande växterna i träd-, fält- och bottenskikt ger karaktärs- 
beteckning.

Samtliga kärl växter och de mest framträdande bladmossorna 
har noterats.

E. Floralista

Bestämningslitteratur:
Kärlväxter Lid (1974)
Bladmossor Nyholm (1954-1960)
Levermossor Arnell (1956)

ALLMÄN BESKRIVNING

Berggrunden i trakten består av en lätt uppsprickande och 
mycket näringsfattig bergart, s k revsundsgranit. Berggrunden täcks 
av korttransporterad morän, vilket minskar förutsättningarna 
för inslag av mer näringsrika bergarter.

Näringsfattigdomen indikeras väl av vegetationen och hela 
slåtterområdet kan beskrivas som näringsfattig myrmark. 
Kärrvegetation av fast- och mjukmattetypl) förhärskar. De 
högre liggande partierna, som exempelvis Norra slåttern och 
de övre delarna av Västra och östra slåttern är av fastmatte- 
karaktär. Samtliga lägre liggande partier är mer eller 
mindre av mjukmattetyp.

Bottenskiktet domineras av olika vitmossor, som vanligtvis 
bildar en mjuk och tät matta. Mer eller mindre omfattande 
tuvbildningar av björnmossa (Polytrichum commune) förekommer.
En anmärkningsvärd tillväxt och koncentration av björnmossa 
hittar man bl a intill Gul 1tjärnsbäcken, strax innan utloppet 
till Lill sjön. Inslaget av björnmossa har enligt markägaren 
ökat markant sedan hävden upphörde, medan vitmossan förhållit 
sig ganska oförändrad.

1/ Fastmattor är vattendränkta endast under en kort tid av 
vegetationsperioden. De är fasta att gå på, och om foten 
lämnar spår, så utplånas dessa snart.(Sjörs, 1948).

Mjukmattor är vattendränkta under en längre period. Foten 
sjunker djupt i mossmattan och efterlämnar spår, som ut
plånas först efter lång tid. (Sjörs, 1948).
Grami ni derna är den dominerande kärl växtformen i både 
fastmattor och mjukmattor.
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naskstarren (Carex rotrata) som var den växt som mest 
gynnades av översilning är i dag förhållandevis låg och 
glesvuxen (0,3-0,5 m) men dominerar fortfarande i fältskiktet. 
Mest dominant och tätvuxen är den på de nedre fuktigare 
partierna eller på andra ställen där vattentillgången är 
god. Skotten är övervägande vegetativa. På Norra och Västra 
slåtterns torrare och högre belägna delar ökar inslaget av 
örter och bredbladiga gräs som t o m på vissa ställen kan 
dominera. Där är substratet något fastare och näringsrikare.

Björk och vide har i alla tider demonstrerat sin vilja att 
kolonisera slåtterytan, och har alltid orsakat en hel del 
bekymmer vid slåtterarbetet. Täta bestånd har på spridda 
ställen kring myren ständigt givit upphov till nya skott, 
vegetativt och genom fröspridning. Dessa har dock ständigt 
hållits efter av liens framfart, eller genom rotryckning om 
de hunnit bli för stora. Sedan sista slåttern, 1967, har de 
fritt kunnat sprida sig och har i dag bildat spridda och på 
flera ställen täta bestånd.

Videt (lappvide och grönvide) dominerar och bildar ofta täta 
biandbestånd på 0.5-3 meters höjd. Speciellt kraftiga uppslag 
har skett på Norra ängen och i närheten av bäcken på Västra 
ängen. Videbuskarna är hårt ansatta av älgbete. På något 
torrare partier förekommer ofta glasbjörk (B pubescens) 
ensam eller i grupp medan dvärgbjörk bildar låga (1/2-1 m) 
relativt sammanhängande snår. Speciellt märkbar är utbredningen 
av dvärgbjörk på Västra ängens västra del. Där påträffades 
även ett större bestånd av odonvide (Salix myrtilloides).

De nedre och mer centrala partierna på Västra ängen är 
relativt fria från vedväxter. Det kan bero på att dessa 
partier ofta vattendränks vid kraftig och långvarig nederbörd 
och att avståndet från "spridningshärdarna" är relativt 
långt. Vattenståndet i sjön tycks påverkas ganska kraftigt 
av nederbörden.Sommaren 1979 steg vattennivån i Lill sjön 
ungefär 30 cm under en längre regnperiod. Stora delar av de 
nedre och flacka delarna av slåttern vattendränktes. Båda 
ladorna på Västra ängen stod i vatten upp till första stock
varvet. Den kraftiga vattenföringen i Gul 1tjärnsbäcken 
orsakade att stora delar av N.ängen erhöll tillfällig över
silning, då vattnet svämmade ut i det delvis igenvuxna 
vattenledningsdiket. Vattnet hann knappast återgå till sin 
"normala" nivå under den efterföljande regnfria veckan. Det 
bör dock tilläggas att sommaren 1979 var en av de mest 
nederbördsrika somrarna på många år.

Vattenledningsdiket sträcker sig i en ungefär 200 m vid båge 
från bäcken och ut ovanför Norra och Västra slåttern. Sedan 
översi 1 ningen upphörde har diket delvis vuxit igen. Den 
nedre grundare delen går i dag inte att med ögat återfinna, 
då mossor och videsnår här helt suddat ut spåren. Den övre 
djupare grävda delen är fortfarande väl synlig och här finns 
ännu rester av enklare plankdammar kvar. Silfårorna från 
dammarna ut över myren är i dag helt igenväxta.
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BESKRIVNING AV VEGETATIONEN I RESPEKTIVE STRATA

Vegetationskartor, se sid 46-47.

I No_rra Sjlängen_ (Permanent storruta I, storruta I). Fastmatta, 
som-Tutar relativt kraftigt både söderut och västerut mot 
bäcken. Torvdjupet är här inte så betydande (ca 0,5-1 m) och 
substratet är på de flesta ställen fastare och något närings- 
rikare.

NORRA SILÄNGEN
----- gräns för strata

j _ j s = storruta 
□ ps= permanent storruta 

I strata

Skala 1:1 OOO

Stora delar av ängen har invaderats av främst lappvide 
(Salix lapponum) och grönvide (Salix phylisifolia) och de 
bildar idag en till två meter höga och vanligen täta biandbe
stånd. Sporadiskt inslag av glasbjörk (Betula pubescens) på 
mellan en till tre meter förekommer. Björken växer som ung i 
kanten av videsnåren eller på den buskfria ytan. De som står 
inne i snåren är av sådan höjd och ålder att de troligen har 
etablerats långt före videt. Unga och lågväxta björkar 
konkurreras snart ut av videt. Dvärgbjörk (Betula nana) 
växer sparsamt i nedre delen. Ett par "öar" med äldre högvuxna 
träd ger ett dominerande intryck. Där har glasbjörk och/eller 
gran (Picea abies) etablerat sig kring en större sten eller 
rot, där det varit besvärligt att komma åt med lien.

