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INLEDNING

Föreliggande uppsats utgör resultatet av ett avlönat inventering supp

drag, som utförts åt Länstyrelsen i Västernorrlands län. Arbetsuppgiften 

har förmedlats av Professor Bengt Pettersson vid avdelningen för ekolo

gisk botanik vid Umeå universitet. Undersökningen har utförts under juli 

månad, samt kortare perioder i augusti och september. Ekonomisk ersätt

ning har lämnats av nämnda Länstyrelse.

Avsikten med undersökningen har varit att 1). Ge en grundläggande 

bild av "Halsviksravinens" vegetation och flora, vilket skall ligga till 

grund för en bedömning av områdets värde som natur skyddsområde.

2). Efter rekognosering i fält avge förslag till gränser för naturskydds- 

området, samt 3) framföra synpunkter på framtida skötsel av ett dylikt 

område. För att fullständiga bilden av området, har även djurlivet, främst 

fågellivet, ägnats en viss uppmärksamhet under inventeringsperioden.

" Halsviksravinen" lydex för närvarande under interimistiska skydds

bestämmelser enligt § II i naturvårdslagen.

Halsviksravinens särart uppmärksammades 1965 av hemmansägare 

Knuth Nyländer, som tillsammans med med. kand. Jan W. Mascher, gjort 

sensationella botaniska och ornitologiska upptäckter i området, och för 

vilkas öppna tillmötesgående och hjälp jag varmt tackar.

Uppgifter om Nordingrås berggrund har lämnats av docent Thomas 

Lundqvist, och de lösa jordarterna har beskrivits av docent Jan Lundqvist, 

båda vid Sveriges Geologiska Undersökningar. Upplysningar om tidigare 

kulturinflytanden i området har erhållits av Hilding Nordlander, Rävsön.

Hjälp vid artbestämningar har främst lämnats av docent Kimmo To- 

lonen (myrmossor) och fil. lic. Bror Hedlin (mossor). Insamlat och artbe- 

stämt aphyllophoralmaterial har välvilligt ställts till mitt förfogande för
o

sammanställning, av fil. lic. Ake Strid.
Med professor Bengt Pettersson och Åke Strid har jag haft givande 

diskussioner och erhållit många goda råd, som bidragit till att föra arbe

tet framåt.

Till alla vill jag härmed framföra mitt Uppriktiga och varma tack.

Umeå i januari 19 70. 

Jan Lundqvist
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I

INTRODUKTION

Geografiskt läge och vissa namnfrågor

I den ångermanländska skärgården, i Nordingrå socken, inom byarna 

Rävsön, Salberg och Ulvvik, ligger det planerade naturreservatet "Hals- 

viksravinen". Kartorna på föregående sida visar områdets läge och av- 

gränsning, enligt det förslag som presenteras längre fram. Gränsförsla

get sammanfaller i stort sett med de gränser, som Länstyrelsen proviso

riskt upprättat för området i samband med det inerimistiska naturskyddet. 

Områdets yta blir enligt förslaget cirka 54 hektar.

Det förtjänar att påpekas att benämninger "Hal sviks ravinen" ej finns 

upptagen på kartor, som upprättats av Rikets allmänna kartverk, och inte 

heller har använts av ortsbefolkningen, utan är ett arbetsnamn, som Län

styrelsen använt i planeringsarbetet. Halsviken, som området döpts efter, 

finns angivet på Ekonomiska kartan, men viken kallas egentligen "Hersvi- 

ka" ( trol. av Hässjevika)*av folket i trakten ( Hilmer Nordlander m. fl. ). 

Detta ställer namnfrågan i en speciell dager, men mest naturligt är dock 

att bibehålla namnet "Hal sviks ravinen" på det planerade naturskydds om

rådet.

Bäcken mellan Halsviksmyran och Halsviken saknar namn, men har 

döpts till " Hal svik sbä eken". En liten smal myr 150 m. väster om Halsvikens 

innersta del kallas framledes "lilla myren", i brist på lokalt namn.

T opografi

Nordingrå ligger inom det norrländska rutplatålandskåpet, där landis 

och rinnande vatterésirampréparerat ett storkuperat landskap, med djupa da

lar och vikar som skär långt in. Halsviksravinen utgör en sådan dal, med 

branta sidor, omgiven av höga berg.

Dalens närmare Z00 m breda botten sänker sig i avsatser från 55 m. 

över havet mot nordost ned till Halsviken. Den långsträckta och mycket 

branta dalsidan mot sydost bildas av det 100 m. höga Ängesberget. Över 

dalbottnens högsta punkt i söder, kommer en nyligt anlagd skogsbilväg, 

som svänger mot västra sidan av dalen, passerar vid foten av Högåsens 

östbrant, stiger upp på en platå på 85 m. ö. h. och följer kanten av denna 

mot norr. Platåns östkant stupar brant ned mot dalbottnen. Mot norr ut

görs branten av 10 till 15 m höga bergsstup, ovanför en rasmark, som 

brant sluttar ned mot Halsviken. Nära vikens innersta del finns en bergs

kant, som stupar direkt i havet. Kartan på nästa sida visar topografin.
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Bergartskarta för området mellan Omne- och Edsätterfjärden. 

Omritat efter J. M. Sobral 1913, med kompletteringar av T. 

Lundqvist, SGU.

Berggrund. Nordingråmassivet är uppbyggt av relativt unga gra

niter och grönstenar, vilka genom sina egenskaper förlänar denna trakt 

sin speciella egenart ( J. Lundqvist 1969).

På ett väl utbildat peneplan, inskuret i Nordingråmassivets sub- 

jotniska gabbror och graniter, vilar ett omkring 60 m mäktigt lager 

sandsten. Denna har flerstädes skyddats mot erosion av den vulkaniska 

bergarten diabas, som i förhållande till sandstenen är mycket motstånds

kraftig. De på sa sätt uppbyggda platåbergens tvära stup beror delvis på 

att diabasen legat som ett erosionsskydd över sandstenen. ( Ur Magnus-



son-Lundqvist-Regnell 1963 ).
Berggrunden i Halsviksravinen är diabas, vilket kan utläsas ur den 

geologiska kartan på föregående sida. Där syns även de olika bergarternas 

utbredning mellan Omne- och Edsätterfjärden.
De lösa jordlagren kännetecknas av tunn morän på häll. Området lig

ger under högsta kustlinjen ( 280 m. ö. h. pa Dalsberget ), vilket innebär att 

den morän som inlandsisen efterlämnat oftast är kraftigt svallad, och som 

resultat härav ligger sediment av sand och ofta rätt styv lera i sänkorna 

( Jan Lundqvist 1969, i brev). I de kraftiga sluttningarna är^materialet gröv

re, med block och stenar. Speciellt strax nedanför bergsstupen i områdets 

norra del finns en rasmark med stora kantiga block. Nedanför de kraftiga 

sluttningarna finns rester av forna strandvallar. Längre ned, dit vågorna i 

ett tidigare skede av landhöjningen fört det finare materialet, har ett lager 

av sand ansamlats. I detta lösa sandlager har det rinnande vattnet i bäckar

na ställvis både skurit ned ordentliga raviner och avlagrat finare material 

( sand-mjäla ). Längre ned från sluttningarna, och underlagrat sanden, finns 

leran.
Vittringsprodukterna ,från en blandning av de tidigare nämnda grön

stenarna, har uppkommit genom mekanisk och kemisk vittring. Beståndsde

larna är till stor del mörkå mineral, särskilt augiter och hornbländen. För 

jordmånen är förekomsten av dessa av särskild betydelse, dels därför att 

de innehåller flera värdefulla näringsämnen för växterna, bland annat kalk, 

men även därför att de är relativt lättvittrade ( Stålfeldt 1965 ).

Hvdrolopi
Områdets utformning som en dalgång sörjer för god avrinning. Två 

svagt sluttande, soligena myrar, Halsviksmyran och "lilla myren", med del

vis stagnerat grundvatten, ligger på smärre avsatser vid foten av de branta 

sluttningarna i väster. Tillrinningen sker genom ytvatten och framspringande 

grundvatten i myrarnas övre delar. På flera andra platser, på båda sidor av 

dalgången, fuktas marken av framsipprande grundvatten och källflöden. Från 

myrarna och kallkällorna leder bäckar ner mot Halsviken. Man kan iakttaga 

två stråk av bäckar, ett från området vid Halsviksmyran, och ett annat från 

"lilla myren" och myrkomplexet uppe på platån ovanför, med flera bäckar 

direkt ut i Halsviken.

Bäck- och kallkällvattnets surhetsgrad ( pH ) och ledningsförmåga 

(% 20 -värde ) har mätts en gång i november och primärresultatet finns upp

ställt i tabell på omstående sida. Allt vatten kan betraktas som kallkällvatten, 

effei'som inget regn fallit veckan före provtagningen och marken var frusen. 

Resultatet anger att vattnet är cirkumneutralt, med normal ledningsförmåga.
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Undersökta vattenprover i Halsviksravinen.

Prov tagna i rinnande vatten den 23/11 1969» Analys av ledningsförmåga 
och och pH den 24/11 1969»
Ledningsförmåga mätt med YSI Conductivity bridge model 31* och pH med 
Radiometer typ PHM 26 utrustad med glas-kalomelelektrod.

Resultat:

Prov pH *20*1°6 Provtagningsplat s

A 6,7 76 Kallkälla ovanför "lilla myren".
B 6,9 78
C 7,0 87 Kallkälla ovanför Halsviksmyran.
D 7,1 92 Halsviksbäcken 10 m. från havet.
E 7,2 * 82 N. bäcken från vägdiket till Halsviksmyran.
F 7,2 76 Kallkällbäcken S.om bandprofilen (sluttningen i W.)
G 7,5 97 N.om

Provtagningsförhållanden:
Temperaturen var -8°C. Ett 3-4 cm tjockt snötäcke täckte marken. 
Myrytoma var frusna, medan bäckarna saknade is.

Vid kraftiga regn och under snösmältningen är vattenföringen i 

bäckarna kraftig, men vid långvarig torka sinar de. Emellertid sörjer 

ett rörligt, framsipprande grundvatten för bevattning även under torra 

tider.

Normalt förekommer en halv meters vattenståndsändring i Hals

viken.
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Klimat

Halsviksravinens läge, i anslutning till en utskjutande udde i den 

ångermanländska skärgården, medför att klimatet blir utpräglat maritimt. 

Klimatet ansluter till det lokalmaritima området vid ostkusten, som känne

tecknas av förhållandevis milda vintrar och svala somrar i jämförelse med
o

längre in i landet. Arsmedeltemperaturen är högre i Nordingrå än kusten 

norr därom , vilket liksom det höga antalet soltimmar , beror på det ut

skjutna läget.

Nordingrås branta topografi, med djupa dalar och höga, branta berg, 

medför emellertid lokalklimatiska skillnader från den generella makrokli- 

matiska bilden. Bland annat skiljer sig instrålning, termikvindar och neder

börd sförhållanden.

Ö. Nordingrå

<400 mm

jan. dec.

+3 —+4 C

Icderbor*Vederböra «liBallllllBB

+20

+15
+10

+5
c

-5
-10

Diagram med månadsmedelvärden av 
temperatur ( +0, 5°C ) och nederbörd 

( t 5 mm. ) och vegetationsperiodens 

längd för åren 1901-1930. Värden 

hämtade ur Atlas över Sverige 1953. 

WM Vegetationsperiod.

Meteorologisk station saknas i Nordingrå. Värdena i ovanstående fi

gur är behäftade med stora felaktigheter, eftersom de uppskattats från kar

tor i Atlas över Sverige 1953 ( 25-26, 29-30 ), men har medtagits för att ge 

en översiktsbild av de makroklimatiska förhållandena i östra Nordingrå. 

Utmärkande är ett markant minimum i april och ett utpräglat maximum i 

augusti för nederbörden. Hela årsnederbörden är knappt 400 mm ( medel

värde 1901-1930 ), vilket beror på nederbördsskugga i förhållande till den 

dominerande sydvästvinden och de vandrande lågtrycken ( Atlas över Sveri

ge 1953: 31-32 ).

Snötäcket ligger i medeltal 150-160 dygn och tjockleken på plan mark 

är i medeltal 60- 70 cm. Stora skillnader i snötäckets tjocklek förekommer 

givetvis mellan den plana marken och de branta sluttningarna, liksom mel

lan exponerade och oexponerade platser. Antalet frostdygn är 180 i medeltal.

Vegetetionsperioden ( temp. >3°C ) räknas från 1 maj till 20 oktober, 

vilket är längre än i inlandet, beroende på en längre och mildar höst vid havet.
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Kulturpåverkan

Nordingrå är en gammal kulturbygd. De flesta byarna finns omnämnda 

i Gustav Vasas skattelängder av år 1535. Historien är dock mycket äldre, 

bland annat finns lämningar från stenåldern.

Fäbodar. Bruket av fäbodar var utbredd i äldre tider, en tradition 

som i nutiden helt har försvunnit. "På Salbergs skogsmarker, längst öster 

ut mot rågången till Räfsön", alltså helt nära Halsviksravinen, "hade Salberg 

sina fäbodar. De sex bönderna hade två kokhus. De bodde fyra i ett och två i 

ett. Fäbodarna utnyttjades till år 1910. Byggnaderna fick sta kvar till ar 192 3, 

då de revs ner och kördes hem till gårdarna. Några kvarblivna hörnstenar ef

ter kokhusen är det enda som minner om var fäbodarna legat. Själva fäbodval

len kallades "Hersviken".
Ovanstående citat, ur Olov Lundin 1968,; Nordingrå i helg och vardag, 

antyder ett fäbodliv, som kan ha haft en mycket stor inverkan på vegetationen 

i Halsviksravinen, under några århundraden före vårt eget. Platsen är angi

ven med F. på kartan, sidan 5. Växtligheten i ravinen har utgjort ett gott be

te för kreaturen. Ett avbrott i betningen inträdde, när korna återfördes till 

gårdarna under slåttern. Vidare nämner Lundin att alved höggs till bränsle 

under "blanagrytorna".
Kor från Salberg och Rävsön har betat i området så länge gärdsgårdar

na hölls i ordning. Tidvis har även får släppts på bete i Halsviksravinen. Nu 

har endast Johan Nordstrand kor betande på området, inom sina ägor ( 13 ) 

i anslutning till åkern nära Halsviken i Rävsön. Delar av betesmarken har ti

digare varit odlad, men är nu delvis skogbevuxen och nyligt avverkad. Här 

finns en del arter, som är mycket ovanliga i Halsviksravinen i övrigt. Några 

exempel är Alchemilla vulgaris. Achillea millefolium. Chrysantyemum letl- 

canthemum. Luzula multiflora. Polygonum viviparum. Rumex acetosa och 

Trifolium pratense. De är troligen gynnade av den tidigare uppodlingen och 

betesgången.

Gammal slåtteräng. En igenväxande före detta slåtteräng ligger på 

Salbergs ägor, cirka 75 meter söder om Halsviken. Igenväxningen behand

las närmare i avsnittet "K. Den gamla slåtterängen", sid 39. De historiska 

uppgifterna har lämnats av fiskare Hilding Nordlander, Rävsön.

Slåttern kallades "Hersviksslåttern" eller "Salbergsslåttern", och 

den upphörde troligen i samband med att fäbodbruket nedlades. Marken har 

plöjts någon gång och rester av diken syns fortfarande. Minst en lada fanns 

på ängen. Av skiftesindelningen att dömma, var "Hersviksslåttern" i bruk 

vid införandet av laga skifte i Salberg år 1849, men helt sannolikt mycket 

tidigare. Skiftesindelningen, med fyra smala skiften, visar att slåtterängen 

troligen har haft en längd av cirka 200 meter i nordsydlig riktning. Detta är



längre än vad som idag är möjligt att urskilja som en gammal slåtteräng.

Samerna har tidigare normalt dragit med sina renhjordar ned till kus

ten, för att söka vinterbete. I början av 1900-talet höll renhjordar bland an

nat till i Mjällom, Rävsön och angränsande byar, där det fanns bete på bergen. 

Sista gången en renhjord vistsdes i Nordingrå var vintern 1926 ( O. Lundin 

1968 ).
Avverkningar har skett i ganska stor omfattning i Halsviksravinen, 

åtminstone under 1900-talet. Hela området har genomhuggits ett flertal gång

er. Inom Ulvvik ( delområde C. sid 29) uttogs för 30 år sedan 25-30 000 ku

bikfot virke. Senare har avverkningar skett flera gånger inom samma områ

de. Salbergs skog har avverkats i ungefär samma utsträckning. Senast för 

2-3 år sedan-gallrades en del, och vid den nyanlagda skogsbilvägen har ett 

kalhygge upptagits. Inom Rävsön finns den äldsta skogen, där vissa skiften 

inte nämnvärt gallrats de senaste 18 åren. I stark kontrast till detta står ett 

några år gammalt kalhygge på sluttningen av Angesberget ( muntligt av Hil

ding Nordlander ).

Trots de relativt omfattande avverkningar, som skett i området för 

att täcka behovet av virke och ved, är emellertid skogen delvis överåldrig.

Det markanta inslaget av as-p-av varierande ålder är ett indicium på avverk

ningarna .

På kalhyggena. speciellt på Angesbergets sluttning, är aspuppslaget 

kraftigt. Flera andra arter gynnas av kalavverkningen, bland annat Chamae- 

nerion angustifolium, Anthoxanthum odoratum, Lathyrus pratensis och Ru- 

bus idaeus. Påtagligt är också att gräsen blir vanligare, exempelvis Cala- 

magrostis epigeios. Deschampsia flexuosa, Melica nutans och en del andra 

arter, som annars återfinns på torra och öppna partier i skogen, bland an

nat Campanula persicifolia, C. rotundifolia, Galium boreale. Hypochoeris 

maculata. Platanthera bifolia och Stellaria graminea. Jämförelsen gäller 

mellan kalhygget och intilliggande sluttning av likartad karaktär.

Virkesavlägp. Det avverkade virket fraktades tidigare med häst efter 

flera timmervägar till två uppläggningsplatser för timmer vid Halsviken. 

Timmervägarna syns i terrängen som mer eller mindre tydliga stigar. På 

de igenväxande avläggen, bland bark-och vedrester, växer en del konkur

renssvaga och nitrofila arter. Några typiska arter är Chamaenerion angus

tif olium. Epilobium montanum. Galeopsis speciosa. Rubus idaeus. Scrophu- 

laria nodosa. Scutellaria galericulata. Stachys silvatica och Urtica dioeca.

Se vidare delområde "N. Havsstranden och gamla virkesavlägg", sid 43.

Skog sbilvägen. För att på ett rationellare sätt frakta undan virket, 

byggdes sommaren 1966 en skogsbilväg upp till platån nordost om Högåsen. 

Vägen följer terrängen väl, och det stora antalet vägtrummor sörjer för att
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yt-och grundvattenförhållandena inte nämnvärt ändras.

Vägkanterna har snabbt koloniserats av växter, som gynnats av den 

öppna ytan. Några exempel på arter, som finns i omgivande skog, men på 

vägen fått en större utbredning är Equisetum silvaticum, Geranium silvati- 

cum, Prunella vulgaris. Ranunculus acris, Rubus idaeus, Stachys silvatica, 

Veronica chamaedrys, V. officinalis, Vicia sepium och V. silvatica. Något 

våtare än dessa växer Circaea alpina, Filipendula ulmaria, Ranunculus re

pens, och Tussilago farfara.

Många av vägkantens arter kräver den öppna ytan för att trivas. En 

del finns även på havsstranden, virkesavlägg eller kalhyggen. Artexempel 

är Anthoxanthum odoratum. Calamagrostis epigeios. Chamaenerion angus- 

tifolium, Carex leporina. Dactylos glomerata, Epilobium montanum, Juncus 

alpinus, J. conglomeratus, Poa pratensis, Rumex acetosa, Sagina procum- 

bens och Scrophularia nodosa.

En del arter på vägkanten härrör från kulturmark. Spridningen kan 

ha skett med hästar, vind och vilda djur. Exempel på kultur spridda och kul- 

turgynnade vid vägen är Alchemilla vulgaris. Capsella bursa-pastoris, Pa- 

paver sp, Phleum pratense, Poa trivialis, Trifolium .repens . T. pratense, 

Viola arvensis och V. tricolor.

Skogsbilvägen var tidigare ett onaturligt sår i vegetationen, men tack 

vare växternas snabba kolonisering är detta snart läkt. Anmärkningsvärd är 

det stora antalet kulturgynnade arter, som fått spridning efter skogsbilvägen.
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II

MARKEN

Metodik och terminologi.

Under de sista dagarna i juli månad, har profilgropar grävts ned 

till mineraljorden i provytorna 3-10 och i 13 stycken av 66 profilrutor, 

som ingår i en bandprofil från skogsbilvägen ned till andra sidan av Hals- 

viksbäcken ( Jmf. kapitel IV.). De olika markskiktens mäktighet har mätts, 

och prov tagits från centrum av mullagret, och från mineraljorden i två 

gropar. Proven har uppsamlats i tygpåsar och sedan torkats på torr och 

luftig plats, varefter de förvarats fuktfritt. Be stämning av pH-värde på 

proverna har utförts med en pH-meter, med kombinerad glas-kalomel- 

elektrod ( Radiometer typ PHM 26 c ). På basis av mätningar och anteck

ningar i fält och pH-bestämningar, har marken kunnat beskrivas. Syftet 

är enbart att ge en översiktlig beskrivning av marken.

Terminologin ansluter till den av Sjörs 196 7 angivna. Förnan är de 

döda, men till utseendet föga förändrade resterna av organismerna. Mark- 

förnan är egentligen inget skikt, men ingår jämte levande levande växtbaser 

och mossor i ett så kallat S-skikt. Under förnan vidtar den egentliga mar

ken. I den ingår ett hopfiltat förmultningsskikt ( F-skikt) av ännu delvis 

igenkännliga växtdelar under nedbrytning, samt ett humus ämnes skikt ( Il- 

skikt ) under detta, där den organiska substansen är starkt förändrad och 

till stor del saknar för ögat igenkännbara strukturer.

De olika markskikten
S-skiktet. Förnan är huvudsakligen en fallförna av olika mäktighet. 

Halsviksravinen domineras av granskog, i vilken björk, graal, hägg och 

rönn är mer eller mindre starkt inblandade. I den rena granskogen, sär

skilt under kraftiga granar, bildar ofta barren en tjock, långsamt ned- 

brytbar förna. Förutom barr ingår där kottar och nedfallet grenmaterial. 

