
m LÄNSSTYRELSEN S VÄSTERNORRLANDS LÄN

Björkmyren - Stordjupdalen
en botanisk inventering

1980:9

iitk ■ i ii Wi





BJÖRKMYREN-STORDJUPDALEN

EN BOTANISK INVENTERING 

I SOLLEFTEÅ KOMMUN

AV

LOTTA BERGSTRÖM 
OCH

LENNART SOHLIN



REDIGERING Carina östman

UTSKRIFT Kristina Lönnhage

KARTOR Ann-Christine Liska

FOTOGRAFIER Författarna

OMSLAG Carina östman. Nordisk Stormhatt.

Uppsatsen har tillkommit i samarbete med länsstyrelsens naturvårdsenhet 
Framförda förslag får däremot inte ses som länsstyrelsens slutliga 
ställningstagande.

Samtliga kartor är godkända ur sekretessynpunkt för spridning.
Statens lantmäteriverk 1980-05-07.

LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN. HÄRNÖSAND 1980.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida
FÖRORD 3

I INTRODUKTION

Geografiskt läge och topografi 5
Geologi 9
Klimat 9
Hydrologi 10
Kulturpåverkan 10

II METODBESKRIVNING 11

III SKOGSTYPER 12

IV SKOGSTYPSKARTA 14

V FLORA

Kärl växter 16

Lavar och mossor 28

VI OMRADESBESKRIVNING

Björkmyren 29
Lilla myren 30
Stordjupdalen 33
Källorna 33

VII SAMMANFATTNING OCH SYNPUNKTER PÄ
NATURVÄRDANDE ÅTGÄRDER 35

VIII LITTERATURFÖRTECKNING 37



FORORD

På uppdrag av länsstyrelsen i Västernorrlands län har en natur- 
vårdsinventering av Björkmyren och Stordjupdalen utförts under 
sommaren 1976.

Området bedömdes vara av länsintresse i Lars Guvås översiktliga 
naturvårdsinventering över Ådalen.

Tidigare kunskaper om Björkmyren och Stordjupdalen härstammar 
frän Frans Bergwall, Edsele, som fram till 1952 botaniserat 
inom området.

Huvudsyftet med undersökningen har varit att ge en beskrivning 
av områdets vegetation och flora samt att försöka bedöma områdets 
värde som naturskyddsområde. Faunan har helt utelämnats.

Uppgifterna om geologin kommer från Thomas Lundqvist, SGU. P.A. 
Esseen, Umeå, har hjälpt till med insamling och bestämning av 
lavar och mossor.

Jan A.G. Lundqvist och Britt-Marie Lindström vid länsstyrelsens 
naturvårdsenhet i Härnösand, har varit våra kontaktmän och 
hjälpt till med planering och vissa praktiska detaljer.

Ett särskilt tack vill vi rikta till Sören Eliasson och Sture 
Hedin som lånade oss sin stuga, som ligger alldeles intill 
området.

Till alla vill vi framföra vårt varma tack.

Umeå i november 1976

Lennart Sohlin 
Lotta Bergström



INTRODUKTION

GEOGRAFISKT LÄGE OCH TOPOGRAFI

Björkmyren och Stordjupdalen ligger ca 5 mil från Sollefteå, i 
nordvästlig riktning. Avståndet till Faxälven i nordost, är 
ungefär 5 km och lika långt är det till den jämtländska gränsen 
åt motsatt hål 1.

Närmaste skogsbilväg slutar vid Djupdal smyren, strax ovanför 
Ytterbodarna (Holmstabodarna). Om man från Djupdal smyren går 
norrut, ca 200 m, kommer man fram till en skarp gräns mellan 
ris- och örtvegetation. Där ligger Björkmyren. Den begränsas i 
norr av en bitvis mycket svårtillgänglig bäckravin, Stordjup
dalen. I botten av ravinen slingar sig Djupdal sbäcken, som har 
sin upprinnelse i en myr ett par km tidigare. Bäcken rinner 
längre ner ihop med Långån, vilken mynnar i Faxälven strax norr 
om Helgumssjön.

Till största delen tillhör området Edsele socken, men den 
nedersta delen av bäckravinen ligger inom Helgums socken. 
Naturreservatet Gideåbergsmyrarna återfinns ett par km norrut.

Området i profil:
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GEOLOGI

Uppgifterna om geologin är hämtade från SGU-s berggrundskartering 
över Västernorrlands län, via Thomas Lundqvist.

Ett, ca 5 km, långt bälte av Härnögranit innehållande pegmatit, 
sträcker sig från Åsbodarna i NV ner över Björkmyren och Stor
djupdalen. Detta bälte omges av den äldre metagråvackan, som i 
NO är väl bevarad men i SV gneisomvandlad och delvis migmatiserad.

Härnögranit är en grå, fin- till medelkornig bergart som bl a 
innehåller mineralet ljus glimmer.

Pegmatit består av grova kristaller av kvarts, fältspat och 
oftast glimmer.

Grävacka är en speciell typ av sandsten med relativt hög halt av 
fältspat och bergartsfragment. Den innehåller även lerigt material. 
Under vissa betingelser (ex. högt tryck, hög temp.) kan gråvackan 
omvandlas, och betecknas dä metagråvacka.

Jordarten inom området består bl a av kalkrik morän, som av 
inlandsisen transporterats dit från den jämtländska kalkberggrunden 
(Kambrosi1 ur).

KLIMAT

JUNSELE. 208 möh. Medeltal år 1931-1960.

Årsmedeltal
Temperatur- +2,3 C. 
Nederbörd: 533 mm.
Vegetat ionsperiod: 173 dagar. 
Snötäcke: 161dagar.

