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FÖRORD

Denna inventering av Prästflon är resultatet av ett praktik- 
och examensarbete utfört vid Umeå universitet, på uppdrag av 
länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Prästflon har tidigare besökts av bl a F. Bergvall, J.W. 
Mascher och P. Simonsson och befunnits ha stora botaniska 
värden. Tyngdpunkten i denna rapport ligger därför på en be
skrivning av vegetation och flora.

Fältarbetet har utförts och material har insamlats under två 
perioder sarrmaren 1980, 23/6 - 4/7 och 5/8 - 26/8.

Jag vill framföra ett varmt tack till alla personer son hjälpt 
mig vid genomförandet av detta arbete.

Först och främst vill jag nämna Gunnar Nordling med familj, 
Stensjö och tacka för många ljusa stunder under mörka augusti
kvällar. Särskilt tack till Gunnar för delgivande av kunskaper 
om forna tiders myrslåtter på Prästflon.

Per Simonsson och Britt-Marie Lindström, handledare från läns
styrelsen.

Birgitta Eriksson och Olof Rune, handledare från Umeå universitet.

Lars Söderström vid Institutionen för ekologisk botanik, Umeå 
universitet, för hans hjälp vid bestämningen av mossmaterialet.

Jan Elveland vid Institutionen för ekologisk botanik, Umeå 
universitet, sam bidragit med många viktiga synpunkter.

Frans Bergvall, Edsele, scm lämnat många värdefulla uppgifter 
samt visat stort intresse för denna inventering.

Umeå i december 1980

Mikael Ohlson
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SAMMANFATTNING

Prästflon ligger i västra Ångermanland, ca två mil sydväst 
an Edsele. Myren är högt belägen, ankring 400 m ö h. Berg
grunden utgörs av gråvacka samt till gnejs omvandlad grå- 
vacka.

Till övervägande del består Prästflon av medelrikkärr, där 
blöta fastmattsamhällen förekommer över stora ytor. Präst
flon, främst dess östra delar, har en mycket rik flora. 
Myrbräcka Saxifraga hirculus är vanligt förekommande över 
hela myren och uppträder bitvis i mycket stora mängder. 
Andra intressanta arter är: Finbräken Cystopteris montana, 
tagelstarr Carex appropinquata, blodnycklar Dactylorhiza 
cruenta, skogsnycklar D. fuchsii, ängsnycklar D. incamata 
och sumpnycklar D. traunsteineri coll. Den sistnämnda före
kommer i stora mängder samt i ett flertal olika former.

Myren som avvattnas av Prästflobäcken är fri från störande 
utdikningar och utnyttjades tidigare för slåtter samt son 
betesmark för nötkreatur och hästar. Sedan myrslåtter och 
bete upphört har en kraftig igenväxning av främst myrens 
södra delar ägt rum.

Prästflon föreslås skyddas genom bildandet av ett natur
reservat. San skäl till detta anförs främst myrens mycket 
rika och särpräglade flora samt frihet från störande dik- 
ningsingrepp.
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Ka/vta 1 KanXa 2

Meåstrand
Gässjö.

Stensjö

PRÄSTFLON Våstby
□ Runeäberq

Kasuta 3 VtåAt^lon cui beZägen l Helgumé -6ocke.n, Solla^tdå kommun.
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INTRODUKTION

1.1 GEOGRAFISKT LÄGE

Prästflon är belägen 4 km SO Stensjö by i södra Edsele socken, 
Sollefteå korrmun. Se karta 2 och 3.

Till Prästflon kan man karma via en skogsbilväg son utgår från 
Stensjö och löper i sydostlig riktning. Denna väg passerar 
mycket nära förbi myrens norra delar. Vägen är nybruten och är 
ej utsatt på den topografiska kartan. Myren kan också nås gencm 
en skogsbilväg söderifrån vilken passerar i närheten av Runeåbergs 
by.

1.2 LANDSKAPET RUNT PRÄSTFLON

Vid färden från Faxälvens dalgång upp mot Stensjö stiger vägen 
ca 300 meter på 13 km. Vägen stiger kraftigt de första tio kilo
metrarna för att sedan plana ut och löpa genan ett flackt land
skap, vilket domineras av myrmarker. Prästflon utgör en av flera 
myrar på denna högt belägna platå.

Prästflons norra delar är belägna mer än 400 m ö h och utsikten 
därifrån över myrens södra delar är god. I anslutning till Präst
flons sydöstra delar är ett hygge beläget. I övrigt anges myren 
av relativt orörda äldre bestånd av fuktig till frisk granskog.

.1.3 GEOLOGI

Berggrunden incm det inventerade cmrådet består av gråvacka samt 
migmatiserad sådan (till gnejs omvandlad gråvacka)(Fözö 1980). 
Dessa är s k sura bergarter med höga halter kiselsyra och utan 
nämnvärt innehåll av kalk.

Moränen i cmrådet innehåller små mängder kalk, son härstammar 
från områden i Jämtland med kalkrik berggrund. Att moränen en
dast innehåller mindre mängder kalk förklaras av att isdelaren, 
under största delen av nedisningen, varit belägen öster cm det 
aktuella området, isrörelseriktningen vid området har således 
varit mot kalkförekomstema i Jämtland.

En transport av kalkhaltig morän från Jämtland torde dock ha 
ägt rum vid nedisningens initialskede, då i sdelar en (isdelama) 
var belägna betydligt längre västerut.

Hur förklaras då områdets många kalkkrävande växter, då varken 
berggrund eller morän innehåller särskilt stora mängder kalk? 
Enligt Fözö (1980) är det mycket troligt att kalk, härstammande 
från Jämtland, transporterats löst i smältvattnet vid slutet 
av istiden. Under isen förekcm kallt, koldioxidrikt vatten under 
högt tryck. Detta vatten hade förmågan att lösa tämligen stora
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mängder kalciumkarbonat. Vid ändrade förhållanden, t ex lägre 
tryck och högre temperatur, utfälldes kalken. Just sådana för
ändringar kan tänkas ha inträffat i området då det i Prästflons 
närhet finns tydliga spår efter skval- och slukrännor.

Denna teori stöds ytterligare, då det förekommer bleke under 
den närbelägna Gideåbergsrrtyrens torv. Bleke är en kalkrik 
jordart scm bildats genan utfällning av kalciumkarbonat i 
grunda vattensamlingar.

Några borrprover har ej tagits från Prästflon, men en möjlig 
teori är att följande principskiss är giltig (fig 1).

FLgusi 1 TnoLLgt uXéemde på gznomi>käA.nsLng-t>bÅJLd 
av PAÄitfilon.

1.4 KLIMAT

Denna klimatöversikt, gällande Stensjötrakten, är baserad på 
uppgifter ur följande arbeten: Ängströn (1953, 1958) och 
Berglund (1953).

Qnrådet står ej under inflytande av lokalmaritimt eller lokal- 
kontinentalt klimat (detta gäller merparten av Västemorrlands 
län, dock ej kusten och den sydvästligaste delen).
Är smedel temperaturen är ca +1° C och medeltemperaturerna för 
japuari, april, juli och oktober är resp ca -10, +1, +13 och 
+2 C.

Vegetationsperioden, antal dygn med en medeltenperatur över
stigande +3 C, är ca 170 dygn. Enligt Sjörs (1965) bör temperatur- 
gränsen för vegetationsperiodens början sättas vid en dygnsnedel- 
temperatur av minst +6 C. Vegetationsperiodens längd blir då ca 
140 dygn.

Antalet frostfria dygn är ca 150. 0
Från den tid då dygnets medeltemperatur uppgår till +6 C t o m 
den 30 juni är frostdygnens antal i genomsnitt ca 12.
Från fqpsta juli till tiden då dygnets medeltemperatur nedgår 
till +8 C är frostdygnens antal i genomsnitt ca 6. För svenska 
förhållanden är detta antal frostdygn, under ovan nämnda perioder, 
stort.
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Årsnederbörden är ca 500 mm varav ungefär 40% faller scm snö. 
Nederbörden under vegetationsperioden (vegetationsperioden de
finierad som antalet dygn med en medeltemperatur överstigande 
+3 C) är ca 200 mm. Den nederbördsrikaste månaden är augusti 
med en genomsnittlig nederbörd av ca 80 mm.

Antalet dygn med snötäcke är ca 170 och medelsnödjupet den 28 
februari är ca 50 cm.

% , "«■

' * * i ■ *3$ ** iimdmåmfiKBI
8lid tagen öven PnaAtfilonA iödna delan dän öppna 
fcaAtmattAamkäUlen dominenan.
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MORFOLOGI OCH HYDROLOGI

2.1 TERMER OCH BEGREPP

För att underlätta förståelsen av karmande beskrivning av Präst- 
flon, kommer under denna rubrik några centrala termer och be
grepp incm myrekologin att förklaras. Den använda myrterminolo
gin följer i grova drag Sjörs (1948).

Våtmarker karaktäriseras av en grundvattenyta på ett ringa djup. 
Låg syretillgång till följd av den höga vattenhalten leder till 
att ofullständigt nedbrutet organiskt material anhopas på marken. 
Detta material bildar torv. Våtmarker san bildar torv betecknas 
scm myrar.

Myrmark san enbart erhåller vatten i form av den nederbörd scm 
direkt faller på myrytan betecknas som cmbrotrof. Qnbrotrof myr
mark kallas för mossar.

Myrmark scm mottar fastmarksvatten betecknas scm minerotrof och 
benämns kärr. Kärr finns i ett flertal olika typer och indelas 
efter vegetationens artsammansättning i två huvudgrupper, rik- 
kärr och fattigkärr. Exempel på arter scm förekcnmer i rikkärr 
men aldrig i fattigkärr är Gräsull Eriophorum latifolium, trind- 
starr Car ex diandra och den guldglänsande gyllenmossan Tcmentyp- 
num nitens. Rikkärr har ofta höga halter mineralämnen och högt 
pH i fastmarksvattnet. Fattigkärren karaktäriseras av små mängder 
mineralämnen och lågt pH i fastmarksvattnet.

I framförallt den kuperade norrlandsterrängen är en typ av kärr, 
scm kan sägas vara ett mellanting mellan fattig- och rikkärr, 
vanliga. Dessa kärr brukar betecknas scm intermediära och karak
täriseras av ett rörligt, elektrolytfattigt fastmarksvatten.
P g a sin rörlighet skapar det elektrolytfattiga fastmarksvattnet 
en god neutralisation, varför pH- värdet ej blir lågt. Denna 
kcmbination, låg elektrolythalt samt förhållandevis högt pH, 
skapar möjligheter för representanter ur både rik- och fattig
kärr floran att växa på sarttna ståndort.

På de blötare partierna av Prästflon är ofta bottnen i de grunda 
vattensamlingarna starkt rostfärgad samt vattenytan tycks vara 
överdragen av en oljeliknande hinna. Detta kallas för jämockra 
oc^+bildas gencm att syrefattigt grundvatten håller små mängder 
Fez -joner i lösning. När cj<ptta vatt^iji når kärrytan ök;p; syre
halten. En oxidation av Fez till FeJ äger rum och FeJ fälls 
ut scm hydratiserad järnoxid (Fe-O^ x nH^O). Det är detta scm 
ger upphov till den rostfärgade beläggningen på botten av vatten
samlingarna samt filmen på vattenytorna. Denna oxidation är ofta 
biogen och sker i så fall gencm medverkan av jämbakterier.
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2.2 MYRSTRUKTURER

Nedan följer en kort redogörelse för de myrstrukturer som före- 
kurrmer på Prästflon.
A. Myrens vegetation kan indelas i olika växtsamhällen bl a 
betingade av grundvattenytans läge.

1 Ristuvsamhällen. Dessa samhällen står aldrig under vatten 
under vegetationsperioden (Malmer 1966).

1 fältskiktet intar risen en framträdande position tillsammans 
med hjortron Rubus chamaemorus. I bottenskiktet dominerar ofta 
vitmossan Sphagnum fuseum.

De ristuvsamhällen son förekommer på Prästflon är ej stora 
eller typiskt utbildade. Ristuvsamhällen är betydligt vanligare 
på mossar än i kärr.

2 Fastmattsamhällen. Ur vattenståndssynpunkt karaktäriseras 
dessa-av att de endast kort tid (sammanlagt två till tre veckor 
per vegetationsperiod) står under vatten (Malmer 1966).

Graminidema utgör den dominerande livsformen och bildar en väl 
sluten matta sem är fast att gå på (Sjörs 1948). I fältskiktet 
är följande arter vanliga, ullsäv Scirpus hudsonianus, nålstarr 
Carex dioica, tuvull Eriophorum vaginatum och blåtåtel Molinia 
caerulea. I fastmattomas bottenskikt är Sphagnum wamstorfii, 
Tcmentypnum nitens och Campylium stellatum vanligt förekommande.

3 Mj ukmattsamhällen. Ungefär halva vegetationsperioden är dessa 
samhällen-vattendränkta (Malmer 1966) . Graminidema bildar ett 
glesare, ej tuvigt inslag i en av mossor bildad, svällande matta. 
Foten sjunker djupt och efterlämnar djupa spår sem endast lång
samt och ofullständigt utplånas (Sjörs 1948).

Till stor del saknar dessa samhällen ledarter, men mer eller 
mindre tillförlitliga skiljearter gentemot fastmattoma är: 
Sumpstarr Carex magellanica, dystarr Carex limosa, kallgräs 
Scheuchzeria palustris, Sphagnum fallax, samt olika Drepanocladus- 
arter.

