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INLEDNING

Denna uppsats är resultatet av ett inventeringsuppdrag, som utförts åt 
länsstyrelsen i Västernorrlands län. Uppdraget, som varit avlönat, har 
förmedlats av professor Bengt Pettersson vid avdelningen för ekologisk 
botanik vid Umeå universitet. Större delen av fältarbetet utfördes under 
fem sommarveckor 1970 med början efter midsommar.

Avsikten med undersökningen har varit att l) Ge en översikt av områdets 
natur från ekologisk synvinkel samt analys av floran och vegetationens 
sammansättning och fördelning inom området. Särskild hänsyn har därvid 
försökt tas i vad mån naturförhållandena under olika tider utsatts för 
kulturpåverkan. 2) Med fältarbetet som underlag föreslå gränser för ett 
eventuellt framtida naturskyddsområde. 3) Pramföra synpunkter på hur man 
på bästa sätt skall sköta detta område, så att dess väsentligaste natur
värden skall kunna bevaras.

Omneberget har länge, varit kär. b son ett område med särpräglad flora. 
Sär/skilt de rikliga förekomsterna av lönn och hassel uppmärksammades 
tidigt av botanister, nen dessa undersökningar har inskränkt sig till 
kortare besök i sydbranten. Någon undersökning utsträckt över en "längre" 
tidsperiod har därför tidigare ej gjorts. Det bör kanske också inled
ningsvis framhållas att vår undersökning omfattat hela berget med närm- 
sta omnejd, men med tyngdpunkten lagd på sydbranten.

Uppgifter om växtlokaler och ornitclogiska observationer har välvilligt 
ställts till vårt förfogande av hemmansägare Knuth Nyländer och med. 
lic. Jan 7. Mascher. Upplysningar om tidigare kulturinflytanden på om
rådet har lämnats av ortsbefolkningen, framför allt hemmansägare 
Seibrandt Boman, herr Albin Sjödin samt herr Herman Näslund.

Hjälp vid artbestämningar har främst lämnats av fil. doktor Ove Eriksson 
samt professor Bongt Pettersson. Av den sistnämnde samt av fil. kand.
Jan Lundqvist har många goda råd erhållits, vilket bidragit till slut
förandet av fraraförliggande arbete.

Till alla vill vi härmed framföra vårt uppriktiga och varma tack.

Umeå i juni 1971.
Hans Svärd 
Leif Vänström
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INTRODUKTION, 

leografiskt läge,

Omneberget, inom byn Omnä, ligger vid den ångermanländska kusten i 
Nordingrå socken strax söder om den 63:e breddgraden. Berget ligger 
endast ett par km västerut från det inre av den långsträckta Omne- 
fjärden. Vid foten av bergets sydbrant ligger Omnesjön. Strax norr 
om Omneberget finns en sjö, som heter Ulvikssjön.

På grund av undersökningsområdets heterogenitet och för att bättre 
kunna göra en vegetationsbeskrivning har området delats in i del
områden, varav några har fått lämpliga arbetsnamn, som redovisas 
längre fram i texten, sid 24.

Några centrala namn kan dock här inledningsvis tas upp. Med "Sjödins 
gård" avses den ensligt belägna gård, som på torpstället 18^ ligger 
mellan Omnesjön och bergets sydbrant. På sjöns norra sida, vid 
gränsen mot byn Sebäng, finns en vik, som kallas lanäsviken. Vid den 
östra grunda delen av Omnesjön finns en kommunal badplats, Omnebadet. 
Med V.skogen menas det område, som ligger på västra sidan av Omneberget 
och med c.skogen området ovanför Omnebadet.



Topografi
Nordingråtraktens topografi är av ett mycket säreget slag, då landskapet 
är indelat i nästan exakta parallellogrammer av dalar i två dominerande 
riktningar, NV-SO och NO-SV. De branta, nen ej speciellt höga bergen 
som har en mer eller mindre väl utbildad platå omger dalarna, vilka 
anses utgöra en fortsättning inåt land av havsvikarna. En sådan dal går 
från det inre av Omnef järden över Omne bjr och Omnesjön vidare mot nord
väst. Landskapstypen kallas rutplatålandslcap.

Omnebergets topografi domineras av bergets brant not söder, en s k syd_ 
brant. Denna består av ett stup, eller hammare på 75-100 m och nedan
för hammaren av ett område med rasmark. I sydbrantens västra del går 
rasmarken ända ned till Omnesjön. Mot öster har Omnoberget en utlöpare 
på ca 130 ra höjd, som också har en sydbrant. Hammaren är här på ca 15 m.

Mellan sydbranten och 0mnesj_ön (20,4 m ö h), är marken relativt plan 
och upptas till största, delen av ängsmark och igenvuxen ängsmark. Nedan
för den östra utlöparen av berget är raarken skogbevuxen och sluttar re
lativt brant ned mot Omncbadet.

Västerut vid foten av Omneberget finns en dal, som har sin högst belägna 
del vid en myr och som sluttar ned mot Omnesjön. Erån myren rinner en 
liten bäck ned till sjön. Området närmast sjön är plant och sankt. Den 
övre delen av sluttningen mot berget består av igenvuxen rasmark och 
avgränsas uppåt mot platån av en 10-15 ra hög brant.

Större delen av Omneberget utgörs av en topplatå på mellan 220-150 
meters höjd över havet. Don består till största delen av hällmark, be
vuxen med gles tallskog, men både i norr och sydväst finns sänkor med 
granskog. Vid östra delen av platån, nära sydbranten finns en vind
flöjel. Den östra utlöparen av berget har också en platå, även den be
stående till största delen av hällmark.

Sluttningen på norra sidan av berget är relativt svag och gränsen mot 
platån är på många ställen otydlig. I den övre delen av sluttningen 
finns 3trandvallar och några små klapperstensfält. Nedre delen av slutt
ningen avgränsas not norr av några myrar och mot nordost av Ulvikssjön 
(75 n ö h) med omgivande myrmark. Sluttningen ned mot sjön är brant, ca 
30°- 35°.

Omnebergets östra sluttning från platån är relativt flack och sänker sig 
terassformigt ned mot granskogen ovanför Omne by.



Geologi

Uedanstående avsnitt on undersökningsområdets geologi bygger till stor 
del på geologen J. Sobrais' avhandling om Nordingråtraktens geologi samt 
på B. Haldins uppsats om Sveriges nordligaste hasselförekomster, se 
litteraturförteckning sid 99.

GEOLOGI -

Vag ocn
X. b«bygg»l»«

>'\ Grina för
undarsökningsonridct

Skala: 1:50 000

Omneberget ligger just på gränsen mellan två av de tre dominerande 
bergarterna i Nordingrå socken. Den norra delen av socknen har en 
berggrund som består av röd granit medan den södra delen består av 
gabbro och den östra av diabas.

Denna fördelning av bergarterna avspeglas i landskapets topografi på 
flera olika sätt. Bergen i norra delen är högre än i den södra, men de 
har ingen karaktäristisk form. I gabbrodelen däremot är bergen mycket 
branta, men ej så höga. Ofta kan dessa berg ha en "hätta" av granit 
ovanpå. Den svårvittrade graniten fungerar nämligen som erosionsskvdd 
för den mer lättvittrade gabbron.

Sjörikedonen i södra delen av området är även mycket påfallande. Enligt 
geologen J. Sobral skulle detta bero på dislokationer, dvs stycken av 
jordskorpan har förskjutit sig i förhå.llande till varandra.

En skillnad i skogens bonitet till södra delens fördel kan man möjligen 
också spåra. Detta beror troligen till stor del på gabbrons större 
kalkverkan. En annan följd av gabbrons kalkverkan



skulle vara att odlingsbetingelsevna .isödra delen är bättre än i den 
norra delen. En sak som återspeglar detta är befolkningsfördelningen 
i trakten. Den norra delen har i princip bara en stor by, Mjällom, 
medan flera finns i södra delen.

Mineralsammansättningen och den kemiska sammansättningen gör att gab- 
bro och granit är två mycket skilda bergarter. Gabbro består av mörka, 
finkorniga och lättvittrade mineral som plagioklas, hornblände, magne- 
tit och apatit. Ibland finns även ortoklas, olivin och pyroxen. Graniten, 
som är rödaktig och relativt svårvittrad består av nicropertit, albit, 
kvarts, hornblände och ibland biotit. En tabell som visar den kemiska 
sammansättningen i % hos de båda bergarterna är kanske'på sin plats för 
att lättare se de kemiska skillnaderna

Si02 A12°3 FeT0^3 o FeO MgO CaO resterande

Gabbro 48,6 18,5 0,7 6,2 9,6 12,2 4,2
Granit 70,7 13,1 - 2,7 0,7 0,5 1,2 11,1

Observera ck±lir>ad«m& hos SiO^ UgO och CaO. Gabbron är således rikare 
på MgO och CaO men fattigare på SiO^ än graniten. Detta leder till att 
gabbron får ett för växterna högre och gynnsammare pH. Dessutom är kal
ciumhalten ofta en begränsande faktor för växterna, varför kalciumrika 
bergarter, såsom gabbro befordrar en mera artrik flora.

Omneberget ligger som tidigare nämnts i gränszonen mellan gabbron och 
graniten. Gränsen, som ofta är otydlig följer i princip bergroten i syd- 
branten. Bergarten i gränszonen är en blandning av gabbro och granit, 
ibland kallad gabbrogranit. Här finns även granitblock som består av 
bl.a, plagioklas, nicropertit, anfibol, pyroxen ocii kvarts. Snett åt 
väst ovanför "Sjödins gård" finns några tydligt synliga svarta hällar. 
Nedanför des3a finns en brecciazon, dvs ett ställe där graniten och 
gabbron under veckningsskedet har krossats mot varandra och sedan läkt 
samman. Graniten i övre delen av berget är på flera ställen grå och por- 
fyrisk, vilket syns bäst genom en ökad mängd biotit. Dessutom finns 
åtskilliga leptitfragment inneslutna i gabbron och graniten.

Även dalen väster om Omneberget (V. skogen) har troligen en berggrund 
av gabbro, då gränsen här gör en inbuktning mot norr.

Övriga delar av Omneberget består av granit.



Hydro lop; i

Områdets heterogenitet gäller även för hydrologin. Bergets platå, som 
övervägande utgörs av hällmark, är mycket torr. Endast i små sänkor, där 
regnvatten samlas, finns fuktigare partier. Vid regn blir emellertid 
ytavrinningen från platån kraftig. Mot norra sidan avvattnas platån av 
ett par mindre bäckar, som dock sinar helt vid torka. Övrigt vatten, 
som ej avdunstar eller upptas av växter, torde söka sig ned genom sprick
bildningar i berget. På lägre nivåer, bl.a. i sydbranten, tränger så
dant vatten fram ur sprickor i bergväggen. Ett sådant ställe i bergväggen 
kallas bergssega. Vid bergroten, liksom på hammarens hyllor kan det där
för råda växlande hydrologislca förhållanden från meter till meter. Se 
avsnittet om sydbranteno hydrologi sid 'll

Nedanför rasbranten, speciellt pä sluttande mark råder ofta3t goda 
fuktighetsförhållanden genom ett rörligt grundvatten. Inslaget av fuktig
het sälskande arter ökar på sådana ställen.

I en större skogbevuxen sänka på platåns sydvästra del bildar det fram
trängande grundvattnet en källa, som enligt ortsbefolkningen aldrig 
sinar hur torr sommaren än blir. Se avsnittet om "Källskogen" sid 69 .

På norra sidan av Omneberget finns några nyrar. Tillrinningen från 
berget till dessa myrar sker genom ytvatten och framspringande grund
vatten. Erån myren längst i väster leder en bäck genom V. skogen ner 
till Omnesjön. I sluttningen ned mot bäcken finns flera små diken, som 
dränerar området nedanför rasmarken. Omnesjön i sin tur avvattnas av 
en bäck, son från sjöns östra del rinner direkt ut i det inre av Omne- 
fjärden.

Klimat

Nordingråtrakteus närhet till havet och landskapets topografi är fak
torer som har stor inverkan på lokalklimatet. Klimatet kan betecknas som 
maritimt, vilket innebär att somrarna är relativt svala och att vintrar
na, speciellt förvintrarna blir milda beroende på havets sena isläggning.

Traktens oregelbundna topografi leder dock till att stora lokala varia
tioner kan råda. Detta gäller bl.a. Omneberget med sin sydbrant. Se syd- 
brantens lokalklimat sid 10 .

Här lämnas nu en kort översikt över de viktigaste klimatfaktorerna. 
Eftersom ingen meterologisk station finns i Nordingrå, är nedanstående 
uppgifter hämtade ur (Ångström) Sveriges klimat.
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Tempura Lur: Årets kallaste manad 
är januari med en medelminimi- 
temperatur på -7°C. Den varmaste 
tiden infaller i mitten av juli, 
med en medelmaximitemperatur på 
ca +17°C. Vegetationsperioden, dvs 
den tid under vilken dygnets 
medeltemperatur överstiger + 3°G 
är 175 - 180 dygn.

Nederbörd: Årsnederbörden i trakten 
är mellan 400 - 500 mm. Härnösand, 
som ligger ca 5 mil söder om Nord- 
ingrå, har en årsnederbörd på 631 mm, 
vilken är fördelad på årets månader 
enligt vidstående diagram. Man kan 
således ur diagrammet läsa att augusti 
och höstmånaderna är de nederbörds- 
rikaste och att den minsta nederbörden 
faller under februari till april.
Observera att juli har förhållandevis 
lite nederbörd.

Humiditeten, dvs förhållandet mellan 
nederbörd och avdunstning, är låg vid 
kusten, så låg att området under vege
tationstiden kan betecknas som subaritt.
Huraiditetstalet enligt Martonnes skala 
är 3trax under 30.
?rost: Prostfaran för trakten kring Nordingrå är störst på våren och för
sommaren, Vattnet i Bottenhavet och i insjöar saknar då den buffertverkan 
mot kyla, som uppträder längre fram på sommaren genom vattnets uppvärmning. 
På sensommaren och hösten är denna buffertverkan nom störst. En viss effekt 
kvarstår så länge havet är öppet. Under hela vegetationsperioden kan man 
räkna med i medeltal 6 dagars frost, varav 4 dagar innan 1 juli.
Tjälens maximidjup är ca 0,5 m, och frostfritt djup är ca 1 m.
Snötäcke: Antal dagar med snötäcke är 140 - 160 och medelsnödjupet den 31/1 
är ca 40 cm eller något mindre.
Isläggning och islossning: I havet börjar isläggningen i vikarna omkring år 
skiftet och den 1 maj är havsvikarna öppna. Insjöarna är isbelagda från 1 
november till 1 maj.
Antalet sol3ken3timmar för juni och för hela året är högt, t.o.m. bland de 
högsta i landet. Juni har ca 350 timmar och under hela året har området ca 
2 200 solskenstimmar.

V»i^e!alion:,;iem,fl .

Harnösand
mm

+ 3, / C

J FMAMJ JASOND



I

' ‘J dbrari ten:; Miljöfaktorer

Topografi. Cydbranten består av hammare med hyllor. Bildning och ut
veckling av en sydbrant beror till stor del på berggrunden. Hårt, homogent 
material är ofta svårvittrat, medan ett berg som består av mera heterogent 
material vittrar lättare. Exempel på. sådana lättvittrade bergarter är 
gabbro, diabas och basalt. Enligt vad som framgick av geologiavsnittet 
består nedre delen av Omnebergets sydbrant av mera lättvittrat material än 
den övre delen.

Om vittringen är mycket kraftig 
inom ett område, kan det hända 
att man ej får någon heltäckande 
vegetation på grund av de ofta 
förekommande rasen. Det kommer 
då att finnas platser där man 
bara har en ren mineraljord. På 
grund av att substratet är så 
lättrörligt råder det nästan 
ingen konkurrens mellan växterna, 
utan dessa kan snart återta för
lorade områden från tidigare ras. 
öippervattnet längs berget till
sammans med bergväggens branta 
topografi, gör att många olika 
ekologiskt krävande växter kan 
växa på nästan samma lokal.

Platån ovanför branten kan ha en viss betydelse för vattentillgången i 
branten. Är nämligen platån stor och skapad på ett sådant sätt att den 
samlar upp nederbörd, kan en del av detta vatten ledas till branten dels 
via sprickor i berget och dels som avrinning från ytan.

Klippväggen är uppbyggd av vertikala steg, som växlar med terasser eller 
hyllor av varierande bredd. På vi3sa ställen kan även grottor finnas, 
vilka på Omneberget mest har formen av klippöverhäng. Klippväggens topografi 
kan vara mycket skiftande. På vi3sa ställen är bergväggen helt sprickfri och 
saknar då nästan helt vegetation. På andra ställen finns hyllor och skrevor, 
vilka ofta kan rymma ett stort antal olika arter.

.Rasbranten består av sten och klippblock sora genom frostens inverkan har 
sprängts los3 från hammaren. Denna mekaniska vittring

Sydbrantens
topografi

hammare med

bergrot

rasbrant
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eker främst på vårvintern, då temperaturskillnaderna nollan dr.goch natt 
är stora. Rasbranten har en vinkel på mellan 30 -40 och har en rak, 
eller något svängd lateral profil. Materialet är grövst i nedre, delen 
av rasbranten och finast närmast berget. Platsen närmast bergväggen 
kallas bergrot. Även på hyllorna finns det finaste materialet närmast 
klippväggen och vissa av de bredare hyllorna har t.o.:.:, egna områden 
med utbildad rasmark.

Jordförhållanden. Jorden vid bergroten och på hyllornas inre delar har 
ej så stor tjocklek, men Jen består av ett mycket bra växtmaterial då 
den genom vittring successivt förnyas av färskt finkornigt material 
från bergväggen. Dessutom sker troligen genom sippervattnets avdunst
ning från den varma bergssidan en ackumulation av saltcr, vilket också 
kan leda till gynnsammare växtförhållanden. Någon utpräglad jordprofil 
utbildas ej på gruncl av det lättrörliga substratet.

Det är möjligt att jordförhållandcna vid bergroten och på hyllorna 
inte bara influeras av mineralförhållandena vid klippväggens yta, utan 
att också förhållandena djupare in i berget har betydelse. Sippervattcn 
kan passera lager av olika mineralsammansättning, ta upp joner från 
dessa och transportera dem till ytan. Kalkpåverkan av t.ex. gabbro kan 
då bli relativt stor, speciellt on den ligger på en högre nivå djupare 
in i berget. Om detta gäller för Onneberget är det dock svårt att 
yttra sig.

I de nedre delarna av rasbranten och området strax nedanför är jorden 
av brunjordstyp. Brunjordsbildningen påverkas delvis av förhållandena 
ovanför rasbranten genom att sipper- och grundvattnet berikas med 
näringsämnen från berget.

Till substratet vid bergroten och rasbranten läggs årligen förnan, som 
främst består av löv och kvistar. Denna kan vara av mycket varierande 
tjocklek på olika ställen längs bergroten. Förnan blandas med jorden av 
maskar och larver och ombildas till 'hunua som sedan mineraliseras och 
frigör näringsämnen åt växterna.

Lokalklimat. Sydbrantens gynn.sai.ima lokalklimat beror till stor del på 
en större mängd instrålad solenergi jämfört med förhållandena på hori
sontella områden. Speciellt under vårvintern och våren, då stora tempo- ' 
raturskillnader mellan dag och natt kan råda, är stråln±ngsklinnte$ i syd- 
branten mycket olikt förhållandena på plan mark. I mars och april råder 
starka temperaturskillnader mellan dag och natt. Särskilt nattetid är 
temperaturförhållandena i bergssluttningen gynnsamma, ty klippväggen 
som upphettas under dagen, kan hålla sig varm nattetid. Sydbranten blir



tidigt snöfri och vegetationsperioden kan påbörjas tidigare än för det 
omkringliggande landskapet. Prostfaran blir också mindre, i synnerhet 
vid lugnt, klart väder då förutsättningar för temperaturinversioner 
är goda. Skuggningseffekten vid Omnobergets sy.ibrant får emellertid 
inte glömmas bort, eftersom den gör att vissa partier ej blir solbelysta 
förrän ganska sent på förmiddagen.

okillnaderna i lufttemperaturens maximivärden är starkt beroende av vä
derleken. Vid klart väder med stor instrålning bildas genom uppvärmning 
en uppåtgående luftström. Dessa uppåtgående vinuar kan vara relativt 
starka, varför det är tänkbart med en kylande effekt pä de högre liggan
de delarna av hammaren.

Dagstemperaturen när sitt maximum relativt tidigt på dagen, vilket leder 
till att tiden för avdunstning och uttorkning blir längre i sydexpone- 
rade branter. Speciellt dc inre delarna av bergrot och hyllor blir mycket 
varma, va.rför värnekrävande växter trivs bra där.

Jordtemperaturens inverk:m pä växten är osäker. Dock är det klart att 
vid en högre temperatur ökar risken för en växts uttorkning, åtminstone 
för sådana med ett ytligt rotsystem. Jordtemperaturen på större djup 
varierar ej så kraftigt. Om ett trädskikt finns fås ej så stora varia
tioner genom trädens skuggvorkan. Pä Omneberget finns fullt utbildat 
trädskikt på den nedersta hyllan, i bergroten och i delar av rasbranten.

Den exponerade sluttningen åt söder medför att don skyddas för kalla 
nordliga vindar. Vid sydlig vind minskar klippväggen vindhastigheten 
och tvingar vinden uppåt.

Innan snösmältningen är snödjupet störst närmast bergroten, eftersom 
ringa mängder snö samlas pä hammarens hyllor, änösmultningshastigheten 
under vårvintern beror oj sä mycket pä maximitemperaturen. I stället 
spelar större instrålning-, bergets lutning svinkel och dc minskade vind- 
hastigheturna en större roll. Den högre nattemperaturen vid sydbranten 
kan också ha betydelse. Vörot snöfritt blir klippväggen och bergroten. 
Snölinjen rör sig sedan nedför rasbranten ungefär parallellt ucd berg- 
väggen.

Hydrologi. Regnet som kommer mot bergväggen rinner efter denna ned på 
hyllorna och vidare nedför berget. Sborsta delen av nederbörden går åt 
till att hålla jorden fuktig i närheten av klippväggen. Mycket avdunstar 
också från den varr.ia bergssidan. Mängden sippervatten från berget beror 
på nederbörden, infiltrationsoiirådet och bergets sprickbildning. Vid 
nederbörd och snösmältning får man en snabb vattenomsättning, vilket 
leder till att jorden fort mättas pä vatton. Å andra sidan torkar jorden
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fortare ut vid torka.

Vid bergroten sant de inre delarna av hyllorna, sou har det finaste 
materialet, kvarhålles vatten lättare kapillärt. Det kan delvis för
klara den yppiga vegetation son råder där. Vattnets kemiska sannan- 
sättning beror till stor del på berggrunden. I)'ör Onneborget, vars övre 
del består av granit och kan betecknas son oligotroft (fattigt), är 
Ca-innehället i grundvattnet ca 2 mg/1 (HalJen, 199G).



Kulturpåverkan.

13

Oune är e:i by nod gamla anor och undersökningsområdet har därför under 
läng tid varit utsatt för kulturpåverkan.

Byns in- och utägor storckiftados under perioden 1766-1771. Enligt 
kartor från denna tid kan 'nan konstatera att trots genouförandct av 
storskiftet var ägosplittringen ganska onfattande på brukade ouråden. 
Detta gäller således både för området nellon sjön och rasbranten på 
en sträcka från och ned Sjödins torp till Östra skogen och för bäckra
vinen i Västra skogen. Båda dessa ouråden var efter skiftet indelade i 
raka längs sluttningen löpande parceller (snala skiften). Son e:cenpel 
kan nännas, att V-skogen var uppdelad i 18 sådana parceller. Steniga 
och blockiga ouråden näruast rasnarken var ej parcellerade och beteck
nades sou utslagslanu.

Övriga delar av sydbranten och platån utgjordes av "värdelöst berg".

Laga skifte genoufördos 1834. Det strikta parcellsystenet ersattes av 
ägogränser, son i stort saunanfaller ued våra dagars gränser. Arcal- 
nässigt var emellertid utbredningen av brukad jord av ungefär sanna 
storleksordning son vid genomförandet av storskiftet. Sidvall och hård
vall omväxlande ned varandra allt efter markförhållandena. Hårdvall, 
son utgjorde det dominerande inslaget, fann3 pä torrare ställen nedan 
sidvall fanns på fuktigare och tyngre jordar, exempelvis nere vid 
Lanäsviken.

De sista hundra årens utveckling har inneburit onfattande ekologiska 
förändringar, särskilt under de allra senaste decennierna. Humera är 
nästan allt jordbruk inon onrådet nedlagt. Kvar finns en inäga, (-4:13 
III), 4:13 III son 1970 användes dels för höslåtter och dels en uindre 
del son potatisåker. Dessutom slås varje år ängsmarken runt Sjödins 
gård, trots att torpstället nuuera enbart användes son sommarbostad.
Den årliga slattern sker här enbart för att kvarhålla de öppna ytorna 
runt bostadshuset. Spår av gammal verksamhet finns idag kvar dels i 

> vegetationen och dels son direkta rester av gammal verksamhet.

Västra skogen: Ett sådant gammalt tecken på kulturpåverkan fann vi da 
vi undersökte narkprofilcr i V-skogen. Kolrester på ca 1 du djup vitt
nar on en brand, sou också enligt 3. Boman verkligen ägde rum för ca 
100 år sedan, da hela delområdet V-skogen ödelädes gonon slarv ned 
elden.



