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FÖRORD

På uppdrag av länsstyrelsen i Vasternorrlands län har en naturvårdsinventering av Mjältön i Ångermanlands skärgård utförts under
år 1970. Arbetsuppgiften har förmedlats av professor Bengt Petterson
vid avdelningen för ekologisk botanik vid Umeå universitet. Fält
arbetet har bedrivits under perioderna 6/6—9/é, 23/6-3/7» 21/7-24/7
och II/8-I3/8 1970, Ekonomisk ersättning har lämnats av nämnda
Länsstyrelse.
Huvudsyftet med undersökningen har varit att ge

dokumenterande

beskrivning av öns vegetation och flora, samt att utröna dess
värde ur naturskydds synpunkt .Med beaktande av att utredning pågår
för bildande av naturreservat skall synpunkter på naturskyddsåt
gärder och framtida skötsel framföras.
Uppgifter om Mjältöns berggrund och de lösa jordarterna har lämnats
av docenterna Thomas Lundqvist respektive Jan Lundqvist, båda vid
Sveriges Geologiska Undersökning.
Upplysningar om tidigare kulturförhållanden har välvilligt lannnts
av fiskare Olof Sundqvist i Värns och folkskollärare Alvar Nordström
i Docksta.
Fil,lic. Lars Eriksson har givit värdefull hjälp vid artbestämningar.
Diskussioner med Lars Eriksson och med,kand. Jan W, Mascher har
varit av stort värde vid bedömningen av öns naturskyddsvärde,
Ett varmt tack får härmed framföras till min syster Gun Lundqvist,
som under fältarbetet och vid sammanställningsarbetet varit min
assistent och hjälpreda, och utan vars hjälp arbetsuppgiften ej
kunnat genomföras inom rådande tidsramar.
Till alla vill jag härmed framföra mitt uppriktiga och varma tack,

.Umeå i januari 1971.
Jan A.G. Lundqvist
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I
INTRODUKTION

Mjältöns geografiska läge och topografi.
Mjältön ligger i den ångermanlänska skärgården helt nära fast
landet inom Vibyggerå socken, Ullångers kommun. Ön tillhör narkägarna i Sunds by. Kartan på föregående sida visar det geografiska
läget.
Den är Sveriges högsta kustö, med toppen 2}6 m över havsytan.
Toppen är centrum i en något välvd högplatå, Bastutoberget, som
bildar öns kärna. Topografikartan på nästa sida visar att högplatån
omges av branta stup. Mot fastlandssidan bildar de lödräta, fler
städes 50 m höga bergsstup.
Prån foten av stupen sträcker sig Öberget mot norr. Det har tre
toppar, varav den högsta är 130 m ö.h. Mot söder sluttar berget
gradvis mot havet. Skravelberget och Baggberget inramar Baggvikens
trånga men djupa inlopR,på norra respektive södra sidan. Innanför
Baggviken ligger Baggtjärn i en sänka som sträcker sig vidare mot
Sör-Aspviken. De skogklädda sluttningarna sänker sig brant från foten
av klippstupen och bergstopparna ned mot havet.
Valmen och Aspholmen var, enligt en karta från 1700-talet, på den
tiden fristående öar. De är nu utskjutande halvöar, Harkbuten är
endast vid högt vattenstånd en ö. ÖTTiga samfälligt ägda öar som
räknas till Mjältön, är Bösslan, Harkgrundet, Norrskäret, ~Sörskäret
och Önnskäret.

Geologi.
Högsta kustlinjen, den nivå till vilken havet nått, har i området
sitt maximum för Sverige (Skuleberget 285,5 m ö.h.). Mjältön ligger
under högsta kustlinjen, vilket innebär att den av inlandsisen efter
lämnade moränen blivit kraftigt bearbetad av vågor och bränningar när
ön stigit ur havet. Landhöjningen är ca 8 mm per år. (J.Lundqvist

1969).

