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FÖRORD
På uppdrag av länsstyrelsen i Härnösand har jag 
utfört en mindre inventering av ett skogsområde 
beläget på övre delen av Malungsfluggen, ett 
gränsberg mellan Medelpad och Hälsingland. Anled
ningen till att berget blivit uppmärksammat är 
att det hyser en relativt rik förekomst av en 
utrotningshotad skägglav, Usnea longissima eller 
långskägg. Syftet med inventeringen är därför att 
bilda ett underlag för beslut om eventuellt na
turreservat och skydd för laven.

Sundsvall i oktober 1976 
Håkan Lindström
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GEOGRAFI
Malungsfluggen är ett skogsberg beläget på gränsen 
mellan Attmars socken i Medelpad och Hassela socken 
i Hälsingland. På toppen finns ett gränsröse och 
gränsupphuggningen kan idag klart följas åt både 
öst och väst. Berget är ^65 m högt vilket är anmärk
ningsvärt eftersom det bara ligger två mil från 
kusten. Det är också de båda socknarnas högsta berg. 
Berget var tidigare rätt otillgängligt. För att nå 
toppen följde man en ca tre km lång stig från den 
nedanför berget belägna byn Malungen.

.SJ SJfer

________

Ägare till skogen inom det aktuella området på medel- 
padssidan och halva hälsingesidan är Svenska Cellu
losa Aktiebolaget. Den sydöstra biten på hälsinge
sidan ägs av en privat skogsbrukare. För några år 
sedan arrenderade luftfartsverket en bit mark på 
själva topplatån. Där uppfördes senare ett civilt 
radartorn för Midlanda flygplats räkning. Tornet har 
ännu ej tagits i bruk och installationsarbeten pågår 
alltjämt. Samtidigt gick markägarna ihop om att dra 
en väg från byn Malungen till tornet. Vägen har gjort 
det lättare för skogsägarna att avverka skogen. Hösten 
1975 gjordes en rätt omfattande kalhuggning strax sö
der om toppen av en privat skogsägare. Flera avverk
ningar har senare gjorts och andra kan väntas.
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GEOLOGI
Fast berg går i dagen på själva topplatån. Det finns 
också i bergets övre del mindre mossklädda klippav
satser i alla väderstreck. Berggrunden består av en 
granatrik gnejsgranit. Gnejsgranit är en sur bergart 
med vidsträckt utbredning i Medelpad.
På östsidan finns dock ett parti av diabas, som inne
sluter myren Patjamassa. Diabaspartiet når ca 25 m 
över myren i riktning mot toppen. Lösa block finns 
rätt sparsamt i områdets lägre delar. Det lösa jord
lagret, moränen, är sannolikt rätt tunt överallt.
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GAMMELGRANS LÅNGSKÄGG
Usnea longissima (Ach), gammelgrans långskägg eller 
bara långskägg är på flera sätt en märklig skägglav. 
Den är tidigast känd från Mellaneuropa. I Skandinavien hittades den först i Norge norr om Oslo på 
l850-talet. Första svenska fyndet gjordes av J Hede- 
berg i östervallskog i Värmland 1865. Sedan dess har 
drygt 100-talet lokaler hittats i Sverige. I Norge 
är motsvarande siffra ^5 och i Finland endast fyra.
Den svenska utbredningen sträcker sig i ett bälte 
från Västerbotten i nordost över den sydnorrländska 
barrskogen, ned till Värmland i sydväst.Detta bälte 
fortsätter sedan över i Norge kring Oslofjorden. En