Lövförnan spelar den största rollen som förnabildare i områden där löv

träden utgör ett kraftigt inslag. Så är fallet efter bergskanten i väster, i 

alzonen och på våtare ställen, där gråal-, klibbal-och glasbjörksinslaget 

blir mycket betydande.

Vedförnan finns i huvudsak som många omkullfallna granar, alar 

och björkar, både grova träd och unga som ej klarat konkurrensen om lju

set, samt de inte minst betydelsefulla resterna efter avverkningar i områ

det.



14

Fallförnan från fältskiktet bidrar med en liten del av totala fallförnan, 

i de områden som domineras av risvegetation. Ju mera dominerande örter 

och gräs blir i vegetationen, desto viktigare blir fallf örnan från dessa. På 

de fuktiga och våta markerna med högörtvegetation, spelar förnan från fält- 

skiktsarterna en stor roll. Crepis paludosa. Geum rivale. Filipendula ulma- 

ria, Stellaria nemorum och ormbunkarna är några av de viktigaste förnabil- 

darna. Omsättningen är emellertid snabb och förnalagret från föregående 

höst är ofta nedbrutet nästkommande sommar.

Förmultningsskiktet finns kraftigast utbildat på marker med örter och 

ris, samt risdominerad vegetation. Det är några centimeter tjockt och hop

vävs av mos srhizoider och svamphyfer. Både vita och gula mycorrhizabild - 

ningar f inns.

Under de äldsta granarna har det bildats ett mycket tjockt, halvt för

multnat och svampaktigt F - skikt av granbarr, kottar och pinnar. I detta 

luftiga skikt har ofta bland annat Anemone nemorosa. Dentaria bulbifera 

och Galium odoratum sina jordstammar, om övriga förutsättningar så med

ger. Se under profilruta 36 i tabellen på nästa sida.

I högörtvegetationen saknas på marken i regel F-skikt, vilket beror 

på den snabba omsättningen-i marken, kanske främst genom markdjurens 

arbete.

Humusämnes skiktet. Markprofilerna i Halsviksravinen utgörs i stort 

sett enbart av mulljord. Under den risdominerade vegetationen finns tro

ligen råhumus, vilket dock ej undersökts. I myrarna finns kärrtorv.

Mullen, som enligt Stålfeht 1965 definieras som en blandning av hu

mus och mineraljord, kan grovt indelas i två typer. Den är på torrare 

marker finkornig och sandblandad, medan den på våtare mark är grovkor

nig och kletig av 1 erinblandning och humusämnen.

Övergången mellan mullen och den underliggande mineraljorden 

( grunden ) är successiv, med alltmer ökande mineraljordsinnehåll ned

åt, vilket orsakas av markdjurens arbete. I mullen finns rikligt med mask 

( bl. a. Allolobophora sp. ), speciellt i de våtare områdena, men även annor

städes.

Den finkornigare mullen har uppemot en millimeter stora granula 

och är ganska starkt uppblandad med .mineralkorn. Färgen är närmast 

svart. Mullagrets mäktighet är mellan 3 och 10 cm ( medelv. 6,6 cm ). 

Mullen blir nedåt mycket starkt uppblandad med sand, Surhetsgraden varie

rar mellan 4, 0 och 5, 1 i analysresultatet.

Mulltypen förekommer på torrare mark med vegetation av ört-ris 
och och ren örttyp.

Den grovkorniga mullen finns på fuktiga och våta platser med högört

vegetation, utmed bäckar och där det rörliga grundvattnet går i dagen.
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Några markprofller i Halsviksravinen

Analyser utförda under tiden 23-50 juli 1969. x: anger förekomst.

Provyta nr:

Föma
Huvudsaki.från gran

Från gran och lövträd
Från kärlväxter

S-skiktets tjocklek (cm)

tjocklek (cm)
Väl hopfiltat av svamp- 
hyfer och mossrhizoider

F-skikt

tjocklek (cm)

Grunden
Lera-mjäla

Grus
Stenar
Block

Vegetationstyp närmast 
intill profilgropen

Orter och ris
örtvegetation,torrare
Örtvegetation,fuktig-våt 

mark



lb

Granula är oftast av ärtstorlek, men kan hopkittas av humusämnen till en 

centimeters grovlek. De inblandade mineralkornen är närmast av mjäl- 

och lerursprung. Förnan omsätts här snabbt, kanske främst på grund av 

mångfalden av mask som drar ner förnamaterialet, men även beroende på 

att den förna som faller här är lätt att bryta ned.

Mullagret är imponerande tjockt, upp till 30 cm. Det är tunnare mot 

de upphöjda tuvor som är spridda mosaikartat i de våta områdena, och en 

övergång mot finkornigare mull kan märkas. Mullens surhetsgrad är myck

et varierande mellan extremerna 4, 7 och 6, 9. De högsta värdena finns på 

över silnings mark.

Orsaken till den väl utbildade mulljordsprofilen i Halsviksravinen är 

närmast diabasberggrunden och det framsipprande grundvattnet i ravinens 

kanter, som både ger över-och undersilning. Detta ger jämn fuktighet, god 

syre-och näringstillgång och ett relativt högt pH-värde, eftersom humussy

rorna neutraliseras av det cirkumneutrala grundvattnet. Sippervattnet be

främjar näringstillgången i marken, eftersom diabasberggrunden och de 

lösa jordarterna ger näringsrika vittringsprodukter, samt höjer marktem

peraturen under vintern. De uppräknade faktorerna, tillsammans med den 

anspråksfulla florans förnäbildning, möjliggör bildningen och fortbeståndet 

av den rika mulljorden. ( Stålfelt 1965 ).
2

Ett kollager, som på vissa ställen,inom ett cirka 150 m stort område 

strax väster om "lilla myrens" sydspets, är upp till fem centimeter tjockt 

och ligger mellan mineraljorden och mullen. På ett flertal andra platser i 

ravinen har kol hittats, och möjligen är orsaken att finna i forntida skogs

bränder.

Grunden utgörs av den oförändrade mineraljorden. Under den risdo- 

minerade vegetationen är grunden troligen podsolerad. På ytan av sanden 

finns ofta ett lager av svallade stenar. Uppefter bergssidorna blir inslaget 

av stenar och block kraftigt. Längst ner i dalgången kan man se leran i 

bäckskärningar. Oftast har bäckarna, på flackare partier av dalen, avlag

rat en blandning av finare material av varierande kornstorlekar ( lera-mjä

la i tabellen på föregående sida ).

Sanden är väl genomluftad och ger god värmeisolering, eftersom den 

har dålig värmeledningsförmåga. Normalt är emellertid sand och grus 

magra och torra materialslag, men när de som här innehåller näringsrika 

mineral och fuktas av rinnande vatten, utvecklas en rik flora ( Stålfelt 

1953 ).
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III

SKOGSTYPERNA

T er minologi och metodik.

Genom att studera skogsmarkernas fält-och bottenskiktsvegetation, 

kan man få värdefulla upplysningar om markens beskaffenhet och dess 

värde som växtplats för träd, samt om trädens möjligheter till föryng

ring.

Detta uppmärksammades tidigt i Sverige och Finland ( Cajander m.fl.) 

men först med Eneroths skogstypindelniug ( 193 7 ) tillkom ett praktiskt 

system, som bygger på hur vegetationen indicerar varierande fuktighets- 

grad och näringstillgång i marken. Eneroths system har bland annat an

vänts av Arnborg ( 1943 och 1958 ), som tillämpat det på norrländska 

skogsmarker.

Alltefter växternas näringskrav indelas dessa i olika serier: Ris-, 

ekbräken-ris-, ört-ris- och örtserie. Risserien indikerar mager mark, 

medan örtseriens växter endast finns på mycket rika marker. Inom se

rierna sker en uppdelning i olika typer, beroende på markfuktigheten, 

och en bestämd skogstyp benämns efter detta, exempelvis frisk ört-ris- 

typ eller våt ört-typ.

Skogstypindelningen i Halsviksravinen har gjorts på grundval av utför

da vegetationsanalyser ( se nästa kapitel ) och andra anteckningar i fält.

Jag kommer att följa Arnborgs skogstypindelning, men med reservatio

ner där Hälsviksravinens sydligare artsammansättning ej helt överenstäm- 

mer med denna.

Vitmossor saknas så gott som helt i skogen. Fältskiktsarternas olika 

fuktighetskrav har fått bli vägledande för typindelningen på fuktigare 

marker med mulljord, eftersom bottenskiktet där är svagt utbildat, och 

fuktighetsindicerande mossor egentligen saknas.

Näringstillgång
Mager God Rik Mycket rik
Ris-3»rien Ekbräk»n~ris Ört-ris-ssrien Ört-seri»n

Torr 

Frisk 

Fuktig

Våt
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I figuren på föregående sida framgår vilka skogstyper som finns rep

resenterade i Halsviksravinen ( begränsat av grövre linje ). Ekbräken-risse- 

rien har ej varit möjlig att åtskilja från ris-serien. I kapitel IV redogörs 

mera detaljerat för artsammansättningen i de olika vegetationstyper, som 

kan urskiljas i området. Där beskrivs även olika delområden av ravinen 

och för vardera anges urskiljbara skogstyper.

Korta kommentarer till de olika skogstyperna.

Torr ristyp. Dominerande ris och mossor, samt lavar. Ett samman

hängande växttäcke av Calluna vulgaris, Empetrum, Vaccinium myrtillus 

och V. vitisidaea, där de omväxlande dominera. I bottenskiktet förekom.- 

mer rikligt med Cladoniaarter. Cetraria islandica och PleuroZium schre- 

beri. Tallskog förekommer.

Frisk ristyp. Dominerande ris och husmossor. Biåbärsristyp är för

härskande. DominerandeVaccinium myrtillus. med inslag av Maianthe- 

mum bifolium, Melampyrum, Solidago virgaurea och Trientalis europaea. 

Bottenskiktet karaktäriseras av Hylocomium splendent. PleuroZium schre- 

beri.Ptilium crista-castrensis och Dicjranum-arter. Granskog dominerar. 

Ris-serien ansluter helt till Arnborg 1958.

Frisk ört-ristyp. Karaktäristiskt är rik förekomst av Anemone hepati- 

ca, Geranium silvaticum, Maianthemum, Milium effusum, Oxalis aceto- 

sella och Carex digitata i fältskiktet,tillsammans med mer eller mindre 

riklig förekomst av Vaccinium myrtillus. I bottenskiktet kan nämnas 

Rhytidiadelphus triquetrus och Rhodobryum roseum. Granskog med asp 

och rönn.

Fuktig och våt ört-ristyp är i området ovanliga. Utmärkande är glesa

re Vaccinium myrtillus och inslag av bland annat Deschampsia caespitosa, 

Equisetum silvaticum och Filipendula ulmaria.

Frisk örttyp karaktäriseras i området av Actaea spicata. Anemone 

hepatica. Geranium silvaticum. Maianthemum. Milium effusum. Paris 

quadrif olia och Dryop te ris-arter. Ställvis finns Galium odoratum mycket 

rikligt. I bottenskiktet återfinns Brachythecium- och Mnium-arter. 

Dominerande gran, med hägg och rönn i trädskiktet.

Fuktig örttyp. Dominerande Athyrium filix-femina och Dryopteris- 

arter, samt högörter , bland annat Campanula latifolia, Crepis paludosa, 

Dentaria bulbifera, Equisetum pratense. Lactuca alpina. Oxalis. och 

Stachys silvatica. Brachythecium- och Mnium-arter de vanligaste i 

botten skiktet. Skogen består här omväxlande av gråal och gran, med in

slag av björk, hägg och rönn. Skogstypen finns i de grundvattenpåverkade 
sluttningarna.

Våt örttyp finns fläckvis på översilningsmark, oftast med upphöjda



tuvor. Fältskiktet karaktäriseras av Calamagrostis canescens, Caltha pa- 

lustris, Carex loliacea, Comarum palustris, Filipendula ulmaria och 

Stellaria nemorum, de två sistnämnda arterna oftast dominerande.

På platser,där marken under vår och höst översvämmas, växer klibbal. 

Träden på övrig våt mark är gråal, gran och glasbjörk.

19
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IV

VEGETATIONEN

Metodik och terminologi.

Vegetationen har undersökts genom översiktliga inventeringar, och 

mera i detalj med provyteanalyser. Dessa har varit av två typer:

1. 11 stycken provytor om 10x10 meter, med mindre rutor om lxl m.

2. En bandprofil, som omfattat 66 stycken 5x5 meters profilrutor, lag

da i en serie från platån ned till motsatta sidan av Halsviksbäcken. 

Dessutom har jag utfört ålder sbestämningar och undersökt trädens tillväxt 

på igenvuxna slåtterängen för bedömning av trädens artfördelning i fram

tiden.

Vegetationens olika skikt har indelats enligt följande. Till trädskiktet 

har räknats träd som är högre än 5 m. Buskskiktet omfattar buskar och 

träd, vars höjd understiger 5 m. I fältskiktet ingår kärlväxter, utom de 

lignoser som överstiger 1 m. 7'ill botten skiktet räknas endast mossor 

och lavar. Bottenskiktet har undersökts mycket ytligt. I regel har endast 

de rikligast förekommande arterna noterats.

Provytorna har utplacerats på områden med relativt enhetlig vegeta

tion. Ytan av trädkronornas och buskarnas vertikala projektion på mark- 

ytan har beräknats i procent av provytans totala yta (=100 m ). I fält har 

antalet levande och döda träd och stubbar antecknats .liksom trädstammar

nas diameter i brösthöjd, och i vissa fall trädens ålder. Inom provytan 

har ett flertal lxl m rutor analyrerats med avseende på fältskiktsarter- 

nas täckning av markytan. Täckningen har uppskattats enligt Hult-Sernan- 

der-Du Rietz täckningsgrad skala. Den är rent logaritmisk, och i nedan

stående tabell visas principen. ( Anderson 1968 )

Täckningsgrad. Täckt del av ytan. Mittvärde för täcknings-
gradsklass.

5 >1/2 24/32
4 1/2-1/4 12/32
3 1/4-1/8 6/32
2 1/8-1/16 3/32
1 <1/16 1/32

Primärresultatet av analyserna redovisas i tabellerna på sid. 23-27.
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Om flora provytor Hr lagda inom samma vogetationstyp, kan en 

karaktäri stisk täckninesprad utraknas för de olika arterna enligt följande 
exempel: Åtta rutor har täckningsgraderna 5, 5, 4, 4, 3, 3, 0, 0, r.om ger 

följande mittvärden ( se föregående sida ), vilka summeras: 24+24+12+12+

6+6 /32 = 81/32. När detta tal divideras med det antal rutor där arten 

finns angiven ( 6 ), erhålls ett medelvärde 14/32, vilket närmast motsva

rar täckningsgrad 4, den karaktäristiska täckningsgraden.

En arts frekvens, det vill säga antalet rutor där arten finns, i procent 

av ett visst antal analyserade rutor, anger artens fördelning i det under

sökta området.

I kapitel VIII, sidan 72, finns en sammanfattande tabell över frekvens 

och karaktäristisk täckningsgrad för arter med en frekvens som överstiger 

25 % för rutorna i provytorna 1 - 11.

Bandprofilens sträckning framgår av kartan sidan 22. På samma sätt 

som i provytorna, har trädkronornas procentuella markprojektion för träd 

och buskskiktet undersökts, och resultatet visas i diagramform. En sub

jektiv uppskattning av fältskiktets sammansättning har skett genom indel

ning av fältskiktsarternas förekomster i en tregradig skala: Dominerande 

inom profilrutan ( X ), rikligt ( + ), samt enstaka exemplar, som återfun

nits efter en stunds sökande ( - ). D en sammanställda bandprofilen finns i 

tabellen på sidan 33.

För att kunna beräkna igenväxningens förlopp, har jag inom några 

större ytor på den igenvuxna slåtterängen räknat träden i träd-, busk-och 

fältskiktet, samt antalet döda träd ( ej kullfallna ). Samtidigt har årsringar- 

nas antal räknats i borrprover som tagits i brösthöjd. Trädens totala ål

der erhålles inte på detta sätt, men den kan uppskattas. Några borrprover 

vid trädbaserna har också tagits, för att kontrollera gjorda uppskattningar.

Halsviksravinens olika vegetationstyper bildar ett invecklat mönster 

i terrängen, vilket bestäms av topografiska, geologiska och hydrologiska 

förhållanden. Därför har jag valt att indela området i 14 mindre delområ

den, där vegetationen lättare och mera konkret låter sig beskrivas. Indel

ningen underlättar också bedömningen av skyddsvärdet för de olika delar

na av Hal sviks ra vinen, och vid avgivande av förslag till gränser för ett fram

tida naturreservat.

När några av vegetationsskikten är likartade i flera delområden,hänvisas 

till avsnittet där det först beskrivits. Läget och utsträckningen av delom

rådena framgår av kartan pa nästa sida. Bokstavsbeteckningarna syftar på 

avsnitten nedan.



Delområden i Halsviksravinen

HALSVIKSRAVINEN

Skala 1:5 000

Teckenförklaringar:

“* Gränaförslag för oarådet 
~ SkOgebilväg 
• lkar, lada 

"** Bargaatup 
r Bäck 
•* Hyr 
— Skogabryn 

Provyta 
~' Bandprofil

HALSVIKEN

D\\

*\ S

HyggoJ/

Angesberget

Delområdena A - N finns beskrivna i den löpande texten,



Primärtabeller över vegetationsanalyser. 2-

I'rovyta nr: 1 2 3 6 7
Annly sdatuts 26/7 -6? m. -<>'} 26/7 28/7 23/7 -C')
Tradnkikt % un t % an t '4/' n t '' ant. % ant
Alnus inc.na 10 2 10 2 25 5 45 11 15 1
Betula r.j. 10 0 10 1
Picea c.bies 30 1 40 2 35 4 50 6 6o 5
Populus tremula 10 2
Prunus padus 10 2
Sorbus aucuparia 15 11 28 8 45 15 5 7

Oppen yta + döda träd 30 8 30 4 20 10 15 4 30 0
Buskskikt
Acer platanoides 1 2 1 1
Al nu3 incana 1 3 1 2
Lonicera xylosteum 5 -
Picea abies 5 5 5 5 15 4 15 11
Populus tremula 1 1
Prunus padus 5 3 1 - 5 1
Ribes alpinum 1 - 1 - 1 -
Gorbus aucuparia 1 1 5 3 1 1

Antal döda stammar 3 1
Fältskikt
Acer platanoides 1 4 - 2 1 3 - 3 1 - - - _ 3 -
Alnus incana - — 1 - - O 1 1 _ _ _ - 2 _ _ _

Daphne mesereum - 3 - — -
Picea abies 1 2
Populus tremula - 1 1 — 7 i - 1 - - - -
Prunus p.idus i 1 2
Ribes alpinum 1 - 1 1 - - - - - 3 - - _ _
oorbus aucuparia - - 1 - - 1 1 1 1 - 1

Vaccinium oiyrtillus _ _ _ - 1 1 _ 1 i - _ _ _ _
2. vitis-idaea 1 1

Actaea spicata _ - 4 3 3 3 _ 3 - 1 2 2 _ _ 3 3 _ _ 1 _ _ 2 3 - 1 3 3
Anemone hepatica 3 3 2 1 2 2 i 1 - 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 O 2 3 2 i i 1 1 1 3 2 2 1 4 3 3
A. nemorosa 3 2 2 1 1 2 i 1 - — 2 2 2 2 2 1 1 - 1 2 _ _ 1 1 1 _ 1 1 1 2 3 1 i 1
Anthriscus silvestris 1 1 - 1 2 1 - 3 2 1 1
Campanula latifolia - — - 3 - _ - - 4 - 1 -
Circaea alpina - — 2 1 - 3 1 - 1 1 1
Cirgium heterophyllum 1
Crepis paludosa - - - 2 - - 2 3 4 2
Dentaria bulbifera 3 2 2 1 2 3 2 1
Filipendula ulmaria 1 - 1 2 1 - 1 1 2 - 1 2 1 2 - 2 1 _
Fragaria vesca 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 - 2 1 - _ _ - 1 1 1 1 - 2 - _ 1 _ - 1
Galium odoratum 3 3 5 4 2 1 2 5 2 4 - 2 5 1 5 2 5 5 3 4 5 4
Geranium 3ilvaticura 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 - 1 _ 1 1 - - 1 _ i _
Geum rivale - 1 - 1 - - 2 - 1 - - - _ __ _ _ _ _ _ _ i l
Lactuca muralis - — 1 - - - - - - - 1 1 _ - _ _ _ 1 _ _ - 1 - 1 1 __ - 2 1 _ i
Lathyrus vernus 2 _ - 1 _ _ _ _

Maianthemum bifolium 3 3 2 1 1 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 i
Melampyrum silvaticum _ _ _ - 1 «. _ i 1 - 2 - _ 1
Helandrium rubrum - 1 - - - - 1
Oxalis acetosella 2 2 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 i
Paris quadrifolia - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 _ 1 1 - 1 1 - 3 _ 2 - _ __ __ 1 i
Pyrola sp. 1
fiamischia secunda _ 1 1 — — _

Ranunculus repens - — 3 1 -
Rubus idaeus 1 I - 1 2 2 _ _ 1 _ 2 4 1 3 i 1 1 i
R. saxatili3 4 2 - - - 1 2 _ 1 -
Solidago virgaurea 1 _

Stachys silvatioa 1 1 _ _ _ _ 1 _ 2 2 i
Stellaria neinorum - — - I - 1 2 2 2 - 3 - - - 1 - - 3 1 2 1 1 3 2 i



Provyta nr:

Trientalis europaea 
Veronica chamaodrys 
V. offioinulis
Vicia silvatica 
Viola riviniana 
V. solkirkii

U.arex digitata 
Oeschampsia flexuosa 
Lusula pilosa 
Melica nutans 
Filium effusum 
Poa nemoralis 
Roegneria canina

Athyrium filix-femina 
Dryopteris assimilis 
B. filix-mas
0. linnaeana
D. phegopteris
Equisetum pratense 
K. silvaticum
Lycopodium annotinum 
Pteridium aquilinum 
Vioodsia ilvensis

2 11112

1 1---------

-211111

1

3 2 2 1 1 2 
111-12

------ 1--------
1 2 2 2 1 2 1

----------- 1-1

-----------------1 - - 1
----1-----------

1 2 1

- - 1 1 1 1 2
2 2 1---------

------------------ 1

1 1 11111

-------- 1

1 2 2 2 1 2 1 1 1

11111

1-21 11 
------ 12 1

2 11-11 
111111

-3-244
------------4 -
2 3-------- 1

- 1 - - 1 - 1

------ 1 1----
-2-----2-3
------------------ 4
1---------2-1
4 2 2 - 3 -2

- 1 -

1 1 - - 3 2 2

' - 1-----------------1
2-1-------- 1

1-11
--------2
--------1
111-
11-1
-1-1

5-2-
-24-

1521

1 - 2

- 1

5 3 2
2 2-

2 - 1 
2 1 - 

1 - -

1 1 1

3 2

1 3
- 1

2 1

- 3
- 1

--------43-
-324-2
3 5------ 4
2 12-2-
--------114
2 1 - - 1 1 
12 3 112

Bottenskikt
Brachythocium erythrorrhizon 3
Br. starkei x
Br. spp.
Dicranum sp. 1
Hylocomium splendens 
Mnium medium 2
Mn. sp.
Plagiothecium denticulatum 1
Pleurotium schreberi 3
Rhodobryum roseum 
Rhytidindolphus triquetrus

Blepharostoma trichopliylla x

Marklutning:_________

Ej undersökt

-2-5135
2 -

3 5- 

3 1 - 

- 1 -

-244

-21-

- 1 - -

- - 1 - 2

2 4 1

2 4 1

1 1

Förklaringar: $ =ytan av artens projektion pä markytan, uttryckt i % av provytan3 yta. 
ant: anger antalet stammar av arten(levande).
— : I buskskiktet anger buske med mänga stammar, ej räknade.