4 Löstottensamhällen^ Dessa är under vegetationperioden en
dast torrlagda en kort tid (Malmer 1966).

Lösbottnama utmärks av att de saknar ett slutet bottenskikt. 
Artsammansättningen i fältskiktet uppvisar stora likheter med 
mjukmattornas fältskikt. Vanligt förekomiande är dystarr, vit
starr Carex 1ivida, stor-sileshår Drosera anglica och vatten
klöver Menyanthes trifoliata.
I det svagt utvecklade bottenskiktet förekemner t ex Calliergon- 
arter och Drepanocladus-arter samt vitmossor tillhörande grup
perna Cuspidata och Subsecunda.

B. Bäckar^ slukbäckar_och_käl]Lor

I kärr utgör bäckar awattningssystemet. Det rör sig ofta cm 
små stråk med sakta rinnande vatten. (Dråg benämns kärrstråk, 
betingade av rörligt fastmarksvatten genom en mosse.) Förutom 
rörligt vatten på kärrytan i form av bäckar förekommer rörligt 
vatten under markytan. Slukbäckar benämns dessa underjordiska
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dräneringssystem. Cm underjordiskt vatten rinner fram i dagen 
uppstår en källa.

C. Str ängarjoch_fJ1arkar

Strängarna består i kärr i huvudsak av fastmattsamhällen. Mellan 
strängarna är de lägre fl ar kama belägna, bestående av ytor med 
lösbotten- eller mjukmattsamhällen.
Strängar och flarkar är alltid ordnade vinkelrätt mot myrens 
lutningsriktning. Hur strängar och flarkar bildas är oklart.

På Prästflon finns inget tydligt system av strängar och flarkar 
utbildat, utan myren hyser endast en mycket svag antydan till 
strängbildning.

2.3 PRÄSTFLONS HYDROLOGI

Prästflon avvattnas av Prästflobäcken, vilken har sin upprinnel
se vid myrens nordöstra delar. Prästflobäcken har en nord-sydlig 
riktning och följer i stort myrens östra sida, se fig 2.
Då Prästflon sluttar mot öster och söder erhåller bäcken vatten 
från myren praktiskt taget utefter hela myrens östsida. I 
huvudsak sker tillflödet från myren till bäcken i form av 
små bäckar som sakta rinner fram över myrytan mot bäcken.

På Prästflons västra sida förekarmer rörligt ytvatten i ett sam
manhängande stråk i nordvästlig-sydostlig riktning. Vattenrörel
sen följer en gammal vinterkörväg, vilken till stor del är orsaken 
till detta stråk av rörligt ytvatten. (Några hjulspår eller andra 
spår av fordonstrafiken vintertid förekommer ej.)

Prästflon är helt opåverkad av dikningsverksamhet sånär scm på 
ett mycket kort och grunt dike, en ca 5 dm djup och 10 m lång 
ränna, på myrens sydände.

Ett stycke in i skogen på fastmarken vid myrens sydvästsida är 
ett annat mindre dike beläget (fig 2). Vattenföringen i detta 
dike är obefintlig, varför påverkan på Prästflons vattenhushåll
ning blir mycket liten.

Prästflobäcken

F-cguA l Rtä2>^£oR6 kydAolog-t,
y£va£tm£i> n.öh.eJLbUAsUitnÅ.nQ.
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VATTENANALYSER

Ett mindre antal vattenprover har insamlats för att översiktligt 
belysa näringsförhållandena på Prästflon.

I vattenproverna har pH och ledningsförmåga (konduktivitet) mätts. 
pH är ett mått på vattnets surhetsgrad och ett vattens lednings
förmåga, som mäts i mikroSiemens per centimeter°(pS/an) , kan ses 
som ett mått på vattnets halt av mineralämnen så länge pH ej är 
för lågt (< ca 5.5). (Protonernas bidrag till ledningsförmågan 
är försumbart vid de pH- värden scm råder på Prästflon.)
Starkt förenklat kan det sägas att ett myrvatten med hög. lednings
förmåga och högt pH indikerar goda näringsförhållanden för växterna.

Efter insamlandet förvarades vattenproverna mörkt och svalt, mät
ningarna ägde rum två dygn efter det att proverna insamlats.

Resultatet av mätningarna framgår av nedanstående tabell.

Punkt 12 3

Ledningsförmåga 
vid 20 C, pS/cm 63 215 110

pH vid 20 C 7.3 7.2 6.8

Punkt 1, rörligt ytvatten i delområde 11. 
-"- 2, källa belägen i storruta 1.

3, ytvatten från delcmråde 7.

FIqua 3 PAovtagnungApankteA £öa vaXte.npA.oveA.
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Kcrrmentar

Undersökningen är av såpass ringa cmfattning att det vore fel
aktigt att dra några större slutsatser av den.

Dock kan det konstateras att erhållna värden, främst från punkt 2, 
indikerar rika förhållanden. Scm en jämförelse till här erhållna 
värden kan nämnas de värden son Witting (1949) publicerat. Led
ningsförmågan och pH i vatten från extermfattigkärr i nordligaste 
Dalarna och Härjedalen varierar här mellan 8-13 pS/cm resp
4.2 - 4.5. Motsvarande värden från extremrikkärr incm centrala 
Jämtlands silurcmråde är 145 - 384 pS/cm resp 6.6 - 7.6.
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VEGETATION

4.1 METODIK

Vegetationsstudiema omfattade följande moment:

1) Flygbildsstudier

2) Vegetationskartering

3) Subjektiv utläggning av storrutor

4) Provruteanalys

5) Insamling och bestämning av mossor

1) Flygbildsstudier. Före fältarbetet upprättades en översiktlig 
vegetationskarta baserad på studier av svartvita flygbilder, tagna 
på 4 600 meters höjd.

I grova drag ger en flygbild information cm myrmarkens hydrologi 
och vegetation, varför en värdefull förhandsbild erhålles.

2) Vegetationskarteringu En uppdelning av myren i växtsamhällen 
(ristuv-, fastmatt, mjukmatt- och lösbottensamhällen), samt in
delning i någotsånär enhetliga delområden gjordes. Detta har 
tagits till grund för upprättandet av vegetationskartan.
Samtliga kärlväxter scm påträffades noterades.

3) Subjektiv utJLäggning_av stor rutor. Nio stycken storrutor har 
använts för att beskriva de på Prästflon vanligast förekommande 
vegetationstyperna. Storleken på storrutoma har genomgående 
varit 100 nr (10 m x 10 m) . Varje storruta placerades på ett 
sådant sätt att vegetationen incm denna uppvisade största möj
liga homogenitet.

Vid subjektiv utläggning av storrutor speglas i bästa fall myrens 
vegetationstyper, men metoden ger ingen information cm proportio
nerna mellan de olika vegetationstyperna.

I de storrutor där träd förekommet har deras täckning av stor
rutan i % vid vertikal projektion uppskattats.

4) Provruteanalys^ Incm varje storruta placerades fyra stycken 
1 m x 1 m provrutor ut enligt nedanstående mönster.

m m

m m
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Vid analysen av provrutorna har Hult-Semander-DuRietz fem- 
gradiga täckningsskala använts.

Beteckning Täckningsgrad (klassbredd)

5
4
3
2
1
+

1/2 - 1 
1/4 - 1/2 
1/8 - 1/4 
1/16 - 1/8 

< 1/16
övrig förekomst

Rutorna har analyserats med avseende på kärlväxter. I de fall 
buskvegetation förekommet, främst olika Salix-arter, har dessa 
varit av sådan storlek att de genomgående förts till fältskiktet.

5) _Insamlircj och testämning_av mossor^ Insamling av mossor har 
skett från varje storruta och delområde.

Mossorna i storrutoma har indelats efter en subjektiv tregradig 
skala där beteckningen 3 står för riklig förekomst, 2 för all
män och 1 för sparsamt förekommande.

Från varje delområde har jag försökt att samla in de för cmrådet 
karaktäristiska arterna.

Syftet med insamlingen har varit att ge en översiktlig bild av 
mossvegetationen på Prästflon och gör ej anspråk på att vara en 
fullständig eller exakt dokumentation. Bestämningen av mossorna 
har efter hand ägt rum vid Umeå universitet.

All data från storrutor och provruteanalyser återfinns i bilaga 1.

4.2 NOMENKLATUR

Nomenklaturen i detta arbete följer nedanstående verk.

Kärlväxter; Lid (1974).

Bladrrossor_ubom vitanossor: Nyholm (1954-1969) .
(Med undantag av Polytrichum juniperi- 
num var. gracilius, vilken här benämns 
P. strictum.)

Vitrrossor: Isoviita (1966) .

Levermossor: Amell (1956) .

För att undvika upprepningar anges kärlväxtemas latinska namn 
endast (med vissa undantag) första gången arterna nämns.

Några svenska namn på mossorna anges ej då allmänt vedertagna 
sådana ofta saknas.
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4.3 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VEGETATIONEN PÄ PRÄSTFIDN

\ /

i* \ /i \ V

\ X\ x

l \

/" X /

T e.cke.n{ön.klanlngaA

100 m
GnänA {fin. deJLomnådo. 

FaAtmaAkAgnRviAj J I i. i i

F-Lgun 4 Kanta, öv ca ?köa t{lon med deJLomnådm avgaänAade..

15 -



Till övervägande del består det inventerade området av öppet kärr 
av intermediär- till medelrik typ. Mindre delar av området utgörs 
av träd- och buskkärr, källkärr samt granskog av fuktig örtristyp 
och fuktig örttyp. I Malmer m fl (1971) ges indelningsgrunder 
för särskiljandet av ovan nämnda kärrtyper.

Rika kärrytor förekommer i huvudsak efter Prästflons östra sida 
samt på hela den mindre namnlösa myr (delområde 16) , som är be
lägen straxt öster cm Prästflon. Se karta över delområden, fig 4. 
Dessa rika kärrytor hyser en nrycket rik flora, bl a stora före
komster av sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri coll., två
blad Listera ovata, gräsull Eriophorum latifolium, tagelstarr 
Carex appropinquata, trindstarr C. diandra, och myrbräcka 
Saxifraga hirculus. Sparsamt förekotmande är blodnycklar Dac
ty lorhiza cruenta.
De typiska rikkärrsmossoma Paludella squarrosa, Tomentypnum 
nitens, Cinclidium stygium och Sphagnum wamstorfii är vanligt 
förekommande i bottenskiktet.

Intermediära kärrytor förekaimer på Prästflons västra sida. 
Floran är ej lika rik som på de östra delarna. Karaktäristiska 
arter i fältskiktet är: Blåtåtel Molinia caerulea, trådstarr 
Carex lasiocarpa, taggstarr C. pauciflora, ullsäv Scirpus hud- 
sonianus, blodrot Potentilla erecta och dvärglunmer Selaginella 
selaginoides.
Artsammansättningen i bottenskiktet varierar starkt, men van
ligt förekomande över stora områden är: Sphagnum centrale, S. 
wamstorfii, Aulacomnium palustre och Tomentypnum nitens.

Träd- och buskkärr utgörs inom området av myrkant samhällen samt 
de delar av Prästflon som är kraftigt igenväxta. Artsammansätt
ningen varierar beroende på vatten- och näringstillgång.

Källkärren utgör en mycket liten del av det inventerade området 
(förekommer inom delområde 13 och 16) . I fältskiktet märks bl a 
källdunört Epilobium alsinifolium och bottenskiktet karaktäri
seras av mossor tillhörande släktet Cratoneuron.

4.4 BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN

Varje delområde är avgränsat och numrerat på karta, se fig 4.
I de fall då olika delområden hyser likartad vegetation har 
dessa givits samma nummer.

Delområde 1 (storruta 9)

Dessa områden består av vitmosserika skogskärr. Denna vegeta- 
tionstyp, till övervägande del uppbyggd av fastmattor med in
slag av svagt utvecklade ristuvor, bildar myrkantsamhällen 
runt stora delar av Prästflon (av rittekniska skäl framgår det 
ej av fig 4). Sin största utbredning har dessa områden på Präst
flons nordvästra delar. Gränsen mot fastmarken är ej skarp, 
övergången från myrmark till fastmark sker successivt.
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Träd- och buskskiktet utgörs av glasbjörk Betula pubescens, 
gran Picea abies, tall Pinus sylvestris, lappvide Salix lappo- 
num och grönvide S. phylicifolia.

I fältskiktet varierar artsammansättningen, men konstanta arter 
är: Taggstarr, klotstarr Carex globularis och hjortron.
Vanligt förekommande arter är: Skogsfräken Equisetum sylvaticum, 
stjämstarr Car ex echinata, tuvull Eriophorum vaginatum, odon 
Vaccinium uliginosum, dvärqbjörk Betula nana, ängskovall Melam- 
pyrum pratense och jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata.

Spindelblomster Listera cordata förekommer regelbundet men 
sparsamt över hela området.

Bottenskiktet domineras av Sphagnum angustifolium. Vanligt före
kommande är Polytrichum commune, Sphagnum magellanicum och S. 
russowii. På torrare ståndorter, som t ex omkring trädbaser, 
förekommer Pleurozium schreberi, Hyloccmium splendens, Brachythe- 
cium reflexum och Dicranum rugosum.

FcuttlgkäAA me,d suklÅgt inAlag av suAtuvoa. VoJLomaddn 2.
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Delområde 2

Området består av fastmattor med ett rikt inslag av ristuvor 
och kan betecknas scm risrikt skoskärr.