Uppe i ravinen kan man idag se resterna av ett gammalt ”fähus", som på 
sommaren beboddes fram till i mitten av 1910-talet. Sommartid har sedan 
dess, fram till 1947, kor dagligen drivits fram och tillbaka från Omne 
by till V-skogen. Un begränsad betning har dock pågått fram till 1965, 
då Sjödin, som hade tre kor, avvecklade torpverksamheten. Vid Lanäs- 
viken finns rester av en lada vid en numera igenvuxen inäga, som slogs 
sista gången 1958. Därigenom försvann också det sista stycket av V- 
skogens ängsmark. Igenväxningen av denna låglänta del, liksom i övriga 
fuktiga områden, har främst skett utav gråal, som bildat en tät skuggig 
alskog. Detta är mycket typiskt för gammal betesmark, eftersom kreaturen 
undviker betning av gråalens beska skott (Sjörs, 1956:Nordisk Växt
geografi). De äldsta alarna finns längs de gamla dikena. Kvardröjande 
kulturgynnade växter, som man kan häittai denna gråalskog, är bl.a. 
maskros (Taraxacum vulgäre), prästkrage (Chrysanthemum leucanthemun) , 
rödklint (parityn-ea jacea) och daggkåpa (Alchemilla vulgaris). För 
vegetationsbeskrivnittgen i övrigt hänvisas till avsnittet om V-sko- 
gen sid. 45 .

I avsnittet om Ig_envux_en ängsmark sid 65 beskrivs vegetationen 
nedanför sydbranten. Delar av detta område är relativt nyligen igen
vuxet. Gamla diken ger besked om tidigare brukning liksom resterna av 
en sommarladugård i nedre delen av skogspartiet mellan Sjödins torp 
och inägan 4:13 III. Sommarladugården användes fram till i början av 
1940-talet och revs några år senare. En mindre slåtteräng vid gränsen 
mot Sjödins ägor slogs fram till i mitten på 40-talet. I denna del finns 
idag en kraftig dominans av gråa.1 och älggräs (Pilipendula ulmaria), 
som båda missgvnnas av slåtter. En liten slåtteräng vid gfänsen mot 
ö-skogen fanns kvar ända fram till i början av 60-talet. De upp mot 
rasbranten mer stenbundna delarna av området, där plöjning ej kunnat 
ske, har åtminstone under 1900-talet i huvudsak använts som betesmark. 
All betning i området upphörde dock i början på 1950-talet.

Skogsavverkningar har skett i varierande omfattning i olika delar av 
undersökningsområdet. Under krigsåren höggs en stor del av lövskogen 
i V-skogens rasmark. I samband med senare tids avverkningar finns flera 
kalhvggen, de flesta belägna på norra sidan av berget. Vintern 69-70 
har en begränsad gallring skett nedanför rasbranten vid gränsen mot 
östra skogen. Denna avverkning har bl.a. fått till följd att lokalen för 
tandrot (Dentaria bulbifera) åtminstone för tillfället blivit spolierad.



(Knut Nyländer). I anslutning till en skogsbilväg, som går från Sebäng 
i riktning mot Ulwikssjön, har stora delar av norra skogen nyligen gall
rats. Skogsbilvägen, som färdigställdes hösten 1969» har i stort lagts 
efter en gammal stig, som gick på sydsidan av de samfällda småmyrarna, 
som finns strax norr om Omneberget. Vägen skär genom det lager av sval
lad morän, i huvudsak sand, som finns i nedre delen av bergets norra 
sluttning. Vägkanterna har ännu ej helt hunnit slutas av ett nytt växt
täcke, utan nakna sår gapar fortfarande öppna. De främsta kolonisatörer
na längs vägkanterna är skogsfräken (fquaetum silvaticum) och mjölkört 
(Ghamaenerion angustifol_ium.), men även en hel del kulturgynnade växter 
har sparsamt hunnit spridas, som t.ex. jordrök (Fumaria offisinalis), 
fiskmålla (Chenopodium polyspermum) och vanlig pilört (Polygonum 
tomentosum).

Stigarna inom området är relativt få. Från skogsbilvägens slut, strax 
bortom den östligaste belägna myren, går en stig ned mot ö delen av 
Ulvvikssjön och sedan vidare österut mot Omno by. Bn annan stig ger 
västerut från Sjödin^ torp upp genom V-skogen fram till skogsbilvägen.
Bn tredje stig går från badplatsen till Omnebergets topp. Även längs 
stigarna finns en del växter som troligen är kulturspridda, t.ex. kryp- 
narv (Gagina procumbens) och ormrot (Polygon.ua viviparum).

Im£_edimentområden har lämnats mer eller mindre orörda. Det gäller 
främst den glesa hällmarkstallskogen på platnområdena. Även sydbranten 
har, åtminstone under de senaste decennierna, lämnats helt orörd. Vissa 
lättillgängliga hyllor torde tidigare ha betats av de får, som då ''gick 
på skogen". Fårbetningen upphörde dock under 1920-talet. Bn grotta vid 
en platå strax nedanför vindflöjeln kallas än idag för "Fårhuset". I 
övrigt torde hammarens hyllor p.g. av sin otillgänglighet i stort sett 
undgått mänsklig exploatering, med undantag för att befolkningen ibland 
plockat nypon från rosenbuskarna samt,i än mindre utsträckning hassel
nötter. Från rasmarkens och bergrotens rikliga tillgång på skogstry 
(Lonicera xylosteum) hämtade tidigare fiskarbefolkningen sitt material 
för tillverkning av bindnålar.

Vid bergfoten nedanför Omnebergets utlöpare i öster ligger ett gammalt 
stenbrott, dit en väg från Omne by ledde. Brytningen verkar dock inte 
ha varit särskilt omfattande.. Bredvid den nuvarande badplatsen fanns 
för ett 50-tal år sedan ett tögelbrulc. Den sanka marken vid sjöns ut
lopp är delvis en följd av den utgrävning efter lera, som då ägde rum.
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MARKFÖRHÅLLANDEN 

T erninologi.
Le jordtyper som förekommer inom undersökningsområdet är av podsol- 
och mulljordstyp.

Utmärkande för podsoljorden är dess ofta tydliga skiktning. Överst bil
dar förnan tillsammans ned levande växtbaser och mossor ett S-skilct. 
Under detta konuner ett ofta sammanfiltat förmultnings, (p)-skikt med 
växtdelar under nedbrytning. Därpå följer humusännes , (H)-skiktet, där 
den organiska substansen är så nedbruten att man ej kan känna igen växt
delarna. F- och H-skikten sammanförs ibland under beteckningen humus
täcke. Mineraljorden följer sedan med sin speciella skiktning. Överst 
urlaknings (A)-skiktct, som är grått till färgen, därunder anriknings 
(B)-skiktet, ofta rostfärgat och nederst den opåverkade mineraljorden, 
(ö)-skiktet.

Mulljorden är en blandning -av husmus och mineraljord. Karakterisktiskt 
för mull är jordens bruna färg och den oskarpa övergången uppåt till 
’humustäcket och nedåt till mineraljorden. Daggmask är vanlig i jord 
av denna typ.

Uppkomsten av mulljord beror på flera olika faktorer, av vilka till
gång på mineralnäringsämnen, ett rörligt grundvatten, relativt hög tem
peratur och fuktighet är några av dc viktigaste. På en sådan jord ut
bildas en ncra artrik och krävande flora än pä de sura och mineralfatti- 
ga podsoljordarna.

Metodik.
Ett jordprov togs i varje provyta inon V.skogen och sydbranten. Med 
hjälp av on spada grävdes en grop på en lämplig plats inom provytan.
När C-skiktet framträdde avslutades grävningen och de olika skiktens 
tjocklek och struktur noterades, liksom förekomst av mask och andra 
mikroskopiska markdjur. Frän varje skikt togs sedan ett jordprov, som 
lades i en etiketterad påse. Vid lägerplatsen togs pH med en pH-meter 
med glaseloktrod, typ Uetrohm E 280 A. En del jordprov lades i en plast
mugg och två delar destillerat vatten hälldes på. Därpå avfiltrerades 
de största flytande partiklarna och pH mättes. Mellan varje mätning 
kalibrerades pH-metern mot två bulfertlösningar med pH—4- och pH-7.
Tiden från provtagningen till mätningen varierade något, men var mellan

\\

4-5 timmar.



.-.esultat.

Här nedan lämnas en tabell över jordförhållandena i sydbranten och i 
V.skogen. Dock bör nämnas att jorden vid bergroten och på hyllorna är 
blandad med mycket sten och grus, varför en mätning av jordens skiktning 
av praktiska skäl ej kunde genomföras. Detta är i tabellen angivet med ett ?. 
Drån dessa ställen togs endast ett jordprov på ca 10 cm djup för vidare ana
lys. Jorden kan dock även där karakteriseras som mull. För pH gäller att den 
övre siffran betecknar pH i mullen och den nedre pH i mineraljorden. I V. 
skogen ligger provytoma E, F, F vid bergroten, D, G, 0 ungefär mitt i ras- 
marken, C och H vid bäcken och I på den igenvuxna ängen vid Omnesjön. Prov- 
ytorna K, L och M ligger vid sydbrantens bergrot, och S är belägen strax 
nedanför rasbranten. Siffran 5 står för ett prov på hylla 5 i sydbranten.
Se kartorna över provvtomas och hyllornas lägen, sid 25.

V.akogan Sydbranten

Provyta E F P D G 0 C H 1 K i M 5 S!•!*!•?* jlij: Éliii! III iå Hl

10 cm ?; • * * ' il ? :: :• 7 :• '10cm VT• . • • . . • • • • • • • III! •i*i*i*;* . • • • • • • • • . • • • • • • • • • •.... .... >••••• • • • • • ... ... ......... • . • • ... .... . •.. ... ... • >••...£U CIW .... ■ :::: !!!!!! * * * - ’ ■ • b • • 11111 !!!!!!
pH 5.7 6.3

5.1
6.3 5.8 5.6 60 6,0

7,2
5.7 5.3

5.3 pH 6.1 5,4 64 5,7
6,3

:
Fbrmultniof skikt och 
moilagor

Minar aljora

För V.skogen kan nan ur tabellen utläsa att de nedre delarna har ett 
tjockare mullager än de övre och att den igenvuxna ängen vid Omnesjön har 
det tjockaste lagret. Mullens struktur är kornig och lös och dess färg är 
brunsvart. Daggmask är vanlig. Kolrester i jorden tyder på tidigare skogs
bränder. Föraan bildar ett ca 3-5 cm tjockt skikt och består dels av ned
fallna blad och kvistar från områdets lövträd, och dels av nedvissnade örter.

pH i mulljorden ligger för hela området mellan 5,3 och 6,3 dvs svagt surt 
till neutralt. I:s låga pH-värde (5,3) beror troligen på att anaeroba mark
förhållanden kan råda på grund av områdets sankhet. De övriga variationerna 
i pH är svåra att förklara, då många faktorer i jorden inverkar på dess pH. 
Dessutom kan apparaten och provtagningsmetodiken påverka resultatet. Vidare 
fordras flera jordprover för en noggrannare analys.
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Sydbranten har som tidigare sagts en slags mulljord med mycket stort 
inslag av sten och grus. Detta gäller främst bergroten och även de inre 
delarna på hyllorna. I rasbranten överväger sten och block helt.
Ett utbildat jordskikt iinns där endast på av högre växter koloniserad 
rasmark. Förnan på sådana stallen och a oergroten består främst av löv 
från asp, björk, lönn och hassel. Pä hyllorna är förnaskiktet tunt och 
består mest av döda örter och gräs.

Nedanför rasbranten är jordens struktur av finare slag och förnaskiktet 
som domineras av kvistar från asp och gråal blir kraftigare. Mulljord 
är vanlig och har en skikttjocklek på 10-15 cm innan mineraljorden tar 
vid. Daggmask finns även här. pH i mullen är relativt högt, omkring
6.

Jorden på Omnebergets norra sida är av podsolt"p ^ed väl utbildad skikt 
ning. Samma sak gäller för de skogbevuxna delarna av bergets platå.

Området ovanför Omnebadet har en jord som ej uppvisar någon tydlig pod- 
solering, bl. a beroende på' det rörliga grundvattnet. S, F-skiktet har 
en tjocklek på ca 3 cm oeh H-skiktet ca 5 cm. xlegra utbildade A- och 
B-skikt kan ej skönjas. Likaså är övergången till mineraljorden otyd
lig. Strukturen är finkornig, men med inblandat sten och grus.
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SKOGSTYPER

Terminologi och metodik.

Pör att kunna kartlägga vegetationen och i viss mån 
hot använder man sig av ett skogstypschema utformat 
detta schema kan man utläsa hur skogstypen beror på 
dora och fuktighetsgrad.

markens bcskaffen
av T. Arnborg. I 
markens näringsrike-

Bn skogstyp är det relativt fullmogna växtsamhället inom ett område, 
men den är även do olika vegetationstyper, eller faser , som uppstår 
då skogstypen förändras t.ex. genom avverkning, brand eller betning. 
Dessa faser med sina olika växtsamhällen återgår sedan genom succession 
till den skogstyp som rådde före ingreppet.

Pör att bestämma ett områdes skogstyp använder man sig av de olika växt
samhällen som uppträder beroende på närings- och vattentillgång. Spe
ciellt de delar av väx-tsamhällena som tillhör fält- och bottenskikten, 
dvs där gräs, örter,o’ch ormbunkar resp. mossor och lavar finns, är 
mycket lämpliga att grunda indelningen pä.

Efter markens näringsrikedom indelas den i olika vegetationsserier, 
nämligen: risserien, ekbräken-risserien, örtrisserien och örtserien. 
Risserien finns på mager jord medan örtserien finns p& den rikaste 
marken.

Efter vattentillgången indelas marken i skarpa, torra, friska, fuktiga 
och våta markor. Beroende på fuktighetsgraden i marken kan sedan de 
olika växtsamhällena sammanföras i serier. För att klassificera fuktig
hetsgraden i marken använder man sig av utseendet på växtsamhällets 
bottenskikt. På 3karpa marker är lavar dominerande, på torr mark mossor 
och lavar, på frisk mark mossor, på iuktig mark vitmossor och björn
mossa och på våt mark vitmossor.

På grundval av dot som sagts kan man nu upprätta ett skogstypschema 
med de olika skogstyperna inritade. Detta s.k. nordsvenska skogstyp
schema kan tillämpas på skog i Norrland, Dalarna och norra Värmland.
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Fuktighets- Näringstillgång Vatten
grad tillgäng

ager god rik mycket rik

Risserien Fkbräken- Ört-ris Örtserien
risserien serien

skarp skarp mycket då-
ristyp lig

torr torr torr ek- torr dålig
ristyp bräken- ört-

_________ ____... __ _______ ____ ___ ristyp ristyp_____——
i ri sk frisk frisk ck- frisk frisk god

ristyp bräken- ört- örttyp
ristvp ristyp

fuktig fuktig fuktig ek- fuktig iMktig riklig
ristyp bräken- ört- örttyp

.. . _ _ __ . _ _ristYP____ ristyp_____ -----------—
våt våt våt ek- våt våt mycket

ristyp bräken- örtstarr- örttyp riklig
* ristyp ristyp

fegetationon hos de olika serierna och olrogstyperna inom dessa varierar
enligt följande.

A. Risserien. Här dominerar ris av olika slag» medan örter och ormbunkar 
spelar on mindre roll. Dkbräken (Rryopteris linneana) saknas. Rem 
skogstypcr kan urskiljas.

1. Skarp ristyp. Ris och lavar dominerar medan nossor saknas. Bland ri
sen märks ljung, kråkris» lingon och mjölon och bland lavarna är ren
lavar och bägarlavar vanliga. Blåbär saknas. Trädskiktet domineras
av tall.

2. Torr ristvp. Här är risen vanliga, främst ljung, lingon, kråkbär 
och blåbär. Vidare är mossorna mer rikligt förekommande här än i 
skarpa ristypen. Vanliga mossor är enmossa, väggmossa och kvastmossa, 
åkorrbär, skogsstjärna ängskovall och gullris kan finnas. Trädskik
tet består av tall med inblandad gran och björk.

3. Frisk rictyp. Blåbärsriset är här det vanligaste riset medan ljung
i regel saknas. Kruståteln är vanlig, på hyggen dominerande. Mossor
na bildar cn tät natta och lavar förekommer nvcket sparsamt. Vanliga 
mossor är väggmossa, husmossa, och kvastmossa. Trädskiktet utgörs av 
gran och tall mod inslag av björk.
Fuktig ristyp. okogstypen skiljs från den friska genom ett stort 
inslag av vitmossa och björnmossa. Skogstypen förekommer i granskog 
ned sådana lövträd som gråal och rönn.

4.
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5. Våt ristyp. Här är vitmossorna dominerande, ibland tillsammans med 
björnmossa. Hjortron, blåbär, odon och dvärgbjörk finns även, ofta 
på tuvor. Trädskiktet utgörs av gran, tall och björk.

B. Lkbräken-risserien. Inom denna serie är blåbär och ekbräken två ka
raktärsväxter, medan skogsnävan saknas.

1. Torr elcbräken-ristyp. Skogst-pen har samma vegetation som den torra 
ristypen, dock finns ekbräken. Skogstypen påträffas endast i norra 
Sverige.

2. Frisk ekbräken-ristyp. Markvegetationen är som hos den friska ris- 
t;^pen men med ett mera frodigt blåbärsris och med ekbräken. Även mer 
krävande örter finns här, som harsyra, hultbräken och stenhallon. 
Likaså finns mer krävande mossor som trekantmossan och rosmossan. 
Granen dominerar trädskiktet.

3. Fuktig ekbräken-ristyp. Här, liksom i den fuktiga ristypen får man 
ett större inslag av vitmossor. Granen dom. trädskiktet.

4. Våt ekbräken-ristyp. Ekbräken tillsammans med skogsfräken är domine
rande, tillsammans med vitmossor. Trädskiktet utgörs av gran, gråal 
och björk.

C. ört-risserien. Bland risen kommer nu mera typiska ängsväxter såsom 
skogsnävan in. Ibland är den dominerande.

1. Torr ört-ristyp. Samma vegetation som för den torra ristypen men 
med ekbräken och skogsnäva inblandade. Skogstypen finns endast i 
norra Sverige.

2. Frisk ört-ristyp. Markvegetationen är densamma som hos friska ris- 
serien dock med skogsnäva, ekbräken och stora ormbunkar. Bland mos
sorna märks förutom vägg- och husmossor även arter tillhörande släk
tena ivlnium och Brachythecium. Gran är det dominerande trädet.

3. Fuktig ört-ristyp. Högvuxna örter såsom skogsnäva, torta, brudborste 
och älggräs dominerar fältskiktet tillsammans med brunrör, tuvtåtel 
och majbräleen. Bottenskiktet består till största delen av föraa till 
en mindre del av sådana krävande mossor som fanns i den friska ört- 
risserien. Trädskiktet består av gran, björk, asp och gråal.

4. Våt ört-starrtyp. Här finns de växter som fanns i föregående skogs- 
typ, men även mer fuktighetskrävande arter som kabbleka, kråkklöver 
och missne. Sälg och videbuskar finns i buskskiktet. De mossor som 
fanns i den fuktiga örtristypen finns även här, samt även vitmossor. 
Gran, björk och gråal är dominerande trädslag.
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D. Örtserien. Här spelar örterna den största rollen nedan risen oftast 
saknas.

1. Frisk örttyp. Skogsnäva, torta, trolldruva och ormbär är de domine
rande örterna och ängsgräs och hässlebrodd dominerar bland gräsen. 
Strutbräken är ett nytt tillskott till ormbunkarna. Mossor är ej 
vanliga utan bottenskiktet utgörs av förna från örter och gräs. Löv
skog av björk, asp och gråal dominerar med inslag av gran.

2. Fuktig örttyp. Här kormcr förutom de vaxter son fanns i xriska ört— 
tvpen även mera fuktighetskrävande växter in såsom kärrtistel, lcärr- 
fibbla och brudborste. Gran* gråal, asp, sälg och björk ar de van
ligaste trädslagen.

3. Våt örttyp. Samma örter som i ört-starrtypen finns här men ar något 
mer frodiga. Lövskog är vanlig.

Ibland brukar man betrakta den skog som finns på hällmarker som en 
egen skogstyp. Karaktäristiskt för en sådan är att hällmarken genom 
sin brutna topografi ger upphov till ett flertal olika växtsamhällen 
från extremt torra lavmattor till fuktiga sänkor.



Omneberget3 olika skogstyper.

I samband med vegetationsundersökningen noterades även de förefintliga 
skogstypema. Dock måste man påpeka att det kan vara svårt att exakt 
bestämma skogstypen, då övergångar mellan dem är mycket vanliga. Detta 
gäller speciellt skillnaden mellan ört-risserien och örtserien. Följande 
resultat må dock anses vara representativt för Omneberget och dess 
närmsta omgivningar.

rissarian ekbräkan- örtrisseritn örtsarian 
rinirjin

skarp

torr

frisk

fuktig : i:!:;*:;*:;:;:;*:;:;:

vit

På Omnebergets platå är skogstypen hällmarkstallskog. I gränsen mellan 
platån och granskogen nedanför kan man urskilja den torra ristypen, och 
områdena nedanför på den N och Ö sidan av berget är av frisk ristyp. Ned 
mot Ulvikssjön övergår skogen på sina ställen, genom större fuktighets- 
grad, i den fuktiga ristypen. Skogen ovanför skogsbilvägen på N sidan av 
berget tillhör den friska ekbräken-risserien och de nedre delarna av detta 
område, dvs den del som gränsar mot myrarna tillhör den fuktiga ekbräken- 
ristypen.

I dalen V om Omneberget finns skog tillhörande ört-risserien och ört- 
serien. Gränsen mellan dessa är svår att urskilja men generellt kan sägas 
att de delar som ligger närmast Omnebergets platå tillhör ört-risserien, 
med den fuktiga typen vid de källdrag som finns där. De nedre, lägst 
liggande delarna av dalen tillhör örtserien och vid bäcken är skogstypen 
närmast att likna vid fuktig örttyp.



24

VEGETATIONEN

Metodik.

En förutsättning för att an inventering skall kunna göras noggrant och 
någorlunda snabbt är att man har ett bra kartundcrlag. Över trakten vid 
Omneberget finns både den topografiska och ekonomiska kartan i skala 
1:50 000 resp. 1: 10.000 För en översiktlig orientering av området an
vändes den topografiska kartan medan den ekonomiska kartan användes som 
underlag för ritning av arbetskartor både i samma och i större skala.
Det var främst olika förstoringar av s}rdbranten soru kon till användning 
för bl.a. kartering av hasselns och lönnens utbredning.

På grundval av ke.rtorna och en översiktlig genomgång av undersöknings
området gjordes sedan en lämplig indelning i olika delområden. Dessa 
numrerades och tilldelades olika arbetsnamn enligt följande: I = syd- 
brantens hammare, II = bergroten, III = rasbranten, IV = Västra skogen,
V = Östra skogen, VI = ängsmark, VII = igenvuxen ängsmark, VIII = Platån, 
IX = Källskogen, X = Norra skogen, XI = myrarna norr Omneberget + Ulviks- 
sjömyren och XII = Omnesjöns strand.

Därefter vidtog undersökningen av de olika delområdena. Uppgifterna 
arbetsfördelades sä att en skrev en artlista över området, antecknade 
dominerande arter och insamlade växter för pressning och kontroll av 
artbestämningarna. Den andre beskrev delområdets topografi och hydrologi 
och bestämde skog styperna.. Sällsynta eller för området ovanliga växter 
lägesbestämdes så noggrant förhållandena medgav. Dessutom gjordes an
teckningar o ' faunan.

För att nö.rmare belysa vegetationens sammansättning utlades på represen
tativa ställen 10 x 10 meters provytor. Inom en sådan provyta analysera
des sedan 5 till 6 st 1 x 1 meters smärutor. På papper inritades varje 
arts täckning av träd- och buskskiktet inom provytan. Täckningen omräk
nades sedan till ,i. Vidare noterades antalet lovande och döda exemplar 
av respektive art liksom trädens medelhöjd. För att undersöka fält- och 
-bottenskiktet skattades täckningsgraden hos varje art inom smårutorna. 
Denna angavs efter Hult-Sernandors 5-gradiga logaritmiska skala. Aven 
frekvensen inom provytan räknades ut. Växter som fanns inom provytan, 
men ej inom smårutorna noterades.

Områdesindelningen liksom provytornas läge framgår av kartan sid. 25 .
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Eftersom doc var omöjligt att lägga ut provytor på hanmareno hyllor, 
fick ett annat tillvägagångssätt användas där. Det gick till så att 
hyllorna hö jdbestä'ides med on-hö jdmätare av barometertyp, lägesbestäm
des genom pejling ned konpass och längdmättes ned måttband. Varje hylla 
undersöktes och en artlista upprättades» samtidigt som arternas- frekvens 
angavs med siffrorna 1, 2 och 3» där 1 betyder sparsam» 2 vanlig och 3 
riklig eller dominerande. Sa rea sale gjordes med bergroten, parallellt 
med att den undersöktes raed hjälp av prowtor.

Under hela undersökningstiden blev varje delområde undersökt minst två 
gånger, för att växter so har en senare blomningstid ej skulle förbises. 
Dock är vårväxterna något sämre undersökta, men genom bistånd av Knuth 
Nyländer kunde lokaler för de flesta vårväxter erhållas. Prekvensuppgif- 
ten är doek i sådana fall något osäker, då dot är en annan person som 
har uppskattat frckvanssiffran.

Då en undersökning av hasselns och lönnens utbredning på Oraneberget in
gick i arbetsuppgiften, företogs en kartering av dessa trädslag.