: I fält-och bottenskikt anger att arten saknas i rutan, men finns inom provytan. 
x : Obetydlig förekomst, som ej kan räknas som täckningsgrad 1.
1-5: Täckningsgrader enligt Hult - Hernanders täckningsgrad skala.

I provyta 1 har bottenskiktsarterna endast undersökts i 4:e rutan. Bottenskiktet 
i provyta 3 har ej undersökts.



Provyt.'i nr: 4 5 9
Analysdatum 27/7 _ 6'J 20/7 -69 30/7 69
Trädskikt % ant. % ant. % ant.
Alnus incana 35 6
lletula sp. 20 2
Picea abie3 6o 5 6o 3 6o 9
Populu3 tremula 15 4 5 1
Sorbus aucuparia 15 4 10 1

Cppen yta + döda trad 30 1 5 7 20 7
Buskskiktet
Alnua incana 1 2
Betula pubeseen3 1 2
B. verrucosa 1 2
Lonicera xylosteum 1 -
Picea abies 1 2
Prunus padus 1 1
Ribes alpinum 1 -
Sorbua aucuparia 1 4

Antal doda stammar 16 3
fältskikt
Picea abies 1 -
Prunus padus 1 -
Sorbua aucuparia 2 2 1 2 2 1 - - 1 — - 1 1 - — - 1 - - 1

Linnaea borealis - _ _ _ 1 _ _ 1
Vaocinium myrtillus - 2 1 1 1 - - - 2 2 5 4 - 4 2 3 2 - - 2 1 1 -
V. vitis-idaea 1 - I 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 1 - - - 1 - -

Actaea spicata 3 _ - 2 2 2 _ 2 _
Anemone hepatica 2 2 2 3 2 2 2 - 1 1 - 3 2 2 2 1 - 1 1 1 1 1 2
A. nemorosa 2 1 2 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3
Anthri3cus Bilvestris - 2 - - - 2 - - - 1
Campanula perdicifolia - - - - 1 - - -
C. rotundifolia - 1
Convallaria majalis 2 3 2 2 1 1 2 - - - 1 - - 3 -
Crepis paludosa - - - 1 - 2 - -
Filipendula ulmaria - - - 3 - - - - - - 1 - - _
Fragaria vesca 1 2 2 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 2 - 1 2 1 - - - -
Geranium silvaticum - 2 1 2 1 - 2 - 1 1 1 - _ 1 1 _ - _ 1 _ _ _ 1
Geum rival® 1 1 1
Hieracium Siivatica 2
Lactuoa alpina
Lathyrus vernus - - 2 2 _ _ _ _
Maianthemum bifolium 3 1 2 - 1 1 - 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 3
Melampyrum silvaticum 2 2 1 1 1 2 1 1 - - 1 2 _ 1 2 1 - - 1 - - _
Melandrium rubrum - - 2 1 1 1 _ 1
Honeses uniflora - - 1 1 - 2 - _ 1 - - _ _ _ _ _ - 2 _ _ — _ _
Oxalia acetosella 2 2 3 2 3 1 3 2 2 5 3 2 2 1 3 4 4 3 2 4 VJ 3
Paris quadrifolia 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - I - 1 1 - 1
Potentilla erecta - - 1 1 - - -
Prunella vulgaris - - 1 - - - -
Pyrola media cf. - - 1 1 - 1 -
Ramischia secunda - 1 - 1 - - - _ _ _ _ 1 1 _ 1
Rubus idaeus 1 -
R. saxatilis 4 2 A 3 3 2 4 - - 1 2 1 - 1 3 2 - 1 ä'. _ 1 - 2

Solidago virgaurea 1 2 1 - 2 1 - - - 1 1 2 2 1 1 2 2 - 1 2 2 2 2
Steilsria graminea 1 -

S. nemorum 1 1 2 - -

Trientalis europaea - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 2 2 1 1 2 - 1 _ _ 1 _

Trifolium medium - - 1 - - - -

Veronica chamaedrys 1 1 1 1 - 2 1 1 1 _

V. officinalis 1 - 1 1 - 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 _ _ _ _

Yicia siivatica - - 1 - - -
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Viola riviniana 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 3 — 2
V. selkirkii - - - - 2 - - 1

Gare/ digitata 2 1 i 2 2 _ _ 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 _ 1 1
C. pallescens - - 1 1 1
Galamagrostis arundinace a—
Deschampsia caespitosa - 2 1 - 1 1 - - - 1 1 2 1 1 1
D. flexuosa 2 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 _ 1 1 - - 1 1 _ 1
Luzula pilo3a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Kelica nutans 1 - 2 - 1 1 2 1 - - 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 _ _ 1
Milium effuaum - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 _ 1 _ _ 1 1 1 1
Poa nemoralis 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 2 - -

Athyrium filix-femina _ __ 4 2 _ _ _ 2
Dryopteris assimilia 1 3 2 _ 4
D. linnaeana 2 2 1 1 i - - - 2 3 1 2 1 2 3 -
B. phegopteris - _ - - 2 - _

Equisetum pratense 1 1 - - 1 _ 1 1
Lycopodium annotinum 2 3 2
Bottenskikt
Brachythecium sp. 5 4 1 2 2 5 - - - 2 - 1 - 1 1
Dicranum majus 1 - 2 - - 2 - _ _ - 1 3 2 3 —

Hylocomium splendens _ — _ 1 — » — —

Mnium sp. 2 1
Pleurotium achreberi 2 3 2 - - 4 _

Ptilium crista-castrenais- 1 -

Rhy tidiadelphus triquctrus 5 2 3 5 2 - _ _ - _ 3 _ 1 5 2 2 5 1 3 2 3
Thuidium tamariscinum - - 2 2 - - -

Plagiochila major 1 - - 1 2 - - 2
Marklutning:

Provyta nr: 10 11 8
Analysdatum 30/7 -69 30/7 -C') 29/7 -69
Trudskikt
Alnus incana
Betula pubescens
B. verrucosa
B. sp.
Pioea abies
Populu3 tremula
Salix caprea
Sorbus aucuparia

Öppen yta + döda träd

% ant. % ant. # ant.
1 0

20 5
50 7

10 2

35 5

50 6

5 1

45 3

1 1
10 1
25 4
30 6
30 7
20 6

25 4
Buskskikt
Lonicera xylo3teum 1
Picea abies 5 5 1 1 10 4
Sorbu:: aucuparia 1 1 1 3
Fältskikt Våt mark Tuva Våt mark Tuva
Alnus incana 1 -
Picea abies ----- 1--------
Sorbu3 aucuparia 2 1 - - 1 1 - - 2 1 - -

Linnaoa borealis 2 -
Vaccinium myrtillus 2 2 1 - 4 2
V. vitis-idaea 1112 — 1 1

Actaea spicata ----- 2--------
Anemone hepatica 1-----11 1-21 3-11 - - - - 1 - 1 - 1 -
A. nernorosa — - 2 - - 1-11 — - - 1 - 2 - 1 2 -
Anthriscus silvestris ------------------ 2 1



Provyta nr: 10 11 8
Vilt mark Tuva Vä t mark Vuva

Caltha paiuutris - - - 1 2 - - - - 1 2 1 - 2
Circaou alpina 1
Convallaria majalis 2 -
Crepio palud03a 3 4 4 4 4 2 1 2 2 5 4 3 3 - 1 - 1 - 1 2 - - -
Dactylorchis fuch3ii 1 - - 1 1 - - - - - - - 1 - -
Filipendula ulmaria 4 2 3 2 2 - - 1 2 2 - 5 2 i 1 3 - 3 3 4 - - -
Fragaria vesca - - - - - 1 - -
Geranium silvaticum 1 - 1 - 1 2 1 2 1 1 - 2 -
Geua rivale - 1 2 2 2 - - - 1 - 4 4 3 i - - 1 - 2 - - - -
Hieracium Silvatioa 1 1 1 1
Maiaathemum bifolium 2 2 2 2 2 - - - y 2 1 1 - 1 - 1 - 1
Melampyrum silvaticum 1
Melandrium rubrum 2 -
Moneses uniflora 1
Oxalis acetosella 3 3 5 5 3 2 3 4 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
Paria quudrifolia 1 - - 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 2
Pyrola sp. 1
Ramischia secunda 1 -
Ranunculus acris - - - 1 - - - -
R. repens 1 - - 2 - - - - - - 4 1 - - -
Rubus idaeus 1
R. 3axatilis - 1 - 2 2 3 2 3 7 - - 2 2 2
Solidago virgaurea 1 2 1
Stellaria nemorum 5 5 5 4 3 2 1 1 - 5 5 5 1 5 3 - 3
Trientalis europaea 1 1 - - - 2 1 -
Tussilago farfara 2
Valeriana sambucifolia 1
Veronica chamaedrys 1 -
Viola epipsila 4 1 1 5 - 1 - -
V. riviniana 2 -

Carex digitata 1 1 _

C. pulle3cens 1 1 - - - - 1 2
Deschampsia caespitosa i 1 - 2 - - 1 i _ 1 - - 1 -

Luzula piloaa 1 1 1 - - - - 1 1 1
Melica. nutans - - - - - 1 1 - - 2 - - - - -

Milium effusum - 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - 2 1 -

Athyrium filix-femina 3 2 4 2 2
Dryopteris assioilis 3 3 4 - 1
G. linnaeana J 2 7 2 - - — 2 3
Equisetum praten3e 1 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 1 2 1 1 9 3 3 2 2 4 3 2
B. silvaticum 2 2 2 2 1 1
Lycopodium annotinum - - - — - 1 - -

Bottenskikt
Braohytheoium spp. 3 1 3 2 2 - 1 - - 2 4 2 4 1 - 2 3 _ - _ 1 _

Climacium dendroides 3
Oicranum sp. 2 1 1 3
Hylocomium splendens - - — 1 -

Mnium spp. 5 5 5 4 3 - - - - 3 2 4 4 - 1
Rhodobryum roseum - 2 - - - -

RhytidiadelphuB triquetrus - 1 - 2 - 3 2 3 - - - 2 2 - 1
Thuidium tamariscinum 1 1
Tetraphis pellucida - - X -

Chiloscyphus pallesoens _ _ _ _ 2 _

Plagioohila major 2 2 3 4 4 4 2 2 - 1 1 - 2 2 -

Marklutning:

Förklaringar: So under provytorna 1-3. 6-7.



A. Platån ut mot branten.

Delområdet begränsas i väster av skogsbilvägen och sträcker sig ut mot 

bergskanten, där gränsen i huvudsak följer höjdkurvan för 75 m. ö. h.

Skogstyperna är torr och frisk ristyp, samt frisk och fuktig 

ristyp. Ristyperna finns på hällmark i de norra och södra delarna. Däre

mellan är örtinslaget rikare.

Två kalhyggen finns inom delområdet. Ett mindre vid skogsbilvägens 

slut och ett i söder. Båda är upphuggna i anslutning till ristyperna.

Trädskiktet domineras av gran ( Picea abies ), som är ungefär 15-20 

rn hög. Den växer långsamt på de torraste delarna. I granskogen finns 

inslag av vårtbjörk ( Betula verrucosa ), asp ( Populus tremula ) och tall 

( Pinus silvestris ), samt sparsamt med rönn ( Sorbus aucuparia ) och 

sälg ( Salic caprea ). Tallen finns i ett delvis rent bestånd på hällmark 

( torr ristyp ) mellan kalhygget och bergskanten i södra delen. Asp och 

sälg har lämnats på ett litet hygge i närheten, vid själva branten.

Buskskiktet är glest, och i huvudsak utbildat genom granföryngring. 

På de torrare platserna finns spridda enar ( Juniperus communis ).

Fältskiktet domineras av Vaccinium myrtillus i det mellersta partiet. 

Andra vanliga arter är Anemone hepatica, Dryopteris linnaeana. Luzula 

pilosa, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Ramischia secunda, 

Rubus saxatilis och Solidago virgaurea. I en liten ravin, norr om skogs- 

bilvägens slut, växer Epipogium aphyllum och Listera cordata. Epipo - 

gium aphyllum saknades 1969, men har 196 7 hittats i ett exemplar av 

Knuth Nyländer. På den torra hällmarken dominerar Arctostaphylos uva- 

ursi, Calluna vulgaris, Empetrum hermafroditum och Vaccinium myrtil

lus .

Bottenskiktet på den torra hällmarken uppbyggs av Cladonia-arter, 

bland annat C. rangeriferina. C. silvatica, C. alpestris. samt Cetraria 

islandica och Stereocaulon pascale. Bland mossorna märks Pleuroiium 

schreberi och Rhacomitrium sp. , samt Dicranum-och Polytricum-arter.

I örtrisvegetationen återfinns bland annat Hylocomium splendens, Pleu- 

rotium schreberi och Rhytidiadelphus triquetrus.

B. Bergsstupen och avsatser.

Platån övergår mot öster i en serie branta stup. Mellan stupen finns en 

del bredare avsatser. Nedanför den branta bergväggen i norra delen är 

marken storblockig ( mot område1 C. ). Till delområde B räknar jag även 

de branta stupen vid Halsviken. De ofta frodiga sluttningarna vid foten av 

stupen ingår ej i delområdet.

Trädskiktet på avsatserna i bergsbranten liknar i huvudsak vad som
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skisserats tidigare för platan ovanför, men inslaget av asp, hägg, gråal 

och rönn kan fläckvis vara betydande.
Buskskiktet karaktäriseras av en ( Jnninorus communis ) högre upp, 

och Lonicera xylosteum, Ribes alpinum, småplantor av lönn ( Acer pla- 

tanoides ) och endel hägg ( Prunus padus ) längre ned. Vid Halsviken finns 

dessutom Daphne mezereum och ett kraftigt snår av Viburnum opulus. En 

albård avslutar buskskiktet vid Halsviken.

Fältskiktsarter på avsatserna och blocken är exempelvis Carex digi- 

tata. Convallaria majalis, Lycopodium annotinum. Melica nutans. Rami - 

schia secunda, Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus och V. vitis-idaea.

I sprickor i berget växer Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis, 

Polypodium vulgäre och Woodsia ilvensis. Arctostaphylos uva-ursi och 

Goodyera repens kan återfinnas bland mossan på avsatser.

På berget vid Halsviken finns dessutom Anemone hepatica, Galium bo- 

reale, Campanula persicifolia, C. rotundifolia, Chrysanthemum vulgäre, 

Hypericum maculatum och Hypochoeris maculata.

Bottenskiktet är väl utbildat, men endast delvis undersökt. Avsatser 

och blockmarken nedanför bergväggen i norr täcks av en kraftig matta 

med mossor och lavar. De viktigaste finns omnämnda i avsnitt A, vartill 

kan tilläggas Lobaria pulmonaria, Peltigera apthosa och Ptilium crista- 

castrensis. I klippstupen har bland annat samlats Hedvigia ciliata, Lepra- 

ria membranacea och Ptilium ciliare.

C. Granskogssluttning ned mot Halsviken.

Delområdets gränser framgår av kartan på sidan 22. Hela området har en 

relativt jämn lutning mot havet. ( Se karta sid. 5. )

Skogstyperna är frisk örtristyp, med inslag av fuktig örttyp.

Området är ganska nyligt gallrat. För 15 år sedan har avverkningar 

skett nere vid Halsviken, och för 30 år sedan har 25-30 000 kubikfot virke 

huggits inom delområdet ( Hilding Nordlander, muntligt ).

Trädskiktet består därför av i stort sett ren granskog. Asp finns i norr 

och söder.

Buskskiktet utgörs av framför allt unga granar i dungar, som ett re

sultat av låga-föryngring på murkna granstammar. Längst i söder finns 

en kraftig dunge med ung asp. Mindre inslag av björk, gråal, rönn och 

Ribes alpinum finns i den gallrade skogen.

Fältskiktet är relativt enhetligt inom området, med en vegetation av 

örter och ris, där ingetdera egentligen dominerar. Denna vegetationstyp 

beskrivs närmare i avsnitt F. Här nedan uppräknas emellertid trots detta 

nagra karaktäristiska arter för delområdet som helhet, eftersom även 

mindre partier med ren örtvegetation förekommer. Artexempel är Actaea 

spicata, Anemone hepatica, A. nemorosa, Anthrisc.us silvestris, Carex
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digitata, Deschampsia flexuosa, Fragaria vesca, Geranium silvaticum, 

Lactuca muralis, Lathyrus vernus, Linnaea borealis, Luzula pilosa, 

Maianthemum, Melica nutans, Milium effusum, Moneses uniflora, Ra- 

mischia secunda, Rubus saxatilis, Poa nemoralis, Vaccinium myrtillus 

och V. vitis-idaea. Vissa fläckar med rikare örtinslag kan hysa Anemone 

nemorosa, Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum. Viola mirabilis 

och V. selkirkii. Ett fuktigt parti med bland annat Circaea alpina, Crepis 

paludosa, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Geum rivale och Sta c hys 

silvatica. I anslutning till detta område har Knuth Nyländer 196 7 noterat 

6 exemplar och 1968 5 exemplar av Epipogium aphyllum.

Bottenskiktet uppbyggs av bland annat Dicranum sp., Hylocomium 

splendons, Pleuro2ium schreberi och Rhytidiadelphus triquetrus. Pa va- 

tare mare mark finns Brachythecium - och Mnium-arter.

D . Brant sluttning med forsande bäckar.
Delområdet ligger i sluttningen, där bäckarna från platån forsar ner 

mot den planare marken norr om"lilla myren". Lutningen är stark och 

bäckarna skiljs av torrare mark. Läge och gränser framgar av kartan pa 

sidan 22.
Skogstyperna är frisk örtristyp mellan bäckarna och frisk till fuktig 

örttyp i övrigt.

Trädskiktet är mycket heterogent och inslaget av lövträd är stort. 

Exempel på de olika trädslagens andelar av trädskiktet framgar av tabel

len för provytorna 1 och 2, sidan 23. För området som helhet kan sägas 

att gråalen är riklig och kraftig vid bäckarna, granen är kraftig, med en 

stamdiameter på 40 cm. för de grövsta ( brösthöjd ), och inslaget av 

kraftig asp är stort. Björk och spensliga rönnar söker sig mot ljuset mel

lan övriga träd. Fördelningen mellan lövträden och granen är troligen re

lativt stabil, och betingad av marklutningen och hydrologiska faktorer.

Vedsvampar på träden har här utvecklats rikligt. På gråalen förekom

mer Haematostereum rugosum och Fomitopsis pinicola. Aspen är angri

pen av Phellinus tremulae, och vissa granar angripits av rotrötan, Fomi- 

topsis annosa.

I buskskiktet är föryngringen av gran kraftig. Snårig hägg, rönn, små- 

plantor av lönn, Daphne mezereum och Ribes alpinum finns talrikt.

Fältskiktsarterna finns upptagna i primärtabellerna för provytorna 

1 och 2 ( sid. 23). Vegetationen är av ren ört-typ nära bäckarna, och 

starkt påverkad av översilningsvatten. Den får sin prägel av den rika 

tillgången på Actaea spicata, små plantor av lönn ochD ryopteris-arterna

D. as si milis, D. linnaeana och D. phegopteris. Närmare marken finns rik

ligt med Anemone hepatica. A. nemorosa, Fragaria vesca, Maianthemum,
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Oxalis, Viola riviniana och V. selkirkii. Delområdet är emellertid hetero

gent, och på vissa ställen växer Campanula latifolia, C repis paludosa, 

Filipendula ulmaria, Lactuca muralis, Paris quadrifolia och Stachys sil- 

vatica. Vid bäckfårorna är Circaea alpina talrik. Två små fläckar med 

Galium odoratum finns i sluttningen, liksom en planta av Neottia nidus - 

avis, som vuxit på samma plats ett flertal år.

Bottenskiktet innehåller vid bäckarna Brachythecium erythrorrhizon, 

Br, starkei, Mnium-arter, bland annat Mn. medium och Plagiochila major. 

Övriga arter är Dicranum sp. och Rhytidiadelphus triquetrus.

E- Alskogs sluttning med bl. a. hässleklocka.

Delområdets gränser framgår bäst av kartan sid. 22. Det sträcker sig 

från ett vått parti ovanför ett mindre* bergsstup, och nedåt mot öster, där 

sluttningen bildar en bäckdal. Delområdet sträcker sig mot norr mellan 

bergroten och "lilla myren".

Skogstyperna är frisk, fuktig och våt örttyp.

I trädskiktet är gråalen helt dominerande. Uppåt i sluttningen finns 

kraftiga granar spridda i mosaik bland alarna. En cirka 10 m hög, fullt 

fertil lönn står där bäckdalen börjar. Den har givit upphov till det höga 

antalet små lönnplantor, som finns i den västra sluttningen. Hägg och rönn 

ingår som viktiga komponenter i sluttningens trädskikt.