SNÖFRITT

VEGETATIONS-

iMiitlitli
J FMAMJ JASOND
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För att fä en uppfattning om klimatet över Björkmyren-Stordjupdalen 
har värden frän SMHI:s värderstation i Junsele medtagits. En 
direkt överföring av Junseles klimat på inventeringsområdet 
låter sig inte göras, men värdena ger ändå en grov bild av de 
makroklimatiska förhållanden som råder i Ångermanlands inland.

Staplarna i diagrammet visar medel nederbörden under årets olika 
månader. En stor del av nederbörden, nästan 60 %, faller under 
vegetationsperioden, dvs under den del av året då temperaturen 
överstiger 3 °C. Snötäcket ligger i medeltal ca 160 dagar, från 
början av november till slutet av april.

HYDR0L0GI

Björkmyren dikades 1932 för att omvandlas till produktiv skogs
mark. Dikena tar hand om tillrinnande ytvatten och transporterar 
detta förbi Björkmyren ned till ravinen. Följden blir att Björk
myren successivt torkar ut och växer igen.

På ett flertal ställen i ravinen och på Björkmyren sipprar 
grundvatten fram i form av små kallkäl1 or. Dessa källor svarar, 
tillsammans med tillrinnande ytvatten, för att i stort sett hela 
ravinen får en mycket god vattenförsörjning.

Stordjupdalens branta sluttningar och Djupdal sbäcken i ravinens 
botten, svarar för att även avrinningen är god.

KULTURPAVERKAN

I mitten av 1700-talet kom de första nybyggarna till Gideåberg 
vid Faxa1ven. För dessa var slåtter av starrmyrar och ängskärr 
en nödvändighet för att erhålla foder år kreaturen. Även sedan 
fodervallar brutits i älvens närhet, betydde myrslåttern mycket 
för bönderna. Spår från denna kulturpåverkan kan man på Björkmyren 
finna i form av ladu-ruiner. Den stig som användes för transporterna 
från och till myren finns också kvar, i alla fall mellan skogsbil- 
vägen och Stordjupdalen. Myrslåttern upphörde i dessa trakter i 
början av 1900-talet.

1932 dikades Björkmyren för att ge plats åt produktiv skogsmark. 
Endast en liten del av den ursprungliga myren är ännu öppen, 
resten har torkat ut och mer eller mindre växt igen.

- 10 -



METODBESKRIVNING
Inventeringen utfördes under delar av juni, juli och augusti 
1976. Fältarbetet tog sammanlagt fyra veckor.

Planeringsarbetet påbörjades under den kurs naturvårdsenheten 
ordnade för länets inventerare i början av juni. Då Björkmyren 
och Stordjupdalen, enligt uppgift, var mycket svårorienterat och 
kartmaterialet över området var dåligt, bestämde vi oss för att 
göra en egen karta.

Ute i fält fungerade det så att vi gick kompass med mätlina och 
markerade var 50:e meter på träd med gul färg. På så sätt fick 
vi ett rutnät i naturen. Ex:

Hl x—H2

G1 *—*G2

trädstam ruta G1

Rutnätet är lagt längs ravinen för att i möjligaste mån komma 
ifrån lutningskorrigeringar vid mätningarna. Detta medför att 
rutnätet ligger förskjutet 40 nygrader åt väster i förhållande 
till rikets nät. Varje ruta är namngiven efter koordinationerna 
i sydligaste hörnet, på kartan i nedre vänstra hörnet.

Vi karterade sedan var ruta för sig och stegade in myrar, 
diken, bäckar, raviner, källor, rågångar och skogstyper. Sedan 
sammanställdes detta till en karta över området.

Med utgångspunkt från skogstypskartan inventerade vi sedan varje 
sammanhängande biotop för sig. Resultaten fördes in på datalistor, 
en för varje område. Dessa listor var till stor hjälp under 
fältarbetet - vi prickade där av de funna arterna och markerade 
med en tregradig skala deras relativa förekomst. De arter vi ej 
kunde bestämma ute i fält, pressades och bestämdes vid senare 
tillfälle.

Någon trädslagskartering visade sig inte vara nödvändig då 
området helt domineras av gran, myrarna undantagna.

Vegetationen har indelats i följande skikt. Till trädskiktet 
räknas träd som är högre än 5 m, medan buskar och träd som är 
mindre än 5 m räknas till buskskiktet. I fältskiktet ingår alla 
kärlväxter, utom de lignoser (förvedade) som överstiger 1 m.
Till bottenskiktet räknas endast mossor och lavar.

- 11



SKOGSTYPER

Genom att studera växtligheten inom ett enhetligt område, kan 
man få upplysning om markens beskaffenhet, p g a att olika 
arter har varierande närings- och vattenkrav.

Med hjälp av Arnborgs skogstypschema (Arnborg 1964) kan vegeta
tionen i de norrländska skogarna delas in i fyra serier, beroende 
på växternas näringsbehov:

Ris-, ekbräkenris-, örtris- och örtserien. På mager mark återfinns 
risseriens växter, medan örtseriens växter kräver näringsrika 
marker. Varje serie kan sedan delas upp beroende på markens 
vattentillgång, och då fås följande möjliga skogstyper:

NÄRINGSTILLGÅNG

Mycket 
dålig
Dålig

O
God

2 Rlk,|0
I-
H Mycket 
> riklig

Mager God Rik Mycket rik
Skarp

rt«{yp
Torr Torr skbrik- Torr ört-
rtftjfp •n-rlatyp /J»typ
Fr tak Frisk akbrttk- Friak ört- Frisk
'•**» an- ristyp rlstyp örttyp
Fuktig Fuktig ak- Fuktig Fuktig

brökan-ristvo örtristyp örttyp
VÉt Våt fråksn- Våt ört- Våt

rlstyp atarrtyp

I figuren framgår vilka skogstyper som finns inom Stordjupdalen- 
Björkmyren. Skogstypkartan sidan visar utbredningen av skogs- 
typerna.