Eftersom ingen noggrann kartering över skogstypernas utbredning utförä. 
des, hänvisas till kartan på sid. 27 för en översikt av Önnebergets vege
tation. Man kan ur den utläsa att områden med dominerande lövskog finns 
nedanför sydbranten och i V. skogen. De igenvuxna ängarna är likaledes 
i huvudsak lövskogsbevyixna. Platån består till största delen av häll- 
markstallskog, medan Omnebergets norra sida utgöres av granskog. Märk 
också hyggenas och myrarnas läge.
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Sydbrant on.
Då huvudvikten av undersökningen av Oranoberget lades vid sydbranten, 
lämnas här en relativt utförlig vegetationsbeskrivning av detta område.
Av praktiska skäl uppdelades undersökningen i tro delområden, I hammaren, 
II bergroten och III rasbranten.

Den branta och kala bergväggen i hammaren medför att vegetationen har 
svårt att få fästa där, utom på de hyllor son går på olika höjd, paral
lellt med bergroten. Hyllorna är numrerade i den ordning de undersöktes 
från 1 till 13, vilket framgår av kartan sid. 29 . Observeras bör att 
hylla 12, som ej finns utsatt, utgöres av några småhvllor i östra delen 
av hammaren; nedanför hyllorna 2, 3 och 4. Då tabellen över Värternas 
fördelning på hammarens hyllor finns 12 representerad med bokstaven 
'*ö" (övriga). Bergroten, hyser även den ett stort antal växter, medan 
rasmarken nedanför till största delen beväxes med mossor och lavar.
På några ställen har dock även- de högre växterna kunnat kolonisera ras
marken och ge upphov till ett sammanhängande växttäcke.

I Hammaren.
De växter som finns på hammaren är dels sådana som växer i klippskrevor, 
s k chasmofyter, -och del3 sådana som växer på hyllor. De senare fordrar 
en lokal son är mer skyddad och har en bättre jordmån. Hyllornas höjd 
och läge på hammaren avgör även många växters utbredning. Speciellt 
hasseln och i någon mån lönnen verkar vara mycket bunden till hyllor och 
bergrot. So hasselns och lönnens utbredning på sid.

Trädskiktet på hammaren är av naturliga skäl mycket begränsat. Dock finns 
på de flesta hyllor asp, vårtbjörk (Betula verrucosa) sälg och rönn.
Den nedersta hyllan, nr 13, har emellertid ett relativt väl utbildat träd 
skikt med främst asp som dominerande art. En del aspar är skadade av 
nedfallna stenar, cn del träd t o n onkullvräkta. Gran är vanligast på 
de östra hyllorna, men finns även på hyllorna 5, 7 och 13. Granarna på 
hyllorna 1, 2, 3, 9 och 10 växer ofta som cn bård ytterst på hyllan och 
skyddar på så. vis hyllans inro delar mot vind och stark sol. Tall finns 
spridd i enstaka exemplar på flertalet hyllor. En förkärlek till något 
torrare lokaler kan dock spåras.

Om trädskiktet är sparsamt utvecklat så är busk- och fältakikten desto 
bättre utvecklade. För att få en uppfattning om artantal, artsammansätt-

tning och arternas utbredning på de olika hyllorna hänvisas till tabellen
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på sid. 32 . Den är uppställd med arterna i bokstavsordning inom de olika 
vegetationsskikten. Tabellen visar att antalet arter för ham. iaren är • 
stort liksom antalet inom de olika hyllorna. Dock spelar hyllans längd 
en avgörande roll för artantalet , i och racd att sannolikheten för fler 
ekologiskt skilda ståndorter ölrar ju längre hyllan är. Detta gäller 
främst för hylla 13.

De övre, östra hyllorna (l, 9 och 10) domineras i buskskiktet av en och 
asp samt enstaka rönnar och sälgbuskar. Örterna i fältskiktet är få, me
dan risen dominerar. Blåbär och njölon (Arctostapkyl_os uva-ur_si) är van
ligast men både ljung och lingon finns. Överhuvud taget verkar den torra 
och artfattiga vc.getation som karaktäriserar platån tiven vara den rådan
de på dessa hyllor. Vissa örter, som har sin huvudsakliga växtlokal i 
sydbrantens inre delar, kan dock finnas här i enstaka exemplar. Sådana 
örter är backtrav (Arabidopsis thaliana), stor blåklocka (Campanula per- 
sicifolia) och fomfingerört (-Petentilla argentea). Utmärkande för dessa 
är deras resistens not torka, varför det kan förklara den något perifera 
lokalen. Gräsen är de typiska skogsgräsen kruståtel (Peschampsia caespi- 
tosa) och bergslok (Uelica nutans).

På de centrala hyllorna blir sydbrantens speciella flora mera framträ
dande. I buskskiktet märker man hassel, lönn, nyponros (Rosa flumalis) 
och skogstry (Lonicera xylosteum). Av dessa finns ej hasseln och skogs- 
tryn på de högst liggande hyllorna 8 och 11. Ett annat samband mellan 
dessa två arter är deras växtsätt. Skogstry växer nämligen mycket ofta i 
skuggan under hasselbuskarna. Rosa dumalis är som synes av tabellen 
mycket riklig på hyllorna. På några ställen är den taggiga busken så 
riklig att den nästan blockerar vägen för den "idogo" undersökaren. I 
skyddade lägen blir busken mycket hög. Ett exemplar på 2,5 m uppmättes på 
hylla 13.

Do västligast belägna delarna av hyllorna 7 och 13 är genom några berg- 
segor väl försedda med vatten och här är den dominerande busken gråal 
(Alnus incana). Sådana bergosegor finns även mitt i och i nedre delarna 
av hammaren, aon då utan gråal.

Även fältskiktet vid sådana "källor" skiljer sig avsevärt i artsamman
sättning från de torrare delarna av hyllorna. Pramför allt är det orm
bunkar och gräs son ökar i frekvens. Bland ormbunkarna märks ekbräken 
(Dryopteris linnaeana), Ivultbräken (p. phegopteris) och stenbräken (öys- 
topteris fragilis) och bland gräsen Helica nutans , lundgröo (Poa ne-
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moralis) och brunrör (Calamagrostis purpurea). Örter man kan finna på 
sådana fuktiga lokaler är vänderot (Valeriana saabucifolia), liljekon
valj (Convallaxia majalis), gulvinl (Lathyrus pratensis) och backvial 
(L. silvestris).

Vattnet från sådana bergsseger kan passera, flera olika hyllor, belägna 
under varandra, men endast or; vattenflödet är relativt rikligt. Ett så
dant källstråk kan sparas från Källskcgon och ned efter berget och ett 
annat ungefär rakt ovanför Sjödins gård.

Jordens vattenhdllande förmåga ökar som tidigare nämnts med finare korn
storlek och för hyllor och bergrot gäller att det finaste materialet 
finns närmast klippväggen. Därför finner man ofta den yppigaste vegeta
tionen just här. Speciellt gräs som Poa nemoralis verkar gynnas. Även 
smultron (Fragaria vesca) är vanlig på sådana lokaler.

Torrmarksväxtema som växer längre ut på hyllorna är till viss del så
dana med kort och relativt tidig blomningstid såsom Arabidopsis tha- 
liana, klofibbla (Crepis tectorum) och värspärgel (Spcrgula vemalis).
Det vanligaste riset på dessa torra lokaler är Arctostaphylos uva-ursi. 
Andra till torka anpassade växter är hl.a. fårsvingel (Pestuca ovina), 
som har reducerad bladyta, samt liten fetknopp (Sedum acre), som är en 
kuddväxt. Den sistnämnde är också on s.k. bladsucculent, d.v.s. den lean 
lagra vatten i bladen. Dess släkting, den gula fetknoppen (Sedum annuua), 
som är funnen på hylla 5 och 13 växer däremot mera skuggigt.

På de delar av hyllorna som ej är extrema torrmarker och ej heller 
bergssegor, växer många för berget typiska örter. Dit kan räknas Cam
panula persicifolia, olika Hieracium-arter, fyrkantig johannesört (Hy
pericum maculatum), äkta johannesört (H. perforatum), getrams (Poly- 
gonatum odoratum), rockentrav (Turritis glabra), styvmorsviol (Viola 
tricolor) och backmynta (Satureja acinos). Även tjärblomster (Viscaria 
vulgaris) är en karaktärsväxt för dessa hyllor, men den finns även på 
små klippavsatser. Sällsynt finns även ullört (Filago arvensis) och 
snårstarr (Carex pairaei).

Chasmofytfloran, dvs de växter som finns i klippskrevor är relativt art
rik. Man bör dock påpeka att dessa växter ej endast finns i klippskrevor 
utan oftast även på hyllorna. Buskar som växer på detta sätt är endast 
små exemplar av rönn och björk samt enstaka mindre lönnar. Ett flertal
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Växternas fördelning på hammarens hyllor 

+ = arten finns på hyllan ifråga
ö = några små hyllor i östra delen av hamnaren, mellan hyllorna 2 och 4 

her"roten

HYLLA NR

TRlPSKIKT 
Betula verrucosa 
Picia abies 
Pinus 3ilvestris 
Populus tremula 
Salix caprea 
Sorbus aucuparia

13 3,2 1,9
10

8 11 4

BPSKSKIKT 
Acer platanoides 
Alnus incana 
Betula verrucosa 
Corylus avellana 
Juniperus communis 
Lonicera xylosteum 
Picia abies 
Pinus silvestris 
Populus tremula 
Prunus padus 
Ribes alpinum 
Rosa dumali8 
Salix aurita 

" caprea 
Sorbus aucuparia

+ +

FÄLTSKIKT
Arctostaphylos uva-ursi 
Callnna valgarisa 
Yaccinua myrtillus 

" vitis-ideae

Anemone hepatica 
Antennaria dioica 
Arabidopsis thaliana 
Campanula persicifolia 

" rotundifolia 
Chamaenerion angustifoliui 
Convallaria majalis 
Crepis tectorum 
Epilobium collinum 

" aontanum
Epipactis helleborine 
Erigeron acre 
Filago arvensis 
Fragaria vesca 
Galium verum 
Geranium robertianum 
Hieracium dubium

■ pilosella
" umbellatum
“ silraticum
" »P*

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+



HYLLA NR

FÄLTSKIKT (forts) 
Hypericum maculatum 

" perforatum 
Hypocheris maculata 
Lathyrus pratensis 

" silvestris 
Melampyrum silvaticum 
Myosotis stricta 
Polygonatum odoratum 
Polygonum dumetorum 
Potentilla argentea 
Ramischia secunda 
Rubus ideus 

" saiatilis 
Rumex acetosella 
Satureja acinos 
Sedum acre 

" annuum 
Solidago virgaurea 
Stachys silratica 
Stellaria graminea 
Spergula vernalis 
Turritis glabra 
Valeriana sambucifolia 
Verbascum thapsus 
Veronica officinalis 

" chanaedrys 
Viola montana 

M riTiniana 
* tricolor 

Viscaria vulgaris

Agrostis tenuis 
Calamagrostig purpurea 

" epigeios
Deschampsia flexuosa 
Festuca ovina 
Helica nutans 
Nardus stricta 
Poa nemoralis 
" pratensis

Carex digitata 
" pairaei 

Lusula multiflora

Aspleninm trichomanes 
" septentrionale
* trichomanes x 

A,septentrionale 
Athyrium filix-femina 
Cystopteris fragilis 
Dryoptmris filix-mas

" linneana
* phegopteris 

Polypodium vulgäre 
Pteridium aqulinua 
Woodsia ilvensis
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örter, gräs och ormbunkar är vanliga på dossa. lokaler. Bergdunörten 
(Epilobium montanun) och dess mindre släkting backdunörten (E, colli- 
nun) är jämte bergssyran (Burner. acetosella) och i viss man blåklockan 
(Campanula rotundifolia) de vanligaste karaktärsväxterna bland örterna. 
Festuca. o vina är det i särklass dominerande gräset och bland ormbunkar
na är gaffolbräken (AspIonium septontrionale) , svartbrälcen (A. tricho- 
nanos), stensöta (Polypodium vulgäre-) och hällebräken (Voodsia ilvensis) 
mycket vanliga. Korsningen mellan gaffelbräken och svartbräken, kallad 
svartola. (Aspleniun septontrionale x A, trichomanes) , hittades i ett 
fåtal exemplar på hylla 5> strax öster om en grotta.

Den nedersta hyllan, nr 13, har drag av vegetationen både vid bergroten 
och på de övre hyllorna.. Genom att hyllan på några ställen är relativt 
bred har små områden med rasmark kunnat bildas. Detta leder till att 
nå.gra av de växter som finns i rasbranten och bergroten, t. ex. stink- 
näva (Geranium robertianum), blåsippa (Anemone hepatica) och teveronika 
(Veronica chamaedrys) ävon finns här. Artrikedomen på denna hylla är 
därför mycket påfallande. En indikator på att den nedre delen av hamma
ren består av Ca-rik gabbro är förekomsten av skogsknipproten (Epipac- 
tis helleborine).

Även bergets utlöpare i öster har en liten sydbrant. Vegetationen är 
här ej så noga undersökt, men både lönn och hassel kunde noteras vid 
bergroten. Bland örterna märktes samme, arter som fanns pä hyllornas 
torrare delar såsom Campanula persicifolla. C, rotundifolia och Fes
tuca ovina.

II Bergroten

Med detta område avses den del av bergroten, som vätter mot söder, så
ledes ej den del som finns inom delområdet V. skogen. Vegetationen i 
bergroten undersöktes med hjälp av provytoma B, K. L och M. Se tabell 
på sid 36 , b ligger i västra, delen av bergroten i ett parti som är lum
migt och verkar vara väl försett med grundvatten. K är belägen strax 
ovanför Sjödins gård. i ett område där gränsen mellan bergroten och 
nedersta hyllan är otydlig. L ligger ca 120 m öster om K ovanför en 
stor vegetationsfattig raskägla. M slutligen är belägen i östra delen 
av bergroten, ungefär där Ö. skogens granskog möter lövskogen i syd- 
branten. En vegetationsbeskrivning av bergroten från den västra delen 
till den östra ger följande resultat.
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Den västra delen, dvs området kring B, har ett trädskikt som domineras 
av asp och vårtbjörk. Buskskiktet innehåller flera arter, av vilka lönn, 
hassel och asp är de vanligaste, men även rönn, gran, Lonicera xylosteum 
och någon Rosa dumalis. Fältskiktet är artfattigt mod ett fåtal, ofta 
förekommande arter, av vilka man bland risen märker lingon och bland 
örterna Campanula persicifolia, skogsfibbla (Hieracium silvaticum) och 
skogsviol (Viola riviniana). De dominerande gräsen är Malica nutans och 
Poa nemoralis, men enstaka rödven (Agrostiq tenui_s) finns även. En bit 
ned i rasbranten kan nan finna både Geranium robertianum och vispstarr 
(Carex digitata). Provyta B ligger nära ett fuktigare parti där örnbrä- 
ken (Pteridium aquilinum) finns rikligt. På klippväggen ovanför hittar 
man chasmofyterna Polypodium vulgäre, Asplenium trichomanes och v'oodsia 
ilvensis. Det relativt väl utvecklade trädskiktet gör att bottenskiktet 
till största delen utgöres av lövförna. Enstaka mossor finns dock, ofta 
på tradbacer och nedfallna granar.

Går man åt öster längs bergroten kommer man så småningom in på ett tor
rare parti, där några av de vanliga hyllväxterna finns, såsom Fo_tcnti_lla 
argentea, Sedun acre och Campanula persicifolia. Därpå kommer man till 
ett område där bergroten är svår att följa. Området ligger, som tidigare 
nämnts ovanför Sjödins gård och karaktäriseras av provyta K.

Vegetationen är här tät och består av mera fuktighets- och skuggälskande 
arter. Trädskiktet, som domineras av högstammig asp och vårtbjörk, be
står även av gråal, hägg och rönn samt enstaka lönnar. Samiaa arter som 
finns som träd, finns även som buskar, men dessutom tillkommer hassel, 
Lonicera och måbär (Ribes alpinum). Skuggeffekten från träd- och busk
skiktet, don goda tillgången på vatten och en relativt kraftig mulljords
bildning gör att antalet örter och gräs blir större än i området kring 
B. Dominerande högörter är trolldruva (Actea spicata) och hallon (Rubus 
idaeus) tillsammans med ett stort antal planter av lönn, hägg och Loni
cera. Fältskiktet i övrigt domineras av blåsippa, Convallaria majalis, 
och underviol (Viola mirabilis). Dessutom finns vitsippa (Anemone nemö- 
ro_sa) , skogsvicker (V icjLa_ s_ilvatic_a)_, flenört (Scrophularia nodosa) och 
någon enstaka skogsallat (Lactuca muralis). Gräsen är sådana lundgrän 
som hässlebrodd (Milium effusum), lundclm (Roegneria canina) och Poa_nq- 
moralis. Bland ormbunkarna märker man Pteridiuin aquilinum. Förnan domi
nerar liksom i B bottenskiktet och består till största delen av nedfallna 
blad och kvistar.
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TRÄDSKIKT

Acer platanoides 
Ainas incana 
Betula verrucosa 
Picia abies 
Populus tremula 
Prunus padus 
Sorbus aucuparia

BDSKSKIKT

Acer platanoides 
Alnns incana 
Betula verrucosa 

" ap.
Corylus avellana 
Juniperus communis 
Lonicera xylosteum 
Picia abies 
Populus tremula 
Prunus padus 
Ribes alpinuu 
Bosmudumalis .
Sorbus aucuparia 
Småruta nr

FÄLTSKIKT

Acer platanoides 
Alnus incana 
Lonicera xylosteum 
Picia abies 
Populus tremula 
Prunus padus 
Ribes alpinum 
Sorbus aucuparia

Vaccinum vitis-ideae

B
Täckn. Ant. Ant. 

St lev. döda

Actea spicata 
Anemone hepatica 

" nemorosa 
Anthriscus silvestris 
Campanula persicifolia 

* rotundifolia 
Chamaenerion angustifolium 
Convallaria oajalis 
Fragaria vesca 
Geranium robertianum - 
Hieracium pilosella 

" silvaticum 
Lactuca muralis 
Lathyrus pratensis 
Paris quadrifolia 
Polygonatua odoratum 
Rubus ideus 
Satureja acinos 
Scrophularia nodosa 
Sedum acre

K
Täckn. Ant. Ant. 
i lev. döda

éo 13 
5 1

5 11
3 5

10 4

1
10

25
10
10

5
55
5
5

20
15

1
1

3
1

2
1
1
1

14
1
4

1 2 3 4 5 6 f

1 - - 1 - - 33

20 2 
1
2 3
7
2

6 13
123456

- - 2 1 - -

- - 1 2 - -

- - 1 - 2 -

111-1-

17
33
33
17
33

67

- 1
- 1

33
17

- 1 2 - 1 50

- - 1 17

1 -

- 1

1 -

- 1
- 1

1 - 1 - -

- - - - 2

33
17
33

33
17
17

4 2 - - 1 1 67
- - 1 1 2 1 67
- - - - - 1 17
- - 1 - 1 - 33
1 - - 1 - - 33

2 3 3 3 5 2 100
- - 1 - 1 - 33

1 ----- 17
1 1 1 - - 1 67

17

Täckn. Ant. Ant. 
£ lev. döda

25
20
5

10

35
2

5
1
1

10

M
Täckn. Ant. Ant. 
# lev. döda

20
5

25

2 3 4 5 6

1 1 1 - 50
- 1 1 1 1 - 67

11

1 2 3 4 5

- - - ! 1 - 1 2 - 1 67 
1 - 17

- - 1 - - - 17

1 -

- 1
1 1 67 
- - 17

1 ----- 17 
3-1 2 - - 50
2 2 1 1 2 1 100

- 1 - - - - 17
- 1 1 - 1 - 30
1 1 1 1 67
2 2 1 1 - - 67 
- - 1 1 1 - 50 

- - - - - 1 17
1 1 33

1 - - 1 - - 33
1 3 1 1 1 1 100

1 - - 1 - - 33

17

1 17



B K L M
Småruta nr 1 2 3 4 5 6 f 1 2 3 4 5 b f 1 2 3 4 5 6 f 1 2 3 4 5 6 f
FÄLTSKIKT (forts)

Sedum annuum 1 17
Solidago virgaurea - - 1 - - 1 33 2 - - - - - 17 - - - 1 - - 17 - 2 - 2 - - 33
Stellaria graminea - - - - - 1 17 17
Verbascum thapsus 17
Veronica officinalis - - - 1 - - 17 - - - - - - - - 1 2 - 1 - 50 - - - - - - -
Vicia silvatica 1 1 1 - 1 1 83
Viola mirabilis 1 2 1 1 1 - 83

" riviniana 2 1 1 - 1 1 83 1 - 1 - 1 1 67 1 - - 1 1 1 67 1 - 1 1 - - 50
Viscaria vulgaris 17

Deschampsia flexuosa 1 - 17 2 _ 1 - - _ 33
Festuca ovina 1 1 1 - - - 50 - - - - - - -
Melica nutans 4 2 5 2 1 1 100 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 - 83 1 1 1 1 - 1 83
Miliun effusum 1 1 - - 1 50
Poa nemoralis - - 1 1 - 3 30 1 - - 1 - 1 50 1 - 1 1 - 1 67 1 1 1 1 1 1 100
Roegneria canina - - - - - - - - 1 - - 1 - 33 - - - - - - - - - - - - - -

Carex digitata - - - - - 1 17 17 1 - 1 33

Aaplenium trichomanes - _ _ - _ 1 17 17
Dryopteris filix-mas 2 17
Polypodium vulgäre - - - - - 2 17 17
Pteridium aqulinum 1 1 2 3 2 - 83 - 2 - - 2 - 33 - - - - - - - - - - - - - -
Woodsia ilvensis - - - - - 1 17

BOTTENSKIKT • —

Brachythecium reflexum 1 17
" sp. 1 17

Dicranum scoparium 1 1 - 1 2 67
Hypnum cupressiforme - 1 17
Paraleucobryum sp. 1 17
Pleurozium schreberi 1 3 - - - 33
Tortula ruralis 1 17

Lövfbrna 5 5 5 5 5 5 100 5 3 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 100
Sten e0 undersökt 2 3 3 4 2 2 100 2 2 3 2 5 5 100 4 4 4 1 4 5 100

ÖVRIGA ARTER INOM 
PROVRUTORNA

Hieracium pilosella 
Lathyrus pratensia 
Rubus ideus

Campanula rotundifolia 
Galeopsis specioaa 
Öeranium silvatioua 
Polygonatua odoratun

Vacoinua vitis- 
idaae
Hieracium uabellatum 
Geranium robertianum 
Ramischia secunda 
Turritis glabra 
Polypodiua Tulgare 
Woodsia ilvensis

Juniperus comaunis 
Baleopsis bifida 
Veronica officinalis

Doainerande lutning 
inon provrutorna
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Längre åt öst blir bergroten bättre avgränsad och mera synlig, då ras
marken nedanför salenar högre växter. Vegetationen vid bergroten bildar 
ett ca 5 - 10 m brett bälte med en sammansättning liknande den i prov
yta L.

Granen blir nu talrikare ju längre mot öst man kommer. Dessa granar är 
kvistiga med långa nedre grenar, som breder ut sig över stenarna i ras
marken nedanför. Ett område som på detta sätt täcktes av grenar från ett 
exemplar uppmättes till 10 :c 5 m. Denna tendens till klonbildning synes 
vara tämligen allmän. Andra träd-rter i denna del av bergroten är få, 
och de som finns är vårtbjörkar,men någon enstaka lönn når ibland upp 
i trädhöjd. Övriga buskar är hassel, Lonicera, Ribes alpinum och på tor- 
tare partier Rosa dumalis. Fältskiktet domineras här, liksom i B av hyll- 
växter som Fragaria vesca, Polygonatum odoratum och Lathyrus pratensis. 
Enstaka exemplar av Saturpja acinos, Vcrbascum thapsus och Turritis 
glabra finns också. På torrare lokaler och i klippskrevor kan man dess
utom finna Festuca ovina, medan lundgräsen, som finns i området kring 
K, saknas.

Bottenskiktet är liksom i B artfattigt och består närmast klippväggen 
av lövförna, medan sten och block tar överhand ju längre ned i rasbran
ten man kommer.

Vegetationen i den östra delen av bergroten karaktäriseras av stort 
graninslag, få buskar och av örter, som är vanliga i granskog. Med andra 
ord, sydbrantens speciella vegetation övergår i granskogsvegetation.
Evar bland sj'dbrantens spéciella växter är dock i buskskiktet hassel 
och bland örterna Polygons tina odoratum. Växter som hör hemma i gransko-, 
gen i öst, men som även finns i sydbranten är lingon, gullris (Solidago 
virgaurea), skogsviol (Viola riviniana) och mjölkört (Chamaonerion an- 
gustifolium). På blockig mark kan man dessutom finna Geranium robertia- 
nura. I bottenskiktet märker man de typiska skogsmossorna kvastmossa 
(Dicranum seoparium) och väggmossa (Pleuroziun schreberi).

III Rasbranten.
Med den del av rasbranten som beskrivs i detta avsnitt menas det om
råde, som ligger nedanför Omnebergets sydsida, således ej fortsättningen 
av rasmarken åt väst. Rasbranten är mellan 75-100 m bred och löper nedan
för bergroten, ungefär parallellt med denna.