Buskskiktet innehåller samma arter som delområde D, se ovan.

Fältskiktet är synnerligen frodigt och rikt utvecklat. Primärtabell nr.

3 ger en bild av vegetationens sammansättning en bit upp i sluttningen, just 

nedanför stupet. Nedåt blir vegetationen av högörtkaraktär, se delområde 

F, sidan 35. Nedre delen av sluttningen,vid bäckdalens början , domineras 

helt av en vitblommig form av Campanula latifolia, Actaea spicata, Ane- 

mone hepatica, Galium odoratum, Matteuccia struthiopteris, Stachys sil- 

vatica och Viola selkirkii. Efter sluttningen mot myren växer Dryopteris 

filix-mas, D. assimilis, Polygonatum odoratum. Rubus saxatilis. Viola 

mirabili s och V. riviniana bland annat. Nära "lilla myreri'har Knuth Nylän

der hittat Epipogium 19$5 och 1968, med 13 respektive 3 blommande exem

plar. På det våta området ovanför bergsstupet växer bland annat Crepis 

paludosa, Dactylorchis fuchsii, Geum rivale och Filipendula ulmaria ( Se 

vidare delområde F.).

Bottenskiktet är ej undersökt, men likheterna med delområde D är up
penbara.
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F. Heterogent område med bland annnt tandrot och myskmåra.

Delområdet ligger mellan skogsbilvägen och Halsviksbäckens förgre

ningar. Terrängen är ojämn med branta sluttningar uppifrån vägen och 

bäckarna har skurit djupa raviner på vissa ställen i det lösa underlaget.

Den brutna topografin och gynsamma grundvattenförhållanden, tillsam

mans med utbildandet av en god mulljorsprofil, har här bildat grundvalen 

för en mycket rik och säregen vegetation. Den är närmast sydländsk till 

sin karaktär, med tanke på mycket rika förekomster av Dentaria bulbifera, 

Galium odoratum, Stachys silvatica och Campanula latifolia m. fl. arter 

som har en huvudutbredningen söder om Norden, och med mer eller mind

re spridda förekomster i Sverige.

Inom delområdet finns olika vegetationstyper, orsakade av varierande 

hydrologiska och edafiska förhållanden. Det har här varit en tacksam upp

gift, att med hjälp av en bandprofil med 5x5 m rutor, studera vegetationens 

variationer uppifrån skogsbilvägen och ned till Halsviksbäcken i delområde

J. Resultatet av analysen är sammanställt i tabellen på nästa sida.

Méd utgångspunkt från bandprofilen och två provyteanalyser i delom

rådet ( tabellerna nr. 6 och 7 sid. 23 ), kommer jag att diskutera vegeta

tionens struktur. Därvid berörs även förhållandena i delområde J.

Vegetationen utmed bandprofilen sammanfattar de olika typer av växt

lighet, som finns i Halsviksravinen. De ri sdominerade vegetationstyper - 

na i delområdena A och G omfattas dock ej av profilen.

Trädskiktet är omväxlande sammansatt av al och gran, samt en del 

asp, björk, hägg, rönn ock sälg. Diagrammet på nästa sida visar att gran 

och gråal i stort sett alternerar med varandra nerför sluttningen. På den 

torrare marken längst upp växer kraftig gran och asp. Neröver sluttningen 

växer gran, men med ökad markfuktighet ökar inslaget av gråal.

Där undersilande grundvatten förekommer i sluttningen, blir ofta gråalen 

dominerande. På den våtaste marken, med översilning från bäckarna 

växer klibbal ( Alnus glutinosa ) och glasbjörk ( Betula pubescens ). Rön

nen finns oftast där både gran och gråal växer blandat. De flesta rönnar

na har halvmeterlånga revor i barken efter älggnag om vintrarna.

Skogen är ganska nyligen gallrad, speciellt nedanför skogsbilvägen.

Buskskiktet uppbyggs framför allt av uppväxande unggranar på de gall

rade ytorna ( se profilrutorna 16-21 ). Något gråal förekommer i buskskik

tet, men de flesta uppväxande alarna har dött, troligen till följd av brist 

på ljus under det täta trädskiktet. Häggen trivs bra i skuggan och utgör en 

viktig del av buskskiktet. Dapne mezereum, Lonicera xylosteum, små 

lönnplantor och Ribes alpinum förekommer relativt talrikt. Viburnum

opulus växer där en bäckravin börjar strax norr on Halsviksmyran.
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Fältskiktet kommer att beskrivas utifrån bandprofilen. Artsamman

sättningen ställs därvid i relation till vatten-och markförhållanden. De 

arter som uppräknas har samma ordningsföljd som i tabellen, om de inte 

står i bokstavsordning. Arterna har i tabellen över bandprofilen ordnats, 

så att så många markeringar ( -,+,X ) som möjligt skall överenstämma 

mellan de närmast intill varandra liggande arterna. Samtidigt skall arter 

som finns längst upp i sluttningen stå längst upp i tabellen, medan arter 

längre ned i dalen ska stå längre ned i tabellen. Därvid uppkommer ett int

ressant mönster i tabellen. Det återspeglar mönstret, som de olika arter

na bildar i förhållande till varandra i naturen, vilket ytterst bottnar i 

markens olika vattenhalt, näringstillgång ock struktur i olika delar av 

bandprofilen. De arter som har likartade krav på omgivningen finns i 

regel inom samma profilrutor och kommer därför oftast intill varandra 

i tabellen.

Do typer av vegetation, som omfattas av bandprofilen, kan karaktäri

seras som örttyper på olika markfuktigheter och örtristyper, där varken 

ris, gräs eller örter dominerar. Jämför karteringen på sidan 70.

Vaccinium myrtillus utgör det vanligaste riset i örtrisvegetation, samt 

förekommer på tuvor, som finns runt trädbaser, stubbar och block i våta

re partier , med i övrigt ren örtvegetation. Örtrisvegetation tycks finnas 

på mark, där grundvattnet är djupare ned. En mulljordsprofil med ett 

3-4 cm tjockt H-skikt är vanligt. Typisk sådan mark finns inom profilru

torna 1-8, liksom inom stora delar av Halsviksravinen i övrigt. Arterna 

grupperar sig på följande sätt inom örtrisvegetationen på något torrare 

mark.

Arter som i stort sett enbart växer tillsammans med Vaccinium myr- 

tillus är Carex digitata, Hieracium Silvatica, Luzula pilosa, Lycopodium 

annotinum, Melampyrum silvaticum, Ramischia secunda, Solidago virgau- 

raa och Vicia silvatica. Dessa arter finns normalt inte i ren örtvegetation. 

Andra arter , som uppbygger örtrisvegetationen, finns även i ren örtvege

tation. Några sadana är Fragaria vesca, Geranium silvaticum. Poa nemo- 

ralis, Rubus saxatilis och Viola riviniana. samt även Anemone hepatica 

kan räknas till dessa.

Ett flertal arter finns,i både örtris-och örtvegetation, i nästan alla 

profilrutor, även pa fuktig mark till skillnad från tidigare uppräknade .

På mycket starkt grundvattenpåverkad mark blir de dock spar

samt förekommande. Artexempel är Dryopteris assimilis, D.linnaea- 

na, Oxalis, Maianthemum, Trientalis europaea, Paris quadrifolia, Milium 

effusum och Anemone nemorosa.
Örtrisvegetation pa fuktigare mark finns endast sparsamt.i Halsviksra- 

vinen, varför denna typ ej närmare har undersökts.
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Örtvegetation på torrare mark finns i profilen inom profilrutorna 

8-15 och 26-32. Trots att marken betecknas som torrare , torde ökad grund

vattenpåverkan vara orsaken till bättre utbildad mulljordsprofil och därmed 

näringsrikare mark.

I vegetationstypen ingår de arter, som kan förekomma i örtris-och ört

vegetation ( se ovan ). Utom dessa tillkommer Lathyrus vernus, Dryopte- 

ris filix-mas, D. phegopteris, Acer platanoides ( små plantor ), Lactuca 

muralis, Anthriscus silvestris, Convallaria majalis och Melandrium ru- 

brum. Galium odoratum är ofta dominerade där den förekommer i vegeta

tionstypen. Dentaria bulbifera finns även här, men kan liksom föregåen

de art även växa på fuktigare mark. Dentaria bulbifera finns endast i del

område F.

Någon tydlig gräns mot örtrisvegetation eller örtvegetation på fuktigare 

mark , visar örtvegetationen på den torrare marken inte. Artsammansätt

ningens skiftningar sker gradvis och mosaikartat .

Örtvegetation på fuktig mark har ofta utseendet ; v frodig högörtvegeta

tion . Marken är mycket starkt grundvattenpåverkad och mulljorden får 

mycket goda egenskaper. H-skiktet är cirka 10 cm. tjockt och pH-värdet 

är över 5. Profilrutorna 33-43 och 50-62 visar artsammansättningen i 

vegetationstypen.

De flesta tidigare uppräknade arterrpi spelar en liten roll i vegetatio

nen på fuktig mark. Galium odoratum, Dentaria bulbifera, Dryopteris assi- 

milis, D. linnaeana, Maianthemum och Oxalis finns dock oftast i rikligt an

tal. Typiska arter är emellertid Stachys silvatica, Athyrium filix-femlna, 

Stellaria nemorum, Equisetum pratense och Lactuca alpina. Campanula 

latifolia och Urtica dioica förekommer på särskilt näringsrik mark. Cre- 

pis paludosa och Filipendula ulmaria finns också, men aldrig domineran

de i vegetationen.

Örtvegetation på våt mark. H-skiktet i marken brukar vara tjockare 

än i den fuktiga marken, och upp till 30 cm tjocklek har uppmätts flerstä

des. Mullen är grovkornig, med ärtstora korn, som stundom kan kan hop- 

kittas av humusämnen till större aggregat. Trots att marken måste betrak

tas som våt, finns maskar rikligt och granen trivs på denna mark. Förkla

ringen till detta är troligen att marken hålls våt av syrerikt grundvatten, som 

ständigt rinner undan. Vegetationstypen finns i profilrutorna 21-24. En 

övergångsform mellan fuktig och våt mark finns i profilrutorna 63-66.

Utmärkande för örtvegetation på den våta marken är förekomst av 

Crepis paludosa, Filipendula ulma rla, Stellaria nemorum, Equisetum 

silvatieum, Caltha palustris, Calamagrostis canescens, Ranunculus repens 

och Dactylorchis fuchsii.

Tuvorna, som höjer sig runt upphöjda föremål i den våta marken, hyser 

arter som tillhör flera vegetationstyper. Tabellen på nästa sida visar för-
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Två provytor sammantagna, på vilket frekvens och karaktä

ristisk täckningsgrad har uträknats för de båda områdes
typerna var för sig. Analysdatum: 30/7 1969.

Fältskikt:

Tuva Våt mark

Dryopteris linnaeana 100. 2
Maianthemum bifolium 100. 2
Vaccinium vitis idaea 100. 1
Athyrium felix-femina 83. 3
Vaccinium myrtillus 83. 2
Luzula pilosa 83. 1
Carex pallescens 66. 1
Hieracium Silvatica 66. 1
Dryopteris assimilis 50. 3
Solidago virgaurea 50. 1
Sorbus aucuparia 33. 2
Geranium silvaticum 33. 1
Moneses uniflora 33. 1
Carex digitata 33. 1
Melica nutans 33. 1
Rubus saxatilis 100. 3 56. 2
Equisetum pratense 100. 2 78. 2
Oxalis acetosella 100. 3 100. 3
Crepis paludosa 83- 2 100. 4
Filipendula ulmaria 66. 1 09. 5
Anemone hepatica 66. 1 67. 1
Stellaria nemorum 50. 1 56. 5
Geum rivale 33. 1 78. 3
Paris quadrifolia 33. 1 67. 1
Equisetum silvaticum 33. 1 44. 1
Caltha palustris 56. 1
Ranunculus repens 44. 2
Dactylorchis fuchsii 44. 1
Anemone nemorosa 33. 1
Deschampsia caespitosa 33- 1
Milium effusum 33. 1

Antal provrutor (1x1 m.) 6 9

Teckenförklaringar:

Ex. 100. 2 , där 100 anger frekvensen i °/o av antalet analy

serade rutor, och 2 visar karaktäristiska täckningsgraden. 

Arter med frekvens under 25 % har ej medtagits i tabellen.
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delningen av arterna mellan tuvan och den våta marken, för provytorna 

10 och 11. Man kan såga, bortsett frå slumpartade oregolbundenheter, att 

fuktighets-och näringsgradienten från toppen av tuvan till den våta marken 

avspeglar i miniatyr den tidigare framställningen.

Bottenskiktet är dåligt undersökt. Några karaktäristiska arter är 

Dicranum majus, Pleurotium schreberi, Hylocomium splendens och fram

för allt Rhytidiadolphus triquetrus i örtris-och örtvegetation på torrare 

mark samt på tuvor, På fuktig mark finns många Brachythecium-och 

Mniumarter samt Rhodobryum roseum. På över silningsmark kan 

Mnium-arter och Plagiochila major förekomma talrikt.

G. Risdominerad granskog i söder.

Delområdet är hästskof or mat och ligger söder om Halsviksmyran och 

gränsar mot skogsbilvägen. Läget framgår av kartan på sidan 22.

Skogstyperna är övervägande frisk ris-och örtristyp, samt något fuk

tig och våt örtristyp vid Halsviksmyran.

Ett mindre hygge har upptagits i sydost. Gallringar har även utförts.

Trädskiktet domineras av gran, som är uppblandad med något björk 

och rönn.

Buskskiktet är svagt utbildat, med viss föryngring av de nämnda träd

slagen. Brakved ( Rhamnus frangula ) växer i anslutning till myrkanterna. 

Omkring 20 buskar av Viburnum opulus finns vid nordöstra hörnet av Hals- 

viksmyren. Enar ( Juniperus communis ) finns rikligt mellan skogsbil

vägen och myren.

Fältskiktet domineras i sydost och nordost av Vaccinium myrtillus 

och ett fåtal örter och gräs ( se avsnitt A, sid. 28 ). Intill vägen och vid 

Halsviksbäcken finns örtrisvegetation.

H. Angesbergets nordvästra sluttning.

Sluttningen av Angesberget mot nordväst är mycket brant och blockrik. 

Delområdets västra gräns går där örtrisvegetation övergår i örtvegetation 

på våt mark med tuvor.

Skogstyperna är frisk ristyp i söder. I övrigt finns frisk örtris-typ 

omväxlande med mindre partier med frisk och fuktig örttyp.

En stor del av sluttningen utgörs av ett kalhygge, som är några år gam

malt. Det börjar att beväxas med småplantor av asp, björk och gråal.

Träden norr om kalhygget har ej gallrats de 18 senaste åren. Där är 

granskogen kraftig med höga björkar och enstaka rönnar. Uppe i sluttningen 

finns fläckvis ganska rikligt med asp.

Buskskiktet. På kalhygget och betesmarken vid åkern uppväxer rotskott 

av asp mycket tätt och snabbt. Föryngringen av träden är dålig i skogen. 
Ribes alpinum och Lonicera xylosteum förekommer flerstädes.
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Fältskiktet. Vissa förändringar i fältskiktsvegetationen har uppstått 

på kalhygget , vilket har beskrivits i kapitel I, sidan 11. Både örtris- 

och örtvegetation förekommer i branterna. Vid bergsfoten blir örtvege

tationen frodig, med bland annat Actaea spicata, Anemone hepatica, 

Dryopteris assimilis, D.linnaeana, melica nutans, Milium effusum,

Stachys silvatica och Urtica dioica. Högre upp i sluttningen på hygget 

finns exempelvis Platanthera bifolia, Trifolium medium, Vicia silvatica 

och Eathyrus vernus. Provyta 8 är analyserad i nedre delen av sluttning

en och tabellen på sidan 25 visar artsammansättningen där. Sluttningens 

örtrisvegetation liknar mycket delområde C och I.

I. Sluttningar och lägre platå mellan västra branten och Halsviksbäcken.

I delområdet innefattas nedre delen av dalgångens västra sluttningar och 

en bredare platå, som nedåt avslutas med en brant sluttning mot Halsviks

bäcken och den igenvuxna slåtterängen. Gränserna framgår av kartan på 

sidan 22.

Skogstyperna är omväxlande frisk örtris-och örttyp. Enstaka platser 

med fuktig örttyp förekommer.

Avverkningar har utförts för cirka 10 år sedan och för tre år sedan 

vid norra kanten av den bredare platån. Rester av gamla alstubbar anger 

hygge sverk samhet.

Trädskiktet består av grov gran, asp, björk, gråal, någon hägg och 

rönn. Exempel på artfördelning, se primärtabellen för provytorna 4 och 

5 på sidan 25. Granarnas ålder är betydligt över 100 år , och stamdiame

tern är 20-30 cm för många granar omkring provytorna 4 och 5. I gran

skogen finns fläckar med enbart gråal eller rönn. Träden är där likäld- 

riga och troligen har dessa "kloner" uppkommit genom samtidigt uppslag 

av rotskott i forna gläntor. Aspen är alltid rötad i centrum. Få en grov 

sälg med en diameter a v 60 cm växte svampen Phellinus conchatus.

I buskskiktet finns hägg och föryngring av de ovan nänmda trädslagen. 

Granföryngringen sker rikligast i gläntor orsakade av avverkningar och 

på lågor. Ribes alpinum och Lonicera xylosteum finns talrikt.

Fältskiktets artsammansättning liknar mycket delområde C och H, 

med övervägande örtrisvegetation. I sluttningarna finns örtvegetation 

på torrare mark, vilket beskrivs i avsnitt F sid. 35. I en glänta i delom

rådets norra del växer mycket rikligt med Calamagrostia arundinacea.

J. Fuktig mark utmed Halsviksbäcken.

Delområdets gränser framgår bäst av kartan på sidan sidan 22.

Marken är svagt sluttande mot bäcken. Vid bergsroten av Ängesberget 

förekommer hela vägen framsipprande grundvatten, vilket fuktar marken.
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Upp från den svagt sluttande och fuktiga eller våta marken höjer sig oftast 

mer än halvmeterhöga tuvor runt trädbaser och stubbar.

Skogstyperna är fuktig och våt örttyp, samt närmast fuktig örtristyp 

på tuvorna.

Trädskiktet domineras av gråal utefter Halsviksbäcken. En blandning av 

glasbjörk, gran, gråal och hägg förekommer utbrett i områdets mellersta 

parti, medan mycket grov granskog med rönn dominerar det i samband 

med avsnitt H omnämnda skogspartiet. I anslutning till kalhygget har en 

viss gallring skett.

Buskskiktet är mycket obetydligt utbildat, vilket visar att skogen på 

denna våta mark är svårföryngrad. Rotskott av rönn och gråal förekommer.

Fältskiktets sammansättning i örtvegetation på våt mark har tidigare 

utförligt diskuterat!? i avsnitt F. ( Sid. 35 ) Delområdets vegetation är mycket 

komplex till följd av tuvorna. Örtvegetation på fuktig mark förekommer 

även och är rikast utvecklad i högörtvegetation längst i söder och utmed 

bäcken, med bl. a. Campanula latifolia, Crepis paludosa, Dryopteris- 

arterna, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Lactuca alpina, Stachys sil- 

vatica, Stellaria nemorum och Viola mirabilis. En liten yta med Galium 

odoratum förekommer nära högörterna i söder på torrare mark. Matteuccia 

struthiopteris växer utmed Halsviksbäcken, samt på två ställen vid foten 

av Angesberget.

K. Igenvuxna slåtterängen.

Den gamla slåtterängens historia har tidigare rekonstruerats inled

ningsvis på sid. 10. Marken är till största delen fuktig men något torrare 

partier förekommer. Den består av ett omkring 15 cm tjockt H-skikt som 

är svart och grovkornigt och innehåller maskar.
o

Igenväxningen. Aldersbestämningar av träden visar att de äldsta granarna 

är omkring 60 år gamla, medan övriga trädslag är betydligt yngre, de äldsta
o

av dessa är cirka 40 år. Åldersfördelningen är mycket varierande inom 

smtliga trädslag. Borrprover från vissa visar att dessa vuxit betydligt 

snabbare de senare 20 åren. Detta faktum och en del småstubbar tyder 

på att området har gallrats tidigare. Genomsnittliga grovlekstillväxten 

av stammarna i brösthöjd är för gran 7 mm/år och gråal 6mm/år. Betydligt 

snabbare tillväxt förekommer dock hos några enstaka träd.

Tabellen på omstående sida visar summan av antalet räknade stammar 

av träd och buskcir i de olika höjd skikten och antalet upprättstående döda 

stammar. Värderna i tabellen är sammanställda från 4 undersökta ytor på 

den igenväxande slåtterängen. Tabellen visar fördelningen av arterna och 

vissa slusatser kan dras av den om den fortsatta igenväxningen.

Rikligast pa slåtterängen är björk, gran och gråal. Fördelningen mellan
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Antalet träd i olika höjdklasser.

Trädhöjd i m. >5 1-5 <1 död

Asp ( Populus tremula ) 7 - 3 -

Björk ( Betula sp.) 54 37 - 10

Gran ( Picea abies ) 40 34 9 6

Gråal ( Alnus incana ) 134 6 13 43

Hägg ( Prunus padus ) 4 26 14 -

Rönn ( Sorbus aucuparia ) 3 56 40 6

Sälg ( Salix caprea ) 11 - - -

Tibast ( Daphne mezereum ) - - 6 -
2

Undersökt yta= 1250 m

de olika höjdklasserna i ovanstående tabell visar att gråalen är övervägande 

mer än 5 m hög. Alar i buskskiktet finns bara på relativt öppna platser 

i nordost. Små alplantor uppkommer genom rotskott. Döda alar är knappt 

5 m höga och riktligt förekommande. Fomitopsis pinicola angriper levande 

gråal och orsakar så småningom dess död. Björken förekommer rikligt 

i träd-och buskskiktet, men småplantor saknas helt. Många döda björkar 

både upprättstående och kullfallna finns. Vedsvampar torde verksamt bi

draga till att träden dör och murknar. Insamlade från björk är bl. a. Cerrena 

unicolor, Fornes fomentarius och Chondrostereum purpureum. Granen 

förekommer i alla höjdklasser. En viss livskraftig föryngring förekommer. 