staka utpostlokaler finns (eller fanns) i Västergöt
land och i Småland. En sammanställning av lokalerna 
finns i Ahlners arbeten från 1931 och 19^8. De flesta 
av dessa lokaler är funna under de första decennierna 
av 1900-talet. Efter 19^8 har det knappast tillkommit 
några nya lokaler. (Kontroll av herbarierna i Riks
museet och Uppsala). Orsaken till detta är sannolikt 
både den att särskilt många lokaler ej finns att hitta 
men också att ingen gjort några systematiska efter- 
undersökningar. Utanför Norden har Usnea longissima 
en circum boreal utbredning med strödda fyndplatser 
runt hela norra jordklotet.
Usnea longissima är väl skild från andra arter av det 
komplicerade usneasläktet genom sin barklösa huvudstam 
och de långa ogrenade stammarna. Den växer nästan ute
slutande på gran och kan när den är fullt utvecklad 
inhölja granen i sirliga girlander från gren till 
gren. Exemplar som på så sätt nått längder på över 
10 m har tidigare hittats.
Laven växer i fuktiga och skuggiga granskogar av sakta 
växande typ. Det är därför dels i myrkanter, dels på 
nordsidor av berg som de flesta lokalerna finns. Redan 
Ahlner var starkt medveten om lavens starka känslig
het för skogsbruket och förordade skydd för den. Laven 
tycks fordra helt orörda urskogar för att kunna fort
leva. På initiativ från skogshögskolan och med ekono
miskt bidrag från Världsnaturfonden startades därför 
1975 ett projekt för att utröna Usnea longissimas och 
några andra känsliga och sällsynta barrträdslavars 
nuvarande status. För att få en uppfattning om före
komsten i Medelpad har jag uppsökt de flesta av de ca 
25 uppgivna lokalerna i landskapet. Jag har då endast 
lyckats återfinna den på fyra lokaler. Visserligen är
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det många svårigheter med att exakt lokalisera dessa 
lokaler, men på många platser fanns avverkningar och 
uthuggningar som förklarade det negativa resultatet. 
Nära kusten spelar sannolikt även luftföroreningar en 
avgörande roll för lavens försvinnande. På samtliga 
av mig sedda lokaler där laven fortfarande finns 
kvar (de fyra ovanstående plus två nyupptäckta) har 
det varit tillsynes helt orörda granurskogar. Även 
en mindre utgallring tycks vara tillräcklig för att 
ändra mikroklimatet så att laven försvinner - sanno
likt främst på grund av uttorkning. På ingen lokal 
har laven varit av rikligt slag. Det har mest rört 
sig om en till två granar. Enda undantaget är loka
len på Malungsfluggen. Den är spridd på åtminstone 
10-talet granar inom ett större område. Samtidigt har 
efterforskningar av laven gjorts i andra landskap så
som Ångermanland, Hälsingland, Gästrikland och Värm
land - i samtliga fall med negativt resultat.
(Roland Moberg, Botaniska institutionen, Uppsala, 
muntligt meddelande).
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Den förste som samlade laven på Malungsfluggen tycks 
ha varit den skicklige lavkännaren och köpmannen 
Efraim Eriksson, Sundsvall. Han betecknade den 1925 
som allmän i gränsuppdragningen från 350 m höjd och 
upp till toppen. Laven har senare setts där av flera besökare.