Frisk ristyp

Dominerande ris och husmossor.
Blåbärsriset är det viktigaste och oftast dominerande riset.
Inslag av gullris (Solidago virgaurea), kruståtel (Deschampsia 
flexuosa), skogsstjärna (Trientalis europaea), ekorrbär (Maianthe- 
mum bifolium) och kovall (Melampyrum-arter). Hus-, vägg- och 
kammossa i bottenskiktet. Granskog.
Denna skogstyp kantar hela inventeringsområdet men är ej detalj- 
inventerad och således ej heller medtagen i följande kapitel.
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Frisk ekbräken-ristyp

Dominerande ris, ekbräken och husmossor.
Markvegetationen är densamma som hos frisk ristyp men med ekbräken 
(Gymnocarpium dryopteris), hultbräken (Thelypteris saxatilis). 
harsyra (Oxalis acetosella) och stenbär (Rubus saxatilis). 
Granskog.
Denna vegetationstyp finns endast i ett litet område i branten 
norr om Björkmyren.

Frisk ört-ristyp

Dominerande ris, ängsörter och husmossor.
Skiljer sig från frisk ekbräken-ristyp genom inslag av ängsörter 
såsom skogsnäva (Geranium sylvaticum) och torta (Lactuca alpina). 
Vidare bidrar högväxta ormbunkar (Dryopteris-arter) till att ge 
denna skogstyp ett betydligt fylligare intryck än föregående 
typer. Endast gran.

Fuktig ört-ristyp

Dominerande ris, ängsörter, gräs och mossor. De högvuxna örterna 
älgört (Filipendula ulmaria), skogsnäva (Geranium sylvaticum), 
torta (Lactuca alpina) och nordisk stormhatt (Aconitum septen- 
trionale) bildar tillsammans med ormbunkarna en frodig vegetation. 
På tuvor och legor härskar blåbärsris (Vaccinium myrtillus), 
linnea (Linnea borealis), ekorrbär (Maianthemum bifolium), 
harsyra (Oxalis acetosella) och ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) 
Denna granskogstyp finns i ett område norr om Djupdal sbäcken.

Fuktig örttyp

Dominerande ängsörter och gräs.
Stormhatten (Aconitum septentrionale) dominerar oftast till
sammans med torta (Lactuca alpina), skogsnäva (Geranium sylvaticum 
och fuktigmarksväxter såsom älgört (Filipendula ulmaria), vänderot 
(Valeriana sambucifolia) och finbräken (Cystopteris montana).
Runt Djupdal sbäcken dominerar dock oftast strutbräken (Matteuccia 
struthiopteris). Granskog men med inslag av gråal (Alnus incana) 
och glasbjörk (Betula pubescens) runt bäcken.
Denna skogstyp täcker största delen av Stordjupdalen.

Våt örrtyp

Dominerande ängsörter, gräs och kärrväxter. Fältskiktet domineras 
oftast av älgört (Filipendula ulmaria) och lundarv (Stellaria 
nemorum). Vidare ingår ofta ängssyra (Rumex acetosa), kabbeleka 
(Calthapalustris), kärrfibbla (Crepis paludosa) och kärrfräken 
(Equisetum palustre). Skogstypen finns runt alla källorna i 
branten mot Stordjupdalen. Oftast gläntor men med gran (Picea 
abies), viden (Salix-arter) och glasbjörk (Betula pubescens) i 
dungar eller mot kanterna.
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FLORA

KÄRLVÄXTER

Följande artlista upptar 136 kärl växter. Listan gör ej anspråk 
på att vara fullständig, och inånga arter återstår säkert att 
finna.

Artlistan upptar arter funna under fältarbetet sommaren 1976, 
kompletterad med arter funna av Frans Bergvall, Edsele (FB).

Kärl växterna har sammanställts i bokstavsordning efter arternas 
latinska namn, enligt Lid: "Norsk og svensk flora" 2 uppl 1974. 
Vidare har några synonymer medtagits, allt för att underlätta 
för läsaren att snabbt hitta en speciell art.

För kärl växterna finns det efter varje artnamn en förekomstsiffra. 
Detta är en subjektiv bedömning av författarna och anger arternas 
relativa förekomst inom området som helhet. Många svårigheter 
finns vid en sådan bedömning, exempelvis kan iögonfallande arter 
lätt få en för hög siffra.

Förekomstangi ve1se:

1. Mindre vanlig
2. Tämligen vanlig
3. Vanlig
4. Mycket vanlig
+ Ibland dominerande.

På sidan finns en karta som visar några sällsynta arters 
förekomst.

Aconitum septentrionale, nordisk stormhatt 4 +

Ofta dominerande i fuktig örttyp. En av Stordjupdalens 
karaktärsväxter.

Actaea spicata, trolldruva 2 

På näringsrik mark.

Agrostis tenuis, rödven 1 +

På vissa delar av den öppna delen av Björkmyren.

Alnus incana, gråal 2 

Längs Djupdal sbäcken.

- 16 -



Anemone nemorosa, vitsippa 1

Allmän i skog av fuktig örttyp runt lilla myren.

Angelica sylvestris, strätta 1

Enstaka exemplar på myrarna och runt källorna.

Anthriscus sylvestris, hundloka 2

Växer på öppna platser över hela området.

Athyrium filix-femina, majbräken 3

Allmän på fuktig skogsmark av ört-eller örtristyp över 
hela området.