Flaskstarren växer förhållandevis glest och ersätts eller 
uppblandas fläckvis av mer ängsartade växter som tuvtåtel 
(Deschampsia caespitosa) och brunrör (Calamagrostis purpurea). 
Styltstarr (Cared juncella) uppträder på flera ställen. I 
ett större bestånd i si längens sydöstra hörn dominerar den 
fältskiktet med ungefär 30 cm höga tuvbiIdningar, tillsammans 
med bl a kråkklöver (Comarum palustre), kärrviol (Viola 
paustre) och flaskstarr (Carex rostrata). Kråkklöver och 
kärrviol är för övrigt vanliga meddominanter i fältskiktet.
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Att döma av analyserade smårutor sä förefaller Sphagnum 
angustifolium vara den på ängen vanligast förekommande 
vitmossan. Det stämmer dock inte med verkligheten, utan 
Sphagnum girgensohni är minst lika vanlig. Den dominerar.på 
flera ställen både under buskage och på fria ytor. Sphagnum 
squarrosum uppträder fläckvis under de tätaste buskagen. I 
fuktsvackor mellan tuvbildningar av styl starr eller tuvtåtel 
hittar man ofta Mnium cinclidioides, Call i ergon stramanium 
och levermossor (Callergton straminium) förekommer annars 
också allmänt bland vitmossan. Björnmossa (Polytrichum 
commune) växer glest men relativt allmänt och bildar sällan 
tuvor.

övriga växter som sporadiskt förekommer i fältskiktet, men 
inte hamnat inom någon storruta är skogsfräken (Equisetum 
sylvaticum), älgört (Filipendula ulmaria), svartfryle (Luzula 
sudetica), trådtåg (Juncus filiformis), klot-pyrola (Pyrola 
minor) och ängsull (Eriophorum angustifolium).

Under 30-talet skedde en omfattande myr- och skogsdikning av 
stora delar av intilliggande terräng. Man grävde då ett 
dike mot ängens övre hörn, för att öka tillskottet av vatten 
på myren. Där sker alltså än idag en periodisk översilning 
och man kan på en liten begränsad yta få en antydan om 
vegetationssammansättningen under hävd. Flaskstarrdominansen 
är kraftigare och inslaget av gräs är sparsamt. Bottenskiktet 
är oförändrat tätt och behärskas av Sphagnum girensohni.

VÄSTRA OCH ÖSTRA 
SILÄNGEN

— gräns för strata 

i s- storruta
□ ps = permanent storruta / mK '—v r--------f

1 f j S3

— b = permanent bandprofil ^ l_____

I Strata ( ®’\vez:

Li Ilsjön
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II (Storruta 2). Ett litet och väl avgränsat område av ängs- 
karaktär bildar en kil på den översta delen av västra ängen. 
Tuvtåtel dominerar tillsammans med flaskstarr, kärrviol och 
kråkklöver i relativt torr fastmatta. Likheterna är stora 
med vissa partier på övre slåttern.

Sphagnum girgensohni och Sphagnum angustifolium samdominerar 
i det på sina ställen relativt glesa bottenskiktet. I gräns
områdena ner mot si längen tar Sphagnum angustifolium över 
dominansen.

Ingen etablering av vide har skett, trots närliggande buskage.
Ung glasbjörk som högst når 1,5 meters höjd, växer spridd 
över ytan.

III (Storruta 3). Fastmatta, som i lägre partier mot bäcken
övergår i mjukmatta. Flaskstarren dominerar här tillsammans 
med på sina ställen ganska tätvuxen brunrör (Calamagrostis 
purpurea). Kråkklöver och kärrviol är riktligt representerade. 
Anmärkningsvärd är den fläckvis rikliga förekomsten av 
trådtåg (Juncus filiformis)

Det täta bottenskiktet behärskas nästan helt av Sphagnum 
angustifolium. Sphagnum riparium representeras i fuktigare 
partier.

Några grönvidebuskar växer mitt på ytan, som för övrigt är 
ganska fri från vedväxter.

IV (Bandprofil 1). Fastmatta med inslag av mjukmatta. Området 
ligger inom dvärgbjörkzonen och representerar den del av 
zonen där dvärgbjörken växer som tätast. Det ti 11 hör västra 
ängens mest "kuperade" del och sluttar relativt kraftigt mot 
stratum VI. Stora delar av området är alltså ganska väldränerat 
och följaktligen, vid avsaknad av översilning, förhållandevis 
torrt. Torvtäcket är på några ställen tunt,speciell t intill 
en stor gammal tall och ett stenblock som går i dagen norr 
om denna. En viss översilning förekommer fortfarande temporärt 
från ett skogsdike som mynnar ut mot området.

Dvärgbjörken växer hög (ungefär 1 m) och tät på torrare 
partier och dominerar där buskskiktet nästan helt. Glasbjörk 
och vide påträffas i kantområdena. Några "öar" med stora 
glasbjörkar står i gränsområdet och ger ett dominerande 
intryck. Ett lågt (0.2-0.3 m), glest men ganska sammanhängande 
bestånd av odonvide (Salix myrtilloides) växer i skuggan av 
dvärgbjörken.

Flaskstarren är i fältskiktet ganska ensam om att klara 
trycket från den täta dvärgbjörken. Det är förvånansvärt att 
se hur högt och tätt den växer. I fuktigare stråk blir 
dvärgbjörken glesare och här kommer bl a vattenklöver (Menyanthes 
trifoliata) in. Här indikerar också bottenskiktet att vatten
tillgången ökat, då plötsligt Sphagnum riparium visar sig 
(framgår tydligt av bandprofilen). Sphagnum angustifolium 
dominerar bottenskiktet på de torrare partierna. När det 
blir fuktigare tar Sphagnum fallax över. Antydningar till 
tuvbildningar och tuvor finns här och där.
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V (Storruta 4). Fastmatta. Riklig översilning och sedimentation 
från Gul 11järnsbäcken har gett god näringstillgång och ett 
kraftigt men till ytan begränsat örtuppslag. Älgört (Filipen- 
dula ulmaria) bildar ett frodigt bestånd tillsammans med 
brunrör och i dess skugga växer den näringskrävande sumpviolen 
(Viola epipsila).

Vitmossorna för en tynande tillvaro medan Minum cinclidioides 
tycks trivas desto bättre.

Täta snår av vide tränger på från väster och norr.

VI (Permanent storruta 2 och 3, Bandprofil). Mjukmatta, som är 
förhållandevis fri från buskar och träd. Täta bestånd av 
lappvide, grönvide och spridda glasbjörkar växer i övre 
delen mot bäcken. Främst är det lappvide som har börjat 
etablera sig på den öppna ytan och bildar i dag spridda 
halvmeterhöga buskage.

Fältskiktet domineras helt av flaskstarr, och några meddomi- 
nanter av större betydelse finns knappast. Gråstarr (Carex 
canescens), kråkklöver (Comarum palustre), vattenklöver 
(Menyanthes trifoliata) och kärrviol (Viola palustris) är 
vanliga, men växer glest. Den på nedre delen ibland ganska 
rikliga förekomsten av rosling (Andromeda polifolia) är an
märkningsvärd. Trådtåg (Juncus filiformis) växer fläckvis i 
små, täta bestånd. Några meter från bäcken, på den fria ytan, 
hittade jag två stycken Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza 
maculata).

.'£V'.v

Strata VI, söderut mot Lill sjön
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Sphagnum fal lax dominerar bottenskiktet, i torrare partier 
tillsammans med Sphagnum angustifolium och på fuktigare 
platser tillsammans med Sphagnum riparium. Inslaget av den 
sistnämnda tilltar med ökad fuktighet. På de nedre vattenrika 
partierna mot bäcken växer fläckvis även den fuktighets- 
älskande Sphagnum Lindbergii. Kärr-björnmossa (Polytricum 
longisetum) förekommer sparsamt på de öppna ytorna. På 
somliga ställen har större tuvor av vanlig björnmossa (Poly- 
trichum commune) bildats, speciellt vid bäckkanten och i de 
större buskagen.