Halva Mjältöns yta består av kalspolat berg. Berggrunden är mycket
enhetlig. Hela ön, bortsett från några smala diabasgångar, består av
röd nordingrågranit (T. Lundqvist i brev). Graniten har en djupröd
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färg och är ofta mer eller mindre utpräglat porfyrisk med större fältspater liggande i en mikropogmatislc grundmassa. (Magnusson, Lundqvist,
Regnéll 1963).
I svackor av det kala berget ligger inånga stora klapperstensfält,
alla med en svag lutning mot söder. Några når ända ned till vatten
ytan, där man kan se hur klapperstenarna fransköljts och nötts mot
varandra av bränningarna. (Aspholmen, stranden som vetter mot örn
skäret och södra spetsen).
Under stupen, som omger den platå som bildar öns kärna, ligger enormt
storblockiga, starkt svallade och kraftigt sluttande blockmarker.
Den mest imponerande ligger i sluttningen ovanför Ören. Gamla och ofta
blockrika strandvallar återfinns på alla nivåer. Marken i de branta
sluttningarna ned mot havet har därför högst varierande och blandade
kornstorlekan.
Det finare materialet

som under tidigare skeden av landhöjningen ur-

spolats av vågorna, har ansamlats i mera skyddade sänkor. Några så
dana sänkor ned grus och sand är området omkring Baggtjärnen och
uppåt mot nordost, Valmen och öster därom, Baggsandsbukten, delar
av sluttningarna mot Mjältösundet och landtungan mellan Norr- och
Sör-Aspviken.
De f inkornigaste avlagringarna, med i huvudsak f insänd och mo, åter*finns bland annat vid västra delen av Ören och längst in i Sör-Asp
viken.
Nordingrågraniten är en bas- och näringsfattig, yngre djupröd granit,
vars vittringsprndukter ger upphov till marker som snarare har sämre
produktivitet än omgivande äldre urberg. (Atlas över Sverige blad 910). Lokalt kan näringstillgången i marken höjas genom inblandning av
diabas i berggrunden ndh i moränen, (synlig på stränderna bland annat
i N. Valmsundet). En av lokalbefolkningen länge känd akalgrusförekomst
ligger 10 m ö.h«. sydost om N. Valmsundet, vilket där har höjt markens
produktivitet.
Klimat.
Mjältöns klimat är utpräglat maritimt. Det ansluter till det lokal
maritima klimatet vid ostkusten, som i jämförelse med det inre fast
landet kännetecknas av förhållandevis milda vintrar och svala somrar.
Karaktäristisk är den ringa nederbörden som uppgår till ca 400 nra/år
xmedelvärde 1901-1930) och ett högt antal soltimmar. Nederbörden visar
ett minimum i april och ett maximum i augusti.
Vegetationsperioden (temp. >3 G) räknas från 1 maj till 20 oktober.
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Nedanstående diagram visar månadsmedelvärden av temperatur (+0,5*C)
och nederbörd (-5 mm)samt vegetationsperiodens längd för åren
1901-1930, Eftersom meteorologisk station saknas i Mjältöns närhet
har uppgifterna i diagrammet uppskattats från kartor i Atlas över
Sverige (25-26,29-32), Meningen med diagrammet är att ge en grov
bild av Mjältöns klimat,och diagrammets skala har anpassats till
osäkerheten vid avläsningen av kartorna,Samtliga klimatologiska
uppgifter ur Atlas över Sverige (25-32),

400 ma

Temperaturens månad smedelvärden.
± Nederbördens månadsmedelvärden.
IjHI Vegetationsperiod.