Betula pubescens, glasbjörk 3

Förekommer främst på Björkmyren och lilla myren.

Calamagrostis canescens, grenrör 1

Enstaka på Björkmyren.

Calamagrostis purpurea, brunrör 2

Allmän runt dikena.

Caltha palustris, kabbeleka 3

Rikligt förekommande på våta ställen i skogen och 
på myrarna.

Carex appropinquata, tagel starr 2

Växer i stora tuvor på Björkmyren och på lilla myren.

Carex canescens, gråstarr 1

Enstaka längs bäcken.

Carex chordorrhiza, strängstarr 1 

Enstaka på Björkmyren.

Carex diandra, trindstarr 1

Ett fåtal exemplar på öppna delar av Björkmyren.

Carex dioica, nål starr 1 

Enstaka på Björkmyren.
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Carex juncella, styltstarr 2

Spridda tuvor på Björkmyren.

Carex limosa, dystarr 1

Allmän på Björkmyren inom rutorna Kl och L1.

Carex loliacea, repestarr 1

Återfunnen i granskog av fuktig ört-ristyp.

Carex nigra, hundstarr 1 

öppen myr, enstaka exemplar.

Carex media, slätsprötig fjällstarr 1 

Vid Djupdal sbäcken.

Carex rostrata, flaskstarr 2+

Allmän på de öppna myrarna G-I 2 ochK-L 1. Dominerande på lilla 
myren.

Carex vesicaria, biåsstarr 1 

Dikeskant

Chamaenerion angustifolium, mjölkört 3 

Spridd över hela området utom på öppen myr.

Circaea alpina, dvärghäxört 1

På lega över Djupdal sbäcken inom ruta 05.

Cirsium palustre, kärrtistel 1

Några exemplar på den ängsartade delen av Björkmyren.

Comarum palustre , kråkklöver 2 

Myrar, särskilt på Björkmyren.

Convallaria majalis, liljekonvalj 2 

Myrkanter.

Corallorhiza trlfida , korallrot 3

Allmän på myrarna. Finns även på våta och fuktiga ställen 
i skogen.

Crepis paludosa, kärrfibbla 4

Talrik på fuktig och våt mark över hela området.
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Cypripedium calceolus, guckusko 1

Funnen i nordliga myrkanter inom rutorna B4, F2 och H2.

Cystopteris fragil is, stenbräken 1

På och under legor i ravinen.

Cystopteris montana, finbräken 3

Mycket vanlig på områden av fuktig ört-typ upptill 
G-linjen, dvs inom områdets SÖ del.

Dactylorhiza fuchsii, skoqsmarihand 2

Återfinns fläckvis över stort sett hela området men 
växer rikligast på Björkmyren. Många former.

Dactylorhiza maculata, jungfru Marie nycklar 1

Ett par exemplar funna i frisk ört-ris skog inom områdets NV 
del.

Dactylorhiza traunsteineri, sumpnycklar FB 

Daphne mezereum, tibast 1 

Spridd över hela området.

Dryopteris assimilis, nordlig lundbräken 2 

Spridd i ravinen.

Dryopteris carthusiana, skogsbräken 2 

Växer främst i ravinen, gärna lite torrare.

Dryopteris linnaeana se Gymnocarpium dryopteris 

Dryopteris phegopteris se Thelypteris phegopteris 

Dryopteris spinulosa se Dryopteris carthusiana 

Empetrum hermaphroditum, kråkbär 1 

Enstaka på tuva inom lilla myrens igenväxta del.

Epilobium alsinifolium, källdunört 1 

Runt källor i ravinen.

Epilobium angustifolium se Chamaenerion angustifolium 

Epilobium hornemannii, fjäll dunört 1 

Runt källor i ravinen.

- 19 -



Epilobium palustre, kärrdunört 1

Runt källorna och på myr ruta K-Ll.

Epipogium aphyllum, skogsfru 1

Två exemplar funna bredvid grandunge vid Björkmyrens norra 
kant, ruta G1.

Equisetum fluviatile, sjöfräken 2+

Allmän på de öppna delarna av Björkmyren. Ibland dominerande. 

Equisetum palustre, kärrfräken 3+

Talrik och ofta dominerande på myrarna och runt källor.

Equisetum pratense, ängsfrSken 4

Mycket vanlig över hela området men ej på myr eller runt källor. 

Equisetum scirpoides, trådfräken 1

Funnen runt grandunge på Björkmyren samt på torrare mark 
i ravinen.

Equisetum sylvaticum, skogsfräken 2 

Allmän i fuktig granskog.

Eriophorum angustifolium, ängsull 1 

Enstaka på de öppna delarna av Björkmyren.

Eriophorum gracile, kärrull 1 

Fåtal exemplar pä myren K-L 1 

Eriophorum latifolium, gräsull 1 

Ett exemplar på Björkmyren, ruta El.

Eriophorum vaginatum, tuvull 1 

Björkmyren.

Festuca pratensis, ängssvingel 1 

På Björkmyren.

Filipendula ulmaria, älgört 4 +

En av de vanligaste örterna inom hela området. Mest talrik på 
vät och fuktig mark.
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Fragaria vesca, smultron 1

Enstaka pä tuvor över hela området.

Galium palustre, vattenmåra 2 

Vanlig pä våt mark runt källor.

Galium uliginosum, sumpmåra 1 

På myrarna.

Geranium sylvaticum, skogsnäva 4

Finns över hela området, särskilt på fuktig mark.

Geum rivale, humleblomster 3 

Fuktig och våt mark över hela området.

Gymnocarpium dryopteris, ekbräken 4

Finns över hela området utom på myrarna och runt källorna.