Mot öster tilltar fuktigheten p g a områdets lutning. Efter 
östra sidan finns en skarpt avgränsad mindre yta, med ett 
glest bestånd av flaskstarr Carex rostrata scm dominant i 
fältskiktet (se beskrivning av delcmråde 3).

Artsanmansättningen indikerar fattigkärr.

Trädskiktet domineras av lågvuxen tall och gran.

Busk- och fältskiktet är svagt utvecklat, taggstarr dcminerar 
fastmattomas fältskikt. Spridda förekomster av klotstarr och 
stjämstarr finns över hela cmrådet.

På ristuvoma företräds fältskiktet av hjortron, nordligt kråk
ris Brpetrum hermaphroditum, odon och dvärgbjörk.

I bottenskiktet märks Sphagnum, angustifolium, S. fuscum (i ris
tuvoma) samt Polytrichum commune, vilken fläckvis förekommer 
rikligt.

Delcmråde _3 (storruta 2)

Dessa delar av myren utgörs av öppna kärrytor, närmast av inter
mediär typ, bestående av blöta fastmattor samt mindre delar 
mjukmattor.

Busk- och trädskikt saknas helt över stora ytor. Vegetationen 
är homogen, fältskiktet dcmineras av flaskstarr, vilken bitvis 
förekcmmer i täta bestånd. Rikligt förekommande är trådstarr , 
nålstarr, kråkklöver Ccmarum palustre, vattenklöver och ros- 
ling Andrcmeda polifolia.

Olika Sphagnum-arter dominerar helt i bottenskiktet, bland 
dessa märks S. fallax, S. wamstorfii och S. riparium.

Det västligaste av de delonråden scm givits beteckningen 3 av
viker från de övriga gencm att cmrådet genomskärs av en vinter
körväg, delcmråde 11, se karta fig 4. Där vinterkörvägen går 
fram är myrytan betydligt blötare, vilket återspeglas i vegeta
tionen. Beståndet av flaskstarr är betydligt tätare samt tuv- 
ull och ängsull Eriophorum vaginatum och E. angustifolium, före
kommer rikligare utefter vinterkörvägen än i övriga delar av 
området.

Rund-sileshår Drosera rotundifolia, vilken är glest spridd 
över cmrådet, förekommer rikligast i anslutning till vinter
körvägen.

Delområde 4_

Denna del av Prästflon består av igenväxt rikkärr. Cmrådet ut
görs av måttligt blöta till blöta fastmattsamhällen och ger ett 
hetrogent intryck.
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Delområdets avgränsning mot sydväst (delområde 14) är oskarp.

Träd- och buskskiktet består av glasbjörk, och olika videarter, 
främst lappvide. Till största delen är det glasbjörk, lappvide 
och dvärgbjörk som bidragit till igenväxningen av denna del av 
myren.

I fältskiktet intar kråkklöver en framträdande roll. Andra, för 
områdets fältskikt, typiska arter är: Vattenklöver, flaskstarr, 
kärrfräken Egaisetum palustre, sumpnycklar, jungfru Marie nyck
lar, kärrdunört Epilobium palustre och myrbräcka.

Bottenskiktet är rikt på både brun- och vitmossor, vanligt före
kommande är Calliergon stramineum, C. giganteum, Sphagnum fallax, 
S. centrale och S. wamstorfii.

Delcmråde _5

Qnrådet som är en öppen rikkärrsyta sluttar tydligt mot söder.
De norra, högst belägna delarna, består av måttligt blöta fast
mat tsamhäl len där flaskstarr dominerar i fältskiktet. Längre 
ner, i delområdets södra delar, blir fastmattan blötare och 
övergår snart i ett lösbottensamhälle (se delområde 6). I dessa 
blötare delar av området domineras fältskiktet av trindstarr.

Förutom ovan nämnda starrarter är följande arter vanliga i fält
skiktet: Vattenklöver, kråkklöver, ängsnycklar, sumpnycklar och 
ängssyra Rumex acetosa vilken förekartmer rikligt i områdets norra 
delar. Myrbräcka växer inom området i mycket stora mängder.
I bottenskiktet förekommer bl a Sphagnum wamstorfii, Paludella 
sguarrosa, Campylium stellatum, Drepanocladus polycarpus och 
Tcmentypnum nitens.

Större exemplar av glasbjörk och viden saknas helt, men vid 
närmare betraktelse finns ett stort antal små exemplar av glas
björk. Hur dessa kommer att utvecklas är det svårt att säga 
någonting säkert cm, men troligt är att en invandring av glas
björk och viden kommer att äga rum på områdets torrare delar.

Delcmråde 6

Vatten tränger fram nedanför delcmråde 5 och ett lösbottensam
hälle av rikkärrstyp har bildats. Ytor av öppet vatten med jäm- 
ockra förekommer.

Vegetationen domineras av vattenklöver och trindstarr, se 
bild 2. På områdets torrare delar växer myrbräcka och surnp- 
arv Stellaria crassifolia var. paludosa.

Bottenskiktet är delvis svagt utvecklat, men några för orådet 
typiska mossarter är: Mnium rugicum, Paludella sguarrosa, Cal
liergon stramineum, Helodium blandowii och Sphagnum riparim.
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Delområde 7 (storruta 3)

Cmrådet sluttar mot sydost och består till största delen av 
fastmattsamhällen av rikkärrstyp.

Sedan bete och slåtter upphört har glasbjörk och gran tagit 
stora delar av området i besittning, se bild 3.

.: c*
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ÖveAAtktAbttd tagm mot Vfiiut^lonÅ vöuhtaa doJLan..

Denna del av myren hyser en mycket rik flora. Träd- och busk- 
skiktet består av glasbjörk, gran samt viden, bland vilka olika 
hybridformer förekommer.

I fältskiktet förekommer bl a blodnycklar Dactylorhiza cruenta, 
skogsnycklar D. fuchsii, ängsnycklar, sumpnycklar, spindelbloms
ter, grönyxne Coeloglossum viride, myrbräcka, kärrspira Pedi- 
cularis palustris och gräsull.
Fläckvis finns massförekomster (1000-tals ex) av tvåblad Listera 
ovata.

Artsammansättningen i bottenskiktet varierar starkt inan området. 
I de nordöstra delarna förekommer Marchantia alpestris rikligt 
men saknas i områdets södra delar.

Andra vanligt förekommande mossor är: Paludella squarrosa,
Helodium blandowii, Tomentypnum nitens, Mnium rugicum, Sphagnum 
warnstorfii, S. teres och S. centrale.

Detta är ett av de botaniskt mest intressanta områdena på myren.
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Delområde 8

Denna del av Prästflon är en öppen rikkärrsyta, träd- och busk- 
skiktet består av några få imanshöga exemplar av glasbjörk.

Området sluttar svagt i östlig riktning mot Prästflobäcken. I 
de östra och lägst belägna delarna av området förekommer nagra 
mindre lösbottensamhällen, i övrigt består området av våta fast- 
mattsamhällen.

Vegetationen domineras av flaskstarr, trindstarr och vattenklöver. 
Vanligt förekommande arter är dvärgbjörk, sumpnycklar, gräsull, 
myrbräcka, sumparv, kråkklöver, ängsgröe Poa pratensis coll. 
och kärrspira.

Bottenskiktet är välutvecklat och brunmossoma utgör en bety
dande del. Följande mossor är vanliga i området: Tcmentypnum 
nitens, Calliergon stramineum, Mnium rugicum, Paludella squar- 
rosa, Drepanocladus revolvens och Sphagnum wamstorfii.

Delområde 9_ (storruta 5)

Detta område saknar trädvegetation och domineras av lösbotten
samhällen av rikkärrstyp.

Vatten rör sig från detta blöta område mot öster och söder. I 
det senare fallet rinner vatten i ett flertal små bäckar över 
Prästflons södra delar (delområde 10).

Vegetationen domineras av vattenklöver, trindstarr och kråk
klöver. Flaskstarr förekommer rikligt och vanligt förekommande 
är vitstarr Carex 1ivida, dystarr C. limosa, kärrdunört och 
sumparv.

På några i lösbottnama insprängda fastmattor växer täta bestånd 
av dvärgbjörk.

Bottenskiktet är bitvis svagt utvecklat, men några för området 
karaktäristiska mossor är Sphagnum lindbergii, S. contortum, 
Calliergon stramineum och Paludella squarrosa.

Jämockra förekommer i stora mängder och ett flertal par av grön
bena Tringa glareola häckar inom detta delområde.

Del.qmråde 10

Söder om tidigare beskrivna delområde 9 tar detta område vid. 
Området sluttar mot söder och är stark igenväxt av glasbjörk.
Den rikliga förekomsten av glasbjörk gör att området närmast 
är att klassificera scm skogskärr. Området består till över
vägande del av fastmattsamhällen med mindre inslag av lös
bottensamhällen i anslutning till de stråk av rörligt vatten 
sam tidigare nämnts.
Fastmarksgränsen är svår att urskilja i områdets sydöstra delar 
där det gränsar mot ett försurmpat hygge.
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Träd- och buskskiktet består av glasbjörk, gran, tall, gråal 
Alnus incana samt olika videarter bl a Salix phylicifolia, S. 
lapponum, S. nigricans + hybridformer.

Artsammansättningen i fältskiktet varierar men vanligt före- 
kommende är kråkklöver, flaskstarr, trådstarr Carex lasiocarpa, 
trindstarr, sjöfräken Equisetum fluviatile, dvärgbjörk, kabbel
eka Caltha palustris, mossviol Viola epipsila och kärrviol Viola 
palustris.

I de sydöstra delarna förekommer rörflen Phalaris arundinacea 
och grenrör Calamagrostis canescens i stora mängder.

I bottenskiktet märks bl a Bryum spp., Helodium blandowii, Dre- 
panocladus uncinatus, Aulaccmnium palustre, Cinclidium stygium 
och Sphagnum fallax. Levermossan Calypogeia sphagnicola växer 
insprängd i Sphagnum-tuvorna.

Delområde 11 (storruta 6)

Området är långsträckt och karaktäriseras av rörligt ytvatten. 
Vattnet strömmar sakta i sydostlig riktning. Det är mycket tro
ligt att vattenrörelsen är betingad av den vinterkörväg vilken 
löper inan delområdet i dess längdriktning. Trots den rikliga 
vattenförekansten är myrytan fast att gå på.

Träd- och buskskikt saknas och vegetationssammansättningen in- 
dikerar kärr av intermediär typ.

I fältskiktet är trådstarr, strängstarr Carex chordorrhiza, nål
starr C. dioica, dytåg Juncus stygius, kallgräs Scheuchzeria 
palustris, sjöfräken, tuvsäv Scirpus caespitösus, tätört Pin- 
guicula vulgaris, stor-sileshar Drosera anglica och dybläddra 
Utricularia intermedia vanligt förekommande.

För detta område är följande arter karaktäristiska i botten
skiktet: Sphagnum centrale, S. subfulvum, S. wamstorfii och 
Drepanocladus revolvens.

Autekologiskt intressant är att den konkurrenssvaga tätörten 
endast förekommer i anslutning till vinter körvägen. Detta sam
band beror med all säkerhet på den cmröming och därmed skapan
det av nakna, lätt koloniseringsbara, torvytor som fordons
trafiken fört med sig.

(Denna vinterkörväg är endast synlig som ett stråk med avvikande 
vegetation, hjulspår eller andra spår av fordonstrafiken före
kommer ej. Det har gått några år sedan denna vinterkörväg ut
nyttjades i någon större utsträckning.)

Delcmråde 12 (storruta 8)

Denna del av Prästflon består av öppet kärr av intermediär typ. 
Måttligt blöta till torra fastmattsamhällen dominerar, men inom 
området förekommer spridda ristuvor, dessa är dock små och svagt 
utvecklade. Områdets nordvästra delar skärs av av ett blötare 
parti med rörligt ytvatten (delcmråde 11).
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Avgränsningen gentemot delområde 11 är bitvis skarp, mot väster 
är fastmarksgränsen tydlig och bården av myrkantvegetation är 
smal.

Träd- och buskakiktet är svagt utvecklat, entaka små exemplar 
av tall, gran och glasbjörk förekommer. Områdets nordöstra del 
är dock tätare bevuxet av ovan nämnda trädslag.

Fältskiktet domineras av blåtåtel. Andra typiska arter för om
rådets fältskikt är dvärglummer, ullsäv, strängstarr, taggstarr, 
slåtterblonma Pamassia palustris, odonvide Salix myrtilloides, 
blodrot, dvärgbjörk och tranbär Oxycoccus quadripetalus.

I bottenskiktet är följande mossor vanliga: Tcmentypnum nitens, 
Aulacannium palustre, Drepanocladus polycarpus, HeI5dium~Blan- 
dowii, Sphagnum warnstorfii och S. centrale.

Del.cmråde 13 (storruta 1)

Denna del av Prästflon består av öppet rikkärr där fastmatt- 
samhällen dominerar. På ett par ställen tränger vatten fram 
ur några små källor, se vegetationskartan fig 5. Fastmattan 
är blötare och mjukare i anslutning till källorna.

Träd- och buskskiktet representeras av ett fåtal mindre exem
plar av gran, glasbjrök och lappvide ( även hybridformer av 
viden förekommer).

För fältskiktet typiska arter är: Gräsull, trindstarr, ängssyra, 
strätta Angelica sylvestris, kärrspira, myrbräcka och sumparv.