VII (Storruta 5, Bandprodil 1). Mjukmatta - fastmatta där ristuv- 
samhällen omges av lägre fuktiga partier. Björnmossor (Poly
tricum commune och även Polytricum strictum) och vitmossor 
kämpar om utrymmet på tuvorna. Allteftersom tuvorna till
växer övertar Sphagnum magella nicum och sedan Sphagnum 
fuscum dominansen över angustifolium och Sphagnum russowii. 
Samtidigt invaderar björnmossorna och tar mer och mer överhanden.
I lägre partier behärskar Sphagnum angustifolium bottenskiktet 
tillsammans med bl a Sphagnum fallax. Där fuktigheten tilltar 
hittar man även Sphagnum riparium.

Flaskstarren dominerar även här i fältskiktet, men trängs 
mer och mer tillbaka av tuvsamhällets representanter hjortron 
(Rubus chamaemorus), odon (Vaccinium uliginosum) m fl.

Dvärgbjörk bildar med vissa undantag ett glest, relativt 
jämnt buskskikt (0,1-lm). En viss koncentration till tuvorna 
märks. Någon enstaka gran och glasbjörk förekommer.

VIII (Storruta 6). Mjukmatta som vattendränks mer eller mindre, 
redan vid små vattenståndsvariationer i Lillsjön. Vedväxter 
hålls därför borta förutom en viss anhopning av vidé i 
närheten av bäcken. Något enstaka exemplar finns dock på den 
fria ytan.

Sphagnum riparium finns rikligt, ofta uppblandade med Sphagnum 
fallax, Sphagnum cf jensenii och Sphagnum cf majus. I ett 
brett stråk, öster ut mot bäcken, breder ett ganska rent be
stånd av Sphagnum girgensohni ut sig.

Kråkklöver och kärrviol växer vanligtvis rikligt tillsammans 
med flaskstarr. Några exemplar av blommande kärrspira (Pedicu- 
laris paustris) hittades.

IX (Permanent sturruta 4). Mjukmatta. Kraftig tuvbildning
intill Gulltjärnsbäckens utlopp, där björnmossa (Polytricum 
commune) alltmer övertar dominansen. Flaskstarren har svårigheter 
att hävda sig i den allt högre växande björnmossan. Det är 
uppenbart att Sphagnum girgensohni och Sphagnum angustifolium 
tidigare har behärskat bottenskiktet. Inslaget av ängsväxter 
såsom rödsvingel (Festuca rubra), brunven (Agrostis canina) 
och tuvtåtel (Deschampsia, coespitosa) samt förekomsten av 
sumpviol (Viola epipsila) tyder på att en viss näringsanrikning 
sker.
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Intill bäcken hittades ett exemplar av fjäll ti motej (Phleum 
commutatum) och i bäckkanten några revsmörblommor (Ranunculus 
repens). Lappvide och grön vide växer tätt inpå, ovan och 
nedanför området. Den tycks inte kpnna etablera sig där 
björnmossan är,tätvuxen.

En permanent storruta (5x5 m) har lagts ut över det kraftigaste 
tuvpartiet för att kunna följa upp vad som händer vid kommande 
översilning. Docent Jan Elveland, som leder uppföljningsstudierna, 
har under hösten 1979 låtit gräva ett dike från bäcken mot 
björnmossapartiet. Området översilas alltså troligen redan 
under innevarande vinter, s.k vinteröversi1 ning. Enligt 
markägaren, Allan Sellström, har vinteröversi1 ning aldrig 
tidigare förekommit här. Det var annars en vanlig metod att 
bli kvitt buskar och tuvbiIdningar. (se not sid 17).

X (Permanent storruta 5). Mjukmatta på östra ängens nedre del 
mot bäcken. Ett lågt (0.3-0.4 m) och glest skikt av främst 
lappvide och enstaka grönvide har etablerat sig ganska jämnt 
över ytan. Även små individer av glasbjörk och dvärgbjörk 
förekommer på torrare ställen.

Flaskstarren växer ganska glest i ett tätslutet bottenskikt. 
Sphagnum angustifolium och Sphagnum fallax dominerar omväxlande, 
beroende på fuktighetsgraden. Ganska rikligt med Sphagnum 
cf. majus hittades och i en antydan till tuvbildning fann 
jag några skott av Sphagnum centrale.

XI (Bandprofil 2). övriga delar av östra ängen. (Ingen storruta 
utlagd). Ängen lutar ganska kraftigt mot bäcken, vilket 
under hävden orsakade en hel del problem vid översilningen.
Det var svårt att få en jämn bevattning, östra ängens övre 
partier utmärktes då av flera björnmosseöar av den typ som 
förekommer i stratum IX.

Idag, 15-20 år efter hävden, har ett kraftigt (1-1.5 m högt) 
biandbestånd av lappvide och grönvide invaderat stora delar 
av ängen. Myrbäckens flöde ut över ängen har helt förändrats 
och svämmar okontrollerat ut över området. Stora delar av 
kantområdena får i dag riklig bevattning, vilket fått till 
följd att flaskstarren på flera ställen etablerat sig en bra 
bit in på gränsområdena. Av de träd som växte utefter den 
gamla gränsen är de flesta döda och i dag är de talande 
bevis på den ändrade vattenföringen. Orsaken till det så 
radikalt förändrade vattenflödet är, som tidigare berörts, 
ett kraftigt slamflöde som uppstod när skogsbi1 vägen byggdes 
år 1959. Slammet svämmade ut över stora delar av si längen 
och fyllde till slut upp bäcken så mycket att den sökte sig 
nya vägar. Slambankerna koloniserades snart av videt.

övervägande delen av området är av mjukmattekaraktär, där på 
flera ställen vattendränkningen är relativt permanent.
Fl askstarr växer ofta hög och tät i fältskiktet tillsammans 
med kråkklöver (Comarum palustre). Bottenskiktet behärskas 
av Sphagnum riparium, men inslag av Sphagnum angustifolium 
är också vanliga, även på mycket fuktiga ställen. Den gradvisa 
övergången mot torrare partier medför ökade inslag av Sphagnum 
angustifolium och därefter omväxlande dominans av denna och 
Sphagnum girgensohni pä fastmattor.
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De stråk av fastmattekaraktäroch slambankar som förekommer 
pä övre och centrala partier karaktäriseras av ett 1-1.5 m 
högt och ofta nästan ogenomträngligt biandbestånd av lappvide 
och grönvide. Styltstarr (Carex juncella) tränger undan 
flaskstarr. Även här är kråkklöver (Comarum palustre) meddominant. 
Bottenskiktet varierar från avsaknad av bottenskikt till 
tuvbiIdningar av Sphagnum girgensohni och Sphagnum angustifolium. 
Variationen går över små vattenfyllda sänkor med Drepanocladus 
exannulatus och upphöjningar där Call i ergon stramineum ofta 
dominerar tillsammans med Mnium cinclidoides samt fläckvisa 
förekomster av Sphagnum squarrosum och Sphagnum teres.

Den största delen av nedre östra ängen dräneras intill och 
under lada 5, i en sänka i den s.k "strandvallen". Intill 
Bräneringsområdet, nedanför lada 5 och "strandvallen" växer 
bl a Sphagnum teres, Sphagnum subfulvum, Sphagnum centrale 
och större eller mindre sammanhängande mattor av Drepanocladus 
exannulatus. De tre vitmossarterna indikerar en viss närings
rikedom.