Hieracium Vulgata-gr,, Hagfibblor 2

Enstaka här och där.

Impatiens nol i-tangere, springkorn 1 +

I och runt diket vid linje P samt vid närliggande källor. 
Dominerande.

Juniperus communis, en 1

Enstaka på myrarna.

Lactuca alpina, torta 4

Allmän i skogen över hela området.

Linnaea borealis, 1 innea 3

Vanlig i granskog.

Listera cordata, spindelblomster 1

I skogen. Troligtvis vanligare, men p g a sin litenhet 
svär att finna.

Listera ovata, tvåblad 2

Mycket allmän pä myrarna men finns även på våta och 
fuktiga ställen i skogen.

Lonicera xylosteum, skogstry 1

I skog av fuktig ört-typ.
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Luzula pilosa, värfryle 1 

Myrkant och efter Djupdalsbäcken.

Lycopodium annotinum, revlummer 3 

I skog.

Malanthemum bifolium, ekorrbär 4

Vanlig över hela området men mest i örtrisvegetation. 

Matteuccia struthiopteris, strutbräken 2+

Utmed nästan hela Djupdalsbäcken.

Melampyrum pratense, ängskovall 1 

Björkmyren.

Melampyrum sylvaticum, skogskovall 3

Spridd över nästan hela området.

Melandrium rubrum, rödblära 2

Fuktig och våt mark, helst öppen.

Melica nutans, bergsslok 1

Enstaka på Björkmyren.

Menyanthes trifoliata, vattenklöver 2+

Dominerar oftast de öppna myrarna.

Mi 1ium effusum, hässlebrodd 4

Finns över hela området, men vanligast på den 
ängsartade delen av Björkmyren och det våta området 
inom rutorna G-H3.

Moneses uniflora, ögonpyrola 2

Fuktig skog och myrar.

Myosotis decumbens, fjäl1-förgätmigej 2

Våta ställen tillsammans med lundarv (Stellaria nemorum).

Myosotin aquaticum, sprödarv 1

Runt källa på Björkmyren, ruta E2.

Orthilia secunda, björkpyrola 2

Företrädesvis i skog av ekbräken-ris och ört-ris typ 
men även pä Björkmyrens igenväxta delar.
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Oxal is acetosella, harsyra 4

Frisk och fuktig skog. Mycket vanlig.

Oxycoccus quadripetalus, tranbär 1 

Allmän på myren K-L 1.

Paris quadrifolia, ormbär 3

Allmän i skog med fuktig örtvegetation samt på Björkmyrens 
igenväxta delar.

Parnassia palustris, slåtterblomma 1

Allmän på den igenväxta delen av lilla myren. Ett fåtal 
exemplar på Björkmyren.

Pedicularis palustris, kärrspira 1

Mycket vanlig på myren K-Ll men finns även på stora Björkmyren. 

Pedicularis sceptrum-carolinum, Kung Karls spira FB 

Troligtvis utgången.

Phalaris arundinacea, rörflen 1 

Vid diket söder om Björkmyren.

Picea abies, gran 4+

Det absolut dominerande trädslaget. I ravinen överårig och 
svårföryngrad skog. På myrarna har granen på 40 år helt erövrat 
stora områden och är, tillsammans med björk, på väg att erövra 
ytterligare mark.

Poa nemoralis, lundgröe 1

Enstaka exemplar vid bäcken och på Björkmyren.

Poa palustris, sengröe 1 

Vid bäcken.

Poa pratensis, ängsgröe 1 

På Björkmyren.

Poa remota, storgröe 1 

Björkmyren.

Poa trivial is, kärrgröe 1 

På Björkmyren.
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Polygonatum vertici11 atum, kransrams 1

Pä ett flertal ställen i Stordjupdalen.

Polygonum viviparum, ormrot 1 

På myrarna.

Pyrola rotundifolia, vitpyrola 2

Spridd över hela Björkmyren samt på den igenväxta 
delen av lilla myren.

Ramischia secunda. se Orthilia secunda

Ranunculus acris, smörblomma 1

Enstaka på fuktig skogsmark.

Ranunculus repens, revsmörblomma 3

På vät och fuktig mark.

Ribes alpinum, måbär 1

I och nedanför branten mot Djupdal sbäcken. Enstaka.

Ribes rubrum, röda vinbär 2

Som ovanstående Ribes alpinum men mer allmän.

Rubus chamaemorus, hjortron 1 

Fuktig örtrisskog, rutorna F-G4.

Rubus idaeus, hallon 1

Enstaka buskar i ravinen samt på den igenväxta delen 
av Björkmyren.

Rubus saxatilis, stenbär 4

Allmän över hela området men särskilt riklig i 
fuktig örtvegetation.

Rumex acetosa, ängsyra 3

Finns på all vät och fuktig mark.

Salix aurita, bindvide FB

Salix caprea, sälg 1

Buskar på myr K-Ll och på Björkmyrens igenväxande del. 

Salix lapponum, lappvide 1 

En buske vid Björkmyrens SV kant.
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Sal ix myrt i 1 lo ides , odonv ide I B 

Salix nigricans, svartvide 1 

Som Salix caprea.

Salix pentandra, .iolster 1

Ett träd på lilla myrens igenväxande del (ruta C4) 
samt små buskar på myr K-L1.

Salix phylicifolia, grbnvide 2

Myrkanter.

Saxifraga hirculus, myrbräcka 1 

öppen myr, ruta L1.

Solidago virgaurea, gullris 2 

Spridd.

Sorbus aucuparia, rönn 3

Små buskar över hela området. Endast ett fåtal träd. 

Stellaria aquatica, se Myosoton aquaticum

Stellaria crassifolia var, paludosa, sumparv 1 

Runt källor samt på myr K-Ll.