Alectoria nadvornikiana
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Lokalen på Malungsfluggen hyser även ett rikt bestånd 
av en annan eftersökt barrträdslav, nämligen Alectoria 
nadvornikiana. Denna lav som rätt sent blev utskiljd 
har ännu en rätt ofullständigt känd utbredning. Enligt 
Ahlner 19^8 liknar utbredningen mycket Usnea longissi- 
mas. Även denna lav verkar missgynnas av det moderna 
skogsbruket. Mitt intryck är dock att den ännu finns 
kvar lite här och var i Medelpad.
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VEGETATION
Trädskiktet
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Granen är det helt dominerande trädslaget inom området. 
Tallen saknas nästan helt - några stycken finns dock 
nära hygget på östsidan. Större delen av granskogen 
visar inga tecken på att ha påverkats av mänsklig hand. Ett undantag är dock den sydöstra delen där ett hygge 
tagits upp för 30 - 40 år sedan. Där är dock granskogen 
på väg att åter sluta sig på ett naturligt sätt. I 
övriga delen av området torde granarna uppnå en ansen
lig ålder och höjd innan de dör och någon storm fäller 
dem. åtskilliga sådana fällda granar, s k lågor finns 
i alla nedbrytningsfaser. Nya trädplantor gror sedan 
lättare på dessa nedmultnade lågor och får därför ten
dens att växa i linjer. Konkurrensen om ljus, näring 
och vatten avgör sedan vilka träd som blir stora.
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Många små granar är därför jämngamla med de stora men 
för en tynande tillvaro i skuggan av dessa. På detta 
sätt självgallrar urskogen sig och blir mycket ljusare 
och öppnare än man vanligen föreställer sig. Bland 
granarna finns en del lövträd insprängda. Det är kno
tiga björkar, oftast rätt små rönnar och grövre sälgar. 
Lövträden tilltar på sydsidan där också ett bestånd av 
stora aspar finns.
Skogstypen i området enligt Arnborgs skogstypschema är 
närmast frisk ekbräken-ristyp. På östra sidan blir dock 
vegetationen märkbart frodigare av örtrik ristyp (Arn- borg 19^8) .

.Fältskiktet
Blåbärsris, linnea och oftast steril kruståtel domi
nerar i fältskiktet. Vanliga är också skogsstjärna, rev- 
lummer, ekorrbär, spindelblomster, gullris och ekbräken 
på torrare mark samt hultbräken på fuktigare ställen.
Mot söder tilltar vitsippan och harsyran. På det tidi
gare hygget mot sydost är fältskiktet ett annat. Mer 
ängartade växter kommer in. Här i de solöppna gläntorna 
trängs ängskovall med skogskovall. Midsommarblomster, 
klotpyrola och någon enstaka nattviol finns här. På 
den frodiga östsidan domineras vegetationen av de 
stora ormbunkarna. Inte mindre än sju arter finns här 
inom ett mindre område. Hultbräken (Dryopteris phegop- 
teris). ekbräken (Dryopteris linnaeana;, lundbräken 
(Dryopteris dilatata), skogsbräken (Dryopteris spinu- 
losa) och majbräken (Athyrium filix-femina) trängs här 
bland hässlebrodd (Milium effussum), brunrör (Calama- 
grostis purpurea) och tolta~TLactuca alpina). Att också 
träjon (Dryopteris filix-mas) finns här är något an
märkningsvärt. Denna art är ju sydlig och är i Medelpad 
rätt ovanlig och finns oftast i solvarma sydberg vid kusten.
Bergets märkligaste kärlväxt visade sig dock vara 
fjällbräken (Athyrium alpestre) som påträffades i 
några mindre sänkor på öst sluttningen på medelpads- 
sidan. Detta är det första fyndet i Medelpad av arten. 
Att den finns i sydöstra hörnet av landskapet är ju 
ganska märkligt för denna fjällart. Lokalen ansluter 
sig sannolikt till den tidigare kända isolerade före
komsten på Alvåsen i Hassela socken i Hälsingland. 
Avståndet fågelvägen dit är bara en dryg mil.

12



Bottenskiktet
I bottenskiktet dominerar på stora delar mossorna Dic- 
ranum majus och Barbilophozia lycopodioides. De annars 
sa vanliga hus- och väggmossorna förekommer mer spar
samt. På skuggiga ställen finns dock här och var mörk 
husmossa (Hylocomium umbratum). I områdets lägre och 
fuktigare partier finns den vanliga konstellationen av 
Polytrichum commune och Sphagnum girgensohnii. I den 
förnarika undervegetationen till de stora ormbunkarna 
finns mer krävande arter som Rhodobryum roseum och de 
sydliga Polytrichum formosum och Cirriphyllum piliferum. 
På blocken och.klippornas ovansida växer Rhacomitrium 
microcarpum, Dicranum scorparium. Polytrichum juniperi- 
num och Cladonia-arter. t ex C. cornuta. På sydslutt^ 
ningen finns även den mer solälskande Polytrichum pili
ferum . Typiska arter på de multnande lågorna och stub
barna är Ptilidium pulcherrimun.Brachythecium reflexum 
och Tetraphis pellucida samt Cladonia digitata. Rot- 
vältorna utgör en viktig plats för de nykoloniserande 
och konkurrenssvaga arterna som hallon och rallarros 
bland kärlväxterna och Ceratodon purpureus och Pohlia nutans bland mossorna.