XII Vattenvegetation. Ett 10-20 m brett band med ganska glesvuxen 
sjöfräken (Equisetum fluviatile) sträcker sig utefter stranden.
I och utanför detta växer flytbladväxterna gul näckros 
(fluphar lutea) och nordnäckros (Nymphea Candida). Intill 
västra delen av stranden förekommer ganska rikligt med 
flotagräs (Sparganium friesii).
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OMGIVANDE VEGETATION

En ganska varierad vegetation omsluter slåtterområdet.
Variationen betingas av terrängens lutningsförhållanden. På 
relativt plana ytor och i sänkor där mark- och ytvattenrörelserna 
är långsamma, har försumpning skett och myrvegetation utbildats. 
Där lutningen tilltar ökar vattenrörelsen och näringstillgången. 
Här kan man på sina ställen hitta områden av frisk ristyp på 
gränsen till örtristyp.

Gran är skogsbildare och tall förekommer nästan enbart på de 
öppna myrpartierna. I rikare områden, i sluttningar med 
frisk ristyp och i närheten av Gul 11järnsbäcken växer granen 
förhållandevis tät och hög. Lövträdsinslaget är allmänt och 
på sina ställen kraftigt, speciellt i kanten av slåtterområdet, 
i blädningsluckor och intill skogsbi1 vägen. Glasbjörk dominerar.

Kontinuerliga avverkningar har skett i området. Senast någon 
gång på 50-talet avverkades de flesta högvuxna gammelgranarna.
I samband med byggandet av skogsbi1 vägen (1959) blev uttaget 
ganska stort i gränsområdet mot vägen.

A Sphagnum fuscum,- klotstarr-, dvärgbjörk-,tallmyr. Kraftiga 
och relativt sammanhängande tuvpartier med insprängda fukt
stråk. Gran, tall och enstaka glasbjörkar bildar ett glest 
och lågvuxet trädskikt, som tätnar och tilltar i höjd mot 
norr där lutningen ökar.

Klotstarr (Carex globularis) dominerar tuvpartierna tillsammans 
med odon (Vaccinium uliginosum) och hjortron (Rubus chamaemorus). 
De växer i en tät matta av främst Sphagnum fuscum, men med 
inslag av bl a Sphagnum magellanicum och myrbjörnmossa 
(Polytrichum strictum). I kärrpartierna är fortfarande 
klotstarren fältskiktsdominant, men växer här tillsammans 
med tuvull (Eriophorum vaginatum) och taggstarr (Carex 
pasuflora) i en mossmatta av Sphagnum angustifolium och 
Sphagnum fallax.

Buskskiktet behärskas helt av dvärgbjörk (Betula nana).

B Frisk blåbärsristyp.

Här lutar terrängen förhållandevis kraftigt mot söder. Olik
åldrig granskog dominerar. I avverknings!uckor växer främst 
glasbjörk, med enstaka inslag av rönn (Sorbus aucuparia).
Mot delområde D har för länge sedan en mer omfattande avverkning 
gjorts och där växer relativt gammal glasbjörk, som överståndare 
över gles och olikåldrig unggranskog.

Blåbär bildar vanligtvis en sammanhängande fältskiktsmatta 
med kruståtel (Deschampasia flexuosa), ängskovall (Melampyrum 
pratense) och vårfryle (Luzula pilosa) som allmänna inslag.

Bottenskiktet domineras helt av husmossa (Hylocomium splendens) 
och väggmossa (Pleurozium schreberi).
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Fuktig - våt ristyp.

Här planar terrängen ut och vattenrörelserna avtar. Terrängen 
är kraftigare tuvad och försumpning är vanlig i svackorna.

Trädskiktet är något glesare och mer senvuxet än i B. Enstaka 
inslag av tall förekommer.

Blåbär dominerar i de övre partierna och på upphöjningarna i 
de nedre delarna. Skogsfräken (Equisetum sylvaticum) är 
ganska allmänt förekommande och ökar i den våtare ristypen, 
där även hjortron (Rubus chamaemorus) förekommer sparsamt.
Odon (Vaccinium uliginosum) är ganska vanlig.

Husmossa och väggmossa dominerar i de torrare partierna. 
Vitmossor (Sphagnum girgensohni och Sphagnum angustifolium) 
och björnmossor (Polytricum commune och Polytricum pustricum) 
tar över i fuktigare partier. Mellan Norra och Västra slåttern 
råkade jag trampa i en tät, ljusgrön tuva med Sphagnum 
Ångstroemi.

Sphagnum fuscum - Klotstarr, dvärgbjörk, tallmyr

Ett något sluttande myrparti där tuvbildningen inte är lika 
uttalad som i A och där klotstarr dominerar i fältskiktet 
och dvärgbjörk i buskskiktet. I de centrala fuktigare partierna 
övertar dock tuvull (Eriophorum vaginatum) dominansen.

Relativt högvuxen tall växer glest på de centrala delarna 
och granen kommer inte in förrän i kantområdena.

I övrigt är artsammansättningen i botten- och fältskikt 
ungefär densamma som i området A.

Fuktig ristyp

Sluttande partier, som i det närmaste överensstämmer med 
område B. Inslaget av vitmossor (Sphagnum girgensohni och 
Sphagnum russowii), björnmossa (Polytricum commune) och 
skogsfräken (Equisetum sylvaticum) indikerar dock något 
högre fuktighet.

Fuktig ekbräkenristyp - våt fräkentyp

Heterogent område, som i varierande grad sluttar mot Gulltjärns- 
bäcken. Granen ger ett dominerande intryck, men inslaget av 
gamla och unga lövträd är stort. Främst glasbjörk, men även 
lågvuxna sälgar och rönnar förekommer. Tillväxten verkar 
vara god i närheten av bäcken.

Området är på många ställen ganska svårforcerat, då halvmeter
djupa fuktiga sänkor avlöses av höga, torrare partier. I 
sänkorna växer vitmossor (nästan uteslutande Sphagnum girgen
sohni), och på höjderna hävdar sig husmossa (Hylocomium 
splendens) och väggmossa (Pleurozium schreberi).



ört ins laget är relativt stort och arter som ekorrbär (Majanthemum 
bifolium), klotpyrola (Pyrola minor) och mjölke (Chamaenerion 
angustifolium) är allmänna. I övre delen av området växer 
skogsnäva (Geranium sylvaticum). Förutom ekbräken (Gymnocarpium 
dryopteris), som på stora områden dominerar fältskiktet, 
förekommer enstaka exemplar av hultbräken (Thelypteris 
phegopteris) invid bäcken. Skogsfräken (Equisetum sylvaticum) 
förekommer rikligt i våta partier ner mot slåtterområdet.

G Fuktig ristyp

Lutningen tilltar mot vägen och påverkan från bäcken försvinner. 
Ekbräken uteblir här och örtinslaget avtar. Blåbär dominerar 
tillsammans med klotstarr, spridd kruståtel (Deschampsia 
flexuosa), ängskovall (Melampyrum pratense) och skogsfräken 
(Equisetum sylvaticum).

Husmossa och väggmossa dominerar bottenskiktet, men före
komsten av björnmossa (Pylytricum commune) är vanlig och i 
svackor även vitmossa (Sphagnum girgensohni och Sphagnum 
angustifolium).