Stellaria media, våtarv 1

Bland fuktig ört-vegetation nordväst lilla myren.

Stellaria nemorum, lundarv 4+

Ofta dominerande pä vät och fuktig mark.

Stellaria palustris, kärrstjärnblomma 1

Allmän på lilla myrens öppna del och runt källorna 
pä Björkmyrens nordöstra kant.

Thelypteris palustris, kärrbräken 1+

Pä Björkmyren rutorna Gl-Kl.

Thelypteris phegopteris, hultbräken 3

I skogen över i stort sett hela området.

Triental is europaea, skogsstjärna 3

Allmän i skogen över hela området.

Tussilago farfara, hästhov 1

Främst vid diket, sydväst om Björkmyren.
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Urtica dio i c a, brännässla 3+

Helt dominerande inom ett stort område av Björkmyrens igenväxande 
del. Vanlig också runt bäcken och runt käl1 vegetationen.

Vaccinium myrtillus, blåbär 4

Tillsammans med lingon (V. vitis-idaea) det dominerande riset i 
ekbräkenris- och örtrisvegetation. Finns även runt granar och på 
legor över hela området.

Vaccinium uliginosum, odon 1

Enstaka pä tuva pä lilla myrens igenväxta del.

Vaccinium vitis-idaea, lingon 4

Som V. myrti11ius.

Valeriana sambucifoli a, vänderot 4

Ingår i fuktig och vät örtvegetation. Finns även på 
Björkmyren.

Veronica serpyl1ifolia, majveronica 1

Funnen på ett ställe, nordöst lilla myren. Växer blött.

Viburnum opulus, olvon FB

Viola epipsila, mossviol 1+

Mycket allmän pä lilla myren. Finns även på Björkmyren. 

Viola palustris, kärrviol 1 

Enstaka pä lilla myren.

Viola riviniana, skogsviol 1 

I skogen bredvid lilla myren.
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LAVAR OCH MOSSOR

För att komplettera beskrivningen av området har en översiktlig 
studie av lav- och mossvegetationen gjorts.

På Björkmyren är stjärnmossor (Mnium-arter) och skedbladsmossor 
(Cal 1iergon-arter) vanliga. Vitmossor (Sphagnum-arter) finns 
endast i 1 i ten omfattning. I den örtrika granskogen förekommer 
de vanliga skogsmossorna väggmossa (Pleurozium schreberi), 
husmossa (Hylocomium splendens) och kammossa (Ptilium crista- 
castrensis) i stor omfattning. På våtare områden dominerar 
stjärnmossor (Mnium-arter) och olika levermossor.

Be flesta lavar inom området är epifyter, dvs de växer på träd. 
Denna epifytflora är här väl utbildad vilket har sin förklaring 
i att den rika vegetationen ger en ökad luftfuktighet vilket 
gynnar lavarna. Vanligast förekommande är skägglavar (Usnea- 
arter), tagel lavar (Alectoria-arter), blåslav (Hypoqymnia physodesl 
och skrynkel1 av (ParmeTTa 'sulcata). ^--------

De latinska namnen följer Nyholm 1969 (bladmossor), Arnell 1956 
(levermossor) och Dahl & Krog 1973 (lavar). De svenska namnen är 
hamtade ur Ursing 1972.

De följande artlistorna är mycket ofullständiga, dels beroende 
på svårigheter vid artbestämningarna, dels beroende på invente
ringens syfte.

Lavar

Alectoria spp 
Cetraria chlorophylla 
Cetraria pinastri 
Hypogymnia physodes 
Lobaria pulmonaria 
Lobaria scrobiculata 
Parmelia olivacea 
Parmelia sulcata 
Parmeliopsis ambigua 
Platismatia glauca 
Pel tigera aphtosa 
Peltigera canina 
Usnea spp

Stocklav
Näverlav
Torsklav
Filtlav
skägglavar

Skrovel1 av
Snömärkeslav
Skrynkellav

Tagellavar
Brämlav 
(Enl av) 
Blåslav 
Lunglav

Mossor

Aulacomnium palustre 
Calliergon spp 
Climacium dendroides 
Hylocomium splendens 
Fissidens spp 
Marchantia polymorpha 
Mnium spp 
Plagiothecium spp 
Pleurozium schreberi 
Polythrichum commune 
Ptilium christa-castrensis 
Ptilidium pulcherrimum 
Rhodobryum roseum 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Sphagnum spp 
Sphagnum girgensohnii

Räffelmossa
Skedbladsmossor
Palmmossa
Husmossa
Fickmossor
Lungmossa
Stjärnmossor
Sidenmossor
Väggmossa
Björnmossa
Kammossa
(Franslevermossa)
Rosmossa
Kransmossa
Vitmossor
Stjärn-vitmossa
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OMRÅDESBESKRIVNING

BJÖRKMYREN

Björkmyren kan karaktäriseras som ett sluttande näringsrikt 
ängskärr. Den är ca 100 m bred och 700 m lång. Myren omges till 
största delen av bläbärsgranskog med undantag för i norr, där 
Stordjupdalens branta sluttning med frodig örtvegetation gränsar 
mot myren.

Innan myren dikades 1932 var den helt öppen. Stora delar har 
sedan dess växt igen på sådant sätt att den ursprungliga myren 
nu kan delas in i:

1. öppen del
2. Ängsartad del
3. Grandungar

1. Pä de öppna delarna med gles björk (Betula pubescens) och 
inträngande viden (Salix spp), är marken fortfarande våt och med 
översilning pä ett flertal ställen. Här domineras fältskiktet 
främst av vattenklöver (Menyanthes trifoliata) och kärrfräken 
(Equisetum palustre). Ett stort område domineras dock av den 
sällsynta kärrbräken (Thelypteris palustris). Andra rikligt 
förekommande växter på den oppna myren är tvåblad (Listera ovata), 
korall rot (Coral lorhiza trifida), skogsmarihand (Dactylorhiza 
fuchsii) och kärrspira (PedicuTaris palustris). I några få 
exemplar hittades även myrbräcka (Saxifraga hirculus) och skogsfru 
Epipogium aphyllum).