Epifytisk vegetation
Den rika lavvegetationen på granarna förstärker intryck
et av orörd skog. Här finns många typer av de ännu rätt 
outredda skägglavsläkterna Alectoria och Usnea. Av 
Usnea finns både d.e upprättstående comosa och sorodi- 
fera typerna liksom de hängande dasypoga typerna. Bland 
alectoriaarterna dominerar den ljusa Alectora sarmen- 
k-9sa men även mörka Alectora fuscesc en s-typ en förekommer. 
Döda björkstammar kläds av tickorna Polyporus betulinus 
och Phellinus nigricans. På asparna finns Phellinus 
tremulae. Aspstammarna kläds även av mossor tillhörande 
Stroemia och Orthotrichum släkterna. På de gamla säl
garna finns de båda kulturskyende lavarna Lobaria pulino- naria och den mer sällsynta L. scorbiculata.

Myrar
Myrarnas vegetation har ej närmare studerats men de 
får närmast betecknas som fattigkärr. Dominanter i 
fältskiktet är blåtåtel (Molinia coerulea) och ängsull 
(Eriophorum angustifolium) med Sphagnum papillosum i 
bottenskiktet. Andra vanliga arter på dessa småmyrar 
är tranbär, rosling och stjärnstarr (Carex echinata).
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I de lägsta partierna av myren Patjamassa finns ett 
Carex rostrata - lasiocarpa kärr. I myrkanterna växer 
öronvide (Salix aurita) - starkt deformerad av älgens 
vinterbete. Här har också staggen (Nardus stricta) en 
naturlig växtplats. Tornmyren är en starkt sluttande 
myr med en skillnad på 15 m mellan de översta och ned
ersta delarna.

*
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ARTLISTA
Artlistan gör ej anspråk på att vara fullständig och 
utgör speciellt vad beträffar kryptogamerna endast de mer iögonfallande arterna.

Kärlväxter
Rosling
Vitsippa
Fj ällbräken
Majbräken
Glasbj örk
Brunrör
Fingerstarr
Stj ärnstarr
Klotstarr
Trådstarr
Repestarr
Svartstarr
Taggstarr
Kärrtistel
Stenbräken
Jungfru Marie nycklar
Tuvtåtel
Kruståtel
Lundbräken
Träj on
Ekbräken
Hultbräken
Skogsbräken
Rundsileshår
Storsileshår
Kråkbär

Andromeda polifolia 
Anemone nemorosa 
Athyrium alpestre 
Athyrium filix-femina 
Betula pubescens 
Calamagrostis purpurea 
Carex digitata 
Carex echinata 
Carex globularis 
Carex lasiocarpa 
Carex loliacea 
Carex nigra 
Carex pauciflora 
Crepis paludosa 
Cystopteris fragilis 
Dactylorchis maculata 
Deschampsia ceaspitosa 
Deschampsia flexuosa 
Dryopteris dilatata 
Dryopteris filix-mas 
Dryopteris linnaeana 
Dryopteris phegopteris 
Dryipteris spinulosa 
Drosera rotundifolia 
Drosera angelica 
Empetrum hermaphroditum