Mot skogsbilvägen övergår dominansen i trädskiktet från gran 
- glasbjörk till glasbjörk - sälg, som i sluttningen mot 
vägen bildar en tät, 5-10 m bred lövslybård.

H Sphagnum fuscum, klotstarr, dvärgbjörk-tal Imyr

Myrparti av samma karaktär som de centrala delarna av delområde 
A.
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VEGETATIONSKARTA
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VEGETATIONSANALYSER

Kommentarer till analystabeller
f,

Växterna har delats in i trädskikt, buskskikt, fältskikt och 
bottenskikt och analyserats med avseende på täckning över 
underlaget. Indelningen har skett enligt följande principer:

trädskikt: glasbjörk, gran och tall >1,5 meter

buskskikt: vide och dvärgbjörk, i alla storlekar 

fältskikt: övriga kärl växter 
bottenskikt: mossor

Täckningsskala: BIN V21 (Biologiska inventeringsnormer,
Statens naturvårdsverk)

-1 % 1
1-2 % 2
2-4 % 3
4-6 % 4
6-10 % 5

10-25 % 6
25-50 % 7
50-75 % 8
75- 9

Vid användning av täckningsskalor måste man ha i minnet att 
de flesta graminider noteras för låg täckningsgrad trots 
många skott. Omvända förhållandet gäller ofta för örter, 
buskar och träd. Man bör alltså ha en bild av artens utseende 
innan man drar slutsatser om dess förekomst.

Vid analysering av storrutor och bandprofiler skildes inte 
björnmossaarterna Polytrichum longisetum och P.commune åt, 
utan båda registrerades i alla tabeller kollektivt under 
P.commune. I de storrutor där P.longisetum finns registrerad 
har det angivits i respektivt analystabell. Generellt gäller 
där att P.longisetum tilltar och ofta dominerar över P.commune 
i fuktigare partier.

Storrutorna och bandprofi 1 erna är inprickade på vegetationskartan 
(sid 46-47).
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Bandprofil 2. 1 x 10 meter, i ett översvämmat område, på östra ängen, där ny
kolonisation av flaskstarr pågår.

1 2 3 4 5 6 7 8

Buskskikt:

Betula nana, Dvärgbjörk 
Picea abies, Gran

Fältskikt:

Andromeda pol ifil ia, Ros ling 
Calamagrostis purpurea, Brunrör 
Carex globularis, Klotstarr 
11 pauciflora, Taggstarr 
" rostrata, Flaskstarr 
Empetrum hermaphroditum, Kråkbär 
Eriophorum vaginatum, Tuvull 
Metambyrum pratense, Ängskovall 
Oxycoccus microcarpus, Dvärgtranbär 
" quadripetalus, Tranbär
Rubus chamaemorus, Hjortron 
Vaccinium uliginosum, Odon

Bottenskikt:

Aulacomnium palustre,
Call i ergom stramineum 

Polytrichum strictum 
Sphagnum angustifolium 
" fallax
" fuscum

" magellanicum
" russowii
Drepanocladus exannulatus

Summa: fältskikt 
bottenskikt 
buskskikt

Forna

Skotträkning:
Carex rostrata, antal skott

" fertila skott

55555542

1 2 1 
1 1 1 

1 1 
7 7 7 7

1 1 1

2 111 

1111 
1111 
1111

1111
1111

1
8 8 8 7

3 3 
5 4 3 6 
2 12 1 

1

8 8 8 8

9 9 9 9
5 5 5 5

6 5 4 5

1

1
1111 
6 7 7 4

1 3
1111

1111 

1111 
3 3 2 4
2 2 15

1 1 2

1114
8 9 9 7

3 13 6
4 4

1111

7 8 8 6
9 9 9 9
5 5 4 2

4 4 4 2

139 44 
6 0

9

2

1

1
1
1
1
1

1

1
4
5

1

1
8

6

1

6

9
2

1

2
0

10

4
6

1

1

3
1
1
1

1
6
6

2
1

2
5

8

7
9
6

1

0
0
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PS 1. 1 x 5 rneter, belägen på Norra ängens övre del. Fast matta.

Fältskikt: I II III IV V

Agrostis canina, Brunven 
Calamagrostis purpurea, brunrör 
Carex canescens, Gråstarr 
Carex magellanica. Sumpstarr 
Carex rostrata, Flaskstarr 
Comarum palustre, Kråkklöver 
Deschampsia caespitosa, Tuvtåtel 
Equisetum sylvaticum, Skogsfrägen 
Filipendula ulmaria, Alggräs 
Epilobium palustre, Kärrdunört 
Galium trifidum, Dvärgmåra 
Luzula sudetica, Svartfryle 
Viola palustris, Kärrviol 
Poa alpigena

6 5
4 2

1
7 6

3 2

1
2 2 3
2 3 3
2 3 1
6 6 6
6 6 7

1 
1

2 2 2 1 1
2 2 2 2 2

3 3 3 4 2
1

Bottenskikt:

Call i ergon straminum 
Mnium einclidoides 
Polytrichum commune + P longisetum 
Sphagnum angustifolium 
" fal lax
11 girgensohni
" . riparium
" squarrosum

5 12 4 2
11 2 1

15 16

2 8 8 2 7
2

1 1 1

Summa: fältskikt 

bottenskikt
9 8 8 8 9
6 9 9 8 9

Förna

Skotträkning:

Clamangrostis purpurea, antal skott
" fertila

Carex rostrata, antal skott

7 2 3 6 6

63 36 5 7 23
0 0 0 0 0

114 65 33 83 49
2 3 0 1 2fertila skott
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PS 2 10 x 10 meter. Mjukmatta. Västra ängen.

Fäitskikt:

Carex canescens, Gråstarr 
" chordorrhiza, Strängstarr
" magellanica, Sumpstarr
" rostrata, Flaskstarr
Comarum palustre, Kråkklöver 
Andromeda pol i folia, Ros ling 
Eriophorum vaginatum, Tuvull 
Menyanthes trifoliata. Vattenklöver 
Juncus fil i formis, Trådtåg 
Oxycoccus quadripetalus, Tranbär 
Viola palustris, Kärrviol

1 1112

1 1 1

7 7 6 6 7
1 - - 1

1

1 1 1
1

1 11-1
1 13-11

2

I_____ II III IV___ V

Bottenskikt:

Calliergon stramineum 
Pohlia nutans
Polytrichum commune + P. longisetum 
Sphagnum angustifolium 

" fallax
" girgensohni
" jensenii
" Lindbergi i
" riparium

1 1111
1 1 1
2 2 5 1 3

9 9 9 9 9
1 - 1 

3 

5
1 1-21

Summa: fältskikt
bottenskikt

7 7 7 6 7

9 9 9 9 9

förna 7 6 6 6 7

Skotträkning:
Carex rostrata, antal skott

" fertila skott
91 135 109 67 87 

0 2 0 0 0

Torvdjup (cm) 200 175 175 115 120
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PS 3. 8 x 12,5 meter. Mjukmatta. Ligger intill PS 2, och är avsedd att vara

referensyta till denna.