2. De något torrare, ängsartade delarna är glest bevuxna av gran 
(Picea abies) och björk (Betula pubescens). Mest framträdande i 
rältskiktet är kärrfibbla IfCrepis paludosa), skogsnäva (Geranium 
sylvaticum), älgört (Filipendula ulmaria) och hässlebrodd (Milium 
effusum). Ett stort område Uömi neras helt av brännäsla (Urtica 
djo i ca). Lundarv (Stel 1 aria nemorum) dominerar fläckvis mTncfre 
områden.

3. Insprängd i den ängartade delen finns dungar av tät granskog. 
Här är växttäcket mycket glest och på vissa ställen saknas tom 
markvegetation helt och hållet.

Vanliga i fältskiktet är bl a harsyra (Oxalis acetosella), ek- 
bräken (Gymnocarpium dryopteris), hultbräken (Thelypteris pheqop- 
teMs) men även kärrfibbla (Crepis paludosa), skogsnäva (Geranium 
sylvaticum) och älgört (Filipendula ulmaria).
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LILLA MYREN

öster om Björkmyren, nere i Stordjupdalen, ligger en mindre myr 
som till största delen är igenväxt av grandungar (Picea abies).

Den del av myren som fortfarande är relativt öppen, domineras 
helt av starr, främst då flaskstarr (Carex rostrata) och tagel- 
starr (Carex appropinguata). Vanliga är även kärrfräken fEauisetum 
palustris), mossviol (Viola epipsila) och sumpmåra (Galium uliginosum). 
I den östra myrkanten finns ett mindre bestånd av guckusko 
(Cypripedium calceolus).

På den igenväxta delen domineras fältskiktet av kärrfräken 
(Equisetum palustris) tillsammans med fuktigmarksväxter som 
kärrfibbla (Crepis paludosa), älgört (Filipendula ulmaria), 
skogsnäva (Geranium sylvati'cum) och vånderot (Valeriana sambuci- 
folia).
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Kärrbräken (Thelypteris palustris)
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Vegetationen är av våt-örttyp och domineras främst av lundarv 
(Stellaria nemorum), vilken bildar en tät grön matta nedför 
hela sluttningen. Vanliga är också ängssyra (Rumex_acetosa), 
revsmörblomma (Ranunculus repens), vänderot (Valeriana sambuci- 
folia), hässlebrodd (Milium effusum) och fjäll förgätmigej 
fMvosotis decumbens). Vid~en källa (ruta P4) växer springkorn 
(Impatiens noli-tangere) i mycket stor mängd. Denna sydliga ört 
växte förr endast vid denna källa, men har sedan Björkmyren 
dikades 1932 även spritt sig till diket vid P-linjen och är nu 
den dominerande örten i detta dike.

Man kan även finna mindre vanliga örter såsom sumparv (Stel 1 a ri a 
crassifolia var paludosa), fjälldunört (Epilobium hornemanni) 
och källdunört (Epilobium alsinifolium) runt ravinens källor.

Källorna på Björkmyren: Dessa källor påverkar endast ett relativt 
begränsat område, just runt källorna. Endast i ett fall finns en 
bäck ned till ravinen. Artsammansättningen är något olik den i 
ravinen: kabbeleka (Caltha palustris), vattenmåra (Galium palustre), 
kärrfibbla (Crepis paludosa), vattenklöver (Menyanthes trifoliata) 
och kärrfräken (Equisetum palustre) är rikligt förekommande, 
tillsammans med lundarv (Stellaria nemorum) och älgört (Filipendula 
ulmaria).

Vid källan i ruta E2 växer sprödarv (Myosoton aquaticum) medan 
kärrstjärnblomma (Stellaria palustris) och sumparv (Stellaria 
crassifolia var paludosa) finns runt Björkm.yrens övriga källor.

Järnockra: De rostfärgade gelémassor och slemlager som finns i 
källor öch diken inom området kallas järnockra. Ockran bildas 
när järnhaltigt (Fe2+) grundvatten kommer i kontakt med luftsyre.
Då oxideras järnet med hjälp av järnbakterier till järnhydroxid 
(Fe(0H)g*XH20). Järnockra består alltså av fasta järnhydroxidlager.

Kallkälla. Den frodiga vegetationen nedanför källan 
består främst av lundarv.
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öppen del av Björkmyren. Fältskiktet domineras av 
vattenklöver (Menyanthes trifoliata).
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Ängsartad del av Björkmyren, med grandungar.
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STORDJUPDALLN

Den goda vattenförsörjningen är en av grundförutsättningarna för 
Stordjupdalens frodiga vegetation. Förutom det direkta till
skottet av vatten frän dikena, källorna och bäcken svarar Björk- 
myren, med sin vattenhål!ande förmåga, för att ravinen alltid 
får en kontinuerlig tillförsel av mineralrikt vatten.

Höga bestånd av nordisk stormhatt fAconitum septentrional el och 
torta (Lactuca alpina) täcker hela dalgången och längs den ring
lande bäcken finns mäktiga bestånd av strukbräken (Matteuccia 
struthiopteris). Dessa storvuxna växter gör, tillsammans med 
otaliga omkullfallna granar, att hela ravinen får karaktären av 
en vildmark - svårtillgänglig men fascinerande.'