Rallarros
Skogsfräken
Ängsull
Midsommarblomster 
Skogsfibblor 
Hagfibblor 
Tolta 
Linnea
Spindelblomster
Vårfryle
Revlummer
Ekorrbär
Ängskovall
Skogskovall
Vattenklöver
Hässlebrodd
Stagg
Harsyra
Tranbär
Gran
Tall
Nattviol
Ängsgröe
Asp
Blodrot
Klotpyrola
Björkpyrola
Hjortron
Hallon
Öronviae
Sälg
Lappvide
Grönvide
Gullris

Epilobium angustifolium 
Equisetum silvaticum 
Eriophorum angustifolium 
Geranium silvaticum 
Hieracium silvaticum coll. 
Hieracium vulgatum coll. 
Lactuca alpina 
Linnaea borealis 
Listera cordata 
Luzula pilosa 
Lycopodium annotium 
Maianthemum bifolium 
Melampyrum pratense 
Melampyrum silvaticum 
Menyanthes bifoliata 
Milium effusum 
Nardus stricta 
Oxalis acetosella 
Oxycoccus quadripetalus 
Picea abies 
Pinus silvestris 
Platanthera bifolia 
Poa pratensis 
Populus tremula 
Potentilla erecta 
Pyrola minor 
Ramischia secunda 
Rubus chamaemorus 
Rubus idaeus 
Salix aurita 
Salix caprea 
Salix lapponum 
Salix phylicifolia 
Solidago virgaurea
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Rönn
Tuvull
Skogsstjärna
Blåbär
Odon
Lingon
Ärenpris
Teveronica

Veronica chamaedrys 
Veronica officinale

Scirpus caespitosus 
Trientalis europaea 
Vaccinium myrtillus 
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea

Sobus aucuparia

Mossor

Andreaea rupestris 
Polytrichum piliferum 
Polytrichum strictum 
Polytrichum juniperimum 
Polytrichum formosum 
Polytrichum commune 
Tetraphis pellucida 
Rhodobryum roseum 
Pohlia nutans 
Rhacomitrium microcarpum 
Dicranum scorparium 
Dicranum fuscescens 
Dicranum majus 
Paraleucobryum longifolium 
Ceratodon prupureus 
Orthotricum sp 
Stroemia sp
Brachythecium reflexum 
Cirriphyllum piliferum 
Drepanocladus uncinatus. 
Ptilium crista-castrensis 
Hylocomium splendens 
Hylocomium umbratum



Pleurozium schreberi 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Rhytidiadelphus squarrosus 
Sphagnum papillosum 
Sphagnum fuscum 
Sphagnum gergensohnii 
Barbilophozia lycopodioide 
Ptilidium ciliare 
Ptilidium pulcherrimum

' Lavar
Alectoria sarmentosa 
Alectoria nadvornikiana 
Alectoria nidulifera 
Cetraria chlorophylla 
Cetraria sepincola 
Cetraria pinastri 
Cladonia arbuscula 
Cladonia rangiferina 
Cladonia cornuta 
Cladonia digitata 
Hypogymnia physodes 
Hypogymnia tubulosa 
Lobaria pulmonaria 
Lobaria scrobiculata 
Nephroma parile 
Mycoblastus sanguinarius 
Parmelia olivacea 
Parmelia sulcata 
Parmeliopsis ambigua 
Parmeliopsis hyperopta 
Pertusaria amara 
Platissmatia glauca 
Pseudovernia furfuracea 
Usnea longissima



Svampar (best av R Lidberg)

Phellinus tremulae 
Phellinus nigricans 
Phellinus lundelli 
Fomitopsis pinicola 
Tremella mesenterica 
Polyporus abientinus 
Polyporus betulinus 
Basidioradulum radula 
Stropharia depilata

DJURLIVET
Något anmärkningsvärt beträffande djurlivet har ej 
noterats utan det tycks vara de vanliga barrskogs- 
arterna som finns här. Spår av älg, hare och tjäder 
är vanliga. Speciellt tjädern missgynnas av skogs
bruket och behöver nog områden av gammal 
Korpar tycks uppehålla sig i berget. Den 
hackspetten har också visat sig.