Buskskikt: J____ IJ___ 111____JV___ V_
Salix lapponum, Lappvide

Fältskikt:

Carex canescens, Gråstarr 3 2 1 2 1
" magellanica, Sumpstarr 2 2 1 2 1
" rostrata, Flaskstarr 7 7 7 6 7
Comarum palustre, Kråkklöver 2 1 2 1
Dactylorhiza maculata, Jungfru Marie nycklar 1
Andromeda polifolia, Rosling 3 1 1 4
Apilobium palustre, Kärrdunört 2
Ariophorum angustifolium, Ängsull
" vaginatum, Tuvull 1 1
Menyanthes trifoliata, Vattenklöver

Oxycoccus quadripetalus, Tranbär 1 1 1 2 1
Juncus filiformis, Trådtåg 1
Vaccinium uliginosum, Odon 1
Viola palustris, Kärrviol 1 2

Bottenskikt:
Call i ergon stramineum 1 1 1 1 1
Cephalozia sp. 1
Drepanocladus exannulatur 1
Orthocaulis kunzeanus 1 1
Polytrichum commune + P. longisetum 2 1 5 1
Scapania paludicola 1
Sphagnum angustifolium
11 fallax 9 9 8 7 9
" jenseni 7 2
" Lindbergii 2 1 2 2
" riparium 4 3 2 4 2

Summa: fältskikt 7 7 7 7 7
bottenskikt 9 9 9 9 9

Förna 5 5 4 4 5
Skotträkning:
Carex rostrata, antal skott 81 85 82 43 96

" fertila skott 0 0 0 0 0
Torvdjup (cm) 85 93 85 105 95
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PS 4. 5x5 meter. Mjukmatta på björnmosstuvor intill Gul 1tjärnsbäcken på västra

ängen.
Fältskikt:
Agrostis canina, Brunven 
Camx canescens, Gråstarr 
Carex magellanica, Sumpstarr 
Carex rostrata, Flaskstarr 
Carex juncella, Styltstarr 
Comarum palustre, Kråkklöver 
Deschampsia caespitosa, Tuvtåtel 
Epilobium palustre, Kärrdunört 
Equisetum fluviatile, Sjöfräken 
Eriophorum angustifolium, Ängsull 
Eriophorum vaginatum, Tuvull 

Festuca rubra, Rödsvingel 
Galium trifidum, Dvärgmåra 
Juncus filiformis, Trådtag 
Luzula sudetica, Svartfryle 
Melampyrum pratense, Ängskovall 
Oxycoccus quadripetalus, Tranbär 
Pedicularis palustris, Kärrspira 
Trientalis europea, Skogsstjärna 
Viola epipsila, Mossviol 
Viola palustris, Kärrviol

Bottenskikt:
Call i ergon stramineum 
Mnium cinclidoides 
Polia nutans
Polytrichum commune + P. longisetum
Sphagnum angustifolium
Sphagnum fallax
Sphagnum girgensohni
Sphagnum riparium
Sphagnum squamosum

Summa fältskikt 
" bottenskikt 
Torvdjup (cm)

Carex rostrata, skotträkning:
Antal skott 

Antal fertila skott

1  H
1
2
1 1

7 6

6 6

1
3 2
1 1

1 1
1 1
4 3
1

1
1

III IV V

2 1 1

1 1
2 2 3
1 1
1 2 4

1 1 1
1 1

1 
1

1 1 1
1

1 1 2

1
1

4
1
4

1
1

2 1
2
2

1
1

7

5
6 

1 
1

8 

9
132

1
1

7

5
5

1

7
9

130

1
1

9

3
3

1

4 
9

143

1

1
9

2
2

1

4
9

130

1
1
1
9

3
4

1

6
9

121

77 47 1 18 25

2 0 0 0 0
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PS 5. 5 x 10 meter. Mjukmatta. Utlagd på östra ängens nedre del intill bäcken.

Buskskikt:
Betula pubescens, Glasbjörk 
Salix lapponum, Lappvide 
" phylisifolia, Grönvide 
Betula nana, Dvärgbjörk 
Fältskikt:
Carex canescens, Gråstarr 

" magellanica, Sumpstarr 
" rostrata, Flaskstarr 
Comarum palustre, Kråkklöver 
Equisetum fluviatile, Sjöfräken 
Eriophorum vaginatum, Tuvull 
Menyanthes trifoliata, Vattenklöver 
Oxycoccus quadripetalus, Tranbär 
Vaccinium uliginosum, Odon

I II III IV V

2 3 3 4 4

? 4 4

111 11

1 1

6 5 6 6 6
3 2 3 2 4
1

1 1 
1

2 2 1 11
1

Bottenskikt:
Aulacomnium palustre 
Calliergon stramineum 

Polytrichum commune + P longisetum 
Sphagnum angustifolium 
" fallax
" girgensohni
11 Lindbergii

" centrale
" majus
" riparium

" russowi

1
111 11
3 12 14

9 8 8 9 9
1 1 
1

1

16 2 2
17 1 3 2

1

Summa: buskskikt
bottenskikt 
förna 

Skotträkning:
Carex rostrata, antal skott

" fertila skott

2 3 5 4 6
9 9 9 9 9
4 2 3 4 3

36 35 56 43 63
0 10 0 1

Torvdjup (cm) 75 75 100 85 65
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Storruta 1. 10 x 10 meter. Fastmatta. I buskage på Norra ängens nedre del.

Buskskikt:
Betula nana, Dvärgbjörk 
" pubescens, Glasbjörk
Salix lapponum, Lappvide 

11 phylicifolia, Grönvide

Fäitskikt:
Agrostis canina, Brunven 
Carex canescens, Gråstarr 
Carex magellanica, Sumpstarr 
Carex rostrata, Flaskstarr 
Calamagrostis purpurea, Brunrör 
Comarum palustre, Kråkklöver 
Deschampsia caespitosa, Tuvtåtel 
Dactylorhiza maculata, Jungfru Marie nycklar 
Epilobium angustifolium, Mjölkört 
Epolobium palustre, Kärrdunört 
Eriophorum vaginatum, Tuvull 
Listera cordata, Spindelblomster 
Melampyrum pratense, Ängskovall 
Trientalis europea, Skogsstjärna 

Oxycoccus guadripetalus, Tranbär 

Viola palustris, Kärrviol

Bottenskikt:
Aulacomnium palustre 
Calliergon stramineum 
Mnium cinclidioides 
Plagiothecium sp.
Pohlia nutans
Polytrichum commune + P. longisetum 
Scapania paludicola 
Sphagnum angustifolium 
Sphagnum fallax 
Sphagnum girgensohnii 
sphagnum riparium 
Sphagnum russowii 
Sphagnum squarrosum 
Summa: buskskikt 

fältskikt 
bottenskikt 

Torvdjup (cm)

I II III IV V
5 5

1 2 1
7 6 7 7

6 1 2

112 2 1 
1

2 6 6 5 3
1 1 1
1 4 4 3 2

1 1

1 2 2 2 2
112 11

1
1
1 111

1 4 2

2 1 

1 111
1 1 

1
1 1 

4 3 11
1

9 8 9 8 9
2 13 6 2
1 6
11 3 1

1
8 17 7 7
4 7 7 6 5
9 9 9 9 9

68 45 35 90 50
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Storruta 2. 5x5 meter. Fastmatta. Ett litet kilformat område av ängskaraktär,
där tuvtåtel dominerar.