nliltmlH
Hydrologi.
Den branta topografin medför snabb avrinning av ytvattnet. Mera
betydelsefull^för öns växtlighet är det framsipprande grundvattnet
nedanför rasmarkeraa under bergsstupen (bergssaga),oob vid ca tio
kallkällområden. Största vattenströmmen kommer från kärret längst
in i Sör-Aspriken. Betydande kallkällbäckar rinner ut i N, Valmsundet, Norr-Aspviken, 2 km öster om ören och från en källa vid
stranden strax öster om ören» Ett stort parti av sluttningen ovan
för Sundebodarna påverkas av en serie källflöden under rasmarken i
övre delen. Vattnet från källorna på det moränrikare Öberget sipprar
ned i marken och fuktar sluttningarna.
Myrarna på Mjälfcön är små, och återfinns i samband med källor, i
bergssvackor, samt runt Daggtjärnen. Bäcken från Stormyran och
nedanför liggande myrar är tidvis uttorkad.
öns enda vattensamling är BaggtJärnen. Tillflöde sker från tre
ravinartat nedskurna bäckar och en backmyr norr om tjärnen. Ut
loppet mynnar i Baggriken.
Normalt förekommer stora vattenståndsändringar i havet.
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Kulturfaktorer
I detta stycke redovisas några viktigare årtal och vi osa historiska
skeden som har haft betydelse för öns nuvarande allmänutseende och
vegetation. De historiska uppgifterna har erhållits av folkskollä
rare Alvar Nordström, Docksta. Fiskare Olof Sundqvist i Värns har
under en intervju bidragit med uppgifter om fiske, fäbodliv, betes
gång och avverkningar på Mjältön.
I Mjältöns närhet räknar man med en kontinuerlig befolkning sedan
tidig bronsålder.(Baudou 1968). Fast bosättning på Mjältön har
under de senaste århundradena förekommit sporadiskt, bland annat
vid Baggviken och mellan Aspvikarna (tidigare*ett sund). Som exempel
kan nämnas att 13 personer, 'fiskare, båtsmän och annat löst pack',',
begärdes vräkta från Baggviken kort efter år 1815. Fiskare har haft
kokhus både vid Baggviken och i anslutning till näset mellan Norroch Sör-Aspviken, där man bodde under fiske höst och vår. Fäbodar
vid Sundsbodarna har varit i bruk fram till början av 1930-talet.
Mjältön har varit kronoskär och skatt betalades för arrende. År
1815 köpte Sunds byamän ön för 12 riksdaler riksgäld. Köpet före
gicks av vissa försök att bryta mark till ett hemman vid Baggviken
och en utslåtter på Öbergets^västsida(vid nr 24 sid 74).
Skiftesuppdelning ägde rum år_1864-65,fastställt 1866.
Sommarbetet utnyttjades fram till 1930-talet. Får från de närmaste
byarna gick fritt på ön sommartid. Korna betade på hela ön. De skep
pades över Mjältösundet på två hopbundna skötbåtar vid trångsundet så
länge fäboden var i bruk. Vissa år har även getter förekommit på ön.
Fäbodvallen är nu en vacker äng med gräs och måpga ängsörter. Från
kanterna invandrar gråal, som lämpligen kan hållas tillbaka med
periodvisa röjningar. Mycket intressant är en massförekomst av den
vårtidiga små-nunneyi*ten (Corydalis fabacea). I artförteckningen
(kap. IV) framgår vilka arter som växer på den gamla fäbodvallen.
På berghällar som sluttar mot stranden finns små jordansamlingar
med flera för ön ovanliga växter. Några av arterna är backtrav
(ArabidopBis thaliana), gul fetknopp (Sedum acre), stinknäva (Geranium robertianum), styvmorsviol (Viola tricolor) och åkerviol (Viola
arvensis). Det förefaller inte orimligt att anta att blomsterarrange
manget ursprungligen är planterat.
Stenbrott. På Önnskäret har den vackert röda graniten brutits i två
stenbrott under slutet av 1800-talet. Un lastkaj med ångdriven kran
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uppfördes. En pråmlast med granit har sänts till Stockholm.