skog. 
tretåiga
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Vägen är lämpli reservatsgräns

i

.
SS5?*

?*S6*

:«*W®3»*§Mir8*.> i»;A'y*f

RESERVATSGRÄNS
Förutsättningen vid diskussion om gränser av ett even
tuellt reservat för att skydda Usnea longissima är 
naturligtvis att man utmäter ett område som är så 
pass stort att laven kan fortleva där. Man får då för
utsätta att utanför reservatgränsen kommer skogen att 
kalhuggas. Erfarenheten säger också att vid gränserna kommer då en betydande vindfällning att ske. Detta 
gäller speciellt där skogen är gammal. Dessutom medför 
det höga läget att området utsätts för starka vindar. 
Redan nu har en del träd fallit kring tornet och vägen.
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Malungsfluggen
TECKENFÖRKLARING 

■*----- F- länsgräns

----------fastighetsgräns

—; ■■■. väg

...........  stig

□ torn

höjdkurva 

= myr

------ förslag till reservatsgräns
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Man får också räkna med att stora kalytor kring ett re
servat inverkar på lokalklimatet i reservatet. Det kom
mer att bli en lägre luftfuktighet. Några undersökning
ar om hur känslig denna lav är för dessa faktorer finns 
tyvärr inte. All erfarenhet talar dock för att den är 
mycket känslig för ändringar av klimatet, speciellt 
då uttorkning. Jag har själv kunnat följa hur laven 
torkat ihop och dött på några granar som ligger tio
talet meter från det nyanlagda tornet.
Usnea longissima har jag sett på bergets alla sidor 
men största förekomsten finns i norr och öster. Ett 
förslag till reservat sgräns ges här (se kartan). Skulle 
ett större område än det föreslagna avsättas föreslår jag i första hand en utvidgning mot norr. Om inskränk- 
ningar i förslaget måste göras föreslår jag i första 
hand en snävare dragning i sydväst. I andra hand en 
snävare dragning i öster, t ex genom uthuggningen väster 
om myren^Patjemasse. Om stora inskränkningar av för
slaget måste göras bör man noga överväga det menings
fulla i ett reservatbildande med tanke på lavens möjligheter att fortleva.
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SLUTORD

Det finns flera motiv för att bevara en del av skogenpå Malungsfluggen i orört skick.
1. Berget hyser den för närvarande största kända 

lokalen av Usnea longissima. En riksomfattande in
ventering nyligen har visat att laven tycks ha för
svunnit från merparten av sina kända lokaler. En 
förutsättning för att den skall fortleva är att 
skogen är gammal och totalt orörd. Ingenstans har 
den observerats i kulturskog. Arten är därför att 
anse som starkt utrotningshotad. En förutsättning 
för att bevara laven på Malungsfluggen blir så
ledes att reservatet blir tillräckligt stort så att 
omgivande uthuggningar ej ändrar lokalklimatet och att skogen lämnas helt orörd.

2. Skogen på Malungsfluggen visar till större delen 
inga tecken på mänsklig påverkan och kan därför 
betecknas som urskog (se def av urskog i naturvårds
verkets urskogsinventering). Den inventering naturvårdsverket nyligen gjort av våra urskogar visar 
att endast två mindre urskogsartade bestånd på
träffats i Medelpad. Området är därför skyddsvärt 
som^en naturligt växande skog och som ett referens
område till de virkesproducerande skogarna.

3. I området finns Medelpads enda lokal för fjällbräken (Athyrium alpestre). Denna lokal är en isolerad syd
lig utpost och därför av stort växtgeografiskt intresse .

4. Den rika skägglavsvegetationen med bl a rik före
komst av de allt sällsyntare Alectoria nadvorniki- 
ania och A.sarmintosa höjer områdets värde. Här 
finns också många former av de ännu outredda släkt
erna Alectoria och Usnea. Detta område blir därför 
värdefullt för fortsatt utforskande av skägglavarnas biologi och systematik.
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