Buskskikt
Betula pubescens, Glasbjörk 

Fältskikt:
Agrostis canina, Brunven 
Calamagrostis purpurea, Brunrör 
Carwx canescens, Gråstarr 
Carex rostrata, Flaskstarr 
Comarum palustre, Kråkklöver 

Chamaenerion angustifolium, Mjölkört 
Epilobium palustre, Kärrdunört 
Eriophorum angustifolium, Ängsull 
Eriophorum vaginatum, Tuvull 

Deschampsia caespitosa, Ruvtåtel 
Galium trifidum, Dvärgmåra 
Luzula sudetica, Svartfryle 
Trientalis europea, Skogsstjärna 
Oxycoccus quadripetalus, Tranbär 
Viola palustris, Kärrviol

Bottenskikt:
Calliergon stramineum 
Aulacomnium palustre 
Mnium ciclidoides
Polytrichum commune + P. longisetum
Sphagnum angustifolium
Sphagnum fallax
Sphagnum girgensohnii
Sphagnum riparium

Sphagnum Russowii

I II III IV V 
3 1

1

1 1
112 2 2
3 2 6 5 5
3 14 6 3

1 1 1
111 12

11 11
1 2

7 8 6 7 7
1 2

2 1

1
1

2 5 5 4 5

1 1 1
1

1

7 6 9

1 1 2
7 7

1
1 2

1 1 
1 1 

1
1

9 8 
2 2 

6

1

Summa: Buskskikt 

Fältskikt 
Bottenskikt

3 1

8 9 8 9 8
9 8 9 9 9

Torvdjup (cm) 70 75 80 65 80
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Storruta 3. 10 x 10 meter. Fastmatta med i bottenskiktet relativt ren dominans 
' av Sphagnum angustifolium.

Buskskikt:
Betula pubencens, Glasbjörk 

Salix lapponum, Lappvide 
Salix phylieifolia, Grönvide

I II III IV V 

2 

1
7

Fäitskikt:
Calamagrostis purpurea, Brunrör 
Carex canescens, Gråstarr 
Carex magellanica, Sumpstarr 
Carex rostrata, Flaskstarr 
Comarum palustre, Kråkklöver 
Epilobium palustre, Kärrdunört 
Eriophorum angustifolium, Ängsrull 
Eriophorum vaginatum, Tuvull 
Juncus filiformis, Trådtåg 
Oxycoccus microcarpus, Dvärgtranbär 
Oxycoccus quadripetalus , Tranbär 

Viola palustris, Kärrviol

3 6 14 2
2 2 2 1

7 6 7 7 7
5 7 4 6 3

2 2 111
1 2 1 
3 1 1

1
11111 
1 3 4 3 3

Bottenskikt:
Calliergon stramineum 
Mnium cinclidoides 
Pohlia nutans
Polytrichum commune + P. longisetum 
Sphagnum angustifolium 
Sphagnum fallax 
Sphagnum girgensohnii 
Sphagnum riparium

1111
1
111 1
1 1 1
9 9 9 9 9
2 2 2 3 3

1
1 1

Summa: Buskskikt 
Fältskikt 
Bottenskikt

2 7 
3 8 8 8 8 
9 9 9 9 9

Torvdjup (cm) 80 65 75 80 30
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Storruta 4. Hela stratat motsvarar en storruta. Fastmatta. De fem smårutorna 
har lagts ut sä att hela ytan anses vara representerad. Algörtäng 

intill Gamtjärnsbäcken.

Buskskikt:
Salix lapponum, Lappvide 
Salix phylicifolia, Grönvide

I II III IV V
6 6 

6

Fältskikt:
Agrostis canina, Brunven 
Calamagrostis purpuren, Brunrör 

Carex rostrata, Flaskstarr 
Comarum palustre, Kråkklöver 
Deschampsia caespitosa, Tuvtåtel 
Epilobium palustre, Kärrdunört 
Eriophorum angustifolium, Ängsull 
Equisetum fluviatile, Sjöfrägen 
Galium trifidum, Dvärgmåra 
Trientalis europea, Skogsstjärna 

Filipendula ulmaria, Algört 
Viola apipsila, Sumpviol

3

13 3 7

3 2 3 2

6

2 1 1 
1 1 1

1

1 1 
1 1 1

8 8 8 6 6 

3 5 4 4

Bottenskikt:
Calliergon stramineum
Mnium cinelidoides
mnium pseudopunktatum
Polytrichum commune + P. longisetum

Sphagnum girgensohnii
Sphagnum squarrosum

111 11
4 3 2 5 3

1
1

2 11 15

1111

Summa: Buskskikt 
Fältskikt 
Bottenskikt

6 7
9 9 9 8 7
5 4 3 5 6

Torvdjup (cm) 140 110 85 65 70
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Storruta 5. 10 x 10 meter. Fastmatta och mjukmatta. Blandmyrkomplex, ristuvor 

Västra ängen.

Trädskikt:
Betula pubescens, Glasbjörk 

Buskskikt:
Betula nana, Dvärgbjörk 
Picea abies, Gran

Fältskikt:
Andromeda pol ifolia, Ros ling 

Carex canescens, Grästarr 
Carex globularis, Klotstarr 
Carex rostrata, Flaskstarr 
Empetrum hermaphroditum, Kråkbär 
Eriophorum vaginatum, Tuvull 
Oxycoccus microcarpus, Dvärgtranbär 

Oxycoccus quadripetalus, Tranbär 

Rubus chamaemorus, Hjortron 
Vaccinium uliginosum, Odon

Bottenskikt:
Aulacomnium palustre 
Call i ergon stramineum 
Pohlia nutans
Polytrichum commune + P. longisetum
Polytrichum strictum
Sphagnum angustifolium
Sphagnum fallax
Sphagnum fuscum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum riparium
Sphagnum russowii

Summa: Buskskikt 
Fältskikt 
Bottenskikt

Torvdjup (cm)

I II III IV V

5 5 3 6 7

1

1 2
4 4 
3
2 1
1
1 1

5 1
1 4

1

1 1 1

6 6 6

2 2 1
1

1 2 1

1 1
3 3

1
1 1

4 8
3
8 6

4

6 3

2

1
1 1 1

1
3

1
9 8 8
3 1 1

7
3 1

2
1

5 5 3 6 7
7 6 6 7 7
9 9 9 9 9

200 200 175 200 200
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Storruta 6. 10 x 10 meter. Mjukmatta. Västra ängen. Strandparti som ofta 
översvämmas av vatten.

Buskskikt:

Salix lapponum, Lappvide 

Fältskikt:
Carex canescens, Gråstarr 
Carex rostrate, Flaskstarr 
Comarum palustre, Kråkklöver 
Epilobium palustre, Kärrdunört 
Equisetum fluviatile, Sjöfräken 
Juncus filiformis, Trådtag 
Menyanthes trifoliata, Varrenklöver 
Pedicularis palustris, Kärrspira 
Viola palustre, Kärrviol

Bottenskikt:
Call i ergon stramineum 
Mnium cinclidoides
Polytrichum commune + P. longisetum

Sphagnum angustifolium
Sphagnum fallax

Sphagnum girgensohnii
Sphagnum jenseni
Sphagnum riparium
Sphagnum squarrosum

Summa: Fältskikt 
Bottenskikt

Torvdjup (cm)

I II III IV V

7 6
3 1

1
1 2

1 1 1
7 7 7
6 6 5
1 1 

1

1

1 3 4 3 4

111 1
1 1 1

1 7 1
6 5 7 7 7

4 1

3 2 17 2
8 9 5 7 8
1

7 7 8 8 8
9 9 9 9 9

80 100 90 100 95
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FLORA

Kärlväxter och mossor har noterats. Jag har endast strävat 
eftor att ge en komplett artlista över slåtterområdet (si 1 - 
ängen). Några arter kan ha förbi setts i omgivande områden. 
Speciellt gäller detta mossorna, som bara noterats översikt
ligt.