Rasbrantens stora inslag av sten och block gör att vegetationen får en 
mycket speciell sammansättning. En del områden har en väl koloniserad 
rasmark. Andra områden saknar nästan helt högre växter och är endast 
bevuxna med mossor och lavar, beroende på att ras från hammaren hind
rar do högre växternas kolonisation. Ett exempel på ett sådant område 
är den tidigare omtalade raskäglan nedanför provyta L. Endast på de 
nedre, största blocken, som skuggas av lövskogen "bortom11 rasmarken, 
kan man finna små rönnar och en del ormbunkar son Polypodium vulgäre och 
food,_sia_ ilvensis.

I don östra delen av rasmarken, som är koloniserad men relativt art
fattig, märks bland träd och buskar asp, gran och björk och bland örter
na Geranium robertianum, Solidago virgauroa samt fibblor tillhörande 
släktet Hieracium. Dessutom finns, nära bergroten, den onda funna loka
len för skogsnarv (lioehringia trinervia).

Rasmarken ovanför Sjödins gård uppvisar ej den artfattigdom, som är 
kännetecknande för stora delar av den övriga rasmarken. Här finns näm
ligen väl utbildade träd-, busk- och fältskikt, vilket bl.a. beror på 
att ras från ovanliggande delen av hammaren är sällsynt. Trädskiktet do
mineras av asp och i de nedre delarna av gråal. Enstaka björkar och gra
nar finns också. Bland buskarna märker man lönn, hägg, rönn coh hassel, 
som här oj är så bunden till bergrot och hammare.

Fältskiktet domineras av Actaea spicata, Convallariq majalis och Viola 
mirabilis. Den senare uppvisar en stor rikedom. Många lundgräs före
kommer, såsom Milium effusum, Roegneria canina och Poa nemoralis. 
Bottenskiktet har genom det välutvecklade trädskilctet ett stort inslag 
av lövförna, som gör att jordmånsbildningen är god.

Mellan rasmarken och ängsmarken nedanför finns ett ca 10-15 m brett 
bälte, vars vegetation har drag av både vegetationen i rasbranten och 
på ängen. Träd- och buskskiktet domineras av gråal och asp tillsammans 
med lönn och på några ställen hassel. Ängsväxter är brunört (Prunella 
vulgaris), vitnåra (Galium boreale) och hundäxing (pactylis glomerata). 
Filipendula ulmaria och Rubus ilaous är här vanliga.

Även mellan rasmarken och den igenvuxna är^gsmarken finns en liknande 
övergångszon, se provyta S sid. 62 . Träd- och buskskiktet är av samma 
sammansättning som tidigare, men med cn något större dominans av gråal.
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Vanliga örter är Actaea_ sjpicata, hundloka (Anthriscus silvestris),
Convallaria najalis, harsyra (Oxalis acetosella) och ekorrbär (llaiant- 
hcwum bifolium). Sparsamt finns norrlandsviolen (Viola montana).

Området av rasmarken son ligger mellan Sjödins gård och V. skogen är 
bredare och på de flesta ställen bevuxet av träd, buskar och örter.
Där rasmarken når ned till Orenesjön finns dock ett öppet parti nästan 
ä.nda upp till bergroten. Vegetationen är här av ungefär samma sammansätt
ning som de kala och fattiga delarna som beskrivits ovan. Björk och asp 
är dock vanligare. Nära stranden där marken ej är så blockrik kan man 
finna Filipendula ulnaria och frossört (Scutellaria galerieulata) på 
de fuktigare delarna och Campanula rotundifolia och Festuca ovina på de 
torrare.

Den övriga dolen av rasmarken, fram till V. skogen är bevuxen av ett 
stort antal örter, av vilka många endast finns på jord av mulltyp. Så
dana är brännässla (Urtica dioica) och humleblomster (Geun rivale).
I övrigt består trädskiktet av gråal och asp, av vilka den förra domi
nerar i de nedre delarna medan aspen är talrikast i de övre. Vanliga 
buskar är asp och lonicera. Den senare är flerstädes riklig. I fält
skiktet märker man bland risen främst lingon, men även blåbär finns.
Andra örter än de som nämndes tidigare är Actaea spicata, blåsippa, vit
sippa, skogsnava (Geranium silvatieum), Viola mirabilis och V. riviniana. 
Gräsen består av samma arter som finns ovanför Sjödins gård. Bottenskik
tet består liksom tidigare av sten och lövförna.

För att ge en samlad bild av de skillnader och likheter i vegetationen 
som finns mellan hyllor, bergrot och rasbrant hänvisas till tabellen på 
sid. 42 . Ur denna kan några för området typiska företeelser noteras.

Vanliga träd i hela sydbranten är asp, vårtbjörk och rönn, medan lönn 
endast finns som träd vid bergroten och på några ställen i nedre delen 
av rasnarken. Där finns även gråal och hägg, vilka båda saknas på hyllor
na, där gran och tall är vanliga. Graninslaget ökar i den östra delen av 
bergrot och rasmark.

Sådana buskar som lönn, hassel, asp, rönn och lonicera xylosteum är van
liga i hela sydbranten, medan en och Rosa dumalis främst växer på hyllor
na. Bergroten3 och rasmarkens fuktiga partier, speciellt de västra delar
na, är rikt på gråal.
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Några torrhetsgynnado växter, som Arctostaphylos uva-ursi, kattfot (An- 
tennaria dioica), Arabidopsis thaliana, Crepis tectorum och Turritis 
glabra är helt bundna till hyllornas torrare delar och saknas i berg- 
roten, eller finns endast i enstaka exemplar på torra lokaler längs 
denna.

En stor grupp örter finns dock på båda lokalerna, om man undantar de 
torrare delarna av hyllorna. Dit hör Polygonatum odoratum, Rubus idaeus, 
Viola riviniana och grässtjärnbloama (Stcllaria graminca).

En tredje grupp består av skugg- och fuktighetsälslcande örter, som till 
största delen hör hemma i fuktigare delar av borgroten, västra delen av 
rasbranten och i någon mån vid bergsegor, samt på en del områden av den 
nedersta hyllan. Actaea spicata, Anthriscus silvestris, Geranium silva- 
t_icum och Viola mirabilis är örter som endast finns vid bergroten och i 
västra delen av rasmarken, medan blåsippa, vitsippa och tevoronika (Ve- 
ronica chamaedrys) kan finnas i enstaka exemplar på den nedersta hyllan. 
Sådana örter som Filipendula ulmaria, Scutellaria galerieulata, Geum 
rivale, Urtica dioica och rödblära (itolandrium rubruri) finns endast på 
god mulljord i den västra delen av rasmarken.

Chasmofytfloran är, som sig bör, nästan helt koncentrerad till hyllor 
och klippvägg. Så gäller för t.ex. Gpilobium montanum, E. collinum och 
Rumex acetosella. Polypodium vulgäre och oodsia ilvensis finns dock på 
de större blocken i rasmarken.

Gräs vanliga på hyllor är rödven (Agrostis tenuis), Deschampsia flexuosa, 
Festuoa ovina, Helica nutans och Poa nemoralis. Sparsamt finns även IIar- 
dus strieta och Calamagrostis epigejos. Bergroton har en större övervikt 
av lundgräs som Milum effusum, Roegncria canina och i de nedre, västra 
delarna kommer även Dactylis glomerata och tuvtåtel (Deschampsia cacs- 
pitosa) in.

Ormbunkarna i svdbranten är dels chasmofyter och dels sådana som växer 
på mer skyddade lokaler. Till den första gruppen kan räknas Asplenium 
sejrtentrionale och A. trichomanes och till den andra gruppen Cyr.topte- 
ris fragiljs, Dryoptcris filix-mas, D. linnaeana och D. phegopteris. 
Ormbunkar på skuggiga, fuktiga lokaler i västra delen av bergrot och 
rasmark är Pteridium aquilinum och skogsbruken (Dryoptcris spinulosa).



Växternas fördelning i sydbranten

= riKlir eller dominerande
++ = vanlig 
- = sparsam 
! = få exemplar funna

ART

TRADSKIKT 
Acer platanoides 
Alnus incana 
Picia abies 
Pinus silye8tris 
Betala verrucosa 
Populus tremula 
Prunus padus 
Salix caprea 
Sorbus aucuparia

BUSKSKIKT 
Acer platanoides 
Alnus incana 
Betula verrucosa 
Corylus avellana 
Juniperus communis 
Lonicera xylosteum 
Picia abies 
Populus tremula 
Prunus padus 
Ribes alpinum 
Rosa dumalis 
Salix aurita 
Sorbus aucuparia

FÄLTSKIKT
Arctostaphylos uva-ursi 
Calluna vulgaris 
Vaccinum myrtillus 

D vitis-ideae

Actea spicata 
Anemone hepatica 

11 nemorosa 
Antennaria dioica 
Anthriscus silvegtris 
Arabidopsis thaliana 
Campanula persicifolia 

" rotundifolia
Convallaria majalis 
Chamaenerion angustifelium 
Crepis tectorum 
Spilobium eollinum 

* montanum
Epipactis helleborine 
Erigeron acre 
Filago arvensis

HTLLOR BERGROT RASMARK
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AST HTLLOR BERGROT RASMÅRK

Filipendula ulmaria 4 4-

Fragaria vesca 4-4- 4-

Galium verum i

" boreale 4-

Galeopsis bifida 4-

" speciosa 4-

Geranium robertianum + 4-

■ silvaticum 4- 4-

Geum rivale 4-

Hieracium dubium ++
" silvaticum + 4-
" pilosella ++ 4-

" umbellatum 4-4-
" vulgare + 4- 4-

Hypericum maculatum ++ 4- 4-

" perforatum 4-4-
Hypocheris maculata + 4- 4-

Lactuca muralis 4-

Lathyrus pratensis + I 4-

" silvestris +
Linnea borealis + 4-

Maianthemum bifolium 4-4-

Melampyrum pratense 4-

Melandrium rubrum 4-4-

Myosotis stricta +

Oxalis acetocella * — 4-4-

Paris quadrifolia 4-

Pimpinella saxifraga C4-

Polygonatum odoratum ++ 4- 4

Polygonum dumentorum ♦+ 4- 4-

Potentilla argentea
II

++

Raaischia secunda +
Rubus ideus 4-4- 4-4-

" saxatilis ■f 4-4-

Rumex acetocella ++
Satureja acinos ++ 1

Scutellaria galericulata 4-

Sedum acre 4-4-4- 1•
" anmuum + t•

Solidago virgaurea 4-4- 4-4- 4-

Scrophularia nodosa 4-

Spergula vernalis 4-

Stachys silvatica »

Stsllaria neaorum 4-4-

" graminea 4-4- 4-4-

Trientalis europea 4*

Turritis glabra 4-4-

Urtica dioiea 4-

Valeriana saabucifolia 4-

Verbascua thapsus 4- 1•
Veronica chamaedrys 1• 4-4-

“ officinalis 4-4- 4-

Vicia sepium 4-

" silvatica 4-

Viola montana 4- 4-

" mirabilis 4-M- 4-4-

" riviniana ♦4 +4- 4-4»

" tricolor 4-4-

Viscaria vulgaris 4-4- 1•
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ART HYLLOR BERGROT RASMARK

Agrostis tenuis ++ + +
Calamagrostis purpurea +

M epigeios +
Deschampsia caespitosa ++

" flexuosa ++ + +
Dactylis glomerata +
Festuca ovina +++ ♦ +
Melica nutans ++ ++ ♦+
Milium effusum + +
Nardus stricta i•
Poa nemoralis +++ ++ ++
" pratensis t

Roegneria canina + +

Carei digitata ++ + +
" pairaei +

fcuzula multiflora i•

Asplenium septentrionale ++
" trichomanes ++ i
" septentrionale x i

A.trichomanes
Athyrium felix-femina i• +
Cystoptheris fragilis ++
Dryopteris felix-mas + + +

" linneana + + +
" phegoptheris +
* spinulosa +

Polypodium yulgare +++ +♦ ++
Pteridium aqulinium + + +
Woodsia ilvensis ++ i•

Equisetum pratense ++
" silvaticum ++



IY_ _Vä_str_a_ _skogen.
Med delområdet V. skogen avses Omnebergets västra sluttning. Områdcs- 
avgränsningan framgår bäst av kartan över områdesindelningen på sid. 25 . 
Bergroten utgör den övre, östra gränsen, medan den västra gränsen går 
vid den lilla bäcken, son rinner ned till 0>onesjön.

Jämte sydbranten är V, skogen det mest noggrant undersökta området, 
främst på grund av att sydbrantens bergrot och rasraark här finner sin 
fortsättning. Hasmarken är emellertid helt igenvuxen i hela delområdet.
I dalens lägsta delar, där bäcken rinner, är marken relativt plan och 
hyser en mycket yppig vegetation.

För att undersöka detta område utlades 9 st 10 x 10 meters provytor. En 
provyta (i) lades på plan mark nära Lanäsviken. Längs bäcken lades 2 st 
provvtor (H och c), 150 resp. 300 m upp i dalen. Vegetationen i den 
igenvuxna rasmarken undersöktes genom att tre provytor (0, G och D) 
lades mitt i rasmarken på ungefär samma höjdnivå, ca 100 m upp mot ber
get från do nedre provytorna. Ytterligaro oa 50 meter upp utplacerades 
slutligen 3 st provytor längs bergroten (P, F och E). Provytomas läge 
framgår även r.v kartan på sid. 25 .

Undersökningen av vegetationen vid bäcken gav med hjälp av provytorna 
C och H följande resultat. Trädskiktet domineras av ca 10 m hög gråal 
och längre ned mot Omnosjön kommer även hägg och björk in. Längs stigen 
mot skogsbilvägen finns vid bäckens övre del ett tätt bestånd av läg- 
vuxen gran.

Buskskiktet längs bäcken är väl utvecklat, varför området delvis är 
mycket svårframkomligt. Dominerande arter är gråal, hägg och rönn. Fält
skiktet domineras helt av de stora örterna älggräs (Filipendula ulmaria) 
och skogsnäva (Geranium silvaticum). Under dessa örter och speciellt 
där de ej växer sä tätt, kan man finna blåsippa, vitsippa, liljekonvalj, 
ekorrbär (Maianthemum bifolium), harsyra (Oxalis acetosclla) och skogs- 
kovall (Melampyrun silvaticum). Speciellt de tro första arterna indike- 
rar en näringsrik jord. Nära bäcken finns många mycket fuktighotskrävan- 
de växter som kabbleka (Caltha palustris), kärrfibbla (Crcpis paludosa), 
ormbär (Paris quadrifolia), vänderot (Valeriana sambucifolia), kärrviol 
(Viola palustris) och skuggviol (Viola selkirkii). Även åkerfräken (Equi-
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sctum arvense), ängsfruken (B. pratcnse) och skogsfraken (E. silvaticum) 
växer nära bäcken liksom ormbunkarna majbruken (Athvrium filix-fomina), 
ekbräken (Bryjpteris linnacana) och hultbraken (p_._.phe^oj)teri_s). På några 
ställen längs backen finns även strutbräken (llatteuccia struthiopteris) 
och torta (Lactuca _alpina). Bcrtan finns också på en del andra fuktiga 
och skuggiga lokaler upp mot bergssidan. Gräsen vid backen är få både 
till artantalet och mängden. Do vanligaste är bergslok (Melica nutans) 
och hässlcbrodd (Milium effusum). Skogssäv (Sclrpus silvatieus) gör med 
sina stora, breda blad ett mäktigt intryck där den växer nära bäckfåran.

Bottenskiktet består till största dolon av forna och till mindre del 
av mossor. De som finns är dock mycket näringskrävando och tillhör så
dana släkten som Mnium, Clitnacium och Rhodobryum.

Området där bäcken rinner ut i Omnesjön är plant och bevuxet med tät 
gråalskog, varför området gick under arbetsnamnet "Alskogen". Provyta 
I lades på representativ plats inom detta område. Större delen av "Al
skogen" är dikad och har tidigare varit ängsmark. Inblandat med gråalen 
finns enstaka björkar och häggar och i buskskiktet rönnar.

Fältskiktet domineras här, liksom vid bäcken av ett kraftigt bostånd 
av Filipcndula ulmarta och Geranium sivatieum. Bquisetum pratense och 
B. silvatieum är också delvis mycket dominanta. En dol örter, såsom 
frossört (Scutel^lp.ria__g_e\ericula_ta) och brännässla (Urtica dioica) 
finns huvudsakligen i detta område. Speciellt näringskrävando är bränn
nässlan, rom helst växer på mv.Xljcrd. A -ära örter man kan finna är 
Crepis paludosa, vattenmåra (Galium palustit ), stormåra (G. mollugo) 
fyrkantig johannonört (Hypericum maculatrm), smörblomma (Ranunculus ao- 
ris) och maj smörblomma (R_. auricomus) • Viola palustris och skuggvio- 
len (V.opipsila) är två fuktighetskrävande artor som finns här.

Bottenskiktet i "Älskogen" bostår, liksom i övriga delar av området vid 
bäcken, till största d^len av lövförna. De mossor som finns är av samma 
släkten som de vid bäcken.

Rasbranten undersöktes med hjälp av provytoma D, G och 0. Ourådet 
skiljer sig på flera sätt från området vid bäcken.

Det dominerande trädslaget är här ej gråal utan asp, vilken når en an
senlig höjd. På sauna nivå som provytorna D, G och 0 ligger är lönnen 
som 3törst och kraftigast. Då man kommer närmare upp mot bergroten blir 
granen det vanligaste trädslaget. Den finns nämligen i ett 20-25 m brott
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bälte* strax nedom bergroten. Inblandat mod asp och lönn finns sälgar 
och långa, smäckra rönnar. Sälgen har ett mycket speciellt växtsätt, då 
trädet grenar sig ända nere vid basen och på så sätt kan on indevid ha 
ända upp till 10 stammar. Så är jfallct i provyta D.

Längre ned mot Omnesjön, just i gränsen till ’’Älskogen", finns ett stort 
bestånd av hägg, vilket var helt avlövat av häggspinnmalen. Hela träd 
var inspunna av larverna och träden gjorde, särskilt i regnväder in
tryck av att vara döda. Hot slutet av undersökningsperioden började 
dock nya blad bildas.

Buskskiktct i rasmarken består av sanma arter son de i trädskiktet, men 
dessutom tillkommer hägg, Lonicera xylosteun och Ribcs alpinum. Häggcn 
är ofta krypande med avbrutna grenar på grund av snöbrott. Vid provyta
0 finns hassel, som här går en bit ned i sluttningen från bergroten.
Dessa hasslar är de bäst utvecklade i hela området och når en höjd strax 
över 5 m. Man kan således räkna dera till trädskiktet.

Fältskiktet är i denna lundvegetation rikt utvecklat och artantalet är 
ca 40. Karaktärsväxter i området är de krävande arterna trolldruva 
(Actaea sjpicata.), blåsippa, liljekonvalj, Geranium silvatieum och under- 
viol (Viola mirabilis). Dessa växter är ofta så vanliga inön provytorna 
att frekvensen 100 cj är sällsynt. De mer fuktighetskrävande arterna, 
som fanns vid bäcken finns här sparsant eller saknas. En del ovanliga 
arter finns, såsom blåsuga (Ajuga pyramidalis), björnloka (Heracleum sp.) 
och vårärt (Lathyrus vernus). Av dc två förstnämnda hittades endast 
några få exemplar. Gräsen i området är högvuxna lundgräs, som Milium 
effusum, Poa nomoralis och Roegneria canina. Pteridium aquilinua är den 
dominerande ormbunken och når där stigen genom V. skogen korsar en 
kraftledning nära manshöjd,.

Bottenskiktet är artfattigt och består most av forna och mycket sten.

Området vid bergroten skiljer sig vegetationsmässigt ej så markant från 
rnsmarken. Det som kanske ar den största skillnaden är att lönn i träd- 
skiktet saknas helt (se B och P), och där den finns vid bergroten är den
1 form av små buskar. Granbältet börjar ca 5 m nedanför bergroten och gör 
att dc nedre delarna av provytorna innehåller fä arter. Do3sa är sådana 
som ofta växer tillsammans ned gran, som lingon, Oxalls acetosella, 
Solidago virgaurea och Pe3champsia flexuosa.
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Dg västligast belägna hasslarna finns i trakten av provyta F och blir 
sodan allt vanligare ju närvaro sydbranten nan kommer. Även Rosa duma- 
lis har samma utbredningstendens son hasseln, men verkar vara mer bunden 
till sydbranten.

Fältskiktet uppvisar en blandning av sådana värter som finns vid berg- 
rot och hyllor och sådana so i finns längre ned i V. skogen. Dock över
väger lundväxterna. Närvaron av gran i nedre delen av bergroton gör att 
mossorna i bottenskiktet till stor del är sådana son växer i granskog.
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TRADSKIKT

Täokn.£ Antal Antal 
levande döda

Tacka. j6 Antal Antal 
levande döda

Täckn.# Antal Antal 
Levande döda

Acer platanoides - - - - - - 20 3 -
Alnus incana 80 14 - 60 21 3 - - -
Betala sp. - - - 25 3 - - - -
Populus treaula - - - - - - 45 7 1
Plcia abies 5 2 - - - - - - -
Prunus padus - - - 10 5 - - - -
Salix caprea - - - - tm - - - 1
Sorbus acuparia - - - - - 15 1 1

BBSKSKIKT

Acer platanoides - - - - as» - 1 2 -
Alnus incana 5 3 5 1 2 3 - - -
Betula pubescens 10 6 - - - - - - -
Corylus avellana - - - - - - 25 3 -
Juniperus communis 1 2 - - - - - - 1
Lonicera xylosteua - - - 1 1 - 1 5 -
Picia abies 2 3 - 1 2 - - - -
Populus tremula - - - - - - 2 9 -
Prunus padus 3 3 - 10 12 3 3 7 4
Ribes alpinum - - - - - - 1 4 -
Salix caprea - - - - - - 1 1 -

" phyllicifolia 1 1 - - - - - - -
Sorbus acuparia 10 15 - 5 10

Småruta nr 1 2 3 4 5 6 f 1 2 3 4 5 f 1 2 3 4 5 6 f

FÄLTSKIKT

Acer platanoides 1 - 1 1 1 1 83
Alnus incana 2 2 - - - 1 50 1 - - - 1 60 - - - - - - -
Lonicera xyloateum 1 - 17
Populus treaula 1 - 3 1 2 1 83
Prunus padus 2 - - - - 2 33 1 - - - - 20 - - - - - - -
Ribes alpinum 3 17
Sorbus aucuparia 1 - 1 33 1 - 1 “ 40 “ - - -

Anemone hepatica _ _ _ .. 1 - 17 •e 1 1 1 - 60 2 2 1 1 2 2 100
" nemorosa - 2 3 1 2 1 83 1 1 2 - - 60 - - 1 - 1 1 50

Anthriscus silvestris - 2 1 2 2 1 83 1 - - - 2 40 1 2 - 1 1 2 83
Caltha palustris 1 17
Campanula persicifolia 1 - 1 1 50

" rotundifolia - - - - 1 - 17 - - - - - - - - - - - - -
Convallaria majalis - — 1 - - - 17 - - 2 1 1 60 3 3 2 3 1 2 100
Crepis palludosa 2 - - - - 2 33 - - 1 - - 20 - - - - - - -
Filipendula ulmaria 5 3 3 4 2 5 100 5 5 5 4 3 100 - - - - - - -
Fragaria vesca - - - - 1 - 17 - - - - - - - 1 - - 1 1 50
Galium boreale 1 1 - - 1 50
Geranium silvatieum - 1 2 i 2 i 83 1 1 2 1 1 100 1 1 1 1 1 - 83
Hypericum maculatum - - 2 - 2 - 33 - - - - - - 1 1 - - 1 1 67

" perforatum 1 20 - - - - - - -
Maianthemum bifolium - 1 2 - - - 33 1 - - - - 20 - - - - - - -
Helampyrum silvatieum - - 1 - - - 17 - - - - - - 1 2 - 1 - 1 67
Melandriun rubrum - 1 - - 1 - 33 - - - - - - 1 - - - 1 - 33
Oxalis acetocella 1 - - - - - 17 2 1 2 1 1 100 i 1 - 1 1 1 83
Paris quadrifolia - 1 - i - - 33 1 - 2 1 2 80 1 - - - - - 17
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Småruta nr

FÄLTSKIKT (forts)

Polygonatum odoratua 
Ranunculus auricomus 

" repens
Prunella vulgaris 
Rubus ideus 

" saxatilis 
Stachys silvatica 
Stellaria graminea 

" nemorUB
Trientalis europea 
Valeriana sambucifolia 
Veronika chaaaedrys 

" officinalis 
Vicia sepium 
Viola oirabilis 

" palustris 
" riviniana 
" selkirkii

Agrostis tenuis 
Dactylis glomerata 
Deschampsia caespitosa 

n flexuosa
Helica nutans 
Milium effusum 
Poa nemoralis 
Roegneria canina

Equisetum arvense 
■ pratense
" silvaticuB

Athyrium felix-femina 
Dryoptheris felix-mas 

" linneana
” phegoptheris

Pteridium aquilinum

BOTTENSKIKT

Brachythecium sp. 
Climaciua dendroides 
Mnium affine 

" undulatUB 
Rhodobryua roseum 
Lövförna 
Sten

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

1 . 1 33

1 1 — - - - 33 - - - - - - - 1 - 1 - - 33
- - - - - 1 17

_ - i - - 17 - - - - - - - - - - - -
2 2 2 2 - 67 - - 1 - 2 40 2 - - 2 1 3 67

_ _ _ — - - - - 1 20 - 2 2 - - - 33
_ 2 _ 17 2 1 2 3 1 100 2 1 - - 1 1 67

17

1 _ 1 - - - 33 1 1 1 2 - 80 - - - - — - -
1 1 - 40 - — - - - -

1 _ • - 1 1 50
1 ■* 1 2 - 50

1 - - 17
. n _ _ «»_ _ - - - 1 - 20 - 1 - - - - 17
_ _ _ - _ - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 50

_ _ — - 1 17
1 1 2 1 1 - 83 - - 1 - - 20 1 1 1 1 1 i 100

- - 2 1 1 - 50

1 1 rm 33 _ _ 1 _ _ 20 - - - - - - -
_ - • - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 33

2 —
_ 1
- - - 1 -- 17 - 2 1 1 60 2 1 2 1 1 2 100
_ 1 - 17 1 1 1 - 80 - - - - —

- 2 1 1 50
1 2 - 2 1 1 83

_ 1 2 33
2 - - - 1 - 33 - - 1 1 1 éo - - - - - -

- 2 3 - 1 - 50 “ “ “ - “ • * “

1 . —, _ 17 _ 1 - 2 - 40 - - - - - - -
1 - - 17 - - - - - - - - - - 1 - 17

- - - - - - - - 2 - 20 - - - - -

2 1 - - 33 - - - - - - - - - - “ -
3 1 33

1 i 33 1 1 40 .