En skogsbrand lär enligt en sägen ha härjat på Mjältön i gången tid.
Man kan se spår av brännskador på döda träd längst upp i sluttningen
mot Mjältösundet.
Avverkningar av skogen på Mjältön påbörjades enligt Olof Sundqvist
i stor skala sedan ön hade skiftats mellan Sunds byamän år 1856.
Merparten av den avverkningsbara skogen lär ha huggits bort under
en period fram till första världskriget. Därefter har skogen lämnats
i det närmaste orörd. Vid N. Valmsundet (nr 18) och på västra sidan
av Öberget har man huggit asp- och björkved under andra världskriget
(bränslekommission). Stubbar förekommer sparsamt i skogarna-på ön.
Under awerkningsperioden flyttades en vattensåg från Berg i Näs,
Vibyggerå, till bäcken vid Baggviken (före år 1880), Baggtjärnen
dämdes upp, och man sågade timmer under vår och höst. Senare revs
sågen och en spånhyvel (för takspån) byggdes vid bäcken. Dammen revs
1930.
Sentida avverkningar (se karta sid. 73). Omkring år 1955 avverkades
två smala områden på Öberget (inventeringsyta nr 22 och nedre delen
av nr 2l). Båda hyggena har utvidgats i de övre torrare delarna om
kring år 1968. De gamla hyggena är mycket näringsrika och vegeta- ,
tionen är både artrik och frodig. Dungar med gråal, asp, hägg, gran,
rönn, måbär och tibast förekommer på de båda hyggena. På Öberget
kalhöggs år 1970 ett större parti i norr (nr 43). Virket därifrån
buntades och fraktades bert sjövägen under försommaren. Ett mindre
område nära myr nr 12 avverkades 1970. Timret transporterades fram
"till viken vid Sundsbodarna och buntades strax efter midsommar.
Hygge nr 13 är några år gammalt. Marken är näringsrik i norra delen
och vegetationen är örtrik. Platsen har förr i tiden kallats "lillänget" (enl. Olof Sundqvist). Hyggena norr om Baggtjärn är likåld
riga med hygge nr 15. Virket har transporterats fram till Baggviken
med en skogstraktor.
Sommarstugor. Öns sju sommarstugor, som ligger på fastlandssidan,
sydspetsen (Harken) och vid Baggviken, smälter relativt väl in i
landskapsbilden. Ytterligare bebyggelse kommer dock att förfula öns
yttre utseende.
Krasse, prästkrage, backtimjan och gul fetknopp förekommer planterade
vid ett par sommarstugor.
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II
SKOGSTYPERNA
Terminologi och metodik.
Arnborgs skogstypsschema har använts vid indelningen av skogtyperna
på Mjältön (Arnborg 1964). Vegetationen kan i förhållande till nä
ringstillgången i marken, indelas i fyra serier: Ris-, ekbräkenrisörtris- och örtserie. Risserien indikerar mager mark, medan örtseriens växter endast finns på rika marker. Inom serierna sker en upp
delning i olika typer, beroende på markfuktigheten, och en bestämd
skogstyp benämns efter detta, exempelvis frisk ört-ristyp eller våt
ört-typ.
Skogstyperna har karterats i fält, huvudsakligen under perioden 23/6
till 3/7 1970, varvid produktiv skogsmark successivt genomkorsats.
De olika skogstyperna har markerats på en kopia av ekonomiska kartan
(skala 1:10000), där fördelningen mellan produktiv skogsmark och impedimentmark har varit intitad av jägmästare S-E Sörbark (1967).
Skalan medger ej att ytor, med en viss skogstyp mindre än 15x15 m
i terrängen, kan anges på kartan. Eftersom de fuktiga och våta skogs
typerna uppträder vid källor och ytorna därför är små, har dessa
båda fuktighetstyper av tekniska skäl erhållit samma beteckning på
skogstypskartan(se kartbilaga). Torr och skarp ristyp har ej åtskilts vid
karteringenj beroende på tidsmässiga och praktiska svårigheter.
Torrare blockmarker med produktiv skog bereder stora svårigheter vid
bedömning av skogstyp. I de fall blocken tGckts av mossor eller lavar
och inga ris rfixer mellan blocken