Vissa dör emellertid, genom brist på ljus och utrymme under stora täta 

granar. Asp och rönn förekommer som små plantor, bildade genom rot

skott. Sälg finns endast i trädskiktet. Tabellen visar att hägg har god åter- 
växt.

Med utgångspunkt från trädslagens återväxt enligt tabellen och övriga 

rådande förhållanden kan man dra slutsatsen att gran, al och hägg blir de 

dominerande trädslagen i framtiden, men även inslag av rönn förutses.

Fältskiktet domineras av örtvegetation på den fuktiga marken. Rikast 

förekommer Crepis paludosa, Equisetum pratense, Filipendula ulmaria, 

Geranium silvatieum, Oxalis, Stellaria nemorum och Viola epipsila , vil

ket framgår av provyta 8 , se sidan 26. Fläckvis kan Equisetum silvatieum 

vara dominerande tillsammans med Viola epipsila och V. palustris . 

Förekomsten av Ajuga pyramidalis, Campanula rotundifolia, Chrysanthe-
“ ' 1 1 ' • ■ 1 ' -■'■■■. —■     -----  ■ ..  ... t  - ■ -

mum leocanthemum och rikligt med tuvor av Deschampsia caespitosa kan 

m°jligpn tolkas som rudiment av tidigare ängsvegetation. I samband med 

granskog pa nagot torrare mark förekommer Luzula pilosa, Maianthemum, 

Oxali s, Solidago virgaurea, Trientalis ouropaea och Viola riviniana. Ris
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saknas helt.
Växtligheten på slåtterängen står under en fortgående förändring och 

torde uppnå en mera stabil form först efter en lang tidsrymd. En viss 

differentiering av vegetationen mot granskog på torrare mark och domine

rande al på fuktig mark kan förutspås. Möjligheter till intressanta iaktta

gelser och studier av ett igenväxningsförlopp föreligger här.

L. Lilla myren och sumpskog.

Delområdet omfattar "lilla myren och området ned mot Halsviken. 

Myren är av soligen typ och flera kallkällor vid bergsfoten ovanför förser 

myren med syrerikt grundvatten. "Lilla myren" berörs ej av vatten från 

de omgivande, uppifrån kommande bäckdalarna. Över skottsvattnet från 

myren leds via tre ravinartade bäckar mot Halsviken.

Skogstyperna är fuktig örtris-och våt örttyp.

Trädskiktet. Myrens kärrvegetation avgränsas av en lövskogsbård, 

som består av riklig snårig brakved ( Rhamnus frangula ), gråal och något 

klibbal. Lövskogsbården övergår mot nordost i en sumpskog med höga 

klibbalar, gråalar och glasbjörkar, samt ett fåtal låga granar, som knappt 

bör räknas till trädskiktet. Strax norr om "lilla myren" finns en liten öpp

ning i sumpskogen, där brakved dominerar. Ehstaka tallar finns i sump

skogen och på myren. Längre ned mot Halsviken dominerar gråalen helt, 

med inslag av gran, hägg, jolster ( Salix pentandra ) och sälg.

Buskskiktet . Föryngring av nämnda trädslag förekommer delvis.

I lövskogsbården runt myren förekommer brakved, Salix myrsinifolia och 

en buske av Viburnum opulus. Häggen är riklig och snårig i de många bäck 

ravinerna och vid Halsviken nära ett gammalt timmeravlägg. Daphne meze 

reum, Lonicera xylosteum och Ribes alpinum förekommer talrika.

Fältskiktet i sumpskogen kan karaktäriseras som örtvegetation av nå

got annorlunda sammansättning än tidigare beskrivna på våt mark. Rik

ligt förekommer starrarter och fuktikhetskrävande örter. Några arter är 

Angeliea silvestris, Caltha palustris, Carex canescens, C. echinata, C. 

flava, C, löiiacea, Comarum palustre, Galium uliginosum, Equisetum 

pratense, E. silvatieum och Filipendula ulmaria.

I bäckravinerna är artsammansättningen närmast densamma som 

den i avsnitt F, sidan 35 beskrivna vegetationen på våt mark.

Det öppna kärrets vegetation är tydligt mera rik på vitmossor i den 

norra delen än i den södra,där gräs och örter dominerar. Längst i söder 

växer ett kraftigt bestånd av Scirpus silvatieus. Carex rostrata, C, vagi- 

nata, Dactylorchis fuchsii, Equisetum fluviatile, E. pratense och Menyan- 

thes trifoliata förekommer rikligt. Ett litet ängsartat parti finns i myrens 

ned erkant med bland annat Agrostis gigantea, A. stolonifera, Calamagros-
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tis canescens, C. neglecta, Car ex o china ta, Hierochloe odorata, F e stuca 

rubra och L uzula sudetica. På några tuvor växer Rubus arcticus och 

CJornus suecica,

Kärrets norra del domineras av Carex flava, C. lasiocarpa, Eriopho- 

rum latifolium och Scirpus caespitosus. Vidare återfinner man även Dro- 

sera anglica, D. rotundifolia, Oxycoccus quadripetalus och Selaginella 

selaginoides mellan tuvor bildade av Sphagnum centrale. S. teres, och 

S. warnstorfii. På Uavorna växer Myrica gale rikligt.

På hela kärrytan växer Dactylorchis maculata, D. incarnata ( c:a 15 ex.) 

Parnassia palustris , Potentilla erecta och Molinia coerulea

Bottenskiktet på myren består av ovan uppräknade vitmossarter, 

samt en del andra rikkärrmossor ( Du Rietz 1949 ). Några arter 

är Aulacomium palustre, Calliergon stramineum, Cinclidium stygium, 

Drepanocladus revolvens, D. intermedius, Mnium punctatum var. elatius 

och Paludella squarrosa. Dessa mossarter indikerar en mycket närings

rik och kalkhaltig miljö.

M. Hal sviks myran.

Halsviksmyran är liksom "lilla myren" av soligen typ och har en lut

ning mot öster med en nivåskillnad på xippskattningsvis 5 m. Den hålls 

fuktig av tillrinnande ytvatten från diket ovanför skogsbilvägen. Vattnet 

når via två vägtrummor myrens södra halva. Norra delen av myren på

verkas delvis av grundvatten i övre delen. Över skottsvatten leds bort 

via Halsviksbäckon.

Omgivande skog avgränsas av en löv trädsbård, huvudsakligen bildad 

av snårig brakved, glasbjörk, gråal och klibbal. Ute på myren växer 

spridda låga glasbjörkar och några låga granar.

Fältskiktet i lövsträdsbården domineras av Menyanthes trifoliata.

Där växer även Carex flava, Crepis paludosa, Dactylorchis fuchsii, 

Equisetum hiemale, Galium uliginosum och Viola epipsila.

Ute pa det öppna kärret växlar vegetationens .sammansättning beroende 

på fuktighetsgraden. Vitmosstuvorna är rikligt beväxta med Myrica gale 

och något Empetrum hermafroditum. Mellan tuvorna återfinns bland annat 

Drosera anglica. D. rotundifolia, Hammarbya paludosa och olika starrar

ter. Den norra halvan av kärret får sin prägel av Carex lasiocarpa, Par

nass ia palustris, Dactylorchis maculata, D. incarnata ( c.:a 40 ex.), 

Eriophorum latifolium, Molinia coerulea, Potentilla erecta, Slcirpus hud

soni anus och S, caespitosus. I mindre mängd förekommer Carex canescens, 

C - dioica, C. panicea, C, rostrata och Selaginella selaginoides. Carex limo- 

sa finns på den våtaste marken.

Några insamlade bottenskiktarter är Campylium stellatum, Drepano-



cladus revolvens, Sphagnum contrale och S. warnstorfii.

M<‘d tanke på Carcx flava, Dactyl ore his incarnata och Selaginolla 

selaginoides saint rikkärrmossorna,får Halsviksmyran betecknas som 

ett typiskt rikkärr ( Du Rietz 1949 ).

N. Havsstranden och gamla virkesavlägg.

Halsviken utgör den innersta delen av N. Rävsöviken, och är väl skyd

dad mot kraftiga vindar av omgivningens berg och branta stränder. Endast 

nordlig vind förmår riva upp mindre vågor.

Längst in i viken finns en grund sandstrand på båda sidor om Halsviks- 

bäckens utlopp. Mot norr är strandremsan mycket smal och brant. På någ

ra ställen stupar bergsbranterna direkt i havet. Resten av stranden mot 

norr är blockrik, utom vid en liten "bukt" längst mot norr, där finare ma

terial bildar underlaget till en mera ängsartad vegetation.

Till delområde N räknar jag en albård med både grå-och klibbal. Den 

är mycket smal vid de brantaste partierna av stranden, men utbreder sig 

en bit upp i sluttningen i norr, till följd av grundvattenpåverkan. En öpp

ning i albården i norr återstår som ett minne från den tid då alen var bort

huggen för att ge plats åt timmer som framkördes från skogen. Vid Hals- 

viksbäckens utlopp finns ett annat gammalt timmeravlägg, som nu börjar 

beväxas med Alnus incana, Prunus padus, Salix caprea, S. myrsinifolia,

S. pentandra och phyllicifolia.

Fältskiktsväxter som gynnas av den öppna marken på timmeravläggen 

finns angivna på sidan 11.

Strandens växter över högsta högvattenlinjen är ganska många. Några 

exempel på normala strandväxter på sandstranden är Darbarea strieta, 

Rorippa islandica, Potentilla anserina, Rumex acetosa, R. longifolius, 

Silono maritima, Stellaria crassifolia var, paludosa och Valeriana salina. 

Andra mer eller mindre konkur rens svaga arter gynnas av den nakna san

den, exempelvis Polygonum avieulare, P. lapatifolium, Sagina proeumbens 

och Spergula arvensis.

Bland stenar och block utefter den branta stranden dominerar gräsen. 

De viktigaste är Agrostis giganto, A. stolonifera, Calamagrostis neglecta. 

Deschampsia caospitosa. Dactylis glomerata. Elymus arenarius. Festuca 

h, Phalaris arundinacea. Vicia cracca och Taraxaeum.

Den smala ängsartade stranden i norr hyser Angelica silvestris,

Carox aquatilis, C. nigra. Glaux maritima. Juncus balticus. J. gerardi. 

och Loontodon autumnalis.

Vid utflödet av kallkällbäckar växer rikligt med M^ontia lamprosprrmu, 

Scirpus uniglumis och Triglochin palustro. En rugge med Phragmites com-

munis finns ute i vattnet i norr.
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V

FLORAN

Nedanstående artförteckning upptar 262 kärlväxter och ett icke repre

sentativt antal kryptogamer ( övriga ). Beroende pa framställningens syfte 

och svårigheterna vid artbestämningen, har endast ett mindre antal krypto

gamer medtagits. Antalet kärlväxter är mycket högt, med tanke pa Hals- 

viksravinens begränsade yta och nordliga geografiska läge. En del arter är 

tidigare ej uppgivna fran Nordingra i Hulténs Atlas över växternas utbred

ning i Norden ( 1950 ).
Artlistan över kärlväxterna gör ej anspråk på att vara fullständig,och 

många arter återstår säkert att upptäcka . Några arter har uppgivits fran 

tidigare år och våren 1969 av Knuth Nyländer och Jan W. Mascher, men 

ej Återfunnits under inventeringsperioden. Detta anges med förkortningarna 

KN och JWM i artlistan.

Kärlväxterna är i artlistan uppställda i systematisk ordning enligt 

Did, Johannes 1963, Norsk og svensk flora. Kryptogamer utom Pteridophy- 

ta har ordnats i bokstavsordning inom sina respektive systematiska enheter.

Arterna inom de kritiska släktena Alchemilla, Hieracium och Taraxa

cum har endast bestämts till grupp. Inom släktena Salix och Viola förekom

mer hybrider talrikt, vilket dock endast i undantagsfall utretts.

Artlistan upptar arter från den tidigare definierade Halsviksravinen, 

kanterna av skogsbilvägen och Angesbergets topp.

Arternas relativa förekomst, inom området som helhet, anges efter 

artnamnet i form av en förekomstsiffra. Förekomstangivelsen grundar sig 

närmast på i vilken mängd man kan påträffa arten, om man genomkorsar he

la området. Arter med massförekomst inom vissa små områden, men som i 

övrigt är fåtaliga, får därför oftast låga värden. Ett plus (+) efter förekomst

siffran anger dock att arten lokalt är dominerande i vegetationen. Arter, som 

förekommer tunnsådda, men jämnt spridda över nästan hela området, får av 

samma orsak en högre förekomstsiffra.

Bedömningen av förekomsten är i högsta grad subjektiv, En av många 

svårigheter,vid bedömningen av dylika förekomstangivelser, är att stora och 

iögonfallande arter lättare uppmärksammas. Därför kan angivelsen för dessa 

lätt bli något skev i förhållande till svårupptäckta arters verkliga förekomst.

Förekomstangivelsen kan närmast sägas vara det bestående intrycket 

av de olika arternas förekomster i Halsviksravinen, efter sommarens inven

tering.



Fö r ekom stanvi velse:

45

1 Endast ett litet fåtal upptäckta exemplar.

2 Mindre vanlig inom området som helhet.

3 Talrik, en mycket betydande del av vegetationen.

4 Mycket talrik och spridd, inom nästan hela området.

+ Arten kan vara dominerande i vegetationen inom vissa mindre områden. 

Anges efter förekomstsiffran.

Förkortningar:

KN, JWM anger att arten tidigare uppgivits av Knuth Nyländer och Jan W. 

Mascher, men ej återfunnits.

A - N betecknar i kapitel IV. beskrivna delområden av vegetationen, sid. 28.

Artförteckning: Kärlväxter ( Pteridophyta )

Pteridium aquilinum Ornbräken, 2+

Torrare sluttningar i granskog.

Matteuccia struthiopteris Strutbräken, 2+

Utmed nästan hela Halsviksbäcken, samt en isolerad förekomst i E, An

gripen av svampen Woldmaria crocea ( Karst.) Br. -Cke. på döda bladba

ser.

Asplenium trichomanes Svartbräken, 1 

Klippstup.

Athyrium filix-femina Majbräken, 3 

Talrik på skogsmark, speciellt fuktig sådan.

Cystopteris fragilis Stenbräken, 1 

Klipp skrevor.

Woodsia ilvensis Hällebraken, 1 

Klippstup.

Dryopteris phegopteris Hultbräken, 2+

Talrik på fuktigare skogsmark.

Dryopteris linnaeana Ekbräken, 4

Mycket talrik. Vid fuktighets-och näringsamplitud.

Dryopteris filix-mas Träjon, 2 

I branta sluttningar och nedanför bergsstupen.

Dryopteris assimilis , 4

Karaktärsväxt i området. Vid fuktighetsamplitud.

Polypodium vulgäre Stensöta, 2

På klippor och stenar.
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Equi setum arvcnsc Äkcrfräkon, 1 

Vid havsstranden.

Equisetum praton.se Ängsfräken, 3 

Fuktig mark i skogen

Equisetum silvatieum Skogsfräken, 3 +

Fuktig och våt mark i skogen, Koloniserar öppna ytor.

Equisetum fluviatile Sjöfröken, 2+

Rikligt i kärrkanterna.

Equisetum hiemale Skavfröken, 2

Runt kanten av den västra halvan av Halsviksmyran. Vat mark bland 

tuvor.

Lycopodium selago Lopplummer, 2 

I granskog av ris-och ört-riskaraktär.

Lycopodium annotinum Revlummer, 2 

Vanligare än föregående i samma Vegetationstyper.

Solaginella selaginoides Dvärglummer, 2 

I kärrvegetationen. Rikkärrart.

Pinus silvestris Tall, 2+

På torr skogsmark i A på kanten av platån, samt på myrarna fåtalig. 

Picea abies Gran, 4 +

Det absolut dominerande trädslaget. Högsta höjden är 25-30 m. Grov, 

snabbväxande och delvis överåldrig granskog. Föryngring i gläntor 

och på lågor.

Juniperus communis En, 2 

Torrare skogsmark.

Sparganium minimum cf. Dvärgigelknopp 1

Över silningsmark, öster om norra delen av "lilla myren", mellan bäck

arna. Endast ett fertilt exemplar.
o

Potamogeton perfoliatus Alnate 

Halsviken.

Potamogeton pectinatus Borstnate 

Hal sviken.

Triglochin palustre Kärrsälting, 1

Vid kallkällpåverkad havsstrand, Halsvikens sydväststrand.

Phragmites communis Bladvass, 2 +

Kraftig rugge , Halsvikens västsida.

Fhalaris arundinacea Rörflen, 2 

Havsstrand.

Anthoxanthum odoratum Vårbrodd, 2 

Torrare mark. Betesmark och kalhyggen.

Hierochloe odorata Myskgräs, 1 

"lilla myren"



Milium effusum Hässlebrodd, 3

Skuggig skog med ört-och örtrisvegetation.

1’hlcum praten so Timotej, 1 

På kanten av skogsbilvägen.

Agrostis tenuis Rödven, 2 

Betesmark.

Agrostis stolonifera Kryp v en, 2 

Havsstrand och "lilla myren".

Agrostis gigantea Storven, 1 

Stenig havsstrand och "lilla myren".

Calamagrostis arundinacea Piprör, 2 +

En glänta i I, 50m. sydväst "lilla myren" tätt beväxt med arten. 

Hyggesart.

Calamagrostis neglecta M ad rör, 2 

Havsstrand och "lilla myren".

Calamagrostis canescens Grenrör, 2 

Fuktig och våt skogsmark 

Calamagrostis epigeios Bergrör, 2 

1 orr mark. Kalhyggen i A.och Ängesbergets topp.

Deschampsia caespitosa Tuvtåtel, 3 

Skogsmark, kalhyggen, betesmark och havsstrand.

Deschampsia flexuosa Kruståtel, 3

Skog av ris-och örtristyp, Riklig på kalhyggen.

Melica nutans Bergslok, 3

På berg och sluttningar, mycket spridd. Vanligare på torrare marke 

Molinia coerulea Blåtåtel, 2 +

Dominerande gräset på Halsviksmyran och "lilla myren".

Dactylis glomerata Hundäxing, 2 

På havsstranden och vid skogsbilvägen.

Poa pratensis ssp. irrigata Ängsgröe, 1 

Vid skogsbilvägen.

Poa nemoralis Dundgröe, 3

Vanligt gräs i sluttningarna i skogen. Något torrare mark.

Poa trivialis Kärrgröe.l

Vid skogsbilvägen och havsstranden.

Festuca rubra Rödsvingel, 2

Havsstrand, kanten av skogsbilvägen och på "lilla myren".

Roegneria canina Lundelm, 2
*

Havsstranden och vissa platser i skogen.

Elymus arenarius Strandråg, 2 
Havsstranden.



Kr i »phorum angustif olium Ängsull, 1 +

Vid kallkällflöde pä havsstranden, Halsvikens innersta del.

Eriophorum latifolium Gräsull, 2+

Rikkärrväxt på Halsviksmyran och "lilla myren".

Scirpus silvaticus Skogssäv, 2 +
220 m bestånd i "lilla myrens sydligaste spets.

Scirpus ( Eleocharis ) uniplumis Agnsäv, 2 

Havsstrand med grundvattenpåverkan.

Scirpus ( Trichophorum ) ca e spit o sus Tuvsäv, 2 

Halsviksmyran och "lilla myren".

Scirpus hud soni anus Ullsäv, 2 

Halsviksmyran och "lilla myren". Rikkärrart.

Carex dioica Nålstarr, 1 

Halsviksmyran. Rikkärrart.

Carex chordorrhiza Strängstarr, 1 

Halsviksmyran.

Carex leporina Harstarr, 1 

Vid skog sbilvägen.

Carex loliacea Repestarr, 1

Översilningsmark öster om "lilla myren".

Carex canescens Gråstarr, 2

Halsviksmyran, skogsbilvägens kant, fuktig betesmark och havsstranden. 

Carex echinata Stjärn starr, 2 +

Fuktig och våt skogsmark.

Carex nigra Hundstarr, 2

Fuktiga ställen på havsstranden och betesmarken.

Carex jumcella Styltstarr, 2+

Rikligast i Halsviksmyrens nordöstkant.

Carex aquatilis Norrlandsstarr, 2 

På havsstranden.

Carex digitata Vispstarr, 3

Rikligt i steniga sluttningar med örtrisvegetation.

Carex flava Knaggelstarr, 2

Halsviksmyran och "lilla myren". Indikerar kalkrik mark.

Carex panicea Hirsstarr, 1 

Halsviksmyran.

Carex vaginata Slidstarr, 2 

"Lilla myren"och betesmark.
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Carex pallescens Blekstarr, 3 

Vanlig i skogsmark.
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Cn rex limosii Dystarr, 2 t 

Våtaste ställena på Halsvik smyran.

Carex lasiocarpa Trådstarr, 2+

Rikligt på Halsviksmyran och "lilla myren".

Carex rostrata Flaskstarr, 2 

Halsviksmyran och "lilla myren".

Juncus conglomeratus Knapptåg, 1

I diket mellan skogsbilvägen och myren pa platan ( Ulvvik ). Ett av de 

nordligaste fynden i Sverige.

Juncus balticus Öster sjö-tåg, 2 

Stranden vid Halsviken.

Juncus gerardi Salttåg, 2 

Stranden vid Halsviken.

Juncus alpinus Myrtåg, 1

I diket mellan skogsbilvägen och myren på platån ( Ulvvik ).

Luzula pilosa Vårfryle,3 

Granskog av ris-och örtristyp.

Luy.ula multiflora Angsfryle, 2 

Betesmark.

hu/.ula sudetica Svartfryle, 2 

"Lilla myren".

Gagea lutea Vårlök, KN, JWM

Tidig vårväxt. Nordingrå bildar artens nordgräns.

Paris quadrifolia Ormbär, 3

Spridd över mark med ört-och örtrisvegetation.

Maianthemum bifolium Ekorrbär, 4

Finns över praktiskt taget hela området. Vid fuktighets-och närings- 

amplitud.

Polygonatum odoratum Getrams, 1 

Sluttningen i E, samt på Angesbergets östkant.

Convallaria majalis Liljekonvalj, 2+

På avsatser i bergsbranterna, öppnare granskog, kalhyggen och betes- 

ma rk.