Grupper av storvuxna ängsnycklar förekommer incm detta cmråde.

Artsammansättningen i bottenskiktet varierar. I anslutning till 
de mindre källorna förekommer Marchantia polymorpha, Mnium rugi- 
cum, Bryum pseudotriquetrum och Cratoneuron canmutatum, men sak
nas i övriga delar av området.

Vanligt förekarmande i övriga delar av området är Paludella 
squarrosa, Tcmentypnum nitens, Calliergon stramineum och Sphag- 
num warnstorfii.

I fält saknar detta cmråde skarpa gränser gentemot cmkringlig- 
gande delområden. Cmrådets mest typiska delar skiljer sig dock 
markant från angränsande delområden.

Delområde 14 (storruta 7)

Ett stort cmråde öppet kärr av intermediär till rik typ. Områ
det är ej homogent utan vegetationen har en mosaikartad karaktär. 
Blöta fastmattsamhällen är övervägande, men mindre inslag av 
mjukmatt- och lösbottensamhällen förekommer.

Mot sydost gränsar området mot ett lösbottensamhälle (delområde 9). 
övergången från fastmattsamhälle till lösbottensamhälle är ej 
skarp utan sker successivt. Detta cmråde är det enda på myren 
där en antydan till sträng- och flarkbildning kan skönjas.
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I fältskiktet är trådstarr, flaskstarr, trindstarr, sjöfräken, 
kärrspira, kråkklöver och vattenklöver vanliga.

På torrare delar av området växer dvärgbjörk i täta bestånd. 
Sparsamt förekommande är ängsnycklar,sumpnycklar och myrbräcka. 
Den sistnämnda är betydligt vanligare än orkidearterna.

Bottenskiktet domineras av olika vitmoss-arter (Sphagnum fallax, 
S. warnstorfii och S. centrale förekommer rikligt).

Bland brunmossorna märks Helodium blandowii, Calliergon stra- 
mineum, Drepanocladus polycarpus, Paludella squarrosa och Tcmen- 
typnum nitens.

Levermossan Riccardia pinguis förekorrmer sparsamt.

Delområde 15

Cmrådet består av äldre granskogsbestånd av fuktig örttyp samt 
fuktig örtristyp. Vid indelningen av skogstypema har jag följt 
Ebeling (1976).
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Fuktig_örttyp förekommer i anslutning till Prästflobäcken.

Trädskiktet domineras helt av gran, inslag av gråal, sälg Salix 
caprea, rönn Sorbus aucuparia och glasbjörk förekommer.

Fältskiktet är välutvecklat och storvuxna ormbunkar intar en 
framträdande position. I Prästflobäckens närhet är följande
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arter vanligt förekommande: Nordisk stormhatt Aconitum septen- 
trionale, torta Lactuca alpina, kärrfibbla Crepis paludosa, 
trolldruva Actaea spicata, ögonpyrola Moneses uniflora, sten
bär Rubus saxatilis, hässlebrodd Milium ef fusum, ormbär Paris 
quadrifolia, lundarv Stellaria nemorum, lappranunkel Ranunculus 
lapponicus, hultbräken Thelypteris phegopteris, ekbräken Gyrano- 
carpium dryopteris, skogsbräken Dryopteris carthusiana och 
majbräken Athyrium filix-femina, se bild 4.

Finbräken Cystopteris montana förekommer sparsamt.

Fuktig_örtxistYp förekommer i delområdets östra delar i an
slutning till Prästflonyran (delområde 17) .

Dessa två skogstyper, fuktig örttyp och fuktig örtristyp, har 
mycket gemensamt, risen har dock en betydligt mer framträdande 
roll i den senare.

Delområdets bottenskikt är rikt på levermossor och Mnium-arter. 
Släktet Mnium företräds av M. cuspidatum, M. homum, M. pseudo- 
punctatum och M. stellare. —

Bland levermossorna är Plagiochila major, Calypogeia neesiana, 
Lepidozia reptans och Blepharostona trichophyllum vanligt före
kommande.

Övrigt vanligt förekommande mossor är: Pleurozium schreberi, 
Hylocamium splendens, Climacium dendroides, Cinclidium stygium, 
Dicranum majus, Rhodobryum roseum och Sphagnum girgensohnii.

Delområde 16 (storruta 4)

Detta område består av det mindre rikkärr vilket är beläget 
strax öster cm Prästflobäcken. Detta kärr består av fastmatt- 
samhällen förutcm små ytor av lösbottensamhällen kring den 
mindre källa som är belägen i kärrets nordspets, se vegetations
kartan fig 5.

Trädskiktet utgörs av ett glest bestånd av glasbjörk och gran. 
Trädvegetation förekommer främst i cmrådets centrala och södra 
delar.

I fältskiktet hyser detta kärr en mycket rik flora med en mängd 
rikkärrsarter representerade. Stora tuvor av tagelstarr Carex 
appropinguata dominerar fältskiktet i cmrådets västra delar 
där även tvåblad förekommer i mycket stora mängder. I fält
skiktet bör även gräsull, ormrot Polygonum viviparum, vitpyrola 
Pyrola rotundifolia, fjällskära Saussurea alpina, slåtterblcmma, 
myrbräcka, spindelblomster, brudgran Gymnadenia conopsea och 
sumpnycklar nämnas.

Bottenskiktet, likscm fältskiktet, är artrikt, vanligt förekom
mande är Sphagnum wamstorfii, S. fallax, Paludella sguarrosa, 
Cinclidium stygium, Drepanocladus revolvens, Aulaccmnium palustre, 
och Helodium blandowii.

Bland levermossorna märks Cephalozia bicuspidata, C. conpacta 
och Pellia endiviifolia.
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Vid tidigare nämnda källa förekommer källdunört Epilobium alsini- 
folium och källört Montia fontana tillsarmans med mossor ur släk
tet Cratoneuron.

Detta delcmråde tillsaimans med delområde 7 är de botaniskt mest 
intressanta delarna av Prästflon med omgivningar.

Delområde 17

Prästflcemyran består till övervägande del av torra fastmattsam- 
hällen av intermediär typ. I dessa fastmattor är mindre ristuv- 
samhällen insprängda. Myrens norra och östra delar är blötare 
och saknar ristuvor.

Prästflamyran har en helt annan karaktär än tidigare beskrivna 
delområde 16. Fältskiktet är mindre frodigt, örter och gramini- 
der förekommer ej så rikligt, risen däremot intar en mer fram
trädande position. I ristuvoma är en Juniperus communis, dvärg
björk, odon, och nordligt kråkris de vanligaste kärlväxterna. 
Fastmattsamhällena domineras i fältskiktet av blåtåtel, ullsäv 
och blodrot.

I bottenskiktet är Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens, 
Calliergon stramineum, Drepanocladus polycarpus och Polytrichum 
strictum vanligt förekommande.

Levermossorna Cephalozia leucantha och Lophozia silvicola före
kommer insprängda i övrig mossvegetation.

För vidare information cm floran på Prästflonyran, se översikt
lig artlista i bilaga 2.
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FLORA

Prästflon har en mycket rik flora, några av de mest intressanta 
arterna är: Finbräken Cystopteris montana, Tagelstarr Carex 
appropinquata, blodnycklar Dactylorhiza cruenta, ängsnycklar 
D. incarnata, sumpnycklar D. traunsteineri coll. och myrbräcka 
Saxifraga hirculus. De två sistnämnda förekommer i mycket stora 
mängder.

5.1 AKELISTA

Denna upptar 231 arter, varav 146 är kärlväxter och 85 är mossor. 
Artlistan gör inga anspråk på fullständighet, framförallt inte 
beträffande mossorna.

Arterna är ordnade i bokstavsordning efter sina latinska namn, 
de svenska namnen anges efter de latinska.

Alla kärlväxter har givits en beteckning i form av en siffra,
1, 2 och 3.

1 står för: Sällsynt inom området eller svårupptäckt.
2 : Tämligen vanlig inom området.
3 : Mycket vanlig inom området.

Det bör påpekas att detta är en mycket subjektiv skala.

De flesta arterna är försedda med en kortare kommentar, denna 
har ej någon generell giltighet utan gäller endast för arten 
inom det inventerade området.

ULtiäv ScJjipuA hud^onLanua,

wfr

v i
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Kärlväxter
Aconitine septentrionale, nomisk Btormhatt.
Rikligt i.'ftor Prästfloblicken, 2.

Actana splcata, trolldruva.
•Sparsamt i sunpskogen öster cm Präst!lobäcken, 1. 

Aq rosti:. canina, brunven.
fyrkantsanihällen främst i de sydöstra delarna, 1.

Agrostis tenuis, rödven.
Sparsamt i nyrkantsamliällen, 1.

Alnus incana, gråal.
Myr kanter, 2.
Andnneda t-ollfolia, rosling.
I all myrveyetation, mindre vanlig i lösbotten- 
samhällen, 3.

Angcl ica sylvestris, strätta.
Vanlig på myrens torrare delar, 3.

Athyrium filix-femina, majbraken.
Rikligt i sunpskogen öster om myren, 3.

notula nana, dvärgbjörk.
Vanlig över hela myren, 3.

B. pubcscons, glasbjörk.
3.
B. verrucosa, vårtbjörk.
Myrkanter i anslutning till tastjrark, 1.

Calanugior.t ia canescens, grenrör.
Sixu-äämt i myrkantvegetation på nyrens södra 
delar, 1.
Co I unugrustis neqlecta, madrör.
Enstaka ex i fastmattsamhällen, främst myrens 
norra delar, 1.

Calanaqrostis purpurea, brunrör. 
Myrkantvegetation, 2.

Catenaerov.tis spp. rör.
Ofta sterila, nyrkanter och torra fastmattor, 2.

Calluna vulgaris, ljung.
Spur sunt i myrkanter, 1.

Caltlia palustris, kabbeleka.
Sunpskogen öster cm nyren samt nyrens östra och 
södra delar, 2.

Carex appropinquata, tagel starr.
Sparsamt, myrens östra delar samt åtskilligt inan 
delunrådc 16, 2.

C. canescens, gråstarr.
Vanligast i nyrkantsamhällen, 2.

C. chordorrhiza, strängstarr.
Vanlig över hela nyren, 3.

C. diandra, trindstarr.
Rikligt, saknas dock på myrens västra delar, 3.

C. dioica, nålstarr.
Förckrnmer över hela nyren, 2.

C. disporma, spädstarr.
Siiarsawt vid sunpigt hygge öster cm Prästflon, 1.

C. ochInata, stjärnstarr.
Myrkants.uuiiällen, 2.

C. ilaya, knagglcstarr.
tyrkuntvogetation [jå nyrens norra delar, 1.

C. gklrularis, klotstarr.
Typisk" nr 1 1 nyrkantsamhällen, 3.

C. lasioonrpa, trådstarr.
IXminerar r fältskiktet över stora delar av 
nyren, 3.

C. limosa, dystarr.
föredrar mjukmattor och lösbottnar, 3.

C. livida, vitstarr.
LÖsbottensamhällen, 2.

C. magellanica, sunpstarr.
Som C. limosa, 3.

C. nigra ooll., hundstarr.
Främst nyrkanter, 2.

C. pallescens, blekstarr.
Myrkant, södra delen av Prästflon, 1.

C. panioea, hirsstarr.
Sparsamt, nyrens nordöstra delar, 1.

Carex pauciflora, taggstarr, 
fyrkanter, även nyrens västra delar, 3.

C. rostrata, flaskstarr.
Myrens våtare delar, men även myrkantvegetation, 3.

C. vaginata, slidstarr.
Sparsamt i nyrkantsamhällen, 1.

Cerastlan fontanum, hönsarv.
Främst nyrens norra delar i anslutning till 
källor, 2.

Chanaenerion angustifolium, mjölkört.
Sunpskogen öster an myren samt sunpigt hygge, 2.

Cirsium hetrophyllum, borsttistel.
Sunpskogen öster cm myren, 1.

Cirsium palustre, kärrtistel.
Sunpigt hygge öster cm nyren, 1.

CoeloglQBSum viride, grönyxne.
Prästflons östra delar samt delanråde 16, 1.

Canmarum palustre, kråkklöver.
Allnfin över hela cmrådet, 3.

Corallorhlza triflda, korallrot.
Myrkantvegetation på nyrens östra delar, 1.

Crepis paludosa, kärrfibbla.
Sunpskogen öster cm nyren samt delanråde 16, 2.

Cvstopteris fraqills, stenbräken.
Sparsamt i närheten av Prästflobäcken, 1.

Cystopterls montana, finbräken.
Sunpskogen öster cm Prästflobäcken, 1.

Dactylorhiza cruenta, blodnycklar.
Våt nyrkant på myrens östra delar, 1.

D. fuchsli, skogsnycklar.
Våt nyrkant, Prästflons östra delar, 1.

D. incarnata, ängsnycklar.
Spridd över nyren, saknas dock på de västra 
delarna. Storvuxen form växer på myrens norra 
norra delar, 2.

D. maeulata, jungfru Marie nycklar, 
fyrkantvegetation, 2.

D. traunsteineri ooll., sunpnycklar.
Spridd över stora delar av cmrådet, de rikaste 
fö|rekanstema är belägna på Prästflons östra 
delar, 2. "Arten" är mycket variabel och upp
träder i en mängd olika former.
Deschampsia caespltosa, tuvtåtel.
Sunpigt hygge öster an myren, 1.
Deschampsia flexuosa, kruståtel. 
fyrkantvegetation, 1.