Växterna är upptecknade i alfabetisk ordning efter det 
latinska artnamnet. För varje art har förekomsten angivits 
enligt en 4-gradig skala:

- sällsynt
+ sporadiskt förekommande 
++ allmänt "
+++rikligt "

Dessutom anges, om arten växer inom slåtterområdet (si längen),
i, eller utanför, u,
iu, anger förekomst i båda områdena
i(u) anger förekomst i båda områdena, men med klar dominans 
inom slåtterområdet.

Kärl växter:
Agrostis canina, brunven
Alnus incana, Gräal
Andromeda polifolia, Rosling
Betula nana, Dvärgbjörk
Betula pubescens, Glasbjörk
Calamagrostis purpurea, Brunrör
Carex canescens, Gråstarr
Carex globularis, Klotstarr
Carex juncella, Styltstarr
Carex magellanica, Sumpstarr
Carex pauciflora, Taggstarr
Carex rostrata, Flaskstarr
Chamaetterion angustifolium, Mjölkört
Comarum palustre, Kråkklöver
Dactylorhiza maculata, Junfru Marie nycklar
Deschampsia caespitosa, Tuvtätel
Deschampsia flexuosa, Kruståtel

+

+

+++
+++
++
++
++
+

+
+
+++
+

+++

+

++

i
u

i u 
i u 
i u 
i u 
i u

(i )u
i u 
i u 

u

i (u)
i u
i(u)
i
i u 

u
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Empetrum hermaphroditum, Kräkbär ++ (i)u

Epilobium palustre, Kärrdunört ++ i(u)

Equisetum fluviatile, Sjöfräken + i(u)

Equisetum palustre, Kärrfräken + u

Equisetum sylvaticum, Skogsfräken ++ (i )u

Eriophorum angustifolium, Ängsull + i u

Eriophorum vaginatum, Tuvull ++ i u

Festuca rubra, Rödsvingel - i

Filipendula ulmaria, Älggräs + i u

Galium trifidum, Dvärgmära + i u

Geranium sylvaticum, Skogsnäva + u

Gymnocarpium dryopteris, Ekbräken + u

Juncus filiformis, Trädtäg ++ i (u)

Juniperus communis, En + i u

Linnaéa borealis, Linnea + u

Listera cordäta, Spindelblomster + i u

Luzula pilosa, Vårfryle + u

Luzula sudetica, Svartfryle + i

Lycopodium annotinum, Revlummer + u

Melampurum pratense, Ängskovall + (i)u

Maianthemum bi folium, Ekorrbär + u

Menyanthes trifoliata, Vattenklöver ++ i(u)

Nuphar lutea, Gul näckros + i u

Nymphea Candida, Nord-näckros + i u

Oxal is acetosella, Harsyra + u

Osycoccus microcarpus, Dvärgtranbär ++ (i)u

Osycoccus quadripetalus, Tranbär ++ i u

Picea abies, Gran ++ (i)u

Pinus sylvestris, Tall + (i)u

Pedicularis palustris, Kärrspira - i

Phleum commutatum, Fjälltimotej - i

Poa alpigena, Nordligt ängsgröe - i

Pyrola minor, Klotpyrola + (i )u

Ranunculus repens, Rev-smörblomma - i

Rubus chamaemorus, Hjortron ++ (i)u

Rubus saxatilis, Stenbär + u

Salix caprea, Sälg + u

Salix lapponum, Lappvide +++ i (u

Salix myrti11 oi des, Odonvide + i
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Sa 1 ix phylicifolia, Grönvide +++ i(u)
Sorbus aucuparia, Rönn - u
Sparganium friesii, Flotagräs + i u
Trientalis europea, Skogsstjärna + (i)u

Vaccinium myrtillus, Blåbär ++ u
Vaccinium uliginosum, Odon ++ (i)u
Vaccinium vitis-idaéa, Lingon + u
Viola epipsila, Sumpviol + i(u)
Viola palustris, Kärrviol ++ i(u)

Mossor:
Aulacomnium palustre 
Call i ergon stramineum 
Cephalozia bicuspidata 
Cephalozia sp.

Dicranum majus 
Disranum scoparium 

Drepanocladus exannulatus 
Hylocomium splendens 
Lophozia ventricola 
Mnium cincli doides 
Mnium pseudopunctatum 
Oethocaulis kunzeanus 
Plagiothecium sp.
Pellia sp.
Pleurozium schreberi 
Pohlia nutans 
Polytrichum commune 
Polytrichum longisetum 
Polytrichum strictum 
Scapania paludicola 
Sphagnum angustifoliurn 
Sphagnum centrale 
Sphagnum fallax 

Sphagnum fimbriatum 
Sphagnum fuscum 
Sphagnum girgensohni 
Sphagnum jenseni 
Sphagnum Lindbergii

++

+++
+

+

++
++
+

++

+

+

+
+

+

++
+

+++
++
++

+

+4-
+
+++

++
+++
+
+

(i)u
i(u)
i
i

u
u

i
i
i
i
i
i u 

u
i u 
i u 
i(u) 

(i) u 
i
i u 
i
i(u)
i
i u 
i u 
i 
i
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Sphagnum magellanicum ++ i u

Sphagnum majus + i

Sphagnum riparium +++ i(u)

Sphagnum russowii ++ i u

Sphagnum squarrosum + i u

Sphagnum subsecundum - i

Sphagnum teres - i

Sphagnum Ångstroemii - u
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NATURRESERVATET

BEVARANDEMOTIV

Jan El veland har i sin rapport "Dammängar, silängar och 
raningar-norrländska naturvärdsobjekt" (snv pm 1174) givit en 
kort beskrivning av Lillsjöslåttern. Han pekar där avslutnings
vis på några viktiga förhållanden, som starkt motiverar en 
naturvårdssatsning på området.

1) Intresse för restaurering och kompetens för skötsel finns 
bland lokalbefolkningen, även yngre bofasta personer.

2) God representativitet.

3) Lättillgänglighet.

4) Restaureringen bör kunna bli billig då igenväxningen och 
förfallet inte ännu hunnit bli så omfattande.

5) Andra satsningar pä friluftsliv och turism görs i trakten.

6) Endast en markägare.

7) Området är lämpligt för forskning och undervisning.

SKÖTSEL

Avsikten bör vara att återställa och sköta området på sä sätt 
att förhållandena blir nära nog identiska med vad de var under 
hävd. Det är inte bara angeläget att bevara silängsbruket som 
företeelse, utan det är också viktigt att så noga som möjligt 
bevara just de skötselmetoder som förekommit på Lillsjö
slåttern. Si längabruket var en gång en relativt vanlig före
teelse, men anläggnings- och skötselmetoderna varierade ofta 
mellan olika områden. Främst av praktiska orsaker, men också 
p g a lokala uppfattningar om vad som var lämpligast. Det är 
alltså viktigt att bevara den lokala skötseltraditionen.

Förutsättningarna för att nå ett gott resultat är osedvanligt 
goda då markägaren Allan Sellström själv har skött Lillsjö
slåttern i mänga är, och alltså har alla de kunskaper som krävs.

En detaljerad skötselplan har utarbetats tillsammans med 
Britt-Marie Lindström, Naturvärdsenheten Länsstyrelsen, 
Härnösand.
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