Dactylorchis incarnata var, borealis Ängsnycklar, 2 

Halsviksmyran och "lilla myren". Sammanlagt c:a 65 exemplar.
o

Artbestämning av Ake Lundqvist, Bromma. På kalkrik mark. 

Dactylorchis maculata Jungfru Marie nycklar, 2 

Halsviksmyran och "lilla myren".

Dactylorchis fuchsii 2

Våt översilningsmark i skogen och i kanterna av Halsviksmyran och 
"lilla myren". Bunden till kalkrika trakter.
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Coeloglossum virido Grönyxno.l KN, JWM 

Fuktig skogsmark norr om "lilla myron".

Platanthora bifolia Vanlig nattviol, 2

Oppna, torrare branter i A, C och H ( kalhygget ).

Epipogium aphyllum Skogsfru, 1 KN, JWM

Tre växtlokaler, se karta sid 75. Vid "lilla myren i E, 1965: 13 ex. 1968: 

3 ex. I delområde C 1967: 6 ex. 1968: 5 ex. Växtlokalen i A, 1967: 1 ex. 

1969 inga blommande exemplar. Uppgifterna lämnade av Knuth Nyländer. 

Fuktiga platser i skogen.

Listera ovata Tvåblad, 1

Två exemplar i I,knappt 50 m. söder om "lilla myren". Omgivande 

vegetation örtrik. Se karta sid. 75.

Listera cordata Spindelblomster, 1

Ett flertal exemplar i anslutning till norra skogsfrulokalen, se ovan. 

Neottia nidus-avis Nästrot, 1

Ett exemplar i D, ej långt från "lilla myren", se karta sid 75. Andra nu
o

kända växtlokalen i Ångermanland. Tät blandskog av örtkaraktär. På 

kalkrik mark.

Goodyera repens Knärot, 1

På block och klippavsatser i B ( västra kanten ).

Corallorhiza trifida Korallrot, KN, JWM 

Hammarbya paludosa Myggblomster, 1

Hal svik smy ran och myren vid skogsbilvägen på platån ( Ulvvik ).

Salix myrsinifolia Svartvide, 2

På våt mark i skogen och vid myrkanter.

Salix phyljeifolia Grönvide, 1 

På avlägg vid Halsviken.

Salix myrsinifolia x phylicifolia 1

Vid Halsviksbäcken.

Salix caprea Sälg, 2

Jämnt spridd i området. Oftast grova träd. De äldsta är angripna av 

Phollinus conchatus ( Pers. ex Fr. ) Quol i döda partier.

Salix aurita Bindvide, 1 

På avlägg vid Halsviken.

Salix pentandra Jolster, 2 

Våt mark. Oftst trädformade.

Populus tremula Asp, 3

Markant inslag i granskogen, vilket vittnar om hyggesverksamhet. 

Träden är angripna av Phellinus tremulae ( Bond.) Bond. & Boriss.

Kraftigt ungasp-uppslag på betesmarken och kalhygget i H.
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Myrica gale Pors, 2 +

Halsviksmyran och "lilla myren".

Betula verrucosa Vårtbjörk, 3

Torrare mark i granskogen. Oftast höga träd.

Betula pubescens Glasbjörk, 3

Fuktigare mark i granskogen. Oftast höga träd.

Alnus incana Gråal, 4+

Bälte vid Halsviken, runt myrarna och ett viktigt inslag på fuktig mark 

i skogen. Föryngring främst genom rotskottsbildning.

Alnus glutinosa Klibbal, 2

Vid havsstranden, vid båda myrkanterna och på våt översilningsmark 

i skogen. En klibbalblandskog öster om!'lilla myren".

Urtica dioica Brännässla, 2+

Rikligast på de gamla timmeravläggen, men även flerstädes i örtvege

tation.

Rumex longifolius Gårdskräppa, 2 

På havsstranden och vid skogsbilvägens kanter.

Rumex acetosa Ängssyra, 2 

Betesmark och vid skogsbilvägens kanter.

Rumex acetosella Bergsyra, 2 

Havsstranden på sand.

Polygonum lapathifolium Vanlig pilört, 1 

Sandstrand vid Halsviken.

Polygonum viviparum Ormrot, 2 

Betesmark.

Montia lamprosperma Källört, 2+

Kallkällpåverkad havsstrand.
o

Sporgula arvensis Akerspergel, 1 

Sandstrand vid Halsviken.

Sagina procumbens Krypnarv, 1

Sandstrand vid Halsviken och på skogsbilvägen.

Stollaria nemorum Lund - stjärnblomma, 4+

Oftast helt dominerande på våt och fuktig mark. Finns även sparsamt 

på torrare marktyper,dock alltid i örtvegetation på god mulljord. 

Stellaria media Våtarv, 1 

Sandig havsstrand.

Stellaria graminea Grässtjärnblomma, 2

På sluttningar i skogen, Vanligast i gläntor och på hyggen.

Stellaria crassifolia var, paludosa Sumparv, 1 

Sandig havsstrand, Halsvikens innersta del.
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Gcrastium cat-spit o.sum Hönsarv, 1 

Sandig havsstrand innerst L Halsviken.

Viscaria alpina Fjällnejlika, 1

Ett blommande exemplar på klippa vid Halsviken.

Viscaria vulgaris Tjärblomster, 2 

Ängesbergets topp.

Melandrium rubrum Rödblära, 2

Glest spridd i granskogen,; både i ört-och örtrisvegetation.

Silene maritima Strandglim, 1 

Sandstrand innerst i Halsviken.

Caltha palustris Kabbleka, 2

Våt översilningsmark bland högörter och vid bäckar.

Actaea spicata Trolldruva, 3

Väl spridd på ört-och örtris dominerad mark, rikligast i och nedanför 

de branta sluttningarna.

Ranunculus auricomus Maj-smörblomma, 1 

Fuktig betesmark.

Ranunculus a c ris Smörblomma, 2 

I skogen i ört-och örtrisvegetation, på betesmark.

Ranunculus repens Rev-smörblomma, 2 

På våt mark, ofta bland högörter,

Ranunculus polyanthemos Back-smörblomma, 1 

Toppen av Angesberget.

Anemone hepatica Blåsippa, 4

En av områdets vanligaste växter i ört-och örtrisvegetation, dock ej på 

den våtaste marken.

Anemone nemorosa Vitsippa, 4 

Se ovanstående A, hepatica.

Papaver sp. Vallmo, 1

På skogsbilvägen. Torkade bort före blomningen.

Corydalis fabacea Smånunneört, JWM 

Tidig vårart.

Thlapsi arvense Penningört, 1 

Sandstrand vid Halsviken.

Capsella bursa-pastoris Lomme, 1 

Sandstrand i inre delen av Halsviken.

Barbarea stricta Strandgyllen, 1 

Sandstrand i inre delen av Halsviken.

Rorippa islandica Sumpfräne, 1

Sandstrand i inre delen av Halsviken.
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Cardamine pratensis Ängsbräsma, 2 

Fuktig betesmark.

Dentaria bulbifera Tandrot, 2+

Utbredning i F, se kartan sid. 75 . Sveriges nordligaste förekomst av 

arten. Växtgeografiskt sett är tandroten områdets märkligaste art.

På frisk och fuktig mark med örtvegetation, i gran-och alskog.

Turritis glabra Rockentrav, KN, JWM 

Sedum acre Gul fetknopp, 1 

Havsstranden vid Halsviksbäckens utlopp.

Parnassia palustris Slåtterblomma, 2 

Kärrvegetation. Halsviksmyran och "lilla myren".

Ribes alpinum Måbär, 3

Finns väl spridd på stenig mark, speciellt i och nedanför de branta 

sluttningarna.

Ribes rubrum Röda vinbär, 1 

Stenig sluttning nära Halsviken.

Prunus padus Hägg, 3

Oftast snårig i den skuggiga skogen och vid myrkanter. Aven höga träd. 

Sorbus aucuparia Rönn, 3

Rikligt av yngre rönn i granskogen, rikligast i bergskanterna. Nästan 

överallt med långa revor i barken efter älggnag. Föryngring med rot

skott.
o

Rubus arcticus Åkerbär, 2 +

På tuvor i "lilla myren".

Rubus saxatilis Stenbär, 3+

I bergskanterna och på örtrismarker rikligt.

Rubus idaeus Hallon, 3 +

Ingår i örtvegetationen, men är rikligast på kalhyggen och de gamla 

tim me ra vläggen.

Fragaria vesca Smultron, 3

Rikligast i sluttningar med örtrisvegetation, ofta stenig mark. 

Comarum palustre Kråkklöver, 2 

Halsviksmyran och "lilla myren".

Potentilla anserina Gåsört, 1 

Sandstrand längst in i Halsviken.

Potentilla erecta Blodrot, 2

På Halsviksmyran och "lilla myren", och på betesmark.

Geum rivale Humleblomster, 3

På fuktig mark med örtvegetation, ofta bland högörter och vid bäckar. 

Geum urbanum Nejlikrot, 1 KN, JWM
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Filipendula ulmaria Älgört, 3 +

Förekommer på all våt och fuktig mark, oftast ej dominerande. På 

våta delen av betesmarken och i L,strax väster om Halsviksbäcken, 

dominerande.

Alchemilla vulgaris Daggkopa, 2 

På betesmark och skogsbilvägens kant.

Rosa sp. Ros, 1

Litet exemplar på klippan som stupar i Halsviken.

Trifolium repens Vitklöver, 2 

Betesmark och skogsbilvägen.

Trifoilum pratense Rödklöver, 2 

Betesmark och skogsbilvägen.

Trifolium medium Skogsklöver, 2

Sluttningar med granskog, betesmark och hygge.

Vicia silvatica Skogsvicker, 2

I granskog med örtrisvegetation. Även vid skogsbilvägen.

Vicia cracca Kråkvicker, 2 

I albården vid Halsviken, och på betesmarken.

Vicia sepium Häckvicker, 2 

Samma som V. silvatica ovan.

Lathyrus vernus Vårärt, 2

Väl spridd över området, oftast i och nedanför de branta sluttningarna, 

i örtvegetation ( torrare ). Området ligger på artens nordgräns. 

Lathyrus pratensis Gulvial, 2 

Torrare mark. Betesmark och kalhygge.

Lathyrus maritimus Strandärt, 1 

Sandig strand innerst i Halsviken.

Oxalis acetosella Harsyra, 4+

En av områdets vanligaste arter. Tål kraftig beskuggning,och vid fuk- 

tighets-och näri ngsamplitud.

Geranium silvaticum Midsommarblomster, 3

Väl spridd i hela området i ört-och örtrisvegetation.

Acer platanoides Lönn, 2

Ett grovt träd i E. Manga smaplantor omkring en meter höga i den väst

re branten. De flesta skadade i toppen. Några är emellertid högre. 

Impatiens noli-tangere Springkorn, 2+

Rikligt inom 100 m. av Halsviksbäckens nedersta del. Bäckkanter 

och våt mark.

Rhamnus frangula Brakved, 2 +

Bildar delvis mycket snårig lövskogsrand runt myrarna.
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Hypericum maculatum Fyrkantig johannesört, 2

Torrare mark, borgskanten vid Halsviken, betesmark och hyggen.

D rosera rotund if olia Rund-sileshår, 2 

Halsviksmyran och "lilla myren".

Drosera anglica Stor-sileshår, 2 

Halsviksmyran och "lilla myren".

Viola tricolor Styvmor sviol, 1 

På kanten av skogsbilvägen.
o

Viola arvensis Åkerviol, 1 

På kanten av skogsbilvägen.

Viola mirabilis Underviol, 2

På god mark, oftast nedanför bergsbranterna.

Viola selkirkii Skuggviol, 3

Riklig och väl spridd i granskog med ört-och örtrisvegetation. Artens 

utbredning är märkligt koncentrerad till S. Ångermanland och Medel

pad, annars bunden till vissa floddalar, i Svergie.

Viola palustris Kärrviol, 2+

Fuktig mark,rikligast vid bäckarna nära igenvuxna slåtterängen.

Viola epipsila Mossviol, 2+

Vanlig på fuktig och våt mark. Troligen ofta hybrider med föregående. 

Viola riviniana Skogsviol, 4

Vanlig i granskogeni ört-och örtrisvegetation.

Viola canina cf. Angsviol, 1

Några exemplar på sandstranden innerst i Halsviken.

Viola montami Norrland sviol, 2

I skrevor i bergsstupet vid Halsviken och i skogen.

Daphne mezereum T ibast, 2 

Steniga sluttningar.

Chamaenerion angustif olium Mjölkört, 2 +

Rikligast på kalhyggen.

Hpilobium montanum Berg-dunört, 2 

På skogsbilvägen och på de gamla timmeravläggen.

Epilobium palustre Kärrdunört, 2 

Betesmark, fuktigt.

Circaea alpina Dvärghäxört, 2+

Rikligt i bäckraviner.

Cornus suecica Hönsbär, 2 +

På en tuva vid "lilla myren".

Anthriscus silvestris Hundloka, 3

Riklig och spridd på ört-och örtrisdominerad mark.
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Västra stranden av Halsviken.

Pimpinella saxifraga Bockrot, 2 

Toppen av Angesberget.

Aegopodium podagraria Kirskål, 2

Vid Hal svik sbäckens utflöde i havet. Bäckkanter.

Angelica silvestris Strätta, 2

Vid Halsviksbäckens utlopp i havet. Bäckkanter, sandstrand.

Moneses uniflora Ögonpyrola, 3 +

Torrare skogsmark av ört-och örtristyp.

Pyrola minor Klotpyrola, 2 

Öppnare sluttningar i skogen.

Pyrola media cf. Klockpyrola, 2

Gläntor i barrskogen, med örtvegetation ( torrare ).

Pyrola rotundifoila Vitpyrola, 2

Gläntor och sluttningar med örtvegetation ( torrare ).

Ramischia secunda Björkpyrola, 3 

Ris-och örtrisvegetation.

Arctostaphylos uva-ursi Mjölon, 2 

Torr risvegetation i A och B.

Calluna vulgaris Ljung, 2+

Torr risvegetation i A, samt på tuvor på Halsviksmyran.

Vaccinium vitis-idaea Lingon, 3+

Spridd i ris-och örtrisvegetation, rikligast i A.

Vaccinium myrtillus Blåbär, 4+

En av områdets vanligaste växter. En av typväxtrna på risvegetation. 

Rikligast i A, B, C, G, H och I, samt på tuvor i J.

Oxycoccus quadripetalus Tranbär, 2 

Båda myrarna i området.

Oxycoccus microcarpus Dvärgtranbär, 1 

Åtminstone på "lilla myren".

Empetrum hermaphroditum Kråkbär, 2

Ingår i torrare risvegetation, samt finns på tuvor på Halsviksmyran. 

Lysimachia thyrsiflora Topplösa. 2 

Vid Halsviksbäckens utlopp i havet.

Trientalis europaea Skogsstjärna, 4

Spridd över nästan hela området i ört-och örtrisvegetation. Saknas på 

de våta markerna. En av områdets vanligaste växter.

Glaux maritima Strandkrypa, 2

Västra havsstranden av Halsviken.
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I kanterna av Hulsviksmyran och på "lilla myren",

Myosotis arven sis Akerförgätmigej, 1 

Hav s stranden.

Ajuga pyramidalis Blåsuga, 1

Några exemplar på igenvuxna slåtterängen.

Scutellaria galericulata Frossört, 2 

På inre delen av Halsvikens strand.

Prunella vulgaris Brunört, 2

I granskogen på örtdominerad mark i mindre mängd, samt rikligt på 

skogsbilvägen.

Galeopsis speciosa Hampdån, 2 

På gammalt timmeravlägg.

Galeopsis bifida Toppdån, 1 

På gammalt timmeravlägg.

Stachys silvatica Stink sy ska, 2

Fuktig, grundvattenpåverkad mark i skogen och på gamla timmeravlägg.
o

Ravin-och s^dbergsväxt efter norrlandskusten upp till Ångermanland. 

Thymus serpyllum ssp. angustifolius Backtimjan, 2 

Angesbergets topp, torr mark.

Scrophularia nodosa Flenört, 2

Havsstranden nära virkesavlägget innerst i Halsviken, samt på skogs

bilvägen.

Veronica serpyllifolia Majveronica, 1 

Fuktig betesmark.

Veronica scutellata Dyveronica, 2

Fuktig betesmark. Växer tillsammans med Epilobium palustre. 

Veronica chamaedrys Te-veronica, 2 

Torrare örtrisvegetation.

Veronica officinalis Arenpris, 2+

Torrare örtrisvegetation. Bildar mattor på skogsbilvägens kant. 

Melampyrum silvaticum Skogskovall, 3 

Delvis rikligt på ört-och örtrismark i granskog.

Euphrasia brevipila Vanlig ögontröst, 1 

Betesmark.

Rhinanthus minor Ängsskallra, 2 

Västra stranden av Halsviken.

Plantago major Groblad, 1 

Västra stranden av Halsviken.

Galiumuligino sum Sumpmåra, 2
I kanterna av de båda myrarna och vid havsstranden.
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Galium ocloratum Myskmåra, 3 +

Förekommer på ett flertal platser i området, men rikligast i E och F.

Se utbredning ska rta sid. 75 , I både gran-och alskogssluttningar på frisk 

mark, med viss grundvattenpåverkan. Oftast dominerande i örtvegetatio

nen,där arten förekommer. Växtgeografiskt sett en sydlig art, sällsynt i 

norrlan skusten.

Galium boreale Vitmåra, 2

Torr mark. Bergskanten vid Halsviken och på kalhyggen.

Linnaea borealis Linnéa, 2

Oftast på stenig mark bland Vaccinium myrtillusi granskog.

Lonicera xylosteum Skogstry, 3

Spridd över hela området i och nedanför branterna. Nära artens nordgräns. 

Viburnum opulus Skogsolvon, 2

Cirka 20 buskar i ett område vid nordöstra hörnet av Halsviksmyran.

En buske vid "lilla myren", och ett kraftigt buskage där en bäck störtar 

nerför berget vid Halsviken. Fuktig mark i lövskog.

Valeriana sambucifolia Vände rot, 2 

Våta ställen vid bäckarna.

Valeriana salina Strandvänderot, 1

Ett exemplar ( med säkerhet, flera tveksamma ), vid Halsviken.

Campanula rapuneuloides Knölklocka, 1 KN, JWM 

Tidigare ej angiven från Nordingrå ( enl. Hultén 1950 ).

Campanula latifolia Hässleklocka, 2 +

Spridd på ett flertal platser i området , men är i E dominerande. Före

kommer på grundvattenpåverkade sluttningar och vid bäckkanter i skog. 

se karta sid. 75. Blomman är vit med svagt blå anstrykning. Nära artens 

nordgräns vid kusten.

Campanula persicifolia Stor blåklocka, 2
Glest spridd i området, på torrare mark. Nordgräns i Ångermanland. 

Campanula rotundifolia Blåklocka, 2 

Torrare mark på kalhyggen och glest i skogen.

Solidago virgaurea Gull ris, 3 

Vanligfrämst i örtrisvegetation.

Antennaria dioica Kattfot, 1 

Betesmark.

Achillea millefolium Röllika, 2 

Betesmark.

Chrysanthemum vulgäre Renfana, 2

Torrare mark, rikligast i bergskanten ned mot Halsviken och bland 

blocken i albården.

Chrysanthemum leucanthemum Prästkrage, 2

Fåtal exemplar på igenväxta slåtterängen och i omgivande skog. Rikli
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Tussilago farfara Hästhov, 2

Spridd på fuktiga och våta marker. Särskilt rikt förekommer arten efter 

fuktiga stigar, bäckkanter och i dikena vid skogsbilvägon.

Cirsium palustre Kärrtistel, 1 

Våt mark norr om "lilla myren".

Cirsium heterophyllum Brudborste, 2+

Fuktig mark. Både i skogen och på kalhygge.

Hypochoeris maeulata Slåtterfibbla, 2

Torra platser. Kalhygge och bergskanten vid Halsviken.

Leontodon autumnalis Höstfibbla, 2 

Sandstranden vid Halsviken.

Crepis paludosa Kärrfibbla, 4 +

Fuktiga och våta ställen. Mycket rikligt i F, I, och L.

Lactuca muralis Skogssallat, 2

Spridd i nästan hela den steniga och branta sluttningen i väster.

Lactuca alpina Fjälltolta, 2 +

Fuktiga och våta ställen, vanligast efter Halsviksbäcken med förgreningar.

Taraxacum Vulgaria Maskros, 2

Havsstranden.

Hieracium Pilosella Gråfibbla, 1 

Angesbergets topp. Torr mark.

Hieracium Silvatica Skogsfibbla, 2 

Spridd i örtrisgranskog.

Hieracium Foliosa ( Umbellatum ) Flockfibbla, 1 

Angesbergets topp. Torr mark.

Hieracium dubium cf. 1

Vid skogsbilvägen.

Mossor ( Bryophyta )

Artnamn enligt Arnell 1956 och Nyholm 1956-1969 

Bladmossor:

Aulacomnium palustre. "Lilla myren".

Buxbaumia aphylla . Få torrt berg bland lavar.

Brachythecium spp. 3. Rikligt förekommande på fuktigare mark. Många 

arter bland annat:

Br, erythrorrhizon

Br. rivulare

Br. starkei

Br. reflexum

Bryum pseudotriquetrum.
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Campylium sommerfeltii cf. "Lilla muren".

C. stellatum . Halsviksmyran.

Calliergon stramineum. "Lilla myren".

Cinclidium stygium. "Lilla myren".

Climacium dendroides. Våt mark.

Dicranum majus. I ris-och örtrisvegetation.

D repanocladus revolvens. Båda rikkärren.

D. intermedins. Båda rikkärren.

Hedvigia ciliata. Bergskanterna,

Hylocomium splendens. I ris-och örtrisvegetation.

Mnium spp. 4+. På fuktig och våt mark, bäckkanter mm. Många arter bl. a. 

Mn, medium 

Mn, punctatum 

Mn. rugicum

Plagiothecium denticulatum.

Pleurotium schreberi. Talrikast i bergskanten i norra delen.

Polytricum juniperinum. I risvegetation.

Ptilium ciliare. Bergskanter och på trädbaser.

Pt. crista-castrensis. Talrikast i bergskanten i norra delen. I risvegeta

tion.

Rhodobryum roseum. I örtrisvegetation.

Rhytidiadelphus triquetrus. I örtris-och torrare örtvegetation.