har skogs typen angetts som torr

ristyp. Detta gäller även viss granskog i de mycket branta och block
rika sluttningarna under de höga bergsstupen (norr om högplatån och
på Öberget),
I mycket tät granskog med stark ljusbrist (främst öster om Baggtjärn)
medför bristen på ledarter att en säker bedömning av skogstypen inte
kan ske. På kalhyggen förändras vegetationens artsammansättning mot
större rikedom på örter och gräs. på kartan har de förmodade skogs
typerna i den täta granskogen och på hyggena inritats.
De övre norra delarna av Aspholmen och' vissa partier av de otill
gängliga blockmarkerna sydost om blockfältet ovanför Ören har ej
besökts. På dessa partier har skogstypen bedömts efter topografiska
förhållanden och skogens utseende på avstånd.
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De olika skogstyrcrna.
Kortan over skogstypor i kartbilagan sinar» '7 vi aar resultatet av
-r ar t p Pj,,Ä ri • 3 cheria ”t ovan vj. ..*ap vilim n.ro^ri;;
”orr. ~ öTGKOinn or pa
lljältön (begränsat med grov linje-;.
Skarp ristyp (lavskog). Do-ninersndc ris och lavor. Vegetationen V- r
sir. prägel av lavarna, mest renlav och bliga T^-'r \.Clad oni a-arter;.
Stereocaulon paschale, medan moewor spelar cr. k' It obetydlig rcxx.
Ljung (Calluna vulgar!a), lingon Vacciniu.:: vat- '-idnea),krakris
(Bmpetrun) och rrsjölon (Arctostc p hyl os uva-urrl; v-"ver i. enstaka
grupper, Blåbär (Vacciniun myntiilus) saknao ofta liksom örter och
gräs. Tallskog.
Torr ristyp. Dominerande ris och mossor, samt lavar. Ett samman
hängande växttäcke med blåbär, kråkris, lingen och ljung, där de om
växlande dominerar. I bottenskiktet förekomna- omsor och lavar rik
ligt. Vanliga är Gladonia-arter, Dicranum-artcr, c1cur o cium sc hr e b e ri,
och Polytrichun juninorinum. Tallskog med tr'"gv: xar-.ie gran.
Vrisk ristyp. Dominerande ris och husmorsor, .»an i riska blåbärsri stypen (Blåbär sgran skog) Överväger. lindro varlig är dor» friska
ekorrbärs—ristypen (Valmon). Blåbärsris dominerar, med inslag av
lingon, gullris (Solidago virgaurea) , ckorrb'r ■ a i an t h o nur. b i f o 1 iuxa )
kovall (Melampyrum) och skogsstjärna (Tri'-ceelis europa^a). Botten
skiktet karaktäriseras av Hy 1 o c omium - p 1 s nöf - n s , Pieurosium so hrob eri',
Ptilium crista-castrensis och Dicragur-arter. Tall eller granskog med
björk. Den friska ristypen har stor utbredning på ön.
Fuktig ristyp. Dominerande ris och husmossor, vitmossor eller björn
mossor. Rik förekomst av vitmossor (Sphagnum) och Polytrichun communae i bottenskiktet skiljer den fuktiga ristypen från den friska.
Liten utbredning p£ Ivijältön.
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--'risk ekbraken-ristyp. (normal Dryopteris- eller lågörtskog).
Dominerande ris, ekbräken och hunmossor. Fältskiktsvegetationen är den
samma som hos frisk ristyp, men med ekbräken (Dryopteris linnaeana).
Vanligen finner man björlcpyrola (Rai.dscnia secunda). harsyra (Oxal is
aceto-seila)tf3tc:~—r (Rubus sexa.tilis) och skogsviol (Viol a riviniana))
I bottenskiktet förekommer Rhvtidiadelphus triquestrus och Rhodphryum
roseum förutom friska ristypens mossor. Granskog,