1
1 - - - - 1 33
«. — - - - 2 17 —

1 20 - - - - - - -

5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 100
__ - - - - 2 - 20 - - - 1 3 4 50

ÖVRIGA ARTER INOM PROVRUTORNA
Lonicera xylosteum 
Juniperus communis 
Vaccinium myrtillus 
Genm rivale 
EquisetnB palustre

Dryoptheris phegopteris Actea spicata
Salix phyllicifolia Dgschampsia caespitosa

" flexuosa
Valeriana sambucifolia

Dominerande lutning 
inom provytan
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TRÄBSKIKT

Täckn.SÉ Antal Antal 
levande döda

Täckn.$ Antal Antal 
levande döda

Täckn .56 Antal Antal
levade döda

Acer platanoldes 10 1 - 10 2 1 - - -
Alnus incana - - - 1 1 - 75 30 -
Picla abies 5 1 - 10 1 - - - -

Populus tremula 30 5 - 35 17 - - - -

Prunua padua - - - 10 1 - - - -

Salix caprea 20 10 - - - m - - -
Sorbus aucuparia 10 5 5 5 - — — -

BCSKSKIKT

Acer platanoldes 5 7 3 10 é - - - -

Alnus incana - - - 1 1 - 20 40 10
Betula sp. - - - - - - 2 6 -
Lonicera xylosteum 2 3 - - - - - - -
Picia abies 2 2 - - - an - - -
Populus tremula 1 1 - 1 3 5 - - -

Prunus padus 1 3 - 2 3 1 - - -

Ribes alpinum - - - 1 2 - - - -

Salix caprea - - - - - - 5 11 4
" sp. - - - - - - 3 10 6

Sorbus aucuparia 5 8 -
10 10 2 - - -

Småruta nr 1 2 3 4 5 é f 1 2 3 4 5 é f 1 2 3 4 5 f

FÄLTSKIKT

Acer platanoides — — • - 2 1 33 • 1 2 - - 3 50 - - - a. - an

Alnus incana 1 1 1 2 2 100

Lonicera xylosteum - - 2 2 1 - 50 2 17
Populus tremula 2 - 2 1 - - 50 - 2 - - 2 2 50 - - - - - -

Prunus padus - 1 1 - - - 33 - - - 3 - - 17 - - 1 1 1 éo
Ribes alpinum 2 1 - 1 - - 33 - - - - - -

Sorbus aucuparia 2 - - 1 - 33 - 1 *• - 17 - 1 1 1
- 60

Actea spicata - 3 ♦ - 1 1 67 - 2 - 2 - - 33 - • - . - a.

Alchemilla vulgaris 1 2 1 1 - 80

Anemone hepatica 1 1 2 1 1 2 100 2 1 1 2 1 2 100 - - - - - -
■ nemorosa - - - - - - - - - - - 1 - 17 - - 2 1 - 40

Antbriscus silvestris - - - - - 1 17 1 1 1 1 1 - 83 - 1 - - 2 40
Campanula persicifolia - - - — - - - - 1 1 - - - 33 - - - - - -

■ rotundifolia 17
Convallaria maj al i a - 2 2 1 2 2 83 3 5 2 1 3 3 100 - - - - - -
Crepis paludosa — 2 2 - - an 40
Filipendula ulmaria — - 3 2 1 - 4 80

Fragaria vesca - 1 1 1 2 1 83 1 1 1 - - 1 67 - - - - - -
Galium mollugo 20

■ palustre 1 1 - - 40
Geranium silvaticum - - - an 1 1 33 1 2 2 1 2 1 100 1 2 - 1 1 80
Geun rivals 20
Hypericum maculatua 1 17 1 1 - 1 - 60

■ perforatum 1 1 1 - 4 67 - - an ne - -
Lathyrus vernus am 1 1 an - - 33 - an 2 - - - 17 - - - - an aa

Haianthemum bi folium 1 1 1 50 - - - - - na

Melampyrum silvaticum • - en 1 - - 17 1 1 1 2 1 1 100 - - aa na - -
Helandrium rubran 1 2 • 33 an . . . - an

Oxalis acetosella 1 2 1 1 1 2 100 - c* a» - aa -

Paris quadrifolia - - 1 - 1 1 50 - - an - 1 1 33 - - - - • -
Pelygomatua oderatum - - - - 3 - 17 «n na am «• - - - - - na na an na
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Jaåruta nr
FÄLTSKIKT (fort3)

1 2 3 A 5 6 f 1 2 3 4 5 6 f 1 2 3 4 5 f

Potentilla errecta 20
Ranunculus acris 4 - - - - 20

" auricomus 1 2 1 2 1 400
Rubus ideus 17 2 - - - 2 40

" saxatilis - - - - - - - 2 1 3 - - 1 67 - - - - - -
Ruaex acetosa 1 1 1 1 80
Scutellaria galericulata 1 2 1 60

Solidago virgaurea - - - - 2 2 33 “
Stachys silvatica - - - - - - - - - 3 - 17 - - - * -
Stellaria graainea - - - - - - - - 1 - —* - 17 - - — “

" nenorum - - - - - - - - 2 - 17 - - “ - - *
Trientalis europea 2 1 33 - - 1 20
Valeriana saabucifolia - — 2 20
?eronica chamaedrys - - - - - 2 17 - - 1 - 1 1 33 - “ “
Vicia sepiua - - - 1 1 2 50 - - - - “ - - 1 1 - - - 40
Viola epipsila 20

" airabilis - 1 1 1 2 2 83 1 1 - 2 1 2 83 - - - - -
" palustris - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 60

n riviniana 1 - - - - 2 33 1 1 1 1 1 1 100 - - * — —

Agrostis tennis 1 - 1 - - - 33 1 1 - - - 1 50 - - - - - -
Deschampsia caespitmsa 1 1 40

■ flexuosa - - - - - 2 17 2 - 1 - - 1 50 - - - - -
Melica nutans - 1 1 2 1 2 83 - 1 1 - 1 1 67 - - - - - -
Milium effusun 1 - - - - 1 33 1 - - - 1 - 33 - - - - - —
Poa nemoralis - - - 1 1 T 50 - - 1 1 1 - 50 - - - - - -
Roegneria canina 1 1 - - 1 50 - 1 17 • “

Carex digitata - — — - 1 - 17 - - - - - - - - - - - - -
" pallescens 2 2 3 3 80

Equisetum pratense — 1 1 - 1 - 60

■ silvaticum 1 1 “ 1 1 80

^ropteris filix-mas 2 3 2 2 4 1 100 - - - 3 - 3 33 - - - - - -
Pteridium aqulinum - - 2 3 - 33 2 - 17 — “

BOTTENSKIKT

Brachythecium reflexum • - - - - - - 1 - - - - - 17 - - - - — -
ClimaciUB dendroides 1 2 1 1 - 80

Dicranum scoparium 1 1 - - - - 33 1 - 1 - - 33 - - - - -
Hylocomium splendens 1
Mnium affine - - - - - - - - 1 - - - 17 - - - - 1 20

" cuspidatum - 1 1 - - - 33 1 - - 1 - 33 - - - -
" undulatum 1 20

tövförna 5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 100
Sten 5 3 3 5 - 1 83 - - 1 2 1 3 67 - - - - - -

ÖVRIGA ARTER INOM 
PROVROTORNA

Campanula persioifolia 
Hieracium silvaticum 
Rubus ideus 
Stellaria graminea 
Polypodiun vulgäre

Ajuga pyramidalis 
Polygonatum odoratua 
Solidago virgaurea

Acer platanoides (planta) 
Chamanerion angustifolium 
Angelica silvestris 
Mentha arvenaia 
Taraxacum vulgäre 
Hrti ca dioica

Dominerande lutning 
inoa provytorna
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Täckn.$ Antal Antal Tackn Antal Antal Täckn.$ Antal Antal
levande döda levande döda levande döda

TRADSKIKT

Acer platanoideE - - _ - - 6 1
Betula verrucosa 15 4 - 20 6 2 - - -
Picia abies 30 4 - 15 4 - - - -
Populus tremula 50 11 - 20 3 2 65 6 -
Saliz caprea - - - 10 3 3 3 1 -
Sorbus acuparia 10 6 - 1 1 - - - -

BUSKSKIKT

Acer platanoides 1 1 - 2 1 10 3 1
Betula verrucosa 1 2 1 2 3 1 - - -
Corylua avellana - - - 2 1 - 8 3 -
Juniperus communis - - - 3 5 - - - -
Lonicera zylosteum 1 1 - 1 2 - 1 5 -
Picia abies 5 4 - 2 2 - 1 2 -
Populus tremula - - - 1 4 - - - -
Ribes alpinum 1 1 - 2 2 - 1 1 -
Rosa dumalis - - - - - - 1 1 -
Salix caprea - - - 3 1 - - - -
Sorbus acuparia 4 10 5 2 6 - 30 14 -

Småruta nr 1 2 3 4 5 6 f 1 2 3 4 5 f 1 2 3 4 5 6 f
FÄLTSKIKT

Acer platanoides — - — _ 1 _ 1 _ 40 • _ _ _ 1 2 33
Lonicera zylosteum - 4 2 - - - 33 - 1 - - - 20 1 2 1 1 - - 67
Prunus padus - 1 17
Populus tremula 1 - - - - - 17 - - 1 - - 20 1 2 - - - 33
Ribes alpinum - - 1 - - 17 2 - - - - 20 - - - - - - -
Vaccinum vitis-ideae 1 - - - 1 - 33 1 2 1 1 1 100 - - - - - -

Actea spicata — 1 - 4 3 3 67 _ - - - _ 3 - - _ - - 17
Anemone hepatica 1 1 2 1 2 1 100 1 1 1 2 80 1 1 1 1 1 1 100

Anthriscus silvestris - 1 17

Campanula persicifolia - - 1 - - - 17 - 1 - - 1 40 1 1 - 1 - - 50

Convallaria majalis 4 2 2 - 2 - 67 2 2 4 2 3 100 2 5 1 - 5 - 67
Chamenerion angustifolium - - - - - - - - - - 1 - 20 - - - - - - -
Fragaria vesca 1 2 1 - - - 50 1 1 - - 1 60 - 1 1 1 - - 5C
Geranium silvaticum 2 - - 1 1 - 50 - - - 2 1 40 1 2 3 1 1 2 100
Hieracium silvaticum - 1 - - - - 17 _ - - - - - - - - - - - -
Lathyrus vernus - - - - 1 1 33
Melandrium rubrum - - - - - - - 1 - - - 1 40 - - - - - - -
Ozalis acetocella - - - - 1 - 17 _ - - - - - - - - - - - -
Paris quadrifolia - - 2 - - - 17 - - - - - - - - - - - - -
Polygonatum odoratum - 1 1 — - - 33 - - - - - - - - - - - - -
Rubus ideus 1 - 2 - - - 33 - - - - - - - - - - - -

" saxatilis - - - - - - - - - - 2 - 20 - - - - - - -
Solidago virgaurea 1 - 2 1 - - 50 1 2 - - 1 60 - - 1 1 - 1 30

Stellaria graminea 1 1 - - 1 50

Veronica cbamaedrys 1 1 - - - - 33 - - - - - - 1 - — - - 17

Vicia sepium - - 1 - 1 - 33 - - — - 1 20 - - - 1 - - 17

Viola mirabilis - - 2 - - 1 33 - 1 - 1 - 40 1 2 1 1 1 1 100
" riviniana 1 1 1 - 1 1 83 1 1 1 1 1 100 - - 1 1 1 1 67
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Gmåruta nr
FÄLTSKIKT (forts)

1 2 3 4 5 D f 1 2 3 4 5 f 1 2 3 4 5 6 f

Deschaapsia flexuosa 1 2 - - 40 - - - - - - -

Melica nutans 1 1 1 - 1 - 67 1 1 1 1 1 100 1 1 1 i 1 1 100
Hiliua effusua - - - - 1 - 17 - - - - - - - - - - - - -
Poa neaoralis 1 1 - - - - 33 - 1 - - 1 40 1 1 1 - 1 1 83
Roegneria canina 1 1 - “ - 33

Carex digitata - 2 - - - t 33 - 1 - - - 20 - - - - - - -

Dryoptsris filix-aas - - 2 - - 3 33 - 2 - - 2 40 - - - i - - 17
" linneana - - - - 2 1 33

Polypodium vulgäre - - - - - - - - - - 1 - 20 - - - - - - -
Pteridiua aqulinua - - 1 3 1 - 50

BOTTENSKIKT

Brachytheciua sp. 17
Barbilophoiia sp. - 1 - - - - 17 T
UicranuB scoparium - 1 17
HylocomiuB splendens - 1 - - - - 17 -
Hypnum cupressiforae i 1 - 50

" sp. i 17
Lapidozia reptans 17
Ptilidium ciliare 1 - 17 “ - - - - - - - - “

Lövforna 5 5 3 5 5 5 100 5 5 5 5 5 100 5 5 5 5 5 5 100
Sten 2 3 3 2 - l _87 3 3 2 4 1 100 3 3 4 4 2 2 100

ÖVRIGA ARTER INOM PROVRUTORNA

Samischia secunda Lathyrus pratensis 
Deschaapsia caespitosa 
Pteridium aqulinum

Salix caprea 
Geraniun robertianua 
Vieia silvatiea

Dominerande lutning 
inom provytan



Hasseln och lönn i Omneb-erget.

Hasseln har som bekant sin U-gräns i Ångermanland. Detta framgår av kar
tan på sidan 58 , hän t ad ur ov. Bot. TicTskr.. Pilen pekar på Omnebergct, 
som utgör en av de rikligaste nordliga förekomsterna. Därför lädes i 
samband med vegetationsundersökningen särskild uppmärksamhet till u-£_ 
bredningen av hassel liksom av lönn, som är ett annat sydligt element 
i traktens flora.

Svårigheterna att göra en kvantitativ undersökning p.g.a. arternas ojäm
na spridning i don svårframkouligr. terrängen, ledde enbart till on över
siktlig katroring av utbredningen. På do hyllor i hammaren, dar före
komsterna var relativt få och lätta att upptäcka, antecknades emeller
tid antal av respektive art för varje h'rlla, men p.g.a. kartografiska 
svårigheter har detta ej kunnat redovisas på bifogad utbredningskarta, 
sid. 59. För hylla 13, mod sina diffusa gränser och stora rikedon rå 
hassel och lönn, var det liksom i stora delar av övriga utbredningsom
rådet, omöjligt att-notera varje enskild buske.

Bifogad utbredningskarta visar därför översiktligt var man kan finna 
hassel och lönn. Områden med storvunna bestånd har fått en särskild be
teckning genom att skilda symboler använts för förekomster över respek
tive under fem meters höjd. Det bör dock betonas att även i onråden, son. 
enligt kartan enbart har buskar under fem meter, kan det finnas enstaka 
exemplar, som når upp i trädskiktet. Även hasslar och lönnar utanför 
huvudutbredningsområdet finns på kartan upptagna med särskilda symboler.

Kommentarer till utbredningen i_ de olika delområdena.
Hammaren: Utbredningen är både kvantitativt och kvalitativt koncentre
rad till de centrala hyllorna, liksom för övriga av sydbergsbiotopen 
gynnade växter. Hasseln, sem är .er värmekrävando, visar på: de övre 
hyllorna en starkare bundenhet till klippväggen än lönnen. Bundenheten 
till hyllor är dock inte total. Enstaka mindre exemplar, i huvudsak 
lönn, finns rotade i smärre klippskrevor mellan hyllorna, Enligt kartan 
tillhör delområdets hassel och lönn buskskiktet, man enstaka lönnar, 
speciellt på hylla 15, har en höjd på ca 5 meter. Dc flesta av hammarens 
större lönnar har döda toppar, troligen orsakat av frost. En kritisk 
grans för denna åverkan tycks vara en höjd av 3-4 meter. Lönnen har 
både större spridning oeh fler noterade förekomster. Hasseln verkar
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dock genom sitt sore tiga växtsätt bättre tåla on "rörlig" mark. Dotta 
är något generellt non också gäller för rasmarken»
En summarisk genomgång av de på kartan upptagna hyllorna ger:
På dc cvre Ö hyllorna (l, 9 och 10), som är utpräglade fnttighyllor, 
cr..'nr.s hassel och 3.enn helt. De strax angränsande små hyllorna 2 och 3, 
som likaledes är torra fattighyllor, har var sin lönn. På hylla o finns 
dessutom en liten hassolbuske. Även längst i V är antalet begränsat.
Hylla 7 uppvisar endas* ett pa.r lönnar och en mindre hassclbuske. På 
hylla 8 finns an lönn. medar, hassel saknas, på den översta hyllan (hylla 
ll) i hammarens centra" a. dol finns en ensam lönn.

De andra övre centrala hyllorna (4, 5 ocli 6), som alla ligger på en höjd 
mellan 11? och 145 meter, har både hassel och lönn. Jord och fuktighets- * 
förhållandena är här bittre an på do tidigare nämnda hyllorna. Hylla 4, 
son är mycket kort (30 n) hyser 2 lönnar och en hassel. På hylla 6 finns 
ott 10-tal lönnar och 2 hasslar. Hylla 5, som utgör den centralaste av 
de övre hyllorna med en längd- på drygt 200 .eter, har gott ou både has
sel och lönn. Ca 20 lönnar och ca 15 hasselbuskar noterades. Den stora 
hyllbredden vid närheten av on grotta ger möjlighet åt hasseln att breda 
ut sig till stora livskraftiga b o s ucj.Hl. • Här finns u"c\ ott par storvux
na exemplar av lönn vilka näimast kan räknas till trädskilctet.

Hylla 13 slutligen, sov är den nedersta hyllan och samtidigt hammarens 
längsta, nr mycket rik på både hassel och lönn. De mest anmärkningsvärda 
är emellertid att hassolr här uppvisar fler förekomster än lönn. På alla 
andra hyllor, där bada arterna, finns, är det tvärtom. Notabelt är vidare 
att det finns flor ha sselbuskar på hylla 2 än på övriga hyllorna till
sammans.

Eergrot ocb_ rasruecl: •
Av kartan framgår att längst i öster finns några perifera förekomster 
vid Onnebcrgcte östra utlöpare. Även -r d Ö-skogens övre del finns några 
hasslar.

Vid den egentlige bergrotons yttersta östra del börjar hassel och lönn 
att uppträda mera regelbundet, dock långt ifrån så rikligt som i de cen
trala delarna av sydbranten. Lönnen finns här most i form av små plantor. 
De även relativt låga hasselbuskarna uppvisar en stark bundenhet till 
bergroten, medan lönnen når en bit ner i den skogsbeväxta rasmarlcen,



Längre in mot aydbranten ökar frekvensen av hassel och lönn. Hasselbus
karna blir högre och får ett större omfång. Enstaka lönnar går upp i 
trädskiktet (provyta l). Lönnen finns här även strax nedanför rasmarken.

Ovanför Sjödins, där rasmarken likaså är koloniserad av skog upp till 
bergroten, finns enstaka lönnar i trädskiktet och hasseln bildar stora 
omfångsrika buskar. Främst hasseln är riklig i detta område och visar 
ej någon speciell bundenhet till bergroten utan finns nästan ända ner 
till ängsmarken vid Sjödins torp.

Strax väster om Sjödins torp, där rasmarken når ända ner till sjön, är 
bundenheten åter 3tÖrre till bergrot och övre delarna av rasmarken.
V- skogen:
I V-skogens rasnark, som ä,r helt koloniserad med välutbildat trädskikt, 
finns de mest imponerande lönnarna. Även om andra lövträd, t.ex. asp, är 
mera frekventa, kan man tala om att lönnen på vissa ställen delvis sam- 
regerar med de andra trädslagen.. .Utbredningen av lönn i trädskiktet är 
koncentrerad till ett band nedom bergroten.

I V-skogens bergrot förekommer lönn i huvudsak i fora av mindre buskar, 
men finns dock i trädskiktet exempelvis vid provyta P. Följer man berg
roten mot norr minskar lönnförekomster succesivt. Vad hasseln beträffar, 
finns de största buskarna i hela undersökningsområdet i den lummiga 
sluttningen i närheten av provyta 0. Längs bergroten går hasseln unge
fär till provyta F.
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V Östraskogen.

Delområdets gränser framgår av kartan sid. 25» Drån Omnebadet är det 
cn rätt brant stigning upp till bergroten. Hammarens höjd i denna del 
av Omneberget är ringa. Inga ras förelcommer. Koloniseringen av den sta
bila rasmarken har därför fått fortgå under en ganska lång tid. Block
rikedomen är dock stor, nen skogen når på flera ställen ända upp till 
bergroten. Utpräglad rasmarlc, i huvudsak koloniserad av kryptogamer, är 
bäst utvecklad nedanför Omnebergets "utlöpare" i öster. Där stigen mot 
Omnebergets topp går, finns ingen utpräglad hammare. Den märks endast 
som en brant stigning, innan inan når krönet. Granskogen klättrar här 
över sluttningen. Uppr på krönet sjunker dock trädhöjden. Det blir tor
rare och blåbärsriset dominerar i fältskiktet. Skogstypen kan här be
tecknas som frisk blåbärs-ristyp.

Skogstyperna i sydsluttningen utgöres av omväxlande frisk och fuletig 
ört-ristyp.

Den kraftiga lutningen med rörligt grundvatten och goda markförhållanden 
har skapat förutsättningar för en hög, snabbväxande granskog. I Övre V 
hörnet upp mot rasbranten tillkommer i trädskiktet lite lövinslag, främst 
rönn. Vintern 1969-70 gallrades området V on stigen ända upp i rasmarken. 
Samtidigt togs ett kalhygge upp i områdets nedre V del.

Buskskiktet är nest utvecklat i den övre V delen. Här finns svdbrantens 
buskar representerade, om än sparsamt. Dör oraråidet som helhet utgöres 
dock buskskiktet främst av rönn och gran samt grå.al vid fuktstråk.

Fältskiktet, soni är rikt utbildat, karaktäriseras i stort av provvta N, 
som är lagd Ö om stigen ca 150 m från badplatsen. Artrikedomen och art
antalet, speciellt beträffande högörterna, är dock större i områdets V 
del. Exempel på 3ådana arter är trolldruva (Actaea spicata\ borsttistel 
(Cirsium hoterophyllum), humleblomster (&eum rivale) och 'kogsnäva (Ge
ranium silvatieum). Högt upp i rasmarken når bl.a. skogssallat (Lactuca 
muralis) och brännässla (Urticajiioica). Vanliga växter för området i 
övrigt är vitsippa, smultron (Dragaria vesca), harsyra (Oxalis accto- 
cella), skogsstjärna (Trientalis europea), tuvtåtel (Deschampsia caes- 
pitosa), vårfryle (Luzula pilosa) samt flera ormbunlcsarter: najbräken 
(Athyrium filix-fenina), ekbräken (Dryopteris linaeana) hultbräken (D. 
phegopteris), D. assimilis, skogsbruken (p. spinulosa) och ömbräken
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(Pteridium aquilinum). Notabelt är att risen intar en underordnad roll 
och finns mest på tuvor.