Thuidium tamarj scinum. I örtrisvegetation.

Tetraphis pellucida. På tuva i våtare område.

V itmos sor:

Sphagnum angustifolium. "Lilla myren".

Sp, centrale. Båda rikkärren.

Sp. teres. "Lilla myren".

Sp. warnstorfii. Båda rikkärren.

Levermossor:

Blepharostoma trichophylla .

Chijoscyphus pallescens.

Plagiochila major.

Svampar ( Mycophyta )

Amanita junquillea. En mindre vanlig flugsvampart.

Se vidare nästa kapitel om vedsvampar.
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Lavar ( Lichenes )

Cotraria islandica. Torr risvegotation.

Cladonia alpestris. -

Cl. rangiferina.

Cl. silvatica.

Graphis scripta. På döda gråal stammar.

Lepraria membranacea. I klipp stup.

Lobaria pulmonaria. I mosstäcket i områdets norra del. 

Mycoblastus sanguinarius. Bland annat på alstammar.

Parmolia physodes. På bl. a. gran, tall och björk.

P. sulcata. På de flesta trädslagen, ofta rikligt på gamla sälgar. 

Peltigera aphthosa.I mosstäcket i områdets norra del. 

Stereocaulon paschale. Torr risvegetation.
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VI

VEDSVAMPAR

o

Av Ake Strid och Jan Lundqvist.

Skogen i Halsviksravinen är frodvuxen, med både barr och lövträd.

Bland de senare finns rikligt av asp, björk, gråal och sälg, ofta gamla 

träd i relativt opåverkade delar av skogen. Olika vedboende svampar spe

lar en stor roll i en dylik miljö, dels som parasiter på levande träd och 

dels som nedbrytare av vedförnan. Tabellen på nästa sida visar substra- 

ten för några av de vanligaste makroskopiska svamparna.

Bland de parasitiska svamparna, vilka angriper och dödar träden, 

märks bland annat Phellinus tremulae på asp, Fomitopsis annosa ( rot

röta ) på gran och Fomitopsis pinicola på al.

Vednedbrytare på barrträd är, bland de makroskopiska, Phellinus 

abieti s. Ph. f errugineofuscus och Ph. nigrolimitatus. Endast en kollekt 

av vardera har insamlats, men de torde spela en viktig roll som nedbry

tare av vedförna. De viktigaste mikroskopiska arterna på barrved är 

Botryobasidium-arter och Resinicium bicolor. Övriga, se artförteckningen.

Av makroskopiska arter på lövved, visade sig Fomitopsis pinicola va

ra oerhört rikt förekommande på al och Salix ( en kollekt). Den torde an

gripa alarna redan när dessa är levande och bidrager till de äldre trädens 

undergång. Den fortsätter sedan att bryta ned döda och fallna träd, och 

först på sådana utvecklas fruktkroppar. Normalt substrat för denna är 

barrved, men den har här endast insamlats på lövved. Phellinus ignarius 

förekommer vanligt på al och asp, samt Fornes fomentarius på al, björk 

och sälg. Av mikroskopiska arter är bland annat Botryobasidium botryosum 

och särskilt B. subcoronatum ( 13 kollekter från al ) av större betydelse. 

Dessa båda arter bidrar verksamt till nedbrytningen av fallna alstammar.

Nedanstående artförteckning är baserad på insamlat material från 

två exkursioner, den 25/5 1969, varvid ett 20-tal större arter insamlats, 

och den 6/9 1969, då ett 90-tal kollekter samlades. Distan upptar 51 ar

ter, vartill kommer nio hittils obestämda kollekter.

Artantalet, som med lätthet skulle kunna utökas betydligt, tyder på 

att området är värdefullt ur svampforskningssynpunkt.



De större ved svamparterna och de trädslag dessa angripit.

T rädslag: Gran

Picea
abies

A sp

Populus
tremula

Björk

Betula
sp.

Gråal

Alnus
incana

Sälg

Salix caprea

Lev. fuller lov. dod död fuller dod fullen lev. död fuller

Columnocystis abietina X

Fomitopsis annosa X

Hirschiophorus abietinus X

Hymenochaete fuliginosa X

Phellinus abietis X

Ph. fer rugineofuseus X

Ph. ni gr olimj tatus X

Fomitopsis pinicola X X X

Inonotus vulpinus X

Benzites betulina X

Phellinus tremulae X

Cerrena unicolor X

Chondrostereum purpureum X

Coriolus zonatus X

Fornes fomentarius X (X) X

Piptoporus betulinus X

Coriolus hirsutus X

Cudonia cf. confusa X

Haematostereum rugosum X X

Hymenochaete cinnamomea X
Phellinus ignarius X

Ph. subresupinatus X
Stereum subtomentosum X
Datronia mollis X
Phellinus conchatus X X
Ph. nigricans X

X: anger att svampen insamlats från trädslaget i kolumnen.

1 rädet kan vara levande, dött eller fallet. (X) : på Alnus glutinosa.



A rtförteckning:

Siffran inom parentes ( ) anger antalet insamlade kollekter.

T remellaceae.

Bourdotia caesiocinerea ( v Höhn. & Litsch.) Bres. Fallen sälg (1). 

Sebacina calcea ( Pers. ) Bres. Hängande granstam (2). 

Tremellodon gelatinosus ( Scop. ) Pers. Alstubbe (1), fuktig mark.

Dacrymycetaceae

Calosera viscosa ( Pers. ) Fr. Ved (1).

Corticiaceae

Athelia septentrionalis John Erikss. Fallen gran (1).

Botryobasidium botryosum ( Bros. ) John Erikss. Mycket vanlig både på 

löv-och barrved. Fallen gråal (1) och fallen gran (7).

B. subcoronatum ( v Höhn. b Litsch. ) Donk. Liksom föregående mycket 

vanlig på gråal i fuktiga ställen. Fallen gråal (12), fallen björk (1) och 

fallen gran (2).

Chondrostereum purpureum ( Pers. ex Fr. ) Pouz. Fallen björk (1).

Columnocystis abietina ( Pers. ex Fr. ) Pouz. / = Stereum abietinum 

( Pers. ex Fr. ) Fr. /. Fallen gran (1).

Cristella farinacea ( Pers. ex Fr. ) Donk. Fallen gråal (1) och fallen gran

C. sulphurea ( Pers. ex Fr. ) Donk. Fallen gran (2).

Gloeocystidiellum ochraceum ( Fr. ) Donk. Alstubbe (1).

Haematostereum rugosum ( A. b S. ex Fr. ) Pouz. Vanlig på gråal, såväl 

fallna, som döda stående (2).

Hypoderma pallidum ( Bres. ) Donk. Fallen gran (1).

H. tenue ( Pat.) Donk. Vanlig på gråal och gran (2+2).

Hyphodontia abieticola ( B. & G. ) John Erikss. Fallen gran (1).

H. alutacea (Fr.) John Erikss. Såväl var. alutacea / fallen gran (2)/, 

som var. mamillaecrinis John Erikss. et Hjortst. ( Eriksson & Hjortstam 

1969 ) / fallen gran (1)/ har insamlats.

H, alutaria ( Burt ) John Erikss. Fallen gran (1).

H. breviseta ( Karst. ) John Erikss. Fallen gran (2).

H. pallidula ( Bres.) John Erikss. Fallen gran (1).

Peniophora velutina ( DC. ex Pers. ) Cke. Fallen rönn (1).

Resinicium bicolor ( Fr. ) Parm. Fallen gran (5)

Stereum subtomentosum Pouz. Fallen gråal (1).

Tubulicrini s calothrix ( Pat.) Donk. Fallen gran (1).

T. glebulosus ( Bres.) Donk. Fallen gran (1).



Cyphellaceae.

Woldmaria crocea ( Karst. ) Br. -Ckp. På skaft av döda Matteuccia stru- 

thiopteris blad.

Hymenochaetaceae.

Hymenochaete cinnamomea ( Pers.) Bres. Fallen gråal (1).

H, fuliginosa ( Pers.) Lev. Fallen gran (1).

Inonotus vulpinus ( Fr.) Karst. Kraftig rötare på asp. (1).

Phellinus abietis ( Karst.) Pilat Fallen gran (1).

Ph. conchatus ( Pers. ex Fr. ) Quél. Sälg (2).

Ph. ferrugineofuscus ( Karst.) B. b G. Fallen gran (1).

Ph. ignarius ( L. ex Fr. ) Quél. Gråal (1) och asp (2).

Ph. nigricans (Fr.) Pat. Sälg (1).

Ph. nigricans ( Fr.) Pat. ssp. subresupinatus ( Lundell ) Jahn ( I tabellen 

benämnd Ph. subre.supinatus ) Död gråal (2).

Ph. nigrolimitatus ( Romell ) B. b G. Fallen gran (1).

Ph. tremulae ( Bond.) Bond. & Boriss. Levande asp (2).

Polyporaceae.

Cerrena unicolor ( Bull, ex Fr.) Murr. Död björk (1).

Coriolus hirsutus ( Wulf. ex Fr. ) Quél. Gråal (1).

C. zonatus ( Nees ex Fr. ) Quél. Fallon björk (1).

Datronia mollis ( Sommerf. ) Donk. Sälg (1).

Fornes fomentarius (L.exFr.) Gill. Död björk (1), död gråal (1) och 

fallen sälg (1).

Fomitopsis annosa (Fr.) Kar st. Fallon gran (1).

F, pinicola ( Fr.) Karst. Mycket vanlig på döda alar längs bäckarna. 

Gråal (3) och sälg (1).

Hirschioporus abietinus ( Dicks, ex Fr. ) Donk. Fallen gran (2).

Lenzites betulina ( L. ex Fr. ) Fr. Fallen asp (1).

Polyporus ciliatus Fr. Fallen gråal (1).

Tyromyces caesius ( Fr.) Murr. Fallen al (1).

Angående den växtgeografiska fördelningen, finns både nordliga och 

sydliga arter företrädda, främst beroende på att det inom området finns 

representerat både gran och längs bäckar gråal. Det senare trädslaget 

hyser en del svampar, som har en övervägande sydlig utbredning i Skan

dinavien, men som följer bottenhavskusten längre mot norr än vad fallet 

är inuti landet. Dylika sydliga arter är Haematostereum rugosum och 

Stereum subtomontosum. Datronia mollis har i Sverige en huvudsaklig 

sydlig utbredning ( Ryvarden 1968 ) och är inom undersökningsområdet



samlad på cn av sina nordligaste, svenska förekomster.

De nordliga arterna, som har sin huvudsakliga utbredning i de nordliga 

barrskogsområdena, är representerade med exempelvis Columnocystis 

abietina och Phellinus ferrugineofuscus ( Eriksson & Strid 1969, sid. 150 ).
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FAUNAN

Halsviksravinen hyser ett rikt djurliv. Speciellt fågellivet är både art- 

och individrikt. Med. kand. Jan W. Mascher har har här också observerat 

så ovanliga arter som liten flugsnappare och gärdsmyg.

Av däggdjuren kan nämnas älg ( Alces alces ), rådjur ( Capreolus ca- 

preolus ), räv ( Vulpes vulpes ), skogshare ( Lepus timidus ), smågnagare 

och fladdermöss ( Chiroptera ).

Algen spelar en viss roll i området, genom betning av bland annat fjäll - 

toltans blomställningar ( Lactuca alpina ), gnag i rönnbarken och uppsparka

de vitmosstuvor på myrarna. Rådjuren och gnagarna bidrar också till att er

sätta kreaturens tidigare betesgång.

De på omstående sida uppräknade fågelarterna visar att området på 

ett märkligt sätt förenar både barr-och lövskogsberoende arter. Exempel 

på de förstnämnda är bland annat tjäder, järpe, ringduva, rödhake, gran- 

sangare, järn sparv, grönsiska och korsnäbbar. Fåglar som kräver lövskog 

eller lundartad vegetation är trastarna och de övriga sångarna. Eftersom 

dessa är mycket talrika, blir fågelsången intensiv. Ormvråk och sparvuggla 

häckade i anslutning till området. Skogssnäppan uppehöll sig vid Halsviksmy- 

ran, och vid stranden fanns dagligen drillsnäppor och sädesärlor.

Fåglarna spelar en viss roll som regulatorer av vegationen, eftersom 

de griper in på så mänga olika sätt. De insektsätande fåglarna hindrar popu- 

lationerna av insekterna och deras larver att bli så stora att den naturliga 

vegetationen ■ skadas. Det är också tydligt att insektslivet är rikligt i den 

frodiga vegetationen, eftersom området kan hysa en så tät population av in- 

sektsätare. På likartat sätt verkar hackspettarna, men de skadaräven träden. 

Främst trastarna bidrar till spridningen av frön från växt€>r med saftiga bär. 

Konsumenter och spridare av barrträdsfrön är större hackspetten och kors

näbbarna. Smågnagarnas antal regleras delvis av rovfåglarna och räven.

Padda ( Bufo bufo ) och vanlig groda ( Rana temporaria ) finns på de vå

ta områdena.

Insektslivet var rikt , men föga undersökt. Märkbart riklig var dock 

stickmyggan ( Culex pipens ), fjädermyggor ( Chironomidae ) och trollslän- 

dor ( Odonata ). Knott ( Simulidae ) saknades helt. Bland fjärilarna noterades 

pärlemo-och gräsfjärilar, samt guldvingar. Några skalbaggstyper i området 

var jordlöpare ( Carabidae ) och dödgrävare ( Necrophorus sp. ).
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Av övriga ryggradslösa djur har daggmaskarna i jorden dem största 

effekten på vegetationen , genom att de berikar mulljorden med förnamate- 

rial och mineralkorn, samtidigt som de luckrar upp mullen. De finns i rik

lig mängd av bland annat släktet Allolobophora. Vissa små landsnäckor ob

serverades i de sår som älgarna rivit i barken på rönnarna.

Det är ovisst hur naturen själv kommer att forma områdets vegetation 

i framtiden, och vilken roll de vilda djuren har i detta sammanhang. Kanske 

kan däggdjurens betning hindra en igenväxning av "lilla myren", men dylika 

frågor är svåra att ge kategoriska svar.

Utan tvivel är dock att Hal svik sravinen hyser ett sjudande fågelliv, enl. 

Jan W. Mascher troligen Nordingrås art-och individrikaste, vilket på allt 

sätt måste skyddas. KalavverknLngar och andra grövre ingrepp kommer att 

helt förändra vegetatonen, och därav följer att djurlivet kommer att utarmas 

på ett katastrofalt sätt, något som knappast kan vara önskvärt.

Fåglar observerade i Halsviksravinen under inventeringsperioden. 

Kompletterat med uppgifter av Jan W. Mascher ( J WM ) från 196 7.

Ormvråk
Duvhök
Tjäder
Järpe
Fnkelbeckasin ( JWM )
M orkulla
Skogssnäppa ( vid Halsviksmyren )
Drillsnäppa ( vid Halsviken )
Ringduva
Sparvuggla
Spillkråka
Korp
Kråka
Nötskrika
T alg oxe
Blåmes ( JWM )
Svartmes 
T alltita 
Björktrast 
Taltrast 
Röd vinget ra st 
Koltra st
Gärdsmyg ( JWM )

Röd stjärt
Rödhake
Gul sångare
Svarthötta
1' rädgårds sångare
Artsångare
Bövsångare
Gransångare
Kungsf ågel
Grå flugsnappare
Svcirt-vit flugsnappare
Biten flug snappa rf' ( JWM )
Jä rn sparv
Trädpiplärka
Sädesärla ( vid Halsviken )
Grönf i nk
Grön si ska
D omherre
Korsnäbb
Bofink
Bergfink
Gulsparv
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VIII

SAMMANFATTNING OCH MOTIV FÖR NATURSKYDD

Sarnmanfattninp.

Halsviksravinen är ett mycket unikt stycke ångermanländsk natur, på 

sitt sätt kanske det märkligaste och rikaste.

Den yttersta orsaken till vegetationens rika karaktär är en näringsrik 

grönstensberggrund, som vittrat sönder i kalkhaltiga vittringsprodukter 

och mestadels avlagrats som sand. Som följd av detta och mycket gynsam- 

ma grundvattenförhållanden,har en ovanligt god mulljord bildats. Den ut

gör basen för en, för ångermanländska förhållanden, ovanligt frodig och 

artrik vegetation.

Topografin är mycket starkt bruten, med branta bergsstup och ter

rasserade sluttningar, här och var med nedskurna bäckraviner. Den dras

tiskt oregelbundna och mångformiga topografin reglerar yt-och grundvat

tenförhållandena. En yttersta konsekvens av detta är att upphöjda kullar 

och berg blir torra och magra, medan lägre liggande områden blir bätt

re bevattnade och får god mulljord. De allra våtaste delarna av ravinen 

finns utmed bäckarna och på planare översilningsmark i dalens botten.

Två kärr ligger på två svagt sluttande avsatser med kraftig yt-och grund

vattenpåverkan.

Vegetationen på torrare och magrare mark karaktäriseras av tall och 

gran i trädskiktet, medan marktypen i övrigt domineras av ris, främst 

blåbär ( Vaccinium myrtillus ), lingon ( V. vitis-idaea ), ljung ( Calluna 

vulgaris ) och kråkbär ( Empetrum hermafroditum ). samt mossor och 

lavar. Kartan på nästa sida, där en grovt schematiserad kartering av 

vegetationen visas, anger läget och utbredningen av nämnda typ:"Domi- 

norande ris, få örter".

Längre ned, i sluttningarna och på lägre liggande platåer, där grund

vattnet ligger närmare markytan, tappar risen sin domineranse ställning. 

Många olika örter, gräs och ormbunkar karaktäriserar vegetationen till

sammans med blåbärsris, vilket har kallats "Orter och ris, ingetdera do

minerar" på vegetationskartan, nästa sida. Några särskilt vanliga örter 

är blasippa ( Anemone hepatica ), ekorrbär ( Maianthemum bifolium ), 

gullris ( Solidago virgaurea ), harsyra ( Oxalis acetosella ). midsommar

blomster ( Geranium silvaticum ), ormbär ( Paris quadrifolia ), skogs

stjärna ( Trientalis europaea ), skogsvicker ( Vicia silvatica ), skogsviol 

( Viola riviniana ), skogskovall ( Melampyrum silvaticum ) stenbär ( Ru-
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HALSVIKSRA VINEN

Skala 1 : 5 000

0 100 200 m.i_____ 1,1

Teckenförklaringar:
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Skogsbilväg

___ ■ Åker, lada
/W\ Bergsstup
•~=zr Bäck
•••••• Myr
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Karta över olika vogotationstyper
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C
Teckenförklaringar:

Dominerande ris, få örter 
Orter och ris, ingendera dominerar 
Ortvegetation, torrare mark 
Örtvegetation, fuktig - våt mark
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bus saxatilis ), smultron ( Fragaria vostro ), vitsippa ( Anemone nemorosa ) 

och vårärt ( Lathyrus vernus ). Bland gräsen märks särskilt bergsslok 

( Melina nutans ), hässlebrodd ( Milium effusum ) , krus-och tuvtåtel ( De - 

schampsia caespitosa, D. flexuosa ), vispstarr ( Carex digitata ) och vår- 

fryle ( Luzula pilosa ). Rikligast av ormbunkarna är ekbräken ( Dryopteris- 

linnaeana ). Tabellen på nästa sida visar en sammanställning av de vanli

gaste arternas förekomstfrekvens och karaktäristiska täckningsgrad för 

provrutorna inom de snarlika provytorna 4, 5 och 9.

Trädskiktet domineras av kraftig gran, med spridd inblandning av asp 

( Populus tremula ), björk ( Betula ) och rönn ( Sorbus aucuparia ).

Sluttningarna har mycket varierande vegetation, beroende på mycket 

variabla topografiska förhållanden. Där ett rörligt grundvatten ( undersil- 

ning ) förekommer, saknas i stort sett ris, medan örter och ormbunkar 

tillsammans med en del olika gräs dominerar vegetationen. På kartan, fö

regående sida, har vegetationstypen kallats " Örtvegetation på torrare mark". 

Typiska arter ( se provytorna 6, 3, 7, 1,2 på nästa sida ) är bland andra 

blåsippa, ekorrbär, hallon,( Rubus idaeus ). harsyra, hundloka ( Anthriscus 

silvestris ), hässlebrodd, lundgröe ( Poa nemoralis ). midsommarblomster, 

ormbär, smultron, skogsviol, skuggviol ( Viola selkirkii ), trolldruva 

( Actaea spicata ) och ormbunkarna; ekbräken, hultbräken ( Dryopteris phe- 

gopteris ), Dryopteris assimilis och träjon ( D. filix-mas ).

Två vanliga arter på begränsade ytor i området är tandrot ( Dentaria 

bulbifera ) och myskmåra ( Galium odoratum ). Dessa är sydliga arter, som 

är sällsynta i Norrland. Båda arterna är trots detta mycket talrika i Hals- 

viksravinen och oftast dominerande inom de ytor de förekommer. Myskmå- 

ran föredrar något torrare mark än tandroten, som oftast växer på fuktig 

mark,eller bland stenar och block som i provyta 6.

Detta leder in på den något fuktigare marktypens växtlighet. Grundstom

men i vegetationen är densamma som för den torrare, men bland dessa 

växer dessutom brännässla ( Urtica dioica ), fjälltolta ( Lactuca alpina ), 

humleblomster ( Geum rivale ). hässleklocka ( Campanula latifolia ). lund- 

stjärnblomma ( Stellaria nemorum ), stinksyska(Stachys silvatica ). under

viol ( Viola mirabilis ) och älgört ( Filipendula ulmaria ), Tillsammans 

med ormbunkar och fräkenväxter i större mängd bildar de uppräknade ör

terna ofta en frodig högörtvegetation. Förekommande fräkenväxter är 

skogs-och ängsfräken ( Equisetum silvaticum och E. pratense ). medan 

träjon i regel ersätts av majbräken ( Athyrium filix-femina ) av de tidigare 

uppräknade ormbunksarterna.

Träden på den grundvattenpåverkade marken karaktäriseras av omväx

lande gran och gråal, delvis i rena bestånd, med starkt inslag av björk, 

hägg och rönn. I sluttningen i väster förekommer vildväxande lönn ( Acer



Sammanställning av frekvens och karaktäristisk täckningsgrad for arterna i provytorna (> 25 )

Provyta (1x1 m.) nr: 19 6 3+7 1+2 10+1 1 10+11 8
Antal 1x1 m. rutor: 23 7 15 13 6 2 8

Fd. släi-
Trädplantor: Tuva våtare terang.