Drosera anglica, stor-sileshår.
I huvudsak i delanråde 11, 2.

Drosera rotundlfolia, rund-sileshår.
Mer spridd än föregående, 2.

Drvopteris carthusiana, skogsbräken.
Sunpskogen öster an nyren, 1.
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Knpetruin hotmaphroditon, nordligt kråkbär, 
ikivudsokTIgen i ristuvor, 2.
Kpilobium alsinifolium, kalldunört 
Vid källor, 1.
Kpilobium palustre, Kärrdunört.
Blötare partier av Prästflcn, 2.

lijuisetum arvense, åkerfräken.
Myrkantsamhällen, 1.

K. fluviatile, sjöfräken.
Spridd över hela anrådet, rikligast i de östra 
delarna, 3.

E. pa lust ro, kärrfräken.
Spridd över hela området, 3.

E. sylvaticum, skogsfräken.
Sunpskogen öster cm myren samt myrkanter, 3.

Kriophorum anqustifol ium, ängsul .
Sprick! över hela anrådet, 3.

K. gracile, kärrull.
Sparsamt på myrens södra delar, 1.

E. latifolium, gräsull.
Spridd, de rikligaste förekomsterna på myrens 
östra delar samt delområde 16, 2.

E. vaqinatum, tuvull.
Vanlig över hela cmrådet, 3.

Festuca rubra, rödsvingel.
Sparsamt förekommande i myrkantsanbällen, 1.

FiUpendula ulnoria, ält^irt.
Sunpskogen öster cm myren samt de nordöstra 
delarna av myren, 2.
Galium palustre, vattermåra.
vSta myrkanter samt delområde 16, 1.

löranium sylvaticum, midsomnarblcmster.
Myt kant er samt sunpskogen öster om Prästflon, 2,

(icum rivalc, humleblomster.
Sunpigt liygge öster an Prästflon, 1.

CyiuiadeTiia conopsea, brudgran. 
belomrSde 16, 1.
Gywnocarpiuni dryopteris, ekbräken.
1 anslutning till Prästflobäcken, 3.

Hanmarbya paludosa, myggblcmster.
Iösbotten saml läl len på myrens södra delar, 1.

Jurvns filifotmis, trådtåg.
Myr kaj ner i anslutning till fastmark, 1.

Juncus stygius, dytåg.
Iösbottensanhällen, sparsamt förekommande, 1. 

Juniperus caununis, en.
Myrkantsamhällen samt torra fastmattor, 2.

Iactuca alpina, torta.
Sunpskogen vid prästflobäcken, 2.

Linnaea borealis, linnea.
Myrkanter samt sunpskogen öster cm myren, 2.

Listera cordata, spindelblcmstcr. 
Myrkantsamhällen, 1.

Listera ovata, tvåblad.
Fastnuttor på myrens östra delar samt delanråde 
16 och 17. Massförekcmst på vissa anråden, 3.

Iuzula pilosa, vårfryle.
TPira fastmattor, områdets östra delar, 1.

Luzula sudetica, svartfryle.
Prästflemyran, 1.

Lycoiiodium annotinum, revluimier.
Myrkanter samt sunpskogen vid Prästflobäcken, 2.

Malantharoai blfollum, ekorrbär.
Myrkantsanhillan, I.

Matteuccla struthiopteris, strutbräken. 
Sunpskogen i anslutning till Prästflobäcken, 1.

Melampyrum pratense, ängskovall. 
tacket vanlig i myrkantsamhällen, 3.

Melanpynan sylvaticum, skogskovall.
Myrkanter, 2.

Melica nutans, bergsslok.
Sunpigt hygge öster an myren, 1.

Menyanthes trifoliata, vattenklöver.
Förekarmer över hela myren, 3.

Milium effusan, hässlebrodd.
Sumpskogen öster om Prästflon, 1.

Molinla caerulea, blåtåtel.
Rikligt i fastmattor på myrens västra delar, 3.

Mcneses uniflora, ögcnpyrola.
Sunpskogen öster om Prästflcn, 2.

Montia fontana, källört.
Sparsamt vid källan på delområde 16, 1.

Orthilia secunda, björkpyrola.
Sunpskogen öster cm Prästflon, 1.

Oxalis acetosella, harsyra.
hyrkanter samt sunpskogen öster cm Prästflcn, 1.

OXYooccus microcarpus, dvärgtranbär.
Sparsamt förekomande på torrare delar av nyrens 
västra sida, 1.

Oxycoccus quadripetalus, tranbär.
Förekamer över hela nyren, 3.

Paris quadrifolia, ornt&r.
Sunpskogen öster em Prästflon, 1.

Pamassia palustris, slåtterblcmma.
Huvudsakligen i fastmattsamhällen, spridd över 
anrådet, 2.

Pedicularis palustris, kärrspira.
Förekonmer över hela ny ren, 3.

Petasites friqidus, fjällskråp.
Sunpigt hygge öster am myren i anslutning till 
Prästflobäcken, 1.

Phalaris arundinacea, rörflen.
Myrens södra delar samt norra delrunna av del
anråde 16, 2.

Picea abies, gran,
3.

Pinguicula vulgaris, tätört.
Bunden till vinterkörvägen (delanråde 11), 2.

Pinus sylvestrls, tall,
T.
Poa pratensis coll., ängsgröe.
Förekamer i fastmattor över stora delar av 
myren, 3.

Poa remcfca, storgröe.
Sparsamt-! anslutning till Prästflobäcken, 1.

Polygonum vivlparum, ormrot.
Myrkanter på nyrens östra delar samt delan
råde 16, 2.
Potentilla eroeta, blodrot.
Myrkanter samt rikligt på Prästflons västra 
delar, 3.

Pyrola media, klockpyrola.
Sparsamt i torra fastmattor på myrens västra 
sida, 1.
Pvrola minor, klotpyrola.
Prästflon» Ästra delar, 1.
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Pvtola rotundlfolla. vitpyroia.
Spridd, vanligast i fastmattnr samt nyrkantar, 2.
Ranunculus lapponlcus, luppranunkel.
Sunpskogen Öster an Prästflon, 1.

Ribes rubrum, röda vinbär.
Sunpskogen öster cm Prästflon, 2.

Rubus chanaeniorus, hjortron.
Mycket vanlig i nyrkantBaniiällen, 3.

Rubus idaeus, hallon.
Sunpigt hygge öster om ny ren, 1.

Rubus saxatilis, stenbär.
Sunpskogen öster om Prästflon, 2.

Rurex acetosa, ängssyra.
Vanlig i fastmattsamhallen över hela myren, 3.

Salix caprea, sälg.
Sunpskogen öster om Prästflon, 2.

S. lapponum, lappvide.
Vanligast av videarterna inom cmrådet, 3.

S. myrtilloides, cdonvide.
Vanligast på nyrens norra delar, 2.

Salix nigricans, svartvide,
2.

S. pentandra, jolster.
Mycket sparsamt på myrens nordöstra delar, 1.

S. phylicifolia, grönvide.
2.

V. vltie-idaea, linga.. ■ •
9an odon, 3.
Valeriana sanfaiclfolia, vändetot. 
Enstaka ex i rayrkanten vid syrans
Viola epipsila, nossviol. 
Huvudsakligen myrens södra delar,

Viola paluatris, kärrviol,
2.

Saussurea aipina, fjällskära.
Huvudsakligen på myrens östra delar samt delom
råde 16, 2.
Saxilrnqa hirculus, myrbräcka.
Spridd, ny eket rikligt på myrens norra och östra 
delar, saknas dock på de västra delarna, 3.

iicheuchzeria palustris, kallgräs.Vanligt 1 anslutning till vinterkörvägen (delom
råde 11), 2.

Scirpus caespitosus, tuvsäv.
Prästflaiyran samt Prästflons västra delar, 2.

Scirpus hudsonianus, ullsäv.
San tuvsäv, 2.

Selaginella selagirtoides, dvärglunrner.
Spridd, vanligast på Prästflons västra delar samt 
Prästficnyran, 2.

Solidago virgaurea, gullris.
Sunpigt hygge öster cm Prästflon, 1.

Sorbus aucuparia, rönn 
Sunpskogen öster cm Prästflon, 2.

Stellaria crassifolia var, paludosa, sunparv. Spridd, förekormer ofta tillsanmans med nyrbräcka, 
3.
Stellaria nenorum, lundarv.
Sunpskogen öster cm Prästflon, 2.

Taraxacum sp., maskros.
Delanrådo 16, 1.

Ttielypteris ptioqopteris, hultbräken.
Sunpskogen öster om Prästflon, 2.

Trientalis europaea, skogsstjärna.
Myrkanter samt sparsamt i ristuvor, 2.
Utricularia intermedia, dybläddra.
Företrädesvis i lösbottensamhällen, 2.
Vaccinium nyrtillus, blåbär.
Sunpskogen öster cm Prästflon samt nyrkanter, 3.

V, uliginosum, odon.Myrkantsanöälien, 3.
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Mossor
Bl^bnoHHor

Aulac.t<nnium palustre.
Äl LrrVil i.

Brachytltocium curtum.
Ej myrart.
B. mildeanum.
Sparsamt förekonmande.

B. reflexum.
Éj myrart.

B. salebroaum.
Ej myrart.

B. starkei.
Éj myrart.

B. velutinum.
Ej myrart.

Bryum prxudotriquetrum.
Allmän, ofta vid källor.

Bryum spp.

Calliergon cordifolium.
Mindre vanlig.

C. giganteum.
Mindre vanlig.

C. stramineum.
Mycket vanlig.

Canyylium chrysophyllum. 
Sparsamt..
C. stollatum.
Tämligen allmän.

Cincl idium stygium.
Mindre vanlig.

Climacium dendroides.
Myrens bstra delar samt 
sunpskogen.

Cratoneuron ccmnutatum.
Vid källor.

C. dccipions.
Mindre vanlig, vid källor.

C. filicinum.
Mindre vanlig, vid källor.

Dicranum bonjeani.
Sparsamt.

D. fuscesccns var. congestum. 
Sparsamt.

D. rrojus.
Myrkantvegetation.

D. rugosum.
Myrkanter.

Dicrunellu subulata.
Knappast myrart.

DrepanocLadus exannulatus. 
Mirvdie vanlig.

D. polyoarpus.
Spridd.
D. revolverns.
Tämligen allmän.

D. uncinatus.
Ej myrart.

D. vornicoBus. S. lindbergii.
Mindre vanlig.

Eurhynchium pulchellian.
Knappast myrart.

Mindre vanlig.

S. maqellanicum.
Allmän i nyrkantema, mindre
vanlig på myrvidden.

Helodium blandcwii.
Tämligen allmän. S. maius.

Mycket sparsamt.
Hylocanium splendens.
Myrkanter samt sunpskogen. S. papillosum.

Mindre vanlig.
Mnium cinclidioides.
Mindre vanlig i surtpskogen S. riparium.
öster cm Prästflon. Mindre vanlig.

M. cuspidatum. S. rubellum.
Mindre vanlig. Mycket sparsamt.

M. horum. S. russcwii.
Sunpskogen, mindre vanlig. Allmän.

M. pseudopunetatum. S. squarrosum.
Sam föregående. Mindre vanlig.

M. njjicum. S. subfulvum.
Allmän. Tämligen vanlig.

M. stellare. S. subsecundum.
Sunpskogen, mindre allmän. Sparsamt.

Paludella squarrosa. S. tenellum.
Mycket vanlig. Sparsamt.

Pleurozium scltreberi. S. teres.
Myrkanter samt sunpskogen, 
allmän.
Polytrichum ccrnnane.
Allmän i myrkantvegetation.

Mindre vanlig.
Sphaqnum wamstorfii.
Mycket vanlig, dominerar 
bottenskiktet över stora 
områden.

Tomentypnum nitens.
Allmän.

P. strietum.
Prästflcnyran.

Ptilium crista-castrensis.
Sunpskogen öster om myren, 
allmän.

Rfrodobrvum roseum.
Sunpskogen, mindre allmän.

Rhytidiadelphus triquetrus.
Scm föregående.

Levermossor

Blepharostema trichcphyllu»

Calvpoqeia neesiana.
Scorpidium scorpioides. 
Lösbottensarohällen, mindre 
vanlig.

C. sphaqnicola.
Sphaqnum anqustifolium.
Vanlig i myrkantema. Cephalozia bieuspidata.

S. aonastroemii.
Sparsamt, myrens nordöstra delar.

C. ccnpacta.

C. leucantha.
S. centrale.
Allmän. Lepidozia reptans.

S. ccmpactum. Lophozia silvioola.
Mindre vanlig.

Marchantia alpestris.
S. contortum.
Mindre vanlig. M. polymorpha.

S. fallax. Pellia endiviifolia.
Allmän.

P. neesiana.
S. flexuosum.
Tämligen allmän. Plaqiochila major.

S. fuseum. Riccardia pinguis.
i ristuvor.

Scapania irriqua.
S. qirgensohnii.
Vanlig i myrkantema samt S. paludosa.
sunpskogen.
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5.2 NÅGOT OM StlMPNYCKLARNA PÄ PRÄSTFLON

Material av Dactylorhiza traunsteineri coll. från Prästflon 
har visats för orkideexperten konservator Finn Wichmann, Oslo.