Delområdets stora artantal beror delvis på de flertal fuktstråk, som 
från bergroten löper utför sluttningen. Därigenom tillkommer flera fukt- 
älskande växter såsom kabbeleka (CaJLtha jaalustris), dvärghäxört (Circea. 
alpina), kärrfibbla (Crjjpis jpaludojqa) , vattennåra (Galium palustre) , 
ögonpyrula (Monesos uniflora), revsmörblonma (Ranunculus repens), lund- 
arv (stellaria nemorum), hästhov (Tussilago fa.rfara) och lcärrviol 
(Violsi palustri s).
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s N A
Täckn.% Antal Antal Täckn.% Antal Antal Täckn. % Antal Antal

levande döda levande döda levande döda
TRADSKIKT

Acer platanoides 10 2 1 - — - _ -
Alnus incana 40 17 - - - - 5 2 1
Betula pubescens - - - - - - 6o 16 2
Picea abies - - - 70 7 1 20 5 -
Prunus padus 6 2 - - - - - - -
Salix caprea 35 18 1 - - - - - -
Sorbus aucuparia 10 4 - - - - 2 1 -

BUSKSKIKT -

Acer platanoides 2 4 _ _ _ _ _ _

Alnus incana 1 2 4 1 2 tm 1 3 -
Betala pubescens - - - - - - 15 4 3
Corylus arellana 10 2 - - - - - - -
Picia abies - - - 4 2 - 15 12 1
Populus tremula - - - - - - 1 1 -
Prunus padus 2 4 1 - - - - - -
Ribes alpinum 1 1 - 1 1 - - - -
Salix caprea - - 7 - - - - - -
Sorbus aucuparia 5 5 2 2 6 - 6 20 3

Småruta nr 1 2 3 4 5 CT
s

MJ 1 2 3 4 5 6 f 1 2 3 4 5 6
FÄLTSKIKT

Acer piatanoiaes
Alnus incana

1 1
«•

I 1
2

A

2
0)

33 1
Lonicera xylosteum 2 1 3 2 - - 67 —
Picia abies - •a - - - - - - 1 - - - - 17 - - 2 - - - 17
Populus tremula - - •» - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 33
Prunus padus 17
Ribes alpinum
Sorbus aucuparia - - - 1 17 1 2 - 1 - 50 - - - - 1 1 33

Taccinum myrtillus — 2 17 3 5 4 5 67
" vitis-ideae 1 2 - 50

Actea spicata — - 5 1 1 4 67
Anemone bepatica 17

11 nemorosa 1 - - - 1 - 33 - 1 1 1 •m - 50 - - - - - -

Anthriscus silvestris 2 1 2 - 2 - 67 - - — - - - - - - - - - - -

Convallaria magalis - - 2 1 5 1 67
Crepis palludosa 17
Fragaria vesca 1 - 1 1 - 50 - - - - - - -

Oalium palustre —

Geranium silvaticum 2 - - 1 1 - 50
Haianthemum bifolium 1 2 1 1 1 1 100 - - - 2 - - 17 1 1 1 - 1 1 83
Melampyrum silvaticum - - - - - - - 1 - - - 1 - 33 - - 1 - 1 - 33
Melandrium rubrum 1 - - a* 1 1 50 - - - 1 - - 17 - - - - - - -

Honeses uniflora
Oxalis acetosella 1 1 1 2 1 1 100 1 2 2 2 2 1 100 - - - - - - -

Baris quadrifolia 1 1 1 1 - 1 83 1 4 - - - - -

Polygonatum odoratum - - - 1 - 17 - - - - - - - - - am - «• - -

Prunella vulgaris 17
Raaischia seeunda 17
Ranunculus auricomis



s N A
Småruta nr 1 2 3 4 5 6 f 1 2 3 4 5 6 f 1 2 3 4 5 6 f
FÄLTSKIKT (forta)

Ranunculus repens 1 5 1 _ 50 **
Rubus ideus - 1 1 - 1 - 50 - 2 2 - 1 - 50 mm - * - - -

" saxatilis 3 1 2 - - 50
Stellaria graminea

" nemorum - - - - 2 - 17 - - 2 - - - 17 - - - - - - -
Trientalis europea - 1 - - 1 1 50 1 1 2
Veronica chamaedrys 1 - - - 1 - 33 - 1 - 1 - 1 50 - - - - - - -

" officinalis 1 1 50 - — - - - -
Viola montana 1

" painatria
" riviniana 1 - - 1 1 1 67 - 1 - - 1 - 33 - - - - mm - -

Calanagrostis purpurea 33
Descbaapsia caespitosa - - - — - - - - 2 2 - 1 1 67 1 - - - - - 17

" flexuosa 1 — 17
Kelica nutans - 1 1 1 1 1 83 1 - - - - - 17 - 1 1 — mm mm 33
Milinm effusum 1 - - 1 1 1 67
Poa nemoralis - 2 1 1
Roegneria canina 1 - - - - 1 33 -

Carex digitata -i — — — mm - - 1 1 mm _ 1 50 mm

Euzula pilosa 1 1 33 - - - - - - -

lycopodium annotinum 1 17 1 1 1 50
Equisetum silvaticum 2 1 - - 33

" pratense 1 - - — 1 1 50

Athyrium felix-femina • • — mm — 2 mm 2 _ _ 33 4 _ _ 17
Dryopteris linneana - - 1 - - - 17 1 - - 1 5 - 50 - - - 1 1 33

* filix-nas 3 - 3 33
" phegoptheria 17
" spinulosa - - - - - 1 17 - - 3 3 - - 333 - - • - - - -

Pteridium aqulinua - 1 - - - - 17 1 - - 1 4 1 67 - 2 - - - - 17

BOTTENSKIKT

Brachytbecium sp. 1 2 1 1 2 83 mm mm 1 2 1 50 _ 4 17
Dicranua scoparium 2 - 17
Lepidosia reptans 1 - 17
Hniua cnspidatum - 1

" puncatum 1 - 33
Plagiochila asplenioidgs - - - - - - - - - - - 1 - 17 - . - - - • —
Plagiothecinm sp - - - - - - - - - 1 - - - 17 - - 1 - - - 17
Pleurosium schreberi 2 5 50 - — - - - — •
Polytrichua fornosum 2 1 33 - — - • - - -
Sphagnum squarrosum 1 1 - - mm - 33
Lövförna 5 5 5 5 5 5 100 5 3 4 5 5 1 100 undersökt
Sten 1 2 3 2 - 4 83 4 - - - - - 17 fl n

ÖTHIOA ARTER INOM Rubus saxatilis
PROYRUTORNA

Antennaria dioioa 
Epilobium montanum 
HieraeiBB silvaticua 
Potentilla errecta 
Solidago virganrea 
Deschampaia caespitosa

Solidago vlrgaurea 
Valeriana sanbucifolia 
Carex sp.(hybrid) 
Cystopteria fragilis

Dominerande lutning 
inom provytan
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71 Områdets. kvarvarande ängsmark.

För att fullständiga områdets floristiska bild, gjordes även en artin
ventering på den idag resterande ängsmarken. Denna undersökning, som 
gjordes helt översiktligt, skedde även för att bättre kunna bedöma gra
den av växternas kulturbundenhet på före detta ängsmark i områdets öv
riga delar.

Ängsmarken, som utgöres av slåtterängar, finns på Sjödins torp och vid 
inägan 4:13 III. Tillsammans hyser båda dessa ängar ca 80 arter. Ett 
20-tal av dessa är inom undersökningsområdet helt knutna till äng och 
ängskanter. Exempel på sådana arter är sommargyllen (Barbarea vulgaris), 
höskallra (Rhinanthus serotinus), baldersbrå (Matricaria inodora), al- 
sikeklöver (Trifolium hybridura), storven (Agrostis gigantea) och kärr- 
gröe (Poa trivialis).

Eftersom skötseln av ängsmarken inte längre bedrivs intensivt, finns 
många typiska ogräsarter som t.ex. kruslträppa (Rumex crispus), åkertis
tel (Cirsium arvense) och krustiste-1 (Cardus crispus).

I undersökningsområdets ytterkant finns i närheten av Omnebadet ängs
mark, som ej blivit inventerad, men som ändå fått bidraga med ett par 
för trakten mindre vanliga arter. Dessa arter är fältarv (Cerastium 
arvense) och vårlök (Gagca lutea), som dock enligt Knuth Nyländer även
har en mindre förekomst i V-skogen.
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VII Igenvuxen ängsmark nedom sydbranten.

Mod rubriken avses området mellan Sjödins torp och Östra skogen. Inägan 
4:13 III, som behandlades i föregående avsnitt, ligger som en ö i del
områdets mitt och skiljer området i två bitar, en västlig och en östlig 
del.

Två sommarstugor finns inom delområdet. Den ena stugan ligger nere vid 
sjön och den andra stugan ligger nära Ö-skogen, genska högt upp i slutt
ningen i anslutning till en, sedan ett 10-tal är tillbaka, nedlagd 
slåtteräng. Läget av denna framgår av kartan sid 25»

I sluttningen mellan den övre sommarstugan och sjön har man röjt och 
huggit bort buskar och de flesta träden, förmodligen för att förbättra 
utsikten. Kvar finns bara enstaka träd av gråal och björk. Fältskiktet 
domineras av tuvtåtel, älggräs, hallon och vitsippa. Den övriga östliga 
delen har en vegetationssamnansättning, som i stort liknar den västliga 
delen som alltså utgörés-av skogspartiet mellan Sjödins gärd och inägan. 
Detta område är relativt plant. Fuktighetsförhållandena i marken varie
rar men är oftast goda. En utpräglad torrbackc finns dock strax ovanför 
vägen mot Sjödins. Här växer bl.a. en, måbär (Ribes alpinur,), gul fet
knopp (Sedum acre), kärleksört (Sedun telephium) och backnejlika (Di- 
anthus dcltoides).

Närmast rasmarken finns en stenig, blockig zon, som ur vegetationssyn— 
punkt utgör en övergång mellan rasbranten och den igenvuxna ängsmarken. 
Hassel och lönn når ytterst sällan nedom denna zon, som beskrivs under 
avsnittet "Rasbranten" sid. 33. (Se även provyta S sid. 62).

De vanligaste träden är gråal, gran, rönn, björk, asp, sälg och hägg. 
Ett utmärkande drag är att träden ofta växer i grupper eller i små 
dungar. Hågot egentligt dominansförhållande kan man därför inte tala 
om. Granen är, om ej rikligast, så dock mest spridd. Granarna är av 
typisk ängsskogstyp med grenarna ända ner till trädbasema och är i 
allmänhet kortare än lövträden. En stor del av granarna befinner sig i 
övorgången mellan busk och trädskikt. Att säkert uttala sig om igen- 
växningsförloppet är svårt, dels för att igenväxningen börjat vid olika 
tidpunkter inom områdets olika delar och dels för att ingen egentlig 
igenväxningsanalys utfördes. Men att döma av de fa borrprov som togs, 
verkar dock granens tjocklekstillväxt ske något snabbare än för löv
träden. Dessutom ser granens medelålder ut att vara något yngre än 
lövträdens. Flertalet träd



tycks ligga mellan 15 och 25 år. Enstaka träd kan dock vara betydligt 
äldre, oärslcilt i de övre sera stenbundna delarna finns en del äldre 
träd. Förekomsten där av lövträdsstubbar tyder på att en viss vedhugg
ning skett. Hotuppslag, särskilt från sälgstubbar, är vanliga. Där trä
den står mycket tätt finns många döda sta .star. Detta gäller framför allt 
för gråal och rönn.

Duskskiktct utgöres i huvudsak av samna arter som i trädskiktet. Dessutom 
finne i mindre utsträckning cn; Ribes alpinu. , och Lonicera x-losteun, 
den sistnä nde dock .iest närmast rasbranten. Många enbuskar på skuggiga 
lokaler är döda. Även buskarna växer i grupper, ofta som tät underve
getation till träden.

Fältskiktet visar en brokig sammansättning genom att både ängs- och 
skogsväxter finns bredvid varandra. Även tillokottet från den närbeläg
na s*rdbranten gör sig ’'ärkbar. Artexempel på mrdbergsinfluensen är: ge
trams (Pol -gonatun odoratum), berg-dunört (Ejoilqbium aontanuii), äkta 
johannesört (Hypericui> perforatum) och snår3tarr (Carex pairaei). Art-

.« vantalet blir därför relativt stort, ’.en på mänga ställen råder en domi
nans av någon eller någiå få arter, såsom älggräs och skogsfräken 
(Equisetun silvatieum). Övriga framträdande arter är hundloka (Anthris- 
cus _silvestris), vitsippa, tuvtåtel .och örnbräken.

Om man jämför artsammansättningen för ängen och den igenvuxna ängen fin
ner man att ca hälften av ängens växter blivit utkonkurrerade från den 
igenvuxna ängsmarken. Exempel på sådana är: groblad (PljMtogq_ major), 
vitklöver (Trifoljum repens), alsikeklöver (Trifolium. hybridum), åker
viol (Viola_ arvensis), vå rbrodd (Antho::anthu_ _ odoratum) och tinotej 
(Phleum jpratense ).

Av typiska ängsväxter, som fortfarande finns 'rvar, kan nämnas: slåtter- 
fibbla, daggkåpa (Alchemilla_jvulgarI3), lomme (Capsella bursa-pastoris) 
och backekärvfrö (Thlarpi alpestre).

Exempel på mera utpräglade skogsväxter, so.^ ej finns representerade på 
den nuvarande ängsmarken, men som genom uppkomsten av skuggiga lokaler 
fått sitt tillträde till den igenvuxna ängsv.arken är bl.a. skogsfibbla 
(Hieracium silvatieum), klotpyrola (pvrola minor), vitp-rola (Pyrola 
rotundifolia), gullris (Solidago virgaurea), skogsstjärna (Trientalis_ 
europea) , samt ormbunkarna majbråken (A thyriu»'._fjiliy>-f.eyiina) och träjor. 
(Dryopteris filix-mas). Blåbär och lingon 3pelar an helt underordnad 
roll och finns mest på ttrvor. Dessutom finns en del lundgräs såsom tlili- 
un effusum och Poegneria canina.
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VIII Platån.

Under arbetsnamnet "Platån" innefattas områden med dominerande hällmark 
(Se kartan sid. 27 ). Endast i S och V avgränsas platån av en utbildad 
hammare. Mot N och Ö, där en markerad brant endast tillfällig finns re
presenterad är gränsen mot. delområdet N skogen mindre skarp.

Inom delområdet finns ett par granskogsbeklädda sänkor eller dalstråk, 
som från N respektive Ö sträcker sig upp mot platåns centrala delar. En 
annan sänka, på platåns SV del, har p.g.a. sin speciella karaktär fått 
utgöra ett eget delområde (Se "Källskogon")-

Två kalhyggen finns inom delområdet. Ett hygge ligger vid ICällskogens 
övre ände och ett i delområdets NV hörn. (Se kartan sid. 27).

Skogstypen på hällmarken utgöres av hällmarkstallskog. I sänkorna finns 
övervägande den friska ristypen.

Trädskiktet domineras på_hällmarken av tall samt i sänkorna av gran, 
som där bildar en kortvuxen, nästan "ren" granskog. Ytmässigt överväger 
dock den glesa hällmarkst.allskogen. Tallen är ofta knotig och kortväxt. 
Marken mellan de glest spridda stammarna upptas ofta av stora hällar, 
där högre växter endast finns i jordfyllda sprickor.

Buskskiktet är i allmänhet dåligt utvecklat. Sydbrantens karaktäris
tiska buskar finns ej representerade på platån med undantag av en, som 
är den vanligaste busken på hällmarkerna.

Hällmarksonrådena hyser ett magert utbildat fältskikt. Risen dominerar, 
främst ljung (Calluna vulgaris). Relativt riklig är kråkbär (Emjjctrum 
hermaphroditum). Exponerat mot sydbranten finns mjölon (Arctostaph,ylos 
uva ursi). örtinslaget är mycket sparsamt. Enda fyndet av bergglim 
(Silen_e rupestris) gjordes dock pä hällmarken väster om Källskogon.

Närmast sydbranten finns emellertid en del "hyllväxter"sparsamt represen 
terade. Särskilt området vid vindflöjeln är artrikt. Exempel på sådana 
hyllväxter är backtrav (Arabidopsis thaliana), blåklocka (Campanula ro- 

' tundifolia), getrams (P olyg onatum o d o ra tum), gul fetknopp (Sedum acre), 
vårspergel (Spergula vernalis), tjärblomster (Viscaria vulgaris), rödven 
(Agrostis tenuis), fårsvingel (Festuca ovina), stensöta (Polypodiun vul- 
gare) och hällebräken ( oodsia ilvonsis). Vid flöjeln, son är ett i 
trakten vanligt utflyktsmål, finns även ett par kulturspridda växter, 
nämligen daggkåpa (Alchcnilla vulgaris) och vitklöver (Trifoliun ropensj
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I små nyrgropar, bildade genom igenväxning av små sänkor mod ansamlat 
regnvatten, finns flera myrväxter, såsom Salixhybrider, rosling (Andro
meda polifolia), tranbär och dvärgtranbär (Oxycoccus ouadripetalus och 
0. microcarpus) och odon (Vaccinium uliginosum). Blåbärsris förekommer 
rikligt i kanten av dessa myrgropar. Övriga fuktkrävande växter på 
dc-ssa lokaler är ängsull (Briophorum angustifoliun) , tuvull (E. vagina- 
tum), gråstarr (Carex canescens), sumpstarr (Carex magellanica) och 
hjortron (Rubus chamaonorus).

Även i granskogen dominerar risen fältskiktet, främst blåbär (Vaccinium 
myrtillus) samt lingon (Vaccinun vitis-idea) på mera exponerade ställen. 
Örtinslaget är här större än på hällmarken. Vanlig är skogsstjärna 
(irientalis europea). Lokalt dominerar hönsbär (Comus suecica). Andra 
örter i granskogen är linnaea (Linnaea borealis), skogskovall (Mclam- 
pyrum silvatieum) och gullris (Solidago virgaurea).

Bottenskiktet undersölctés~ej i nämnvärd omfattning, men man kan dock 
säga att lavinslaget, speciellt av Cladonia-arter, är stort. Bland 
mossorna, vilka är vanligast i områden med granskog, märks husmossa 
(Hylocomium spiondons), väggmossa (Pleurozium Schrebc-ri) och kvast
mossor (Dicranuc sp.p).



IX Källskogen.

Området utgörs av en skogsbevuxen sänka i västra delen av Omneberget. 
Sänkan omges både i öst och väst av hällmark tillhörande delområde Pla
tån. I söder gränsar området dels direkt mot branten, dels mot hällmark. 
Norra delen av området utgörs av ett hygge, där kalavverkning skedde för 
10-15 år sedan. Begränsning i övrigt enligt kartan sid. 25 .

Delområdet har fått arbetsnamnet “Källskogeir' p.g.a. att det genom lut
ningen framträngande grundvattnet bildar en källa. Denna källa översilar 
markon och ger upphov till ett brett fuktstråk, vilket satt sina spår i 
vegetationen. Provyta A har lagts med syfte att visa den prägel som käl
lan sätter på området.

Skogstyperna varierar från övergång till hällmarkstallskog längst upp 
på hygget till fuktig ekbräken-ristyp nere vid provytan, son även upp
visar drag av fuktig ört-ristyp.

Ovan källan består tnädskiktet av gran med lövinslag, främst glasbjörk. 
Skogen är gallrad och högväxt. Prov på en gran av medelstorlek togs. Den 
var 21 m hög ned en ålder av 70 &r. Diametern i brösthöjd var ca 30 cm.
I anslutning till källan och fuktstråket, son dominerar nedre delen av 
området, blir lövinslaget alltmera framträdande, framför allt glasbjörk, 
men även gråal och rönn samt enstaka inslag av asp. Samtidigt sjunker 
trädhöjden. Längst ner mot branten finns en bård av kvistiga kortvuxna 
tallar.

Buskskiktet är mest utvecklat i anslutning till fuktstråket ned gran och 
rönn som dominerande inslag. Dessutom finns glasbjörk , gråal och asp.

På hygget har självföryngringen av gran skett fläckvis och kan då finnas 
i täta mattor. I övre delen av hygget har s jälvf öryngringen gått dåligt. 
Rönnarna på hygget hålls nere genom älgbetning.

Fältskiktet är relativt rikt utvecklat bl.a. genom inverkan av det fram
trängande grundvattnet. AlL-iän i nedre delen av området är Uaianthemum 
bifolium, stenbär (Rubus saxatilis) och Melica nutans. Dar växer även 
strätta (Angelica silvestris), Geranium silvatieum, ormbär (Paris qua- 
drifolia), Jungfru F»arie nycklar (Dactylorchis naeulata), kärrtistel 
(Cirsium palustre), Ptcridiun aquilimim, Calamagrostis purpurea samt på 
lite torrare ställen b jörkpvrola (Romischi_a_ sccunda).
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På hygget dominerar mjölkört (Chamaenerion angustifolium) och kruståtel 
( Qsschampsia flexuosa). Men även andra arter förekom rikligt såsom. Rubus 
idaeus, ängskovall (Melampyrum pratense), Solidago virgaurea och Trien- 
talis europea. I hyggets nedre delar, där det är frodigare, finns inslag 
av Geranium silvaticun, Fragaria vesca och Stellaria graminea, medan 
Empetrum hermaphroditum och Festuca ovina kommer in på den torraste mar
ken längst upp i sluttningen.
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X Norra skogen.

Området som kallas Norra skogen ligger, som namnet antyder, på norra 
sidan ov Omneberget. Områdets gränser framgår av kartan på sid. 25 .

Skogen i den västra, lägre liggande delen av delområdet är av frisk ek- 
bräkenristyp ocb. är huggen och gallrad för ca 10 år sedan. Den övre delen, 
dvs området son gränsai mot platån är av frisk till torr ristyp. Något 
längre mot vä3t går er. sänka upp mot platån och skogstypen där kan be
traktas som tillhörande den friska ristvpen. Granen är här relativt srnå- 
vuxen (10-15ri ) och snöbrott är vanligt. Den övre delen av sänkan hyser 
ett rikligt bestånd av hönsbär(lornus succica).

I den nedre delen av sänkan, strax ovanför slrogsbilvägen, finns ett 
backkärr, där mer fuktighetsälskande växter f?nns. I buskskiktet domi
nerar rönn och gråal och i fältskiktet finns vitsippa, Geranium siiva- 
ticum, hallon, kärrfibhla (Crenis paludosa) och borsttistel (Cirsium 
heterophyllum). Bland gräsen märks brunrör (Calamagrostia purpurea) och 
tuvtåtel (Deschampsia Gaesnitosa). Ilultbräken (Dryopteris phegopteris), 
skogsfräken (Equisetum silvaticum), och högvuxen majbräken (Athyrium 
filix-femina) förekomm.er också.

Österut till skogsbilvägens slut är den gal3rr.de skogen lilcaledes av 
frisk ekbräkenristyp, Den håriga mattlummern (lycopodium clavatum), som 
saknades i övriga delav av undersökningsområdet, förekom här sparsamt.

Från skogsbilvägens elur och österut övergår den friska ekbräkenrisse
rien gradvis i frisk ristyp. Detta märks främst i fältskiktet genom att 
örtinslaget blir mindre, bekostnpu av risen, främst ljungen. Även 
trädhöjden sjurkex ju mer man kommer åt öst.
Halvvägs ned mot Ulvilcsejön korsas stigen, som går genom området, av en 
liten bäck som koimner från Omneberges och som rinner ned mot myren vid 
sjöns sydöstra ända. karmen längs bäcken är sank och hyser ett större 
antal iältskiktsarter, bl.a. Jungfru Marie nycklar (Dactylorchis rnacu- 
lata), spindelblomster (Lj.stera cordata), björlcpyrola (Ramischia secun- 
da), kärrviol (Viola palustris), Uryceterlj phegopteris och Athyrium fi- 
lix-femina. Deschampsia caespit.osa finns här rikligt.

Sluttningen ned mot Ulv:jöa är brant och svårf ramlcomlig. Granen är 
här högvuxen, ca 20 m, medelåldern torde vara omkring 70 år och stamdia
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metern i brösthöjd är ca 25 cm. Insprängda bland granarna finns över 10 
m höga aspar och rönnar. De buskar som förekommer mest är gran, rönn och 
asp. Få vissa stallen är marken mycket fuktig, boroende på det ytliga . 
grundvattnet. Det leder till att de fältskiktsarter som fanns vid den 
lilla bäcken även återfinns här. På mindre fuktiga partier i slänten 
förekommer Cornus suecica tillsammans med blåbärsriset. Skogen fortsät
ter ända ned till Ulvikssjön, där mer fuktighetsälskande växter tar vid 
i buskskiktet gråal, i fältskiktet vattenklöver (LIenj_anthe_s trifoliata) 
och vass (Phragmites comnunis) och bland vattenväxterna den gula näck
rosen och nordnäckrosen (Nujshar luteum resp. Njmphaea. Candida). Den 
östra delen av Norra skogen är relativt flack och utgörs som nämnts av 
granskog tillhörande don friska ristypen. Dock finns små sänkor med fuk
tigare partier där t. ex. brakved (Rhamnus__frangule.) finns. Fältskiktet 
domineras på sådana ställen av ormbunkar, men enstaka exemplar av skogsal
lat (Laetuca muralis), blåsippa, vitsippa och skogsviol (Viola rivi- 
niana) finns. På några ställen är marken dikad.



XI Myrarna.

Områden med myrmark finns endast på norra och nordöstra sidan av Omne- 
berget. Strax norr om och nedanför skogsbilvägen, som löper på norra 
sidan av berget, finns ett stråk med myrar och nordvästra och sydöstra 
sidan av Ulvikssjön upptas också av myrmark.

En översiktlig inventering av myrarna vid skogsbilvägen-och myren vid 
Ulvikssjöns sydöstra ända, kallad Ulvikssjömyren, gav följande resultat.

Både Ulvikssjönjiren. och de övriga myrarna kan efter artsammansättningen 
betecknas som fattigkärr, med en för dessa lcärr något rikare flora vid 
myrkanter och bäckar.

Ulvikssjömyren har ett utvecklat träd- och buskskikt endast vid mvrkan- 
ten. Dominerande arter i trädskiktet och ofta även i bu3kskiktet är gran, 
glasbjörk och gråal. Buskskiktet består dessutom av dvärgbjörk (Betula 
nana), rönn och lappvide (Salix lapponum). Vanliga ris är pors (flyr i ca 
gale) och ro sling (Androqieda polifolia).

Fältskiktet domineras av halvgräs, av vilka flaskstarr (Carex rostrata), 
trådstarr (C. lasiocarpa) och ängsull (Eriophorum angustifolium) är de 
vanligaste. Andra halvgräs på myren är lcnagglestarr (C. flava), st järn- 
starr (C. echinata) och t ag g s t arr r(C. pauciflora) De gräs som finns ar 
blåtåtel (Molinia coerulea) och brunrör (Calamagrostis purpurea), det 
senare växande i myrkanten. Örter som tyder på att kärret har drag av 
rikkärr är slåtterblomma (Parnassia palustria) och åkerbär (ftubus arctieUs 
cus).