Acer platanoides 54. 2
Alnus incana 27. 2
Populus tremula 38. 1
Sorbus aucuparia 48. 1 57. 1 33. 1 50. 1

Ris:
Vaccinium myrtillus 65. 3 29. 1 83. 2
V. vitis-idaea 43. 1 100. 1

Ur ter:
Actaea spicata <3. 2 33- 3 62. 3
Anemone hepatioa 87. 2 100. 2 100. 3 92. 2 66. 1 67. 1 38. 1
A. nemorosa 100. 2 57. 1 93. 1 77. 2 33. 1 50. 2
Anthriscus silve3tris 33. 1 62. 2
Caltha palustris 56. 1
Ciroaea alpina 31. 2
Convallaria majalis 39. 2
Crepis paludosa 33. 3 83. 2 100. 4 38. 1
Dactylorchis fuchsii 44. 1
Dentaria bulbifera 100. 2
Filipendula ulmaria 70. 2 46. 1 66, 1 89. J 50. 3
Fragaria vesca 61. 1 43. 1 27. 1 92. 2
Galium odoratum 86. 4 100. 4
Geranium silvaticum 52. 1 70. 1 40. 1 46. 1 33. 1 75. 2
Geum rivale 31. 1 33.1 78. 3
Hieracium Silvatica 66. 1
Lactuca muralis 43. 1 27. 1
Maianthemua bifolium 91. 2 100. 2 100. 2 IOO. 2 100. 2 63. 1
Melampyruo silvaticum 61. 6 57. 1
Moneses uniflora 33. 1
Oxalis acetosella 100.3 86. 2 100. 2 100. 2 100. 3 100. 3 100. 2
Paris quadrifolia 70.1 57. 2 53. 1 46. 1 33. 1 67. 1
R.imischia secunda 29. 1
Ranunculus repens 44. 2
Rubus idaeus 57. 2 53. 2 31. 1
Rubus snxntilis 74.3 31. 3 100. 3 56. 2
Solidago virgaureu 78. 2 50. 1
Gtachys silvatica 38. 1
Stellariu nemorum 07. 2 50. 1 5 88. 4
Trientalis europaea 65. 1 100. 1 53. 1 92. 1 50. 1
Veronica ohamaedrys 34. 1
V. officinalis 30. 1
Viola riviniana 07. 2 100. 2 80. 1 100. 2
V. selkirkii 40. 2 38. 1
V. epipsila 63. 3

Carex digitata 83. 1 70. 1 33.11
C. palescens 26. 1 66. 1
Deschampsia oaespitosi 43. 1 33. 1 50. 1
B. flexuosa 65. 1
Luzula pilosa 96. 1 29. 1 83. 1
Kelica nutans 65. 1 43. 1 33. 1
Milium effusum 78. 1 57. 1 53. 1 46. 1 33. 1 38. 1
Poa nemoralis 48. 1 29. 1 69. 1

Kärlkryptogamer:
Athyrium filix-femina 70. 4 83. 3
Dryopteris assimilis 43. 3 73. 2 54. 3 50. 3
D. linnaeana 52. 2 <j6* 3 73. 4 46. 3 100. 2
B. phegopteris 29. 2 47. 2 37. 3
Equisetum pratense 27. 1 1C0. 2 78 2 100. 3
E. silvaticum 53. 2 33. 1 44 2

förklaringar:

Ex. y100. 
frekvens i <p

karaktäristisk
täckningsgrad

Arter under 25 % 
frekvens ej med
tagna i tabellen.



platanoides ) med ett stort fertilt trad och många småplantor. I Halsviks- 

ravinen växande buskar är måbär ( Ribes alpinum ), skogsolvon ( Vibur

num opulus ), skogstry ( Lonicera xylosteum ) och tibast ( Daphne mezere- 

um ). De är rikligt förekommande i stenigare grundvattenpåverkade slutt

ningar, dock är skogsolvon även bunden till myrkanter.

Vid bäckarna och på planare våt mark öster om Halsviksbäcken är ve- 

getationstypen karaktäriserad av fuktighetsälskande arter. Några sådana 

är Dactylorchis fuchsii, grenrör ( Calamagrostis canescens ), hästhov 

( Tussilago farfara ), kabbleka ( Caltha palustris ) , kärrfibbla ( Crepis 

paludosa ), kärr-och mossviol ( Viola palustris och V. epipsila ). I denna 

vegetationstyp kan lundstjärnblomma eller älgört vara helt dominerande.

Mosaikartat i de våta områdena finns en stor mängd upphöjda tuvor.

De höjer sig över den våta marken runt trädbaser och gamla stubbar. På 

dessa tuvor växer örter och ris med ovan beskriven artsammansättning.

Från tuvans topp till den våta marken nedanför ryms många arter med 

olika fuktighets - och näringskruv, vilket gör vegetationsbilden mycket kom

plex. Skillnaden mellan tuvans topp och omgivande våtare mark kan stude

ras i tabellen på föregående sida för provytorna 10 och 11. På vegetations

kartan har har den fuktiga och våta markens vegetationstyper sammanförts 

med en beteckning, beroende pä mosaiken med tuvor och de gradvisa och 

otydliga övergångarna mellan fuktig och våt mark.

På den våta marken växer gran, glasbjörk ( Betula pubescens ) och 

glibbal ( Alnus glutinosa ), samt en del viden ( Salix ) sparsamt. En förkla- 

ring till att granen kan trivas på den våta marken är att översilning av sy

rerikt vatten förekommer.

Utmed Halsviksbäcken finns den ståtliga strutbräken ( Mattueccia stru- 

thiopteri s ), och nära havet vid bäcken växer ki r skål^A egopodium podagra- 

r‘a ). springkorn ( Impatiens noli-tangere ), topplösa ( Lysimachia thyrsi- 

flora ) och vänderot ( Valeriana sambucifolia ).

Kärren ( soligen typ ) avgränsas mot den omgivande skogen av en lägre 

lävskogsbård. Den domineras av snårig brakved ( Rhamnus frangula ). glas

björk ( Betula pubescens ), klibbal ( Alnus glutinosa ) och viden ( Salix spp. ). 

Nagra typiska fältskiktsarter i anslutning till kärrets kanter är knaggelstarr 
( Carex flava ), sjöfräken ( Equisetum fluviatile ), sumpmåra ( Galium uli - 

ginosum ) och dominerande vattenklöver ( Menyanthes trifoliata ).

Själva det öppna kärret är omväxlande uppbyggt av vitmosstuvor av 

rikkärrtyp ( Sphagnum centrale, S. teres, S, warnstorfii m. fl.) omväxlan

de med andra rikkär rmos sor, exempelvis Aulacomium palustre. Campy- 

lium stellatum, Cinclidium stygium och Dropanocladus intermedius. På 

vitmosstuvorna växer rikligt med pors ( Myrica gale ) och en del låga glas

björkar. Mellan tuvorna domineras fältskiktet av olika örter och gräs.

Rikligt förekommande orter är blodrot ( Potentilla erecta ), blåtåtel ( Moli-



nia coerulea ), dy starr ( Carex limosa ). dvärglummer ( Selaginella sela- 

ginoides ), gräsull ( Eriophorum latifolium ), nålstarr ( Carex dioica ). 

slåtterblomma ( Parnassia palustris ). sileshår ( Drosera anglica. D. ro- 

tundif olia ), tråd starr ( Carex lasiocarpa ), tuvsäv ( Scirpus caespitosus ) 

och ullsäv ( S. hudsonianus ).

Många av de uppräknade arterna har krav på riklig näringstillgång, och 

visar därmed att kärren utgör en rik miljö, på samma sätt som tidigare 

beskrivna vegetationstyper i skogen indikerar rik mark.

Havs stranden är smal och brant, med en tunn albård av både grå-och 

klibbal. Både sand-, block-och klippstrand finns omväxlande, vilket tillsam

mans med några kallkällor i strandkanten, medför en artrik strandvegeta

tion. Endast ett fåtal strandväxter skall nämnas här. Se i övrigt artlistan 

och kapitlet om vegetationen under avsnitt N. Några sandstrandsväxter är 

bergsyra ( Rumex acetosella ), gårdskräppa ( R. longif olius ). krypnarv 

( Sagina procumbens ), strandglim ( Silene maritima ). strandgyllen ( Bar- 

barea stricta ), st.randkrypa( Glaux maritima ). strandärt ( Lathyrus mari- 

timus ), sumpfräne ( Rorippa islandica ) och sumpnarv ( Stellaria crassi- 

folia var, paludosa ). Gräsen dominerar den blockrika delen av stranden. 

Artexempel är hundäxing ( Roegneria canina ). krypven ( Agrostis stoloni- 

fera ), madrör ( Calamagrostis neglecta ), rödsvingel ( Festuca rubra ), 

rörflen ( Phalaris arundinacea ), storven ( Agrostis gigantea ) och strand

råg ( Elymus arenarius ).

Sandstranden längst in i Halsviken omskapas ständigt av vågorna och 

det rinnande vattnet från Halsviksbäcken. Detta påminner om att alla delar 

av dalgången, någon gång under landhöjningens tidigare skeden, varit havs

strand. Vagornas verksamhet syns fortfarande, som blockrika sluttningar 

och avlagringar av sand och finare material nere i dalen.

De allra flesta sällsynta växterna i Halsviksravinen är koncentrerade 

till den västra sidan av dalgången, i och under de branta sluttningarna. 

Kartan pa nästa sida visar var de allra märkligaste växer.

Myskmåran ( Galium odoratum ) finns spridd på ett flertal ställen, 

men växer rikligast strax norr om Halsviksmyran och sydväst om "lilla 

myren", där den fläckvis totalt dominerar fältskiktet. Tandroten ( Denta- 

ria bulbifera ) förekommer rikligt norr om Halsviksmuran, inom samma 

område som myskmåran. Tandroten har en märklig utbredning i Sverige. 

Enligt Hultén 1950, förekommer den i Norrland endast på en lokal i Medel

pad och i Nordingra. Hässleklocka ( Campanula latifolia ) växer mycket 

rikligt tillsammans med strutbräken ( Matteuccia struthiopteris ) och 

myskmåran i en frodig sluttning sydväst om "lilla myren". Hässleklockan 

finns spridd på fuktig mark i högörtvegetation även på andra ställen i den 

västra sluttningen och vid Halsviksbäcken. Knölklocka ( Campanula rapun-
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culoides ), nejlikrot ( Geum urbanum ), skogs sallat ( Lactuca muralis ), 

smånunneört ( Corydalis fabacea ), underviol ( Viola mirabilis ), skugg- 

viol ( V. selkirkii ), vårärt ( Lathy rus vermis ) och vårlök ( Gagea lutca ) 

är andra växtgeografiskt märkliga arter , koncentrerade till de grundvat- 

tenpåverkade sluttningarna, främst förekommande på den västra sidan.

Bland orchide'erna återfinner man de sällsyntaste i västra sluttningen. 

Skogsfru ( Epipogium aphyllum ) har blommat på tre kända lokaler tidigare 

år ( enl. Knuth Nyländer ) i anslutning till fuktigare mark. Läge, se karta 

på föregående sida. Som mest blommade 13 exemplar ( 1965 )på en lokal. 

Nästrot ( Neottia nidus-avis ) fanns med en blomstängel och två gamla frö- 

kapslarl969, nära"lilla myren" . Detta är den andra kända lokalen för arten
o

i Ångermanland. Tvåblad ( Listera ovata ) har också återfunnits nära "lilla 
myren", i två exemplar. Endast fyra lokaler med tvåblad är kända i Ånger

manland, varav två i Nordingrå. Dactylorchis fuchsii förekommer spridd 

på de flesta våta områdena i skogen. Ängsnycklar ( Dactylorchis incarnata ) 

blommade rikligt på de båda myrarna. Sammanlagt har 12 orchidéarter 

påträffats i Halsviksravinen. Ekologiskt indikerar de rika miljöer, genom 

att de flesta kräver en kalkhaltig eller i övrigt näringsrik mark.

Motiv för naturskydd.

Halsviksravinens växtlighet får sin prägel av att både norrländska och 

betydligt sydligare vegetationstyper möts inom samma område. Den fatti

gare norrländska typen återfinns på högre, torrare partier, medan de syd

liga växterna växer i de branta grundvättenpåverkade sluttningarna och i 

dalens botten, där den goda mulljorden utgör förutsättningen för dessas 

existens. I ravinen finns de flesta av de arter, som kan återfinnas vid
o

Ångermanlands sydväxtberg och raviner. Dessutom tandrot och myskmåra, 

vilka är mycket sällsynta utefter norrlandskusten, men här förekommer i. 

massförekomst. 12 av de 14 i Nordingrå växande orchidéarterna har påträf

fats. Rikkärren hyser också en rik flora, där mossorna utgör den säkra 

indikatorn på kärrens rika miljö.

Av de ädla lövträden förekommer endast lönn, men träden visar i stäl

let en itressant fördelning mellan löv-och granskog, främst orsakad av 

de skilda trädarternas olika krav på fuktighet.

Pa de snabbväxande och delvis överåldriga träden har vedsvampar 
( Aphyllophorales )fått tillfälle att utveckla sina fruktkroppar på ett sätt, 

som saknar motsvarighet vid övriga norrlandskusten. Några sällsynta ved

svampar är bl. a. Datronia mollis, Inonotus vulpinus och Fomitopsis anno- 

sa. Halsviksravinen utgör ett mycket värdefullt komplement till domänre

servaten i inlandet, ur svampforskningssynpunkt.
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Märkligt, men betecknande för området , är att vegetationen så väl har 

hämtat sig från tidigare kulturpåverkan, främst från förmodat kraftigt bete 

från kor och får under fäbodtiden och senare.

Många av lundväxterna i de sydligt präglade vegetationstyperna är för 

sin existens beroende av jämn fuktighet och skugga. Kalhuggning och dik

ning av området skulle få ödesdigra följder, inte bara för dessa växter, 

utan även för svamparna, mosstäcket och det rika djurlivet ( speciellt få

gellivet ). Det kan särskilt påpekas,att mossfloran visat sig vara artrik 

och att flera sällsynta arter påträffats, trots en en högst summarisk under

sökning av dessa. Mossorna i bergskanterna är vidare mycket känsliga för 

bl. a. kalavverkningar i närheten.

Sammanfattningsvis kan följande motiv för ett framtida bevarande av 

Halsviksravinen som naturreservat anföras:

1. Genom en ovanligt lyckosam samverkan av geologiska, hydrologis- 

ka och edafiska ( jord-) faktorer, har flera i högsta grad sydligt präglade
o

vegetationstyper utbildats, vilka torde sakna motsvarigheter i Ångerman

lands kustland.

2. En stor mängd sydliga arter har i området utvecklat massförekom-

ster

3. Många sällsynta arter av både kärlväxter, mossor och svampar.

4. Ett rikt djurliv. Särskilt fågellivet är både art-och individrikt, vil

ket i sig skulle motivera naturskydd.

5. Det planerade reservatet utgör ett värdefullt komplement till domän

reservaten i inlandet, för bl. a. studier av skogen och dess skadesvampar.

6. Halsviksravinen måste, genom vegetationens artrika och sydliga 

prägel och rimliga avstånd från Umeå universitet, betecknas som ett först

klassigt forsknings-och undervisningsområde.

7. Referensomrade för framtida ekologiska studier av orörda miljöer.
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[X

FÖRSLAG TILL GRÄNSER, SKYDDSBESTÄMMELSER OCH 

SKÖTSEL AV ETT FRAMTIDA NATURRESERVAT

Förslag till gränser för naturreservatet.

Gränsförslaget finns angivet på samtliga kartor i uppsatsen. På kar

tan sid. 75 har gränsförslaget ställts i relation till tidigare gränsförslag 

och växtplatserna för de sällsyntaste arterna i området. Kartan på sidan 

70 sammanfattar schematiskt vegetationstyperna och gränsförslagets 

sträckning i förhallande till dessa. Pä omstaende sida åskådliggörs ägo- 

gränserna och naturreservatets gräns. Samtliga kartor är uppförstorade 

till skala 1: 5 000 fran Ekonomiska kartan över sverige.

Följande motiv har beaktats vid gränsdragningen:

1. Eftersom vattenförhållandena spelar sä stor roll för vegetationen, 

bör om möjligt gränsen dras pa vattendelare eller planare mark. 

Man undviker därmed följdverkningar i området, om dikningar 

eller andra ingrepp företas strax utanför.

Z. Vid bergskanten i väster finns den rikaste floran. Många av arter

na där, kanske främst mossorna i bergskanterna,är mycket käns

liga för störningar i omgivande miljö ( ex. ändrat mikroklimat ). 

Detta motiverar en skyddszon av skog ovanför bergsbranterna, 

som ej får avverkas.

3. Områdets enhetlighet i dalgangen mellan bergen bör om möjligt 

ej kunna paverkas genom ytterligare kalavverkningar, upptagande 

av grustag eller genom vägbyggen. Dylika ingrepp förändrar även 

det estetiska värde, som området besitter.

4. I terrängen naturliga gränser. Naturliga gränser är lättare att res

pektera och utmärka.

5. Lantmäteritekniskt godtagbara gränser.
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Korta kommontaror till gränserna.

Betydelsefull för områdets karaktär ar alharden vid Halsviken. Grän

sen i norr sträcker sig rakt mot väster från alhärdens slut, cirka 80 m. 

norr om de båda skogsfrulokalerna, till ett tydligt rose ovanför bergsbran

ten.

I väster är skogsbilvägen den naturligaste gränslinjen. Det tidigareT ■
gränsförslaget går alldeles intill områdets känsligaste delar vid branten. 

Det tyngst vägande skälet för en ändring av den tidigare föreslagna grän

sen är att en buffertzon krävs mot eventuella framtida kalavverkningar 

ovanför branten. De två mindre kalhyggen som upptagits ligger vid skogs

bilvägen och torde få ringa inverkan på omgivande växtlighet.

I söder följer gränsen vattendelaren,mellan två goda fixpunkter, och 

vidare upp i Angesbergets sluttning. Tidigare gränsförslag följde den på 

kartan felaktigt ifyllda skogsbilvägen.

Den östra gränsen har flyttats från Angesbergets fot till övre delen av 

sluttningen, vilket har ansetts motiverat bland annat med tanke på vatten

förhållandena, områdets enhetlighet och naturligare gräns. Halva slutt

ningen har visserligen kalhuggits, men naturskyddet syftar enligt utreda

rens mening framåt i tiden, och hygget beväxes succesivt med skog. Den 

fortsatta gränsen ned mot Halsviken följer tidigare' gränsförslag, nämli

gen konten av åkern och utmed Hal sviksbäcken till havet.

Områdets gränser bör utmärkas med lämpligt utformade skyltar.

Aven båtburna campare bör få information om områdets gränser och 

skyddsbestämmelser.

Skyddsåtgärder och framtida skötsel

Diknlng. Förändringar av vattenförhållanden i området kommer att 

få vittgående följder för växtligheten i Halsviksravinen. Känsligast för 

utdikningar är myrarna och alla fuktiga och sumpiga ställen. Skogsbilvä

gen med de djupa dikena, i stigningen strax nordväst om Halsviksmyran, 

medför att ytvattnet, men även i någon mån grundvattnet, fördelas på ett 

annat sätt i sluttningen än tidigare. Tillflödena till myren har därvid även 

ändrats. Om detta far några allvarligare följdverkningar för vegetationen 

pa lang sikt , gar för närvarande ej att bedöma. I övrigt sörjer många 

vägtrummor för relativt normala vattenförhållanden väster om skogsbil
vägen.

A v ve rkninga r. Skogen i sig själv utgör en intressant del av vegetatio

nen, och krävs för att \ipprätthålla ett gynsamt mikroklimat och beskugga 

växterna i ravinen. Särskilt känsliga är de sällsynta orchidåerna, lundväx

terna och mossfloran. Tills vidare bör ingen avverkning ske i området.

Dr.t.Tj.Gff kan knappast anses nyttig för vegetationen i området. Risk
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föreligger för selektiv verkan och utarmning av floran, samt onödigt tramp 

från betande kreatur. Sandstranden längst inne i Halsviken är känslig för 

onaturligt tramp. Nuvarande betesgång på Johan Nordstrands mark, Rävsön 
131 i anslutning till åkern, kan fortgå tills vidare, om nödiga stängsel hålls 

i ordning.

Andra ingrepp, som framdragande av väg, virke strån sport, grustäckt, 

bebyggelse och grundvattentäckt kan ej tillåtas inom området.

Jakt. Hinder mot jakt av däggdjur bör ej föreligga.

Förbud bör utfärdas mot framförande av motorfordon ( ex. traktorer, 

snöscoters, motorcyklar mm. ) inom naturreservatet. Vidare måste cam

ping, nedskräpning, blomplockning och uppgrävande av växter med rötterna 

förbjudas.
Framtida skötsel beror på hur man vill att natur skydd sområdet skall 

se ut i framtiden. Två alternativ kan tänkas: 1. Ett bevarande av området 

som det gestaltar sig nu, vilket troligen fordrar vissa ingrepp. 2. Låta 

en igenväxning ske helt efter naturens egna lagar.

Området har tidigare utnyttjats som betesmark och avverkningar har 

skett i ganska stor omfattning. Hur vegetationen kommer att utvecklas vi

dare är mycket svårt att bedöma, eftersom inget är känt om vegetationen 

från den tiden. Viss ris^ föreligger, att delar av området blir nästan oge

nomträngligt, med sly och omkullfallna träd, samt att vissa arter försvin
ner på grund av detta. Å andra sidan försvinner den rika förekomsten av 

vedsvampar vid hård avverkning. Risken att sällsynta arter skall försvinna 

är större vid kraftig avverkning, än om området lämnas orört. Det är önsk

värt att åtminstone vissa delar av skogen får utvecklas fritt, så att röt

svamparna får utvecklas på sina substrat ( levande och dött trä ).

Det blivande reservatet är stort, och kanske kan vissa delar få sköta 

sig själva, medan andra delar,(främst delområde F); vid lämpliga tidpunk

ter gallras. Dylika uttag måste i så fall ske i samråd med botanisk exper

tis. De igenväxande kalhyggena måste gallras i framtiden. Eventuella tim

mertransporter bör utföras med häst på gammalt beprövat sätt.
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