Enligt hans uppfattning hör vissa typer av Dactylorhiza-mate- 
rialet från Prästflon till vad som rätteligen bör heta Dacty- 
lorhiza lapponica. Här bör det påpekas att Wichmann i D. lap- 
ponica inkluderar båda de av Lid (1974) särskilda arterna D. 
pseudocordigera och D. lapponica. —

D. lapponica har sin huvudsakliga utbredning incm fjällanrådet. 
Förekomsten på Prästflon är av stort intresse då den hör till 
de från fjällområdet mest avlägsna.

Det - så vitt man hittills vet - genomgående tetraploida form- 
komplex, för vilket man numera brukar använda namnet Dactylorhiza 
Traunsteineri, har i avseende på både avgränsning och identi
fiering berett särskilt de på kontinenten verksamma forskarna 
stora bekyrrmer, liksom dess genesis varit föranål för vitt skilda 
tolkningar (Hylander 1966:233).

Mot bakgrund av ovanstående citat benämns samtliga orkideer 
hörande till detta komplex som Dactylorhiza traunsteineri coll. 
i denna rapport.

5.3 UTBREDNINGSKARTOR

ris montana)
paludosa)

FiguA 6

*% FinbAäken (Cystopteris montana)
iljP MyggbfomåteA (Hammarbya paludosa)

Fig 6 visar utbredningen för finbräken Cystopteris montana och 
myggblomster Hammarbya paludosa. Finbräken är en kalkkrävande 
art som förekommer sparsamt inom Västemorrlands län.
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BtodmjcklaA (Dactylorhiza cruenta) 
Mytibtiäcka. (Saxifraga hirculus) 
Mt/AbAäcka, moAAfiösKtkomit

Fig 7 visar utbredningen av blodnycklar Dactylorhiza cruenta 
och myrbräcka Saxifraga hirculus. Blodnycklar förekommer endast 
mycket sparsamt. Myrbräcka däremot förekommer mycket rikligt 
över stora delar av myren, streckade områden markerar mass- 
förekcmst.

F ÄguA 8

O 0-1

TagelAtcuiA. (Carex appropinquata)
Ömiåden dän. AumpnydzlaA 
(Dactylorhiza traunsteineri coll) 
rföAe.koimeA k A to Aa mängdeA

Fig 8 visar utbredningen av rikkärrsartema tagel starr Carex 
appropinquata och sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri coll. 
Sumpnycklar förekcrmer över hela området,kartan visar de delar 
av myren där sumpnycklar förekommer i stora mängder.
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FIQUA 9

Tvåblad (Listera ovata)

Fig 9 visar utbredningen av tvåblad Listera ovata som inom 
markerade områden förekommer i mycket stora mängder.

MtjfibKäaka. V&lomfiåde, 7 3.
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MYRSLÅTTER OCH BETESGÅNG 
PÅ PRÄSTFLON

Fram till de första decennierna av 1900-talet utgjorde Prästflon 
en viktig del av försörjningen för de hushåll san hade möjlighet 
att utnyttja myren.

Prästflon användes för slåtter och san betesmark för både nöt
kreatur och hästar. Arealen uppodlad mark son då stod till buds 
för odling av kreatursfoder var förhållandevis liten, varför man 
satte stort värde på högproduktiv myrmark (ofta rikkärr) son 
gav rikligt med starrhö vid myrslåttern.

De små mängder kreatursfoder son odlades gick främst till häst
foder. Hästarna behövde prima foder för att orka med vinterns 
skogsbruk.

Flaskstarr och trådstarr var de betydelsefullaste arterna vid 
slåttern, men även ängsull, sjöfräken och kärrfräken var viktiga 
arter.

Slåttern på Prästflon tog ca två veckor i anspråk och skulle i 
normala fall vara avslutad till Sara-dagen (19/7).

Den slagna starren hässjades på speciella starrhässjor, vilka 
inhägnades för att de betande kreaturen ej skulle komma åt dem. 
Starren hässjades på ett sådant sätt att den ej tog någon större 
skada av att stå ute. Under vintern körde man hem starren efter 
behov. Mängden starr på en hässja var ett lass, lagom för en 
häst att dra.

Den slagna mängden starr bidrog till försörjningen av sju hus
håll med ca fem kor per hushåll.

Vid Prästflons sydöstra kant fanns ett par lador för förvaring 
av vattenlöver- och fräkenhö, vilket användes scm hästfoder.

Myren var uppdelad i olika cmråden, vilka slogs vartannat år, 
detta för att trygga återväxten.

Efterscm myren var viktig för försörjningen var man noga med att 
hålla undan dvärgbjörk och viden vilka annars försvårade slåtter- 
arbetet. Enligt min sagesman Gunnar Nordling var myren slät som 
ett salsgolv.

Myrslåttem upphörde 1930, betesgången minskade successivt från 
1960-talets början och upphörde helt för 8-10 år sedan. I dag 
är det endast förfallna starrhässjor san vittnar cm forna tiders 
arbete vid myrslåttern.
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Vid en studie av äldre lantmäterihandlingar framgår tydligt 
Prästflons viktiga ställning för försörjningen. I laga- 
skifteshandlingar till Runeåbergs by, upprättade åren 1844- 
1857, är Prästflons sydöstra delar betecknade son äng och 
övriga östra delar betecknade som slått-myra.

De västra partierna är klassade som värdelös mossig myra.

Scm tidigare nämnts har Prästflon betats av nötkretur och 
hästar samt årligen slagits för att ge vinterfoder. Detta 
påverkade vegetationen och följande avsnitt bygger till stora 
delar på uppgifter ur Elveland (1975, 1978) samt samtal med 
författaren.

IlSf:

R teteAna ^K&n i>taAA.höu>£jOA vÄXtnaA om dm ticLigcUie. mysu&éttteAn. 
V<iJtomh.åd<i 11.
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KULTURPÅVERKAN

7.1 MYRSLÅTTER
På grund av bortförandet av starrhöet minskade f ömaavsättningen 
och därmed torvbildningen. Den naturliga successionen stoppades 
och myren "fastlåstes" i ett kulturstadium.

Genom myrslåttern stärktes konkurrenskraften för .graminider med 
väl utvecklad förmåga till vegetativ förökning. Även de arter 
vilka karaktäriseras av lågvuxenhet samt böjlighet gynnades. 
Strängstarr och vitstarr uppfyller ovan nämnda krav och stärkte 
troligen sina ställningar gencm myrslåttern.

ryrkantsamhällena hölls öppna och örter scm skogsnäva Geianium 
svlvaticum, strätta och älgört Filipendula ulmaria, vilka ej 
är skuggkrävande, gynnades.

Av sarrma orsak gynnades bland graminiderna rödsvingel Fe stupa 
rubra, brunven Agrostis canina och gräsull.

Då utbredningen på Prästflon för sumpnycklar, ängsnycklar, brud
gran och tvåblad i stort sammanfaller med de mest högproduktiva 
och för slåtter hårdast utnyttjade delarna av myren, torde slåt- 
tern påverkat dessa negativt. Antagligen förekom de endast spar
samt i kantcmrådena till de hardast utnyttjade slatterytorna.

Mer eller mindre lågvuxna örter scm troligen gynnades av myr
slå ttem är t ex myrbräcka, sumparv, ormrot, slåtterblanma 
och kärrdunört.
Bottenskiktet hade en annan sammansättning. Brunmossoma intog 
en betydligt mer framträdande position då kvävande vitmossmattor 
avlägsnades.

7.2 BETE
Svagt till måttligt bete av nötkreatur och hästar ökade förut
sättningarna för en artrik flora. Man bör dock ha klart för sig 
att det ej var betet scm sådant, utan öppethållandet av land
skapet samt effekterna av tramp och gödsling scm ökade förut
sättningarna för en artrik flora.

Myrkantema var ett cmtyckt tillhåll för kreaturen och deras 
aktivitet skapade en öppen vegetationstyp, helt olik dagens för
buskade myrkantsamhällen.
Incm cmråden där fält- och buskskiktet hölls nere av måttligt 
bete hävdade sig förmodligen ängsnycklar, brudgran, slätter 
blomma och ormrot bättre än i områden där busk- och fältskxk- 
tet fått tillväxa fritt och därigencm skapa en, för många örter, 
olämplig miljö.
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Graminider med god förmåga till vegetativ förökning, särskilt 
tuvade arter, stärkte sin ställning då kreatursbete fortgick. 
Exempel på sådana graminider är styltstarr Carex juncella, tuv- 
säv och tuvtåtel Deschampsia caespitosa.

En annan art som gynnades av betesgången är vitstarr då den ät: 
tramptålig och oftast ratades av kreaturen.

Betesbegärliga och samtidigt beteskänsliga arter som kärrfibbla, 
ängskovall, skogskovall Melampyrum svlvaticum och bergsslok Melica 
nutans hölls tillbaka av redan måttligt bete.

Betesdjurens tramp var en faktor av avsevärd ekologisk betydelse 
(Elveland 1975). Trampet förorsakade en onrörning av torvens yt
skikt. Detta resulterade i en snabbare omsättning av växtnärings
ämnena. Trampet skapade även en smågropig mark rik på ekologiska 
nischer.

På nakna torvytor hade konkurrenssvaga arter som myggblomster 
och tätört möjlighet att hävda sig.

Bottenskiktets vegetation påverkades kraftigt av de betande 
djurens tramp. Torvens ytlager komprimerades, avståndet till 
grundvattenytan minskades och mer fuktighetskrävande mossor 
kunde göra sig gällande. Matt- och tuvbildande vitmossarter 
som t ex Sphagnum warnstorfii minskade och brunmossor som t ex 
Calliergon giganteum och Drepanocladus-arter bredde ut sig.

låÉS»Ii!

>'V
■&M:

En kAafatsig d,ge.nväxn-lng kaA 6k&öt på ö&tAja. doJLcvi
Acdan mijKAlåbtQAn uppliöndz. VeJLomnåda 7.
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Till följd av att slätter och beto upphörde ökade förnaavsätt- 
ningen och torvtillväxthastigheten. Vegetationssuccessionen 
går mot mer torrhetstoleranta växtsamhällen och tuvbildning 
kcmmer till stånd i torrare fastmattor.

Den viktigaste vegetationsförändringen består i att lignoser 
(vedväxter) snabbt vandrar in och tar stora områden i besitt
ning. Detta leder till en ökad beskuggning och andelen skugg- 
tåliga växter ökar. Vidare skärps rotkonkurrensen samt blad- 
och barrföman har en kvävande effekt på bottenskiktet och på 
lågvuxna arter i fältskiktet. Dessutom påverkar blad- och barr
föman yttorvens syra-bas status. Förna från gran verkar t ex 
försurande

P g a lignosernas transpiration sjunker grundvattenytan under 
vegetationsperioden vilket ytterligare gynnar en utveckling i 
"den torra riktningen". De mattbildande vitmossom återinvan- 
drar och kväver de kulturgynnade, f uktighetskrävande, brunmossoma.

7.3 VT-.GETATIOsISFÖRKMDRINGAR EFTER UPPHÖRANDE BETE OCH SLÄTTER

Prästflons södra, starkt igenväxta, delar är ett exempel på 
vege ta tionsutveckl ingen efter slå t tems- respektive betets 
upphörande
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Prästflon är en av de intressantaste myrarna incm Västemorrlands 
län då den hyser en speciell och mycket rik flora. Dessutcm är 
myren opåverkad av mänskliga ingrepp i form av utdikningar.

Nyrens flora är särpräglad och ger över vissa delar ett nästan 
ängsartat intryck. Man finner här flera av rikkärrens karaktärs
arter sida vid sida med arter vilka vanligen påträffas på ängs
mark. På Prästflon växer t ex gräsull Eriophorum latifolium, 
myrbräcka Saxifraga hirculus, strätta Angelica sylvestris och 
ängssyra Rumex acetosa tillsammans.

Ifest intressant ur floristisk synpunkt är massförekcmstema av 
myrbräcka. Under sensommaren lyser stora delar av myren gula av 
denna raritet vilken endast förekommer i mindre mängder på ett 
fåtal myrar i övriga delar av länet.

Denna massförekomst av myrbräcka tillsammans med Prästflons i 
övrigt rika flora, där t ex finbräken Cystopteris montana, 
tagelstarr Carex appropinquata, blodnycklar Dactylorhiza cruenta, 
ängsnycklar D. incarnata och stora mängder sumpnycklar D. traun- 
steineri coll. kan nämnas, gör myren till ett cmråde med mycket 
stora botaniska värden.

Med åberopande av ovan nämnda förhållanden, vilka tillsammans 
ger Prästflon ett mycket högt skyddsvärde, föreslås ett av
sättande av myren son naturresevat enligt § 7 i 1964 års 
naturvårdslag.

Ett förslag till avgränsning av ett eventuellt naturreservat 
framgår av nedanstående fig 10.

F ÄjQua 10 i
i
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FÖRSLAG TILL SKÖTSEL

Då det var ett halvt sekel sedan myrslåttern upphörde har 
mycket av de tidigare nämnda vegetationsförändringarna ägt rum. 
Prästflons vegetation torde idag befinna sig i ett relativt 
stabilt läge där inga snabba förändringar är att vänta (Elve- 
land 1980 muntligt).
Prästflon bör besökas regelbundet, helst årligen, för att hålla 
vegetationsutvecklingen under uppsikt. Cm den kraftiga invand
ringen av främst glasbjörk kcarmer att fortgå skall röjning av 
denna äga rum strax efter lövsprickningen. Röjningsavfallet 
samlas ihop och bränns pa fastmarken. Vid röjningen bör de björ 
kar som lämnas kvar bilda dungar så att vegetationen erhåller 
en mosaikartad karaktär och ej karaktären av parklandskap. Vid en 
eventuell röjning är det nödvändigt att denna sker i samråd med 
botaniskt- och ekologiskt kompetenta personer.