Längre ut mot Ulvikssjön blir marken våtare och har närmast sjön karak
tär av gungfly. Vanliga arter på dessa våta områden är vass (Phragmites 
communis), topplösa (L.ysimachia thyrsiflora) och vattenklöver (Menyant- 
hes trifoliate).

Av myrarna norr om skogsbilvägen har den östligaste av dem det bäst ut
vecklade buskskiktet. På denna myr finns även klibbrl (Alnus glutinosa). 
Buskskiktet minskar sedan i omfattning ju längre mot väst man kommer.
Även en tydligare uppdelning av marken i tuvor och höljor kan spåras. På 
de torrare tuvorna finns de vanliga risen ljung, kråkbär, lingon och o- 
don (Vaccinum uliginosum), medan de våtare höljorna domineras av halv-, 
gräs.'Vanliga är Carex rostrata, strängstarr (c. chordorrhiza) och norr- 
lands starr (C. aquatilis).
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Orkidéerna Dactylorchis aaculata, Listora cordata och myggblomster (Ham- 
marbya paludosa) kan man finna, särskilt på den västra mj^ren. Nära myr- 
kantcrna finns klotpyrola (p^rola minor), hönsbär och Angelica silvest- 
ris

Vid myrarnas av- och tilloop, där marken översilas av vattnet, växer 
Lienyanthes trifoliate, Lysimachia thyrsiflora och sjöfröken (Squisetun 
fluviatile). Smältvattnet från Omneberget har på ett ställe grävt sig 
igenora skogsbilvägen och transporterat ut sanden på myren, varvid en 
del växter har blivit begravda.
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XII Qmnesjöns vegetation.

En översiktlig inventering av Omnesjöns vegetation gjordes den 
9/7-71. Endast stranden nedanför Omneberget undersöktes.

Väst om "Sjödins gård" är Lanäsviken belägen. Undersökningen av 
den gav följande resultat. Längst ut i viken, på 1,5 - 2 m djupt 
vatten finns en zon av flotagräset (Sparganium friesii). Karak
täristiskt för den växten är dess långa flytblad, som alltid 
ligger i vindriktningen. Närmare stranden, men fortfarande på 
relativt djupt vatten finns Nuphar luteum och Nymphaea Candida.

På grundare vatten i viken finns Phragmites communis, Carex 
rostrata, och Equisetum fluviatile i olika breda bälten. Nära 
stranden, på grunt vatten, är knappsäv (Scirpus palustris), 
Equisetum fluviatile, Lysimachia thyrsiflora och Menyanthes 
trifoliata vanliga. Allmän i viken är även gäddnate (Potamogeton 
natans), ålnate (P. perfoliatius) och långnate (P. praelongus). 
Bottenväxter är braxengräs (isoetes sp. ) och hårslinga (Myrio- 
phyllum altemiflorum). Närmare land täckes hela botten av en 
vattenmossa av släktet Drepanocladus. En riklig förekomst av 
musslor kunde konstateras. Dessa artbestämdes dock ej.

Stranden mellan Lanäsviken och Omnebadet har i princip en lik
artad vegetation som Lanäsviken. Dock är arterna koncentrerade 
på ett kortare avstlnd från stranden, beroende på den brant 
lutande botten. Flytande bland vassen kan man finna sköldblads- 
möjan (Ranunculus peltatus). Vid Omnosjöns utlopp finns på grund 
sandig botten notblomster (Lobelia dortmanna).

De träd och buskar som växer vid stranden är fuktighetskrävande 
arter som jolster (Salix pentandra), hägg, rönn, gråal, och 
klibbal (Alnus glutinosa).



PLO RM

Här nedan följer en artförteckning över de växter som hittades 
under undersökningsperioden.

Artlistan gör inga anspråk på att vara fullständig, men den ger 
dock en representativ Dild av kärlväxtfloran på Omneberget och 
dess närmaste omgivningar.

Listan över kärlväxtema är uppställd i systematisk ordning efter 
Hasselrot, Karl 1967, Västergötlands flora.

De växter som ej säkert kunde artbestämmas kontrollbestämdes 
senare av doc. Ove Eriksson, Växter som finns uppgivna för om
rådet, men som ej har återfunnits är samlade efter artlistan. 
Anteckning om lokal och uppgivare av växten finns även.

För att ange arternas frekvens och abundans finns för varje art 
en beskrivning av växtlokalen och en förekomstangivelse med 
följande beteckningar.-Förkortningar enligt följande 
är angivna inom parentes.

Enstaka, (Enst.) = Endast ett eller ett fåtal upptäckta
exemplar.

Sparsam, (Spars. ) = Mindre vanlig inom det angivna undersöknings
området.

Tämligen allmän, (T. allm.) = Arten är vanlig inom det angivna
undersökningsområdet.

Allmän, (Allm.) = Mycket vanlig och spridd inom nästan hela
området.

Riklig, (Rilcl. ) = Arten kan vara dominerande i vegetationen
inom vissa mindre områden.
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Kärlväxter; (Pteridophyta)

Lycopodium selago, Lopplummer.

Lycopodium annotinum, Revlummer.

Lycopodium clavatum, Mattlummer.

Lycopodium complanaturn, Plattlummcr.

Selaginella selaginoides, Dvärglummer. 
Isoetes sp. Braxengras.

Equisetum arvensc, Åkerfräken.

Equisetum silvaticum, Skogsfräkcn.

Equisetum pratense, Ängsfräken. 

Equisetum palustre, Kärrfräken.

Equisetum fluviatile, Sjöfräken. 

Pteridium aquilinum, Örnbräken.

Matteuccia struthiopteris, Strutbräken. 
Woodsia ilvensis, Hällebraken.

Cystopteris fragilis, Stenbräken.

Athyrium filix-femina, Majbräken. 

Dryopteris phegopteris, Hultbräken.

Dryopteris linnaeana, Ekbräken. 

Dryopteris filix-mas, Träjon.

Dryopteris assimilis,

Spars, i granskogen på N. 
sidan av berget.
T. allm. i granskog, vanligen 
på något fuktiga ställen.
Spars. i granskog på N. sidan 
av berget.
Allm. i granskog på N. sidan 
av berget.
T. allm. på myrar.
T. allm. i Omnesjön på mjuk
botten.
T. allm. längs dikesrenar och 
på igenvuxen ängsmark.
Allm. i fuktig gran- och löv
skog på N. och Ö. sidan av 
berget.
T. allm. i V. skogen och på 
igenvuxen ängsmark.
Spars. längs Omnesjöns strand, 
samt några ex. längs bäcken i 
V. skogen.
Allm. längs Omnesjön och på 
myrmark.
Allm. över hela området. Växer 
oftast på skuggiga och fuktiga 
lokaler. Manshög i V. skogen.
Spars, i V. skogen längs bäcken
Allm. i sydbranten. Växer i 
klippskrevor, oftast i skugga.
T. allm. i sydbrantens klipp- 
skrevor, oftast på skuggiga 
lokaler. Spars. i bergroten.
Allm. på fuktiga och skuggiga 
lokaler över hela området.
T. allm. på fuktiga och skug
giga lokaler i sydbranten. 
Spars. i källskogen och på 
igenvuxna ängar.
T. allm. i N. skogen och käll
skogen, spars, i V. skogen.
Allm. i V. skogen, t. allm. 
nedom rasbranten samt spars. 
på hyllor i sydbranten.
T. allm. i granskog ovan bad
platsen.
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Dryopteris spinulosa, Skogsbräken 

Asplenium trichomanes, Svartbräken

Asplenium septentrionale, Gaffelbräker 

Asplenium septentrionalextrihone.no5 

Polypodium vulgäre, Stensöta

Picea abies, Gran

Pinus silvestris, Tall

Juniperus communis, En

Sparganium friesii, Flotagräs 
Potamogeton natans, Gaddnate 
Potamogeton praelongus, Lån gnat e

Potamogeton perfoliatus, Ålnate 
Alisma plantago-aquatica, Xranssvaltii

Gagea lutea, Vårlök

Maiantheraum bifolium, Ekorrbär 

Polygonatum odoratum, Getrams

Convallaria majalis, Liljekonvalj

Paris quadrifolia, Ormbär

T. allm. i granskog ovan bad
platsen,
Mycket allm. längs hela syd- 
branten. Växer i klippor och 
skrevor i berget.
Allm. i sydbranten. Växer som 
föregående art.
Enstaka ex. funna på hylla 5 
nära grottan.
Mycket allm. i sydbranten.
Växer i rasmarken på mossbe
lupna stenar. T allm. i V. 
skogen närmast bergroten.
Lom. trädslag i hela området, 
framför allt i N och Ö skogen. 
Förekommer även på hyllorna i 
sydbranten.
Lom. träd på platån. Finns även 
på de övre hyllorna.
Allm. på platån samt i syd
branten.
Allm. i Omnesjön,
Allm. i Omnesjön på mjukbotten.
T. allm. i Omnesjön på mjuk- 
botten.
Allm i Omnesjcn.
Spars. vid Omnosjöns utlopp på 
grunt vatten.
Tidig vårväxt, utblommad föro 
midsommar. T, riklig på ängen 
evan badplatsen, spars. på en 
lokal ovan Lanäsvikcn.
Allm. i IT- och Ö skogen, t. 
allm. i V skogen.
Allm. vid bergroten och på 
solexponerado hyllor. T. 
allm. i rasbranten och på 
rasmark i V skogen.
Karaktärsväxt på skuggiga och 
fuktiga lokaler i rasbranten. 
Allm. i V skogen samt spars. 
på de nedre hyllorna.
Allm. på skuggiga, fuktiga lo
kaler i V skogen, spars. vid 
källan i Källskogen.



Juncus bufonius, Vägtåg

Juncus alpinus, Myrtåg

Juncus filiformis, Trådtåg 
Luzula pilosa, Vårfryle 
Luzula multiflora, Angsfryle 
Luzula sudetica, Svartfryle

Molinia coerulea, Blåtåtel 
Phragmites communis, Vass 
Nardus stricta, Stagg

Melica nutans, Bergsslok

Glycera fluitans. Vanligt mannagrä 
Fcstuca ovina, Fårsvingel

Pestuca rubra, Rödsvingel

Poa annua, Vitgröe 
Poa trivialis, Kärrgröo 
Poa pratensis, Ängsgröe

Poa nemoralis, Lundgröe

Bactylis glomerata, Hundäxing

Beschampsia caespitosa, Tuvtåtel

Beschampsia flexuosa, Kruståtel

T. allm. på fuktiga lokaler nära 
kulturmark. Spars, längs stigen 
vid TJlvikssjön.
Spars. efter vägrenar, längs 
stigen vid Ulvikssjön samt i 
myrkanter.
Allm. på myrar.
T. allm. i N och Ö skogen.
T. allm. på ängsmark.
Spars. längs stigen i N skogen 
och vid skogsbilvägen,
T. allm. på myrmark.
Allm. längs Omnesjöns stränder.
Enstaka ex. på de övre, östra 
hyllorna, i sydbranten samt spars 
längs stigen från stenbrottet 
till Omne by.
Allm. på hyllorna, rikligast 
nära klippväggen. Allm. över 
hela området.
T. allm^ vid Omnesjöns utlopp.
Mycket allm. på torra, solexpo- 
nerade lokaler i sydbranten.
T. allm. på ängsmark, i dikes
renar och längs skogsbilvägen.
Allm. på kulturmark.
Spars. på ängsmark.
T. allm, på ängsmark och på igen 
vuxen ängsmark.
Allm. på hyllor och vid bergrot 
i sydbranten samt på ängsmark.
Allm. på ängsmark och på igen
vuxen sådan samt spars, i de 
nedre delarna av rasbranten.
Allm. på ängsmark och igenvuxen 
ängsmark. Riklig vid ett back
kärr i N skogen.
Allm. inom hela området.



Caiamagrostis epigeios, Bcrgrör 

Caiamagrostis purpurea, Brunrör

Calamagrostis neglecta, Madrör

Agrostis gigantea, Storven 
Agrostis tenuis, Rödven

Alopecurus aequalis, Gulkavle

Phleum pratense, Timotej 
Anthoxanthum odoratum, Vå.rbrodd 
Milium effusum, Hässlebrodd

Elytrigia repens, Kvickrot

Roegneria canina, Lundelm

Eriophorum vaginatum, Tuvull

Eriophorum angustifolium, Ängsull 
Eriophorum latifolium, Gräsull 
Scirpus hudsonianus, Ullsäv 
Scirpus silvaticus, Skogssäv

Scirpus lacustris, S josä v

Scirpus caespitosus, Tuvsäv 
Scirpus palustris, Knappsäv

Rhynchospora alba, Vitag 
Carex chordorriza, Strängstarr 
Carex dioica, Kålstarr 
Carex canescens, Gråstarr

Carex brunnescens, Kickstarr

Carex echinata, Stjärnstarr

Carex pairaei, Snårstarr

T. alln. på sydbrantens hyllor, 
ofta närmast klippväggen.
Spars. på fuktig mark i V skogen, 
sydcranten, kä'11 skogen samt längs 
myrkanter.
T. allm. vid badplatsen, i dikes
renar och längs myrkanter.
3pars. på ängsmark.
Allm. på. hyllor, vid bergrot, 
ängar och i V skogen.
Spars. på våt mark vid Omnesjöns 
utlopp.
Allm. på ängsmark.
Allm. på ängsmark.
Allm. i V skogen och i rasmark 
samt t. allm. på igenvuxen ängs
mark ,
Ogräs, allm. på ängsmark och 
längs dikesrenar.
T. allm. i V skogen och i ras- 
mark .
Allm. på myrmark sant spars. i 
små sänkor på platån.
Allm. på myrmark.
Spars. på myren vid Ulvikssjön.
T. allm. på myren vid Ulvikssjön.
Riklig på några lokaler längs 
bäcken i V skogen.
Allm. i Smnesjön, riklig i La- 
näsviken.
T. allm, på myren vid Ulvikssjön.
Allm, i Omnesjon, allm. på myren 
vid Ulvikssjön.
Allm. på myrmark.
T. allm. på myrmark,
T. allm. på myrmark.
T. allm. på fuktiga lokaler över 
hela området.
T. allm. längs vägkanter och 
spars. på stigen mot platån.
Allm. på myrmark och dessutom 
funnen på fuktiga lokaler längs 
stigen i IT skogen.
Spars. på torra, solexponerade 
ställen på hyllorna i sydbranten.



Carex laporina, Harstarr

Carex nigra, Hund.starr

Carex aquatilis, Norrlandsstarr

Carex magellanica, Sumpstarr 
Carex limosa, Dystarr 
Carex flava, Knagglestarr

Carex oederi, Ärtstarr 
Carex lasiocarpa, Trådstarr 
Carex rostrata, Flaskstarr

Carex palleseens, Blekstarr

Carex digitata, Vispstarr

Carex pauciflora, Taggstarr
Dactylorchis nacuLata,
Jungfru Marie nycklar
Bpipactis helleborine, Skogsknipprot

Listera cordata, Spindelblomster

Hammarbya paludosa, Myggblomster 
Populus tremula. Asp

Salix phylicifolia, Grönvide

Salix aurita, Bindvide

Salix caprea. Sälg

Salix lapponum, Lappvide 
Salix pentandra, Jolster

Myrica gale, Pors 
Corylus avellana, Hassel

Alnus glutinosa, Klibbal

Spars. längs väg- och ungs- 
kanter.
T. allm. på fuktiga lokaler 
över hela området.
T. allm. på myrmark och på våt 
mark i Lanäsviken.
Allm. på myrmark.
Allm. på myrmark.
Spars. på myrmark ooh i V 
skogen, nära bäcken.
Spars. på myrmark.
Spars. på myren vid Ulvikssjön.
Allm. på myrar och i Omnesjön 
och Ulvikssjön.
T. allm. längs ängskanter och 
dikesrenar.
T. allm. på hyllor samt på ras
mark i sydbranten och i V skoge
Allm. på myrmark.
Allm. på myrmark och fuktstråk 
i N skogen.
Enstaka ex på en något fuktig 
lokal på nedersta hyllan i syd
branten.
T. allm. på myrmark och i fukt
stråk i N skogen.
3pars. på myrmark.
Allm. på hyllorna, i rasbran
ten, Källskogen och i V skogen.
Spars. på fuktiga lokaler på 
platån och i V skogen samt 
längs myrkanter.
T. allm. på myrar och på fuk
tiga lokaler på platån.
T. allm. på hyllor och rasmark 
i sydbranten. Allm. i V skogen.
Allm. på myrmark.
Allm. vid Omnesjöns strand och 
längs myrkanter.
Riklig på Ulvikssjömyren.
Allm. på de nedre hyllorna, i 
bergroten och på rasmark i V 
skogen.
T. allm. längs Omnesjöns strand 
Spars. på myrmark.
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Alnus incana, Gråal

Betula verrucosa, Vårtbjörk

Betula pubescens, Glasbjörk

Betula nana, Dvärgbjörk 
Urtica dioica, Brännässla

Rumex crispus, Krusskräppa 
Rumex acctosa, Ängs syra

Rumex acetocella, Bergssyra

Polygonum aviculars, Trampört

Polygonum viviparum, Ormrot 
Polygonum tomentosum, Vanlig pilört 
Polygonum dunentorum, Lövbinda

Chenopodium polysperaum, Fiskmålla 
Stellaria nemoruiri, Lund arv

Stellaria media, Våtarv

Stellaria graninaa, Grässtjämblonma

Cerastium arvense, Fältarv

Gerastium caespitosum, Hönsarv

Sagina procumbens, Krypnarv 
Moehrengia trinervia, Skogsnarv 
Spergula arvensis, Åkerspärgel

Spergula vernalis, Vårspärgel

Viscaria vulgaris. Tjärblomster 
Silene rupestris, Bergglin 
Melandrium rubrum, Rödblära

Allm. pä fuktiga lokaler i hela 
området.
Allm. på hyllorna, bergrot och 
i rasbranten.
T. alln. i Källskogen, V, Ö 
skogen och på igenvuxen ängsmark
T. 0.11m. på myrmark.
Spars. på nulljord i V skogen 
ooh på igenvuxen ängsmark.
T. allm. i dikesrenar.
T. allm. på ängsmark och igen
vuxen ängsmark.
Allm. i klippskrevor och på 
hyllor i Sydbranten.
T. allm. pä gårdsplaner och 
längs vägar.
Spars. längs vägar och stigar.
Spars. vid skogsbilvägen.
T. allm. på hyllorna bland gräs 
och ris.
Enst. vid skogsbilvägen.
T. allm. på fuktiga lokaler i 
V, Ö skogen, rasmark och igen
vuxen ängsmark.
T. alln. på ängsmark och igen
vuxen sådan.
Allm. på hyllor, t. allm. i 
Källskogen och V skogen.
3pars. vid dikesrenar nära Omne 
by.
T. allm. på ängsmark, i Ö skogen 
sant spo.rs. vid stig i N skogen.
Spars. längs stig i N skogen.
Enst. vid bergrotens Ö del.
T. alln. längs ängskanter och 
vägar.
Spars. på torra delar av de ö 
hyllorna.
Allm. hyllväxt.
Spars. på V delen av platån.
Allm. vid ängs- och vägkanter, 
t. allm. i Ö och V skogen.
T. allm. på torra ängsbackar.Dianthus deltoides, Backnejlika



Nymphuea Candida, Nord-näckros 
Nuphar luteum, Gul näckros 
Actaea spicata. Trolldruva

Caltha palustris, Kabbleka

Anemone hepatica, Blåsippa

Anemone nemorosa, Vitsippa

Ranunculus peltatus, Skoldblads’ioja 
Ranunculus auriconus, Maj-smörblomma

Ranunculus acris. Smörblomma

Ranunculus repens, Revsmörblomma

Corydalis fabacea, Smånunneört

Rumaria officinalis, Jordrök 
Thlaspi alpestre, Backskärvfrö

Capsella bursa-pastoris, Lomne 
Barbarea vulgaris, Sommargyllen 
Arabidopsis thaliana, Backtrav

Turritis glabra, Rockentrav

Erysimum chciranthoides, Åkorkårel

Sedum telephium, Kärleksört

Sedun acre. Gul fetknopp 
Sedum annuun, Liten fetknopp

Pamassia palustris, Slåtterblomma 
Ribes rubrun, Röda vinbär

Ribes alpinum, Måbär

Fillpendula ulmaria, Älggräs

Prunus padus, Hägg

T. allm. i Lanäsviken.
Allm. i Omnesjön.
Alim, i rasmarken och V skogen 
spars, i Ö skogen.
T. allm. vid bäcken i V skogen 
och vid källdrag i ö skogen.
Allm. i rasmark i sydbrant och
V skogen.
T. allm. på samma lokaler som 
blåsippan.
Spars. i Onnesjön i vassen.
T. allm. på fuktiga lokaler i
V skogen nära Omnesjön.
Allm. på ängsmark och igenvuxen 
ängsmark, spars. i Ö, V skogen.
Allm. på ängar, t. allm. i Ö 
skogen.
Spars. nära Lanäsviken, t. 
allm. nedom sydbranten.
Enst. vid skogsbilvägen.
T. allra, på ängsmark och igen
vuxen dito, samt i dikesrenar.
Spars. vid ängslcanter.
T. allm, på ängsmark.
Karaktärsväxt för torra delar 
av sydbrantens hyllor.
T, allm. på hyllor i sydbranten 
enst. vid bergroten.
Enst. vid skogsbilvägen, kultur 
spridd.
Enst. på torr ängsbacke nedan
för sydbranten.
Allm. i sj^dbranten.
Spars. på hyllorna. Växer 
skuggigt under hasselbuskar.
Spars. på myrmark.
Spars. vid stigen till sten
brottet. Allm. som odlad.
Allm. i rasbranten, bergroten 
samt spars. på nedersta hyllan.
Allm. på fuktig mark i V skogen 
samt t. allm. vid ängskanter.
Allm. på rasmark i sydbranten 
och V skogen.