Gran (Picea abies) är det dominerande trädslaget i Stordjupdalen 
och endast bitvis längs Djupdal sbäcken finns lövträd, främst då 
gråal (Alnus incana). Återväxten av gran är mycket dålig, trots 
de bördiga markerna. Detta beror på att små granplantor i stor 
utsträckning blir kvävda av den frodiga vegetationen.

I buskskiktet är små rönnar (Sorbus aucuparia) vanliga men de 
når sällan full höjd. Spridda längs hela ravinen finns måbär 
(Ribes alpinum), trolldruva (Actaea spicata), skogstry (Lonicera 
xylosteum) och ti bast (Daphne mezerium).

Vanliga i fältskiktet är, förutom nordisk stormhatt, torta och 
strutbräken, även stenbär (Rubus saxatilis), harsyra (Oxalis 
acetosella), älgört (Filipendula ulmaria), ängsfräken (Equisetum 
pratense~7T ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) och finbräken 
(Cystopteris montana). På våtare fläckar dominerar lundarv 
(Stel!aria nemorum) med inslag av fjäll förgätmigej (Myosotis 
decumbens). Vidare-kan nämnas att vitsippa (Anemone nemorosa) 
växer allmänt runt lilla myren och att dvärghäxört (Circaea 
alpina)finns vid bäcken inom ruta 05.

KÄLLORNA

På de ställen inom området där grundvatten sipprar fram i form 
av små källor, är marken rotsfärgad av järnockra (se nedan) och 
mycket sank. Det kalkrika vattnet ger upphov till en rik vegeta
tion av ängsörter, kärrväxter och gräs. Träd och buskskikt 
saknas.

Källorna_i_rayinen: Dessa kall källor rinner upp i Stordjupdalens 
sydiTuttning öch var källa bevattnar ett relativt stort område 
från källan ned till bäcken i ravinens botten.
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Stordjupdalens frodiga vegetation, där nordisk stormhatt 
är mest framträdande.
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Den mäktiga ormbunken strutbräken finns rikligt längs Djupdal sbäcken.
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SAMMANFATTNING OCH SYNPUNKTER 
PÅ NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER

Björkmyren och Stordjupdalen med näringsrikt ängskärr och högörts- 
ravin i nära anslutning till varandra bjuder på en fascinerande 
och botaniskt intressant natur som i högsta grad är skyddsvärd.

Björkmyren: Björkmyren karaktäriseras av en rik och säregen 
flora. Där finns Ångermanlands enda kända lokal av kärrbräken 

s Pa] s). ^ den igenväxande myren förekommer 
orkidéerna tvåblad (LTstera ovata), korallrot (Corallorhiza trifida) 
och skogsmarihand (Dactylorhiza fuchsii) mycket rikligt. Guckusko 
(Cypripedium calceoTus), myrbräcka (Saxifraga hirculus) och 
skogsfru (Epipogium a~phyllum) är exempel pä andra rariteter som 
kan påträffas vid ett besök på myren.

Om man vill bevara dessa arter är en rensning av myren nödvändig 
eftersom gran, björk och olika videarter alltmer breder ut sig. 
Rensningen, som kan behöva upprepas med jämna mellanrum, gäller 
främst de ännu öppna delarna av myren.

Ti bast-buskarna får dock ej röras.'

Kärrbräkenlokalen har rensats en gång tidigare genom ortsbefolk
ningens försorg.

För att minimera skadorna på den ytterst känsliga marken, bör 
dessa skyddsåtgärder utföras vintertid, då marken är frusen. 
Motorfordon får ej användas.

§t2!Tdjupda]en: Största delen av bäckravinen består av svårför- 
yngrad högörtsgranskog där nordisk stormhatt (Aconitum septentrio- 
HfJL®), torta (Lactuca alpina) och strutbräken (Matteuccia 
struthiopteris) är karaktärsväxter. I den södra sluttningen 
finns ett flertal kall källor. På den sanka känsliga marken 
nedanför källorna breder mattor av lundarv (Stellaria nemorum) 
ut sig, med inslag av dunörter (Epilobium sppjoch på några 
ställen springkorn (Impatiens noli-tangere)

Stordjupdalen ger intryck av en ostörd och fridfull natur. Denna 
v 11 dinar ks karaktär bör i största möjliga mån bevaras. Någon 
omfattande skötsel behövs alltså ej. Guckuskobeståndet vid lilla 
myren bor dock hållas under uppsiFF. Eventullt kan föryngringsbe- 
främjande åtgärder för gran bli aktuell i framtiden, eftersom den 
frodiga vegetationen kraftigt hindrar qranens återväxt. En över
vakning på detta område är alltså nödvändig.

För att garantera Björkmyrens och Stordjupdalens fortsatta 
existens och skötsel, föreslår författarna att området avsätts 
som naturreservat. Därmed upprättas en skötsel plan och statliga 
medel avsätts, vilket gör det möjligt att fullfölja skötseln.
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Bästa alternativet för allmänheten att nå Björmyren och Stor
djupdalen är, enligt författarna, via den gamla stig som förr 
användes av Gideåbergsbönderna. Se karta.'

Fram till Stordjupdalen är stigen gångbar, men den bör rensas 
och utmärkas. En fortsättning av denna stig vidare upp över 
Björkmyren är önskvärd, främst för att underlätta för eventuella 
besökare att återfinna stigen.

En informationstavla bör sättas upp vid skogsbilvägen.

KARTOR ÖVER STIGEN.

/•^B)upd\lsbi

2 20,2325rr' 1

mm'mm

OS' befintlig stig 

önskvSrd stig
imyrarr,

MKSSx.
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