Vid de årliga besöken bör vegetationsutvecklingen på Prästflons 
östra delar samt på den mindre namnlösa myren, strax öster cm 
Prästflobäcken, studeras då det är dessa områden som hyser den 
intressantaste och rikaste floran. Cm en sa pass kraftig igen— 
växning skulle visa sig äga rum att risk för utarmning av floran 
föreligger, bör åtgärder vidtas. Fältskiktet kan hallas nere 
med lie, det räcker med punktinsatser i anslutning till de° 
skyddsvärda objekten. Eventuell röjning av lignoser sker på 
ovan nämnda sätt.
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BILAGA 1

Bilaga 1
Data från : euri-utnr samt provruteanalyser.
Varje stor ruta och dess fyra provrutor redovisas separat. . pp~ 
ställningen av kärlväxter följer ordningen i Lid (1974). Mossorna 
är uppstålida i bokstavsordning.

Storruta 1
Tämligen blöt fastmatta, en mindre källa ger upphov till några 
snå ytor öppet vatten. Vegetationen i fältskiktet karaktäriseras 
av Carex diandra, C. rostrata, Stellaria crassifolia var. paludosa 
och Saxifraga hirculus.
Kärlväxter i storruta 1 Mossor i storruta 1

Equisetum fluviatile 
Poa pratensis coll. 
Eriophorum angustifolium 
Carex dioica
C. chordorrhiza
C. diandra
C. limosa 
C. rostrata
Ite tu la pubescens (skott) 
B. nana 
Runex acetosa 
Stellaria crassifolia- 
var. paludosa 
Cerastium fontanum 
Saxifraga hirculus 
Pamassia palustris 
Epilobium palustre 
Oxycoccus quadripetalus 
Menyanthes triloliata 
Podicularis palustris

Aulaccmnium palustre 1 
Brachythecium mildeanum 1 
Bryum pseudotriquetrum 2 
Calliergon stramineum 2 
Canpylium chrysophyllum 1 
Cratoneuron comutatum 1
C. filicinum 1 
Drepanocladus polycarpus 3
D. uncinatus 1 
Helodium blandcwii 2 
Marchantia polymorpha 2 
Mnium cinclidioides 1 
M. rugicum 3 
Paludella squarrosa 3 
Sphagnum aongstroemii 1 
S. wamstorfii 3 
Tamentypnum nitens 3

Eriophorum latifolium samt storvuxen form av Datylorhiza incar- 
nata växer i storrutans närhet.

Provruteanalys (storruta 1) 

Ruta 1

Equisetum fluviatile +
Poa pratensis coll. 1
Carex diandra 1
C. rostrata 3
Runex acetosa 2
Saxifraga hirculus 2
Menyanthes trifoliata 1
Pedicularis palustris 2

Ruta_2_

Poa pratensis ooll. 1
Carex diandra 4
Carex rostrata 1
Rumex acetosa 2
Stellaria crassifolia- 
var. paludosa 2
Saxifraga hirculus 2

Ruta 3

Equisetum fluviatile +
Carex dioica 1
C. diandra 1
C. limosa +
C. rostrata 3
Betula nana +
Rumex acetosa 1
Stellaria crassifolia- 
var paludosa 1
Saxifraga hirculus 2
Epilobium palustre +
Qxycoccus quadripetalus 1 
Menyanthes trifoliata 2

Ruta 4

Carex dioica 1
C. rostrata 2
Rumex acetosa 2
Stellaria crassifolia- 
var. paludosa 1
Saxifraga hirculus 3



Slorrula_2_
Blöt fastmatta, fältskiket datanera a av Carex rostrata. Botten
skiktet bestir nästan uteslutande* av Sphagnum-arter.

Kärlväxter i storruta 2

Equisetum palustre
E. fluviatile 
Eriophorum vaginatuin 
E. angustifolium 
E. latifolium 
Carex dioica 
C. chordorrhiza 
C. canescens 
C. magellanica 
C. limosa 
C. lasiocarpa 
C. rostrata 
Dactylorhiza nuculata 
Salix lapponum 
Betula pubesoons 
B. nana
Canarum palustre 
Andraieda politolia 
Qxycooccus quadripetalus 
Menyanthes trifoliata
Provruteanalys (storruta 2)

Ruta_l_

Equisetum fluviatile + 
Eriophorum angustifolium 1
Carex dioica + 
C. chordorrhiza 1 
C. rostrata 4 
Andromeda polifolia 2 
Oxycoccus quadripetalus 1 
ftenyanthes trifoliata 2

Kuta 2
Carex dioica 1 
C. rostrata 4 
Andraieda polifolia 1 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Menyanthes trifoliata 2

Mossor i storruta 2

Calliergon stramineum 1 
Sphagnum fallax 3 
S. riparium 2 
S. wamstorfii 3

Ruta 3
Equisetum fluviatile + 
Carex dioica + 
C. chordorrhiza 1 
C. lasiocarpa 2 
C. rostrata 3 
Betula nana 1 
Conmarum palustre 1 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Menyanthes trifoliata 2

Ruta_4_

Equisetum fluviatile + 
Eriophorum vaginatum + 
Carex dioica 1 
C. chordorrhiza 1 
C. limosa + 
C. rostrata 3 
Andraieda polifolia 2 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Menyanthes trifoliata 2



lilöt fastmatta/ vegetationen i fältskiktet domineras av Equiseturo 
fluviatile och Betula nana.
Inum rutan växer två relativt grova ex av Betula pubescens, vilka

Gtorruta_3_

vid vertikal projektion täcker <

Kärlväxter i stor ruta 3

Equisetum palustre 
E. fluviatile 
Picea abies (skott)
Juniperus cormunis 
Poa pratensis coll.
Eriophorum vaginatum 
Carex dioica 
C. chordorrhiza 
C. 1 inösa 
C. magellanica
C. rostrata 
Luzula pilosa 
Maianthemum bifolium 
Datylorhiza traunsteineri coll.
D. maculata
D. fuchsii
Listera ovata (ca 100 ex)
L. cordata
Corallorhiza trifida 
Betula pubescens 
B. nana 
Rumex acetosa 
1‘ulygonum vxvrparum 
Stellaria crassifolia- 
var. paludosa 
Caltha palustris 
Saxifraga hireulus 
Comarum palustre 
Geranium sylvatieum 
Viola epipsila 
Angelica sylvostris 
Pyrola minor 
P. rotundifolia 
Vaccinium vitis-idaea 
Empetrum hermaphroditum 
Menyanthes trifoliata 
Meianqjyrum sylvatieum 
Pedicularis palustris 
Galium palustre

Provruteanalys (storruta 3) 

Ruta 1

Equisetum palustre 1
E. fluviatile 2 
Carex dioica + 
C. rostrata 1 
Datylorhiza traunsteineri 1 
Betula pubescens (skott) +
B. nana 2 
Rumex acetosa 1 
Ccnarum [>u lustre 1 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Mcnyanthes trifoliata 1
Ruta_2_

Equisetum palustre 1
E. fluviatile 1 
Carex dioica 1
C. rostrata 1 
Luzuia pilosa + 
Dactylorhiza traunsteineri + 
Listera ovata 2 
Betula nana 1 
Rumex acetosa + 
Ccrarum palustre 1 
Oxycoccus quadripetalus + 
Mcnyanthes trifoliata 2 
Pedicularis palustris 1

:a 10 % av storrutans yta. 

Mossor i storruta 3

Aulacannium palustre 2 
Brachythecium starkei' 1 
Calliergon stramineum 3 
Climacium dendroides 1
D. fuscescens var. oangestum 1 
Dicranum majus 1 
Helodium blandcwii 1 
Mnium rugieum 1 
Paludella squarrosa 3 
Sphagnum centrale 1 
S. magellanicum 1 
S. teres 1 
S. wamstorfii 3

Ruta_3

Equisetum palustre 1
E. fluviatile 1 
Carex dioica + 
C. rostrata 1 
Dactylorhiza traunsteineri + 
Listera ovata + 
Betula nana 4 
Rumex acetosa + 
Canarum palustre 2 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Menyanthes trifoliata 1

Ruta_4_

Equisetum palustre 1 
E. fluviatile 2 
Picea abies (två skott) + 
Carex dioica + 
Dactylorhiza traunsteineri + 
Corallorhiza trifida + 
Rumex acetosa + 
Convarum palustre 2 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Menyanthes trifoliata 2 
Pedicularis palustris 2 
Galium palustre +



ii tor ruta 4
Mlttligt blöt faatmaUa med uppslag av Betula pubescens, femton
manshöga ox.
I fältskiktet hr Equisetum joiustre, Carox appropinquata, Listera 
(x/at.i och Polygonum viviparum vanligt förekcmnande.
Vid vertikal projicering täcker Picea abies ca 2 % och Betula putes- 
cens ca 5 % av storrutans yta.

Karlvaxter i storruta 4

Equisetum pratense 
E. palustre 
E. fluviatile 
Picea abies 
Poa pratensis coll.
Eriophorum angustifolium 
E. latifolium 
Carex diandra 
C. appropinquate 
C. nigra coll.
C. rostrata 
Luzula pilosa 
Maiantliemum bifolium 
Dactylorhiza traunsteineri coll. 
Listera ovata 
L. coidata
Corallorhiza trifida 
Salix nigricans 
Betula pubescent;
Rumes acotosa 
Polygonum vivijxirum 
Caltha palustris 
Saxifraga hirculus 
Pamassia palustris 
Cctnarum palustre 
Geranium sylvatieum 
Chamaenerion angustifolium 
Epilobium palustre 
Anglica sylvestris 
Moneses un i flora 
Pyrola rotundifolia 
Vaccinium vitis-idaea 
Dxycoccus quadripetalus 
Trientalis europaca 
Melanpyrum pratense 
Galium palustre 
Saussurea alpina 
Crepis paludosa 
Taraxacum sp.

Mossor i storruta 4
Aulaccmnium palustre 2 
Bryum sp. (ej fertil) 1 
Calliergon oordifolium 1 
C. stramineum 1 
Cephalozia conpacta 1 
Cinclidium stygium 1 
Dierane11a subulata 1 
Helodium blandcwii 1 
Mnium rugieum 1 
Paludella squarrosa 2 
Pellia neesiana 1 
Ptilium crista-castrensis 1 
Sphagnum flexuosum 3 
S. squarrosum 1 
S. wamstorfii 3 
S. wulfianum 1 
Tcmentypnum nitens 1

Cymnadenia oonopsea växer i storrutans närhet.

Provruteanalys (storruta 4) 

Ruta_l_
Equisetum palustre 2 
E. fluviatile + 
Eriophorum angustifolium +
Carex appropinquata 2 
C. nigra coll. + 
C. rostrata + 
Listera ovata 2 
Run ex acetosa 1 
Polygonum viviparum 1 
Ccmarum palustre 1 
Moneses uniflora 1

Rut_a_2_

Equisetum palustre 2 
E. fluviatile + 
Carex diandra + 
C. appropinquata 2 
C. nigra coll. 1 
C. rostrata 2 
Betula pubescens 3 
Rumex acetosa 1 
Oxycoccus quadripetalus 1

Ruta 3
Equisetum palustre 2 
E. fluviatile + 
Carex appropinquata 2 
C. rostrata 1 
Listera ovata + 
Rumex acetosa 1 
Polygonum viviparum + 
Ejoilobium palustre + 
Angelica sylvestris 1 
Pyrola rotundifolia 1 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Melanpyrum pratense + 
Saussurea alpina 1

Ruta_4_

Equisetum palustre 3 
E. fluviatile + 
Carex appropinquata 2 
Listera ovata + 
Rumex acetosa 1 
Ccnurum palustre + 
Vaccinium vitis-idaea + 
Oxycoccus quadripetalus 3 
Galium palustre +



Storru*at
I/isbuttcriuantiällc mod en del öppna vattenytor där jämockra före-
kcnne-r.

domineras av Carex diandra, C. rostrata 

Mossor i storruta 5

Calliergon stramineum 2 
Helodium blandowii 1 
Paludella squarrosa 2 
Sphagnum oontortum 2 
S. lindbergii 2 
S. majus 1 
S. squarrosum 1

Vegetationen i fältskiktet 
och Menyanthes trifoliata.

Kärlväxter i storruta 5

Equisetum fluviatile 
Eriophorum angustifolium 
Carex diandra
C. limosa 
C. rostrata 
Betula nana 
Stellaria crassifolia- 
var. paludosa 
Ccmarum palustre 
Epilobium palustre 
Andruieda polifolia 
Qxycoccus quadripetalus 
Menyanthes trifoliata

Provrutoanalys (storruta 5)
Ruta 1

Eguisotum fluviatile +
Carex diandra 3
Stellaria crassifolia- 
var. paludosa 2
Epilobium palustre 1
Qxycoccus quadripetalus 1
Menyanthes trifoliata 4
Ruta_2_

Carex diandra 2
C. limosa +
Stellaria crassifolia- 
var. paludosa +
Ccmaruni palustre 1
Oxycoccus quadripetalus +
Menyanthes trifoliata 3

Kuta_3
Equisetum fluviatile +
Eriophorum angustifolium 1 
Carex diandra 2
C. rostrata 2
Stellaria crassifolia- 
var. paludosa +
Cotnarum palustre 2
Epilobium palustre +
Qxycoccus quadripetalus +
Menyanthes trifoliata 3

Ruta_4_

Equisetum fluviatile 1
Carex diandra 2
C. limosa 2
C. rostrata +
Stellaria crassifolia- 
var. paludosa 1
Ccmnarum palustre 3
Epilobium palustre 2
Oxycoccus quadripetalus 1
Menyanthes trifoliata 2



Storruta (.

blött cmråcu mtxl rörligt ytvatten. Artsammansättningen tyuer på Lös- 
hottunsamhä1 le men myrytan är fast att gå på. Karaktäristiska arter 
i fältskiktet ar Carex lasiocarpa, Drosera anglica, Menyanthes tri- 
iolrata och Utricularia intermedia.