Rubus chamaemorus, Hjortron 
Rubus arcticus, Åkerbär

Rubus saxatilis, Stenbär

Rubus idaeus, Hallon

Eragaria vesca, Smultron

Potentilla argentea, Femfingerört 
Potentilla crantzii, Vårfingerört 
Potentilla erecta, Blodrot

Potentilla norvegica, Norsk fingerört 
Comarum palustre, Kråkklöver

Alchenilla vulgaris, Daggkåpa 
Rosa dunalis, Nyponros 
Sorbus aucuparia, Rönn 
Geun rivale, Humleblomster

Trifolium hybridun, Alsikeklöver 
Trifolium repens, Vitklöver 
Trifolium pratense, Rödklöver

Vicia silvatica, Skogsvicker

Vicia cracca, Kråkvicker

Vicia sepiun, Häckvicker

lathyrus pratensis, Gulvial

Lathyrus silvestris, Backvial 
Lathyrus vemus, Vårärt 
Oxalis acetosella, Harsyra 
Geranium silvaticun, Skogsnäva

Geranium robertianum, Stinknäva

T. allm. på myrmark.
T. allm. längs ängskanter och 
vid myrkanter.
Alln, på rasmark i sydbranten 
och V skogen, t. alln. på 
hyllorna.
Allm. på hyllorna, t. allm. 
inom resten av området.
Alln. i sydbranten, t. allm. 
i V och N skogen.
Allm. hyllväxt.
Enst. vid ängskanter.
Spars. på fuktiga, närings- 
fattiga lokaler på platån, N 
skogen och Källskogen.
Enst. vid skogsbilvägen.
Spars. vid Omnesjöns strand 
och vid myrkanter.
Allm. på ängsmark.
Allm. i sydbranten.
Allm. över hela området.
Spars. på igenvuxna ängar samt 
i V skogen, rikligast närmast 
Onnesjön.
Allm. på ängsmark.
Allm. på ängsmark.
Allm. på ängsmark, spars, i V 
skogen.
T. allm. i rasmark i sydbran
ten och V skogen.
T. allm. vid ängs- och vägkan
ter.
T. allm. i V skogen och på 
igenvuxen ängsmark.
T. allm. på de nedre hyllorna, 
på rasmark och på igenvuxen 
ängsmark.
Spars. på den nedersta hyllan.
T. allm. i V skogen,
Alln. i N, Ö och V skogen.
Allm. på rasnark i sydbranten 
och i V skogen.
T. allm. på rasmark och hyllor 
i sydbranten.
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Acer platanoides, Lönn 

Rhannus frangula, Brakved

Hypericum naculatun,
Fyrkantig johannesort
Hypericum perforatum, Äkta johannesort 
Drosera rotundifolia, Rund-sileshår 
Drosera longifolia, Stor-sileshår 
Viola mirabilis, Underviol

Viola riviniana, Skogsviol

Viola montana, Norrlandsviol

Viola epipsila, Mossviol

Viola palustris, Kärrviol

Viola, arvensis, Åkerviol 
Viola selkirkii, Skuggviol

Viola tricolor, Styvmorsviol 
Epilobium montanum, Bergdunort 
Epilobium collinun, Backdunört 
Epilobium palustre, Kärrdunört 
Chamaenerion angustifoliun, Mjölkört 
Circaea alcina, Dvärghäxört

Myriophyllum altcrniflorum, Hårslinga 
Cornus succica, Hönsbär

Anthriscus silvestris, Hundloka

Carum carvi, Kummin

Pimpinella saxifraga, Bockrot

Angelica silvestris, S trätt a

Peucedanum palustre, Kärrsilja 
Heracleum sp., Björnloka

Allm. i sydbranten och i V 
skogen.
Spars, vid stenbrottet och i 
IT skogen.
T. allm. på hyllor och i V 
skogen.
T. alla. på hyllor i sydbranten.
T. alln, på myrmark.
T. alln. på myrmark.
Allm. på igenvuxen rasnark i 
sydbranten och V skogen.
Allm. i sydbranten och i N, V 
skogen.
Spars. på hyllor och nedre 
delen av rasnarken i sydbranten.
T. allm. på fuktiga lokaler i 
N och V skogen.
T. alln. på fuktiga lokaler i 
N och V skogen samt på myrmark.
T. allm. på ängsmark.
Spars. på fuktig och skuggig 
lokal nära bäcken i V skogen.
Alln. på hyllor och ängsmark.
T. allm. i skrevor i sydbranten.
T. alln. i skrevor i sydbranten.
Spars. på myrmark.
Alln. över hela området.
Spars. på fuktiga lokaler i V 
och Ö skogen samt vid skogsbil-
vägen.
Alln. i grunda vikar av Onnesjön.
T. allm. i F skogen nära platån, 
i Källskogen samt vid nyrkanter.
Alln. pä rasmark i sydbranten 
och i V skogen.
Spars. längs vägen mot ''Sjödins 
gårdV
Spars. på igenvuxen ängsmark 
och på rasmark.
T. allm. på igenvuxna ängar och 
längs dikesrenar.
Spars. på Ulvikssjömyren.
Enst. i V skogen.
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Honeses uniflora, Ögonpyrola 
Pyrola minor, Klotpyrola

Pyrola rotundifolia, Vitpyrola 
Ranischia socunda, Björkpyrola

Ledum palustre, Skvattram 
Andromeda polifolia, Rosling

Arctostaphylos uva-ursi, Mjölon

Vaccinium vitis-idaea, Lingon

Vaociniua uliginosum, Odon

Vaccinium ayrtillus. Blåbär

Oxycoccus quadripctalus, Tranbär 
Oxycoccus microcarpus, Dvärgtranbär 
Calluna vulgaris, Ljung

Empetrum hemaphroditum, Kråkbär

Lysimachia thyrsiflora, Topplösa

Trientalis europea, Skogsstjärna

Menyanth.es trifoliate, Vattenklöver 
Myosotis arvensis, Åkerförgätmigej 
Myosotis stricta, Vårförgätmigej 
Ajuga pyramidalis, Blåsuga 
Scutellaria galericulata, Frossört

Prunella vulgaris, Brunört 
G-aleopsis bifida, Toppdån 
Galeopsis speciosa, Hanpdån

Stachys silvatica, Stinksyska

Stachys palustris, Knölsyska 
Satureja acinos, Harnynta 
Mentha arvensis, Åkernynta

Spars, i N och Ö skogen.
Spars, i fuktig granskog i Ö 
skogen, Källskogen sant på myr
mark.
Spars. på myrmark.
T. allm. på hyllor i sydbranten 
i Källskogen och i N skogen.
Spars. på myrmark.
T. allm. på myrmark, spars. i 
sänkor på platån.
Alln. på torra delar av hyllor
na i sydbranten.
Alln. i N och Ö skogen samt t. 
allm. på hyllor i sydbranten.
T. alln. i N skogen, Källskogen 
och på platån.
Allm. i N och Ö skogen, t. allm 
på hyllorna.
Alln. på myrmark.
T. alln. på myrmark.
Allm. på platån och i sydbran
ten.
Allm. på platån och i Källsko
gen.
Alln. på våt mark vid Omnesjöns 
strand.
Alln. i N och Ö skogen, t. allm 
i V skogen.
Alln. på myrmark.
T. allm. på ängsmark.
Spars. på sydbrantens hyllor.
Enst. i V skogen.
Spars. på igenvuxen ängsmark i 
V skogen.
Allm. på ängsmark.
Spars, i N och V skogen.
Spars. i N.-Ö.- och V. skogen 
samt på igenvuxen ängsmark.
Allm. i V skogen, t. alln. 
längs ängskanter.
Spars. vid Onnebadet.
T. allm. på hyllor i sydbranten
T. allm. på igenvuxen ängsmark 
och längs ängskanter.



87

Verbascun thapsus, Vanligt kungsljus

Scrophularia nodosa, Flenört 
Veronica serpyllifolia, Majveronika

Veronica chanaedrys, Teveronika

Veronica scutellata, Dyveronika

T. alln. på torra lokaler.i 
sydbranten.
Spars. på rasmark i sydbranten.
Rikl. längs stigen i V skogen, 
spars. på ängsmark.
T. alln. på ängsmark, igenvuxen 
ängsmark och i V skogen.
Spars. på våt mark vid Omne- 
badet.

Veronica officinalis, Ärenpris Alln. på hyllor i sydbranten,
t. alln. i V skogen.

Helanpyrun pratense, Ängslcovall Alln. på hyggen i V skogen och
på platån.

I"elanpvrum silvaticu;i, Skogskovall T. allm. N skogen, Källskogcn
och V skogen.

Rhinanthus (iiajor)_ serotinus, Höskallra Alln. på ängsmark.
Pedicularis palustris, Kärrspira 
Plantago major, Grodblad

Galium boreale , Vitmåra

Gal iunjpalustr e_, Vattenmåra

Galiuu uliginosu Sunpmåra

Galium_ve rum, Gulmåra 
Galiui mollugo, Stormära

Linnaea borealis, Linnea

Loniccra xylosteun, Skogstr"

Valeriana sambucifolia, Vänderot

Campanula rotundifolia, Blåklocka

Spars. på Ulvikssjönyren.
Alln. längs vägar och på gårds
planer.
T. allm. längs ängskanter och 
på igenvuxen ängsmark.
T. alln. på fuktig mark i Ö 
skogen och på myrmark.
T. alla. vid ängskanter och på 
igenvuxen ängsmark.
Spars. pu hyllor i sydbranten.
Spars. vid ängskanter och på 
igenvuxen ängsmark.
Allm. i N skogen, Källskogen 
och på platån.
Allm. på rasmark i sydbranten 
och i V skogen.
T. alln. i V skogen, spars. vid 
bergssegor i sydbranten.
Allm. på hyllor i sydbranten, 
sant spars. i Ö skogen.

Campanula persicifolia. Stor blåklocka

Lobelia dortmanna. Notblomster

Solidago virgaurea, Gullric

Brigeron acre, Gråbinka 
Pilago arvensis, Ullört

Alln. på hyllor och i bergroten 
Spars. i rasmark.
Spars. på grunt vatten vid Omne 
sjöns utlopp.
Allm. över hela området, dock 
cj på för fuktiga lokaler.
T. allm. på hyllor i sydbranten
Enst. på torra lokaler på de 
övre hyllorna.
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Antennaria dioica, Kattfot 
Gnaphaliura silvaticun, Skogsnoppa 
Gnapnaliun uliginosun, Sunpnoppa 
Achillea ptarmica, Nysört

Achillea millefolium, Rölleka 
Chrysanthemum leucanthenun, Prästkrage 
Matricaria inodora, Baldersbrå 
Tussilago farfara, Hästhov

Carduus crispus, Krustistel 
Cirsiun palustre, Kärrtistel

Cirsiun heterophyllun, Borsttistel

Cirsiun arvense, Åkertistel

Cent aurea .jacea, Rödklint 
Hypcchoeris maculata, Slåtterfibbla

leontodon autunnalis, Höstfibbla 
lactuca muralis, Slcogsallat 
lactuca alrina, Torta

Crepis tectorun, Klofibbla

Crepis paludosa, Kärrfibbla

Taraxacum vulgäre, Maskros 
Hieraciun pilo ella, Gråfibbla

Hieraciun dubiun, Kvastfibbla 
Hieraciun silvaticun, Skogsfibbla

Hieraciun vulgatun, Hagfibbla

Hieraciun umbellatun, Flockfibbla

Alln. på hyllorna.
Spars. vid ängskanter.
Spars. på våt ängsmark.
Alln. på ängsmark, i dikesrenar 
och längs vägkanter.
Alln. pä ängsmark.
T. allm. på ängsmark.
Alln. på ängsmark.
Alln. på ängsmark och längs väg
kanter, rikl. i fuktstråk i Ö 
skogen.
Spars. på ängsmark.
Spars. på fuktig mark i Källsko
gen och i V skogen.
Allm. vid ängskanter, t. allm. i 
N.-, Ö.- och V. skogen.
T. allm. på ängsmark och längs 
dikesrenar.
Spars. längs ängskanter.
T. alln. på hyllor i sydbranten, 
på ängsmark och längs vägar.
Allm. på. ängsmark.
Allm. i Ö skogen.
Spars. på fuktiga lokaler i V 
skogen.
Allm. på de övre hyllorna i syd
branten.
Alln. på fuktiga lokaler i V och 
0 skogen.
Allm. på ängar och gårdsplaner.
Allm. på torra lokaler i syd
branten.
1. allm. i sydbranten.
T. allm. i Källskogen, N skogen 
och på rasmark i V skogen.
T. allm. på ängsmark, spars. på 
fuktig mark i N skogen.
T. alln. på hyllor i sydbranten.



Övriga, tidigare vid Omneberget uppgivna arter.

Briza media, Darrgräs (Kjellen, P., 1971)
Chrysosplenium alternifolium, Gullpudra (Grapengiesser, S., 1953)
Coeloglossum viride, Grönyxne (Grapengiesser, S., 1934)
Dentaria bulbifera, Tandrot (Nyländer, K., 1969)
Heracleurj sibiricum, Sibirisk björnlolca (Grapengiesser, S., 1934)
Hieraciua expallidiforme, (Grapengiesser, S,, 1934)
Humulus lupulus, Humle (Grapengiesser, S., 1934)
Impatiens noli tangeri, Vildbalsamin (Andersson, G., <1

(vid Omne) Birger, S., 1912)
Pinguicula vulgaris, Tätört (skall enligt ortsbefolkning

finnas på en myr norr om Orane- 
berget)

Rosa canina, Nyponros (Grapengiesser, S., 1934)
Trimorfa elongata, (Arnell, H. W,, 1925)
Viburnum opulus, Skogsolvon (Andersson, G., A 

Birger, S., 1912)
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FAUNAN.

Omneberget med omgivningar hyser ett varierande djurliv, men som av oss 
dock blivit mycket ytligt undersökt. Denna redogörelse över områdets fauna 
kan därför sägas utgöra det bestående intrycken av vad man "tvingas" regi
strera, när man genomkorsar undersökningsområdet.

Undantag från detta utgör studiet av fågellivet, som vi fått hjälp med be
träffande synpunkter och observationer av Jan W. Mascher (JWM) och Knuth Ny
länder (KN) . Dessutom hänvisas till ornitologerna Sune Andersson och Mats 
Holmer, vilka båda besökt undersökningsområdet.

Andersson (Fauna och Flora 1957) skriver bl. a. att denna del av Ångerman
landskusten har en fågelfauna, som är sammansatt av tre olika utbrednings- 
typer. Den största gruppen utgörs av arter med en utbredning över hela Skandi
navien. De två andra grupperna utgöres av dels en nordlig utbredningstyp re
presenterade av sådana arter som bergfink, gransångare rödvingetrast, pärl- 
uggla, järpe, m. fl. och dels en grupp som har sitt huvudutbredningsområde i 
södra och mellersta Sverige. Arter som blåmes, törnsångare, tofsvipa, grön
sångare och svarthätta hör* td.ll denna grupp.

Intressantast är gruppen med sydliga element, vars representanter skulle 
kunna tänkas gynnas av sydbergsbiotoper. Något klart samband mellan sydbergs- 
terrängen och extremt sydliga arter är dock svårt att spåra, hävdar Andersson. 
En förklaring skulle vara sydbergsterrängens ringa ytvidd. Antalet häckande 
par per ytenhet kan dock vara större i sydbergsbiotoper och i dess närhet, 
enligt Andersson.

För Omnebergets del, som hyser ett av de mest rena löv skogspartier som kan 
uppletas i Nordingrå, ter sig dock (enligt JWM) fåfelfaunan något mager, spe
ciellt beträffande sångarna. En faktor i detta sammanhang skulle enligt JWM 
vara att större delen av lövskogsområdet (främst V-skogen) ligger i skugga 
rätt länge på morgonen, innan morgonsolen når fram.

Att vår artlista ändå blivit relativt omfattande beror bl. a. på att under
sökningsområdet uppvisar skiftande biotoper, samt att flera upptagna arter 
observerats under tillfälliga besök eller under flyttning.

Intressanta fynd enligt JWM är bl. a. : grön sångare. en sparsamt och mycket 
lokalt utbredd art i Ångermanland, svarthätta, som kan betecknas som tämligen 
sparsam och rätt krävande, bunden till de yppigaste lövskogspartierna i syd- 
berg och bäckraviner, gråspett. som måste anses vara en stor raritet med myc
ket lokala förekomster.
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Nämnas bör att berget tidigare haft häckande berguv.

Fåglar observerade vid och i omedelbar närhet av Omncberget under 
perioden 1956 - 1970.

storlom skata
gräsand nötskrika
bläsand blämes
knipa talgoxe
storskrake talltita
ormvråk björktrast
järpe taltrast
orre rödvingetrast
tof svipa koltrast
morkulla stenskvätta
storspov rödstjärt
skogssnäppa rö dhake
drillsnäppa t rädgård s sångare
silltrut svarthätta
gråtrut törnsångare
fiskmås ärtsångare
skrattmås lövsångare
fisktärna gransångare
ringduva grönsångare
gök svartvit flugsnappare
berguv j ärnsparv
pärluggla strömstare
gröngöling (s. Andersson '/5 1955') trädpiplärka
grå. spett sädesärla
större hackspett vårfågel (S. Andersson 1/5 1955)
göktyta stare
sånglärka grönfink
ladusvala domherre
hus svala. bofink
korp bergfink
kråka gulsparv
rosenfink (jV/M, juni 197l) sävsparv

lappsparv



Inselctslivet uppfattades av oss som ganska rikt. Särskilt riklig var den 
vanliga stickmyggan, vars förekomst i lövskogen var minst sagt besväran
de. Uppe i sydbranten var det myggfritt, men här infann sig en annan 
"insektsplåga", nämligen bromsarna. I sydbranten fanns det för övrigt 
gott om insekter av olika slag, bl.a. skinnbaggar och skalbaggar, iätt 
intressant undersökningsfält vore att se om det även finns en speciell 
fauna knuten till sydbergsterrängen.

Mest iögonfallande sommaren 1970 i insektslivet var de svåra härjningar
na av häggspinnmalen. Uästan alla häggar i undersökningsområdet var 
drabbade. Lövverket var borta eller var outvecklat. Stammen och grenar
na, från toppen ner till roten, var överdragna med en plastliknande 
hinna. Mellan denna hinna och trädets bark fanns "miljontals” av bli
vande häggspinnmalar. Det fanns med andra ord "väl dukade bord" för 
insektsätande fåglar, men så vitt vi kunde se, lämnades larverna (pup
porna) i stort sett i fred. Häggarna verkade heller inte ta någon större 
skada. I slutet av juli, när de färdiga häggspinnmalarna utvecklats, 
återfick häggarna si-na gröna blad.

På de våta områdena i närheten av Lanäsviken fanns det gott om grodor. 
Stigen i området kunde periodvis vara fylld av smågrodor.

Av däggdjuren bör nämnas älg, räv och skogshare. Xlgbetning kunde kons
tateras på flera ställen, särskilt gnag på rönn i V-skogen. Uppe på 
platån fanns det gott om älgspillning.
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SAMMANFATTNING.

Som framgått av ovanstående vegetationsbeskrivning av Omneberget, finns 
det ett flertal olika vegetationstyper, av vilka de, för ett blivande 
naturreservat intressantaste delarna finns på bergets södra och västra 
sida, dvs sydbranten, V. skogen och delar av Ö. skogen.

Vad man främst lägger märke till när man undersöker bergets sydbrant är 
hammarens stora rikedom på växter. Dessa är främst koncentrerade till 
hyllorna, men finns även i sprickor och skrevor i klippväggen.

Träd saknas nästan helt, utom på den nedersta hyllan, där gran, vårt
björk och asp finns. Enstaka granar och tallar finns dock högre upp. 
Dominerande buskar är lönn, hassel, och Lonicera xylosteum. Även enen 
är vanlig. Disen såsom Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium myrtillus,o ch 
V. vitis-idaea är vanliga, främst på de övre hyllorna. Typiska örter är 
Arabidopsis thaliana, Campanula persicifolia och Spergula vernalis på 
torrare lokaler. Sparsamt finns även Verbascum thapsus. På lokaler med 
något bättre vattentillgång finns Polygonatum odoratum, Turritis glabra, 
Satureja acinos och Viola tricolor. Sparsamt finns Pilago arvensis. 
Partier med relativt god vattentillgång är bevuxna av sådana örter som 
Convallaria majalis, Valeriana sambucifolia, Lathyrus pratensis och 
L. silvestris. I klippskrevor kan man finna Bpilobium montanura, E^ 
collinum, Rumex acetosella och Campanula rotundifolia. Vanliga gräs är 
Poa nemoralis, Melica nutans, och Calamagrostis purpurea. På torra lo
kaler dominerar Festuca ovina. Ormbunkar såsom Cystopteris fragilis, 
Dryopteris linnaeana och D.■phegoptheris finns på platser med god vat
tentillgång och på torrare delar av hyllor och skrevor finns Asplenium 
septentrionale, A. trichoraanes, oodsia ilvensis och Polypodium vulgäre.

Bergroten karaktäriseras av rikedomen på buskar, av vilka hassel, Loni
cera xylosteum och Ribes alpinum är mycket vanliga, men även lönn, asp 
och rönn förekommer relativt rikligt. Trädskiktet är relativt väl ut
vecklat och består främst av asp, vårtbjörk samt i mindre utsträckning 
gran och rönn. Granen blir dock talrikare i den östra delen av bergroten.

Till skillnad från hammaren är bergroten ej så rik på örter. På torra 
lokaler kan man finna enstaka exemplar av Potentilla argentea, Campanula 
persicifolia och Satureja acinos, vilka alla är vanliga på hyllorna. 
Gräsen är samma arter som de på hyllorna. Dock saknas nästan helt Cala- 
magrostis purpurea och Festuca ovina. Ovanför Sjödins gård'' kan man 
längs bergroten finna Actaea spicata, Anemone hepatiea, A. nemorosa,



96

Convallaria majalis och Viola mirabilis. Lundgräs som Milium effusum,
Poa nemoralis och Roegneria canina går här ända upp till bergroten. Orm
bunkarna domineras av Pteridium aquilinum.

Rasbranten är i allmänhet vegetationsfattig och utgörs till största 
delen av block och sten. Endast områdena ovan Sjödins gård och den väst
ra delen av rasbranten har väl utbildade vegetationsskikt. Träd är så
dana som asp och gråal och bland buskar lönn, hägg och rönn. Dominerande 
bland örterna är Viola mirabilis, Actaea spicata och Convallaria ma,jalis, 
och bland gräsen Milium effusum, Poa nemoralis och Roegneria canina. 
Geranium robertianum, som trivs bra på stenig mark, är här relativt 
vanlig.

V. skogen utgörs till stor del av koloniserad rasmark. De lägre liggande 
delarna är stenfria och utgör f.d. kulturmark. Längs bäcken är vegeta
tionen anpassad till de goda markförhållanden som råder där. Bland träden 
märks gråal, hägg och glasbjörk och bland buskarna, förutom de arter som 
finns i trädskiktet även rönn^.Dominerande örter är Pilipendula ulmaria 
och Geranium silvatieum. Lärigs bäcken finns Caltha palustris, C repis 
paludosa, Lactuca alpina, Paris quadrifolia, Viola palustris och spar
samt V. selkirkii.

Ormbunkarna är högvuxna och vanliga är Athyriun iilix-femina, Drvopteris 
linnaeana, D. phegopteris och Pteridium aquilinum.

De högre upp liggande delarna har en vegetation som bland träden karak
täriseras av asp, lönn och rönn och bland buskarna av hassel, lönn, hägg 
och Lonicera xylosteum. Vanliga örter är Actaea spicata, Anemone hepatica 
Geranium silvatieum och Viola mirabilis. Här är även de enda funna loka
lerna för blåsuga (Ajuga pyramidalis) och vårärt (Lathyrus vernus).

Området strax nedom bergroten domineras av ett smalt bälte med granar. 
Ovanför dessa finns enstaka björkar och bland buskarna märker man hassel, 
lönn och rönn. Fältskiktet är dåligt utbildat.

Ö-skogen kännetecknas av en hög grovstammig granskog, som i den branta 
sluttningen utbildat ett rikt fältskikt. I området finns huvudutbred
ningen för bl.a. Lactuca muralis och Dryopteris assimilis. Fuktstråk med 
sådana växter som Caltha palustris, Ranunculus repens och Galium palustre
är ett annat för området karaktäristiskt drag.
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Platån ovanför sydbranten består av artfattig hällmarkstallslcog och 
skogen på norra sidan av Omneberget utgörs av granskog tillhörande 
ekbräkenris- och risserien.

Myrarna vid foten av Omnobergets norra sida är av fattigkärrtyp med en 
för dessa kärr något rikare flora vid bäckar och längs myrkanter.



FÖRSLAG TILL GRÄNSER FÖR ETT EVENTUELLT NATURRESERVAT SAMT NÅGRA 
ANVISNINGAR FÖR DESS SKÖTSEL.

Omnebergets karaktär av sk sydväxtberg, gör att borgets sydsida hyser 
en mycket särpräglad flora, som ej är vanlig i denna trakt. Det mari
tima inflytandet gör att berget också skiljer sig från motsvarande 
berg i skogslandet och i fjällen. Då Omneberget dessutom utgör en av 
de rikligaste nordliga lokalerna för hassel och lönn, kan det anses 
vara väl motiverat att avsätta området som naturreservat. Sydbranten, 
speciellt dess hammare, som är otillgänglig och därför relativt o- 
rörd, kan tjäna som referens för framtida forskning om t.ex. sydber- 
gens betydelso for växter som är sk värmetidsrelikter. Dessutom kan 
jämförelser mellan sydväxtberg i skogslandet och i fjällen vara int
ressanta att göra.

För att fastställa gränserna för ett naturreservat bör man se hela 
sydsidan av berget som.ett ekologiskt sammanhängande område. Dessutom 
måste hänsyn tagas till naturliga gränser och till skiftesgränser, så 
att området blir någorlunda lätt att avsätta. Här nedan lämnas ett för
slag till avgränsning av ett sådant område. Se även kartan på sid. 98.

Den naturliga nedre gränsen går där rasmarken slutar och plan mark tar 
vid. Denna gräns sammanfaller äv :-n med skiftena nedanför sydbranten. 
Väster om Sjödins gård går rasnarken ända ned till Omnesjön, varför 
gränsen bör följa stranden.

För områdets begränsning i öster se kartan.
3Från nordvästra hörnet på skiftet 2'y är sedan en linje dragen till den 

väl synliga vindflöjeln strax öster om Omnebergets topp och därifrån 
vidare till nedre delen av ”Källskogen" (skiftet 3yA).
Områdets begränsning i väst, dvs i V-skogen, är svår att avgöra. Dock 
bör den södra delen av delområdet ingå, eftersom de största hasslarna 
och lönnarna finns där. Vidare får man då med lokalerna för Ajuga pyra
midal is, Lathyrus vernus och den nedre lokalen för Lactuca alpina, samt
de rikliga förekomsterna av Viola mirabilis, Convallaria majalis och

5Actaea spicata. Den föreslagna västra gränsen fortsätter från 3yA till4 v
norra hörnet av Ey^-r-j- och sedan vidare till bygränsen mellan Oinne och 
Sebäng och längs denna ned till Omnesjön. Ägan 7^111 ^can u'*;eslu't;as'>

Det område som på detta sätt skulle utgöra ett naturreservat kommer att 
rymma alla de för Omnebergets sydbrant karaktäristiska växterna. Dock
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kommer de mest perifera delarna hasselns och lönnens utbredningsområden 
ej med.

hor skötseln av området kan endast några anvisningar ges, då det är 
mycket svårt att yttra sig om hur man bäst skall sköta ett område för 
att dess naturvärden skall bevaras.

Dock kan sägas att sydbranten i stort sett sköter sig själv genom sin 
otillgänglighet. Vegetationen som växer på det lösa substratet på hyl
lorna och i bergroten är emellertid mycket känslig för nötning i form 
av tramp av människor.

Någon avverkning i hammaren kan det knappast bli tal om, då den är träd- 
fattig. Igenväxningen i samband med betningens upphörande motiverar väl 
en begränsad avverkning i övriga delar av reservatet, förutsatt att 
hassel och lönn skyddas. Man måste dock bestämt avråda från kalawerk- 
ning, då miljön i sådana fall mycket radikalt förändras.

Ny bebyggelse i form av sommarstugor nedanför sydbranten kan ej sägas 
utgöra något hinder, förutsatt att det blir fråga om enstaka stugor, 
samt att do ej placeras för nära rasbranten. En sådan åtgärd bör bidra
ga till att förhindra fortsatt igcnväxning av den gamla kulturmarken, 
samt att bevara områdets lättillgänglighet. Likaså bör do kvarvarande 
ängarna slås varje år.

Vidare bör den taggtråd, som finns på några ställen i rasbranten och i 
V. skogen tas bort. Stigarna inom orurådet bör röjas upp och märkas ut 
ordentligt.

För intresserade besökare måste man påpeka att hammaren ingalunda är 
riskfri att klättra i, särskilt vid regnväder. Rasrisken är också på 
flera ställen stor. Exkursion i större grupp bör därför avrådas.
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