Karlväxter i storruta 6

Eguisetum fluviatile 
Molinia caerulea 
Eriophorum angustifolium 
Scirpus hudsonianus 
Carex dioica 
C. chordorrhiza 
C. livida 
C. magellanica 
C. limosa 
C. lasiocarpa
C. rostrata 
Juncus stygius 
Haimarbya paludosa 
Detula nana 
Drosera rotundifolia
D. anglica 
Andromeda politolia 
Vaccinium uliginosum 
0xycoccu3 quadripetalus 
Qupetrum hernupl irod i tum 
Trientalis ouropaea 
Menyanthes trifoliata 
Pedicularis palustris 
Utricularia intermedia

Provrutetina lys (storruta 6)
Ruta_l_

Eriophorum angustifolium +
Scirpus hudsonianus 3 
Carex limosa + 
C. lasiocarpa 1
C. rostrata 1 
Betula nana 2 
Drosera rotundifolia 1
D. anglica 1 
Andromeda polifolia 2 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Menyanthes trifoliata 3 
Utricularia intermedia +
Ruta 2

Equisetum fluviatile + 
Carex cliordorrhiza + 
C. limosa 1 
C. lasiocarpa 1 
C. rostra ta 2 
Drosera anglica 2 
Oxycoccus quadripetalus + 
Menyanthes trifoliata 1 
Utricularia intermedia 3

Mossor i storruta 6

Aulaccmnium palustre 2 
Calliergon stramineum 1 
Drepanocladus vemicosus 1. 
Scapania paludosa i 
Sphagnum fallax 1 
S. papillosum i 
S. subfulvum 3 
S. tenellum 1 
S. wamstorfii 1 
Tcmentypnum nitens 1

Ruta 3

Scirpus hudsonianus 1 
Carex limosa 2 
C. lasiocarpa 2
C. rostrata 2 
Betula nana 2 
Drosera rotundifolia +
D. anglica 1 
Oxycoccus quadripetalus + 
Menyanthes trifoliata 1 
Pedicularis palustris + 
Utricularia intermedia 3

Ruta 4

Scirpus hudsonianus 1 
Carex dioica 2 
C. chordorrhiza + 
C. livida + 
C. limosa 1 
C. lasiocarpa 3
C. rostrata 2 
Drosera rotundifolia +
D. anglica 2 
Oxycoccus quadripetalus + 
Menyanthes trifoliata 2 
Utricularia intermedia 3



blot: iastmatCu, Carex roi.tr a ta, betula nana och Ccmarum pa lus tre 
dominerar iältskiktot.

Kåirlvaxtur i storruta 7 Mossor i storruta 7

Et/irruta 7

Equisetum fluviatile 
Pou prut.ensis coll. 
Kriophorum vaginatuin 
K. ongustifolium 
Carex clioica 
C. cliordorrhiza 
C. liniosa 
C. lasiocarpa 
C. costrata 
Dutylorhiza incamata 
Salix myrtilloides 
lietula nana 
Iiuitux acetosa 
Comarum palustre 
Epilobium palustre 
Andromeda [o] ifolia 
Oxycoecus quadripetalus 
MonyunU;!. tril'oliata 
Pedicularis palustris

Rruvrutounalys (storruta 7)

Ruta 1
Equisetum fluviutilo 1 
Eriophorum angustifolium + 
Carex dioica 1 
C. clioidorrhiza 2 
C. 1 ino.su + 
C. rostrata 1 
lietula nana 3 
Rumex acetosa 2 
Cuttirum palustre 3 
Andruneda polifolia + 
Oxycoccus quadripetalus 2 
Pedicularis jialustris 1
F{uto_2_

MjuLsetum lluviatile + 
Eriuphorum angustifolium + 
Carex dioica 2 
C. cliordorrhiza 2 
C. lasiocarpa + 
C. rostrata 2 
lietula tuina 1 
Runcx acetosa 1 
Canurum ixi lustre 3 
l.pi lobiun palustre 1 
Oxycoccus quadripetalus 2 
l‘oilicularis palustris 1

lloxilragu hirculus iftrokoniner

Calliergon stramineum 2 
Spha>/num centrale 1 
S. fallax 3 
S. subfulvun 1 
S. wornstorfii 3 
Tcmentypnum nitons 1

Ruta 3

Equisetum fluviatile 1 
Erioptiorum vagina turn + 
Carex dioica 2 
C. linosa 2 
C. rostrata 2 
Betula nana 2 
Rumex acetosa + 
Canarum palustre 4
Oxycoccus quadripetalus 1 

Ruta 4

Equisetum fluviatile + 
Eriophorum vagniatum + 
E. angustifolium + 
Carex dioica 2 
C. cliordorrhiza 1 
C. lrmosa 1 
C. lasiocarpa 5 
C. rostrata 2 
Poa pratensis coll. + 
Rumex acetosa 1 
Comarum palustre 3 
Epilobium palustre 1 
Andromeda polifolia + 
Oxycoccus quadripetalus 2 
Menyanthes trifoliata 1 
Pedicularis palustris +

spar..amt i s tor rutans närhet.



Stor rut ii_H
Torr tubliintLu uv intcrmcdUir typ.

Eiiltskiktet domineras av Molinia caerulea, Carex pauciflora .x:h 
Potcntilla ereeta.

Kärlväxter i .storruta 8

Selaginella selaginoides 
Equisetum palustre 
E. fluviatile 
pioea abies (ett litet ex) 
Molinia caerulea 
Eriophorum vaginatum 
E. angustifolium 
Scirpus caespitosus 
S. hudsonianus 
Carex dioica 
C. pauciflora 
C. chordorrhiza 
C. nugellanica 
C. lasiocarpa 
C. rostrata 
Sulix lapponum 
S. myrtil loides 
Uctuln naita 
Pcimussia palustris 
Potcntilla ereeta 
Viola palustris 
V. epipsila 
Pyrola media 
Andrcueda polifol... 
Vaccinium uligino:;.. i 
Oxycoccus quadriposuius 
O. microarpus 
Trientalis eurojxiea 
Menyantlies trifoliate

Mossor i storruta 8

Aulaccmnium palustre 2 
Calliergon stramineum 2 
Drepuiocladus polycarpus 1 
Riccardia pinguis 1 
Scapania irrigua 1 
Sphagnum centrale 2 
S. fallax 1 
S. russowii 2 
S. wamstorfii 3 
Tcmeritypnum nitens 2

Provruteana lys (storruta 8) 

[<uta_l__
Selaginella selaqinoides 2 
Iijuisetum fluviatile + 
Molinia caerulea 3 
Caiex pauciflora 2 
C. mage1lanica + 
C. lusiocarpa +
Salix lapponum 
Betula nana 1
Pamassia palustris 1
Potenti11a ereeta 2
Viola palustris 1
Andromeda polifol^a 1
Oxycoccus quadripetalus 1
Trientalis europaea 1
Meriyanthes tr ifoliata +

Kutu_2_
Selaginella :x*l.iginoidfS 1
Equisetum 1 luviatile + 
Mol inia eaenjlea 3 
Can "2 paueitlora 2 
C. magellaniita + 
C. lasiocarpa + 
Salix iityrti lloides 1 
Uet.ula nana 2 
Pninnssia [alustris 1 
Violii i*iluntris 1 
V. epipsila + 
Androm <li pol i folia 1 
Oxycoccus quadripetalus 1 
O. micorcarpus + 
Trientalis europaea 1 
Menyanthes trifoliata +

Kuta 3

Eguisetum fluviatile +
Er iopUirum vaginatum +
Carex dioica +
C. paueitlora 1
C. cliordorrhiza +
C. lur.iocaipu 2
Betuia n. ma 4
Viola palustris 1
Andruttda poliiolia +
Oxycoccus quadripetalus 2
Menyantlies trifoliata +

Kuta_4

Eguisetum palustre +
Mol inia caerulea 1
Eriophorum angustifolium 1 
Carex pauciflora 2
Carex magellanica +
C. lasiocarpa 2
Salix myrtilloides 1
Uotula nana 3
Potcntilla ereeta +
Viola palustris +
Pyrola media +
Andrcmeda polifolia 1
Oxycoccus quadripetalus 1 
Menyanthes trifoliata 1



Str>rrul.i 'J

Myr k.iui:untuiJ le <tir l.iltskiktet domineras av Equisetum syl’/uti- 
cum, Can x globuiaris, Rubus ctiama-.morus och Vaccinium myrtillus.

Kärlväxtur i storruta 9
Lycopodium annotinum 
Equisetum arvonse 
Ii. sylvaticum 
Picea abi us 
Eriopt*jr um vaginatum 
Carex pauciflora 
C. globuiaris 
Dactyl orhiza maculata 
Listera cordata 
lictula putxjscens 
Kubus cluimnejnorus 
Vaccinium vitis-idaea 
V. myrti]lus 
Oxyooccus quadripotu Lus 
tlrpetrum tu •nuaphmditum 
Mol.urfryrum prutense 
M. sylvaticum

Provruteanalys (storruta 9)

Equisetum sylvaticum 2 
Erioptiorum vaginatum 1 
Carex globuiaris 2 
Listera cordata + 
Itubus chanuemorus 3 
Vaccinium myrtillus 1 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Qiipetrum hermaphroditum 1 
ttelainpyrum pratense 1

Ruta 2

Mossor i storruta 9

Brachythecium reflexum 1 
Dier unum fuscescens var.
congestum 1
D. rugosum 1 
Hylocomium splendens 1 
Pleurozium schreberi 1 
Polytrichum oemtune 3 
Sphagnum angustifolium 3 
S. girgensohnii 1 
S. magellanicum 3 
S. russowii 3

Trädskiktets täckning i % av 
storrutans yta vid vertikal pro
jicering: Picea abies ca 12 %, 
Betula puibesoens ca 5 %.

Ruta 3

Equisetum sylvaticum + 
Carex globuiaris 2 
Rubus chamaemorus 3 
Vaccinium vitis-idaea 2 
V. myrtillus 3
Oxycoccus quadrijetalus 1 
Empetrum hermaphroditum 2

Ruta_4_

Lycopodium annotinum + 
Equisetum sylvaticum + 
Carex globuiaris 1 
Rubus chamaemorus 1 
Vaccinium vitis-idaea + 
V. myrtillus 5

Equisetum sylvaticum 1 
Eriophorum vaginatum + 
Carex pauciflora 1 
C. globuiaris 2 
Rubus chamaemorus 3 
Vaccinium vitis-idaea 3 
V. myrtillus 2 
Oxycoccus quadripetalus 1 
Empetrum hermaphroditum 2 
Melanpyrum pratense 2



Bilaga 2
övijr!nkUi<j art_lj;h,tat PraStflc«yran (delunråde 17)

Myren besöktes endast vid ett till illc i början av augusti, 
varför nånga tidigt blarmande arter kan ha förbisetts. Upp
ställningen följer ordningen i Lid (197)). Mossorna är upp
ställda i bokstavsordning.

Kärlväxter

Selaginella selaginoidcs 
Equisetum palustre
E. fluviatile 
Pinus sylvestris 
Picea abies 
Junipeius ccninuniu 
Agrostis canina 
Molinia caorulea 
Poa pratensis boll.
Eriophorum vaginatum 
E. angustifolium 
E. latifolium 
Scirpus cue: ;pi tösus 
S. hud:ionianuK 
Carex dioica 
C. pauciflora 
C. nigra coll.
C. panicea 
C. limosa
C. rostruta 
Inzula pilosa 
L. sudetica
Dactylorhiza traunsteineri coll 
1). incarnata
D. naculata 
Listera ovata 
L. cordata 
Salix lapponum 
S. phylicifolia 
S. myrtilloides 
Betula pubescens 
B. nana
Alnus incana 
Polygonum viviparum 
Pamassia palustris 
Itubus chamauiorus 
Ccmarum pi lustre 
Ritentilla erecta 
Viola palustris 
V. epipsila 
Angelica sylvestris 
Pyrola rotundi folia 
Andrareda polifolia 
Vuccinium vitis-idaea

V. uliginosum 
Oxycoccus quadripetalus 
Menyanthes trifoliata 
Melamjjyrum pratense 
Pedicularis palustris 
Utricvlaria intermedia 
Saussuroii .lpina 
Crepis par-'losa

Mossor

Aulaocmnium palestre 
Calliergon stranjneum 
Cairpylium stellatum 
Cephaiozia leucantha 
Cinclidium stygium 
Dicranum bonjeani 
Drepunocladus polycarpus 
D. revolvens 
D. vemicosus 
Lophozia silvicola 
Paludella squarrosa 
Polytrichum strictum 
Scorpidium scorpioides 
Sphagnum fallax 
S. fuscum 
S. wamstorfii 
Tcrrentypnum nitens
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