Fuktig ekbräken-ristyp. Dominerande ris, ekbräken, husmossor och vit
mossor. Markvegetationen är densamma som i fuktig ristyp, jämte före
gående typs övriga arter och skogsfrälcen (Equisetum silvaticum). Gran
skog. Små partier med fuktig ekbräken-ristyp i område nr 9 och 25.
Frisk ört-ristyp. Dominerande ris, ängsörter och husmossor. Karaktäris
tiskt är rik förekomst av blåsippa (Anemone hepatica), ekbräken, ekorrbär, harsyra, midsommarblomster (Geranium silvaticum) och vispetarr
(Carex digitata) i fältskiktet, tillsammans med mer eller mindre riklig
förekomst av blåbärsris. Vanliga mossor är Pleurozium schreberi, Rhyti
diadelphus triquetrus, Brachytheciun- och Mnium-arter. Granskog. På
hyggen ökar örterna.
Fuktig ört-ristyp. Dominerande ris, ängsörter, gräs och mossor. Ofta fro
dig vegetation av de högvuxna örterna brudborste (Cirsium heterophylluc)
midsommarblomster, älgört (Filipendula ulmaria). ormbunkarna (Dryopteris
arter) och gräsen, exempelvis tuvtåtel (Descharapsia caespitosa) och en
■iet starrarter, Blåbärsris på tuvor.
Våt ört-starrtyp förekommer mosaikartat tillsammans med fuletig örtristyp i sumpskogen ovanför Sundsbodarna (nr 9) och i inventeringsyta nr 25
Dominerande örter, starr och gräs. Förutom den fuktiga ört-ristypens
arter förekommer kabbeleka (Caltha palustris) och kråkklöver (Comarum
palustre). I bottenskiktet återfinns bland annat Sphagnum- och Mniumarter. Skog med brakved (Rhamnus frangula), björk, grial och granar.
Frisk örttyp (högörtskog). Dominerande ängsörter. Risen saknas i regel
helt. Typiska örtor är blåsippa, elcorrbär, midsommarblomster, ormbär
(Paris quadrifolia) och trolldruva (Actaea suicata). I bottenskiktet
ingår samma arter som i friska ört-ristypen. Granskog.
Fuktig örttyp. Dominerande ängsörter och gräs Brudborste, kärrfibbla
(Crepis paludosa), kärrtistel (Cirsium palustre). starrarter och höga
ormbunkar förekommer rikligt. Denna skogstyp har liten utbredning,
oftast i anslutning till frisk och våt ö^ttyp vid källor.
Våt ört typ. Dominerande ängsörter, gräs och en del käiftväxter. Träden,
örterna och gräsen är i stort sett desamma som i våt starrtyp och i
fuktig örttyp, men mera frodigt växande. I bottenskiktet återfinns
mossor som är vanliga vid källor och källbäckar.
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III
VEGETATIONEN
Terminologi och metodik,
Vegetationens olika skikt har indelats enligt följande. Till t.ädskiktet har räknats träd som är högre än 5 m. Buskskiktet omfattar
buskar och träd, vars höjd understiger 5 m. I fältskiktet ingår kärl
växter, utom de lignoser som överstiger 1 m, Till bottenskiktet
räknad endast mossor och lavar. Bottenskiktet har undersökts mycket
ytligt, I regel har endast de rikligast förekommande arterna no.tcrats.
Inventeringsmetodiken har i möjligaste mån anpassats till öns relativt stora yta (10 kn ). den drastiska och omväxlande topografin
och den inledningsvis formulerade målsättningen med undersökningen.
1,

Kartering av skogstypernas fördelning på ön. Eftersom skogstyperna
(Arnborg 196-1) i huvudsak kan bedömmas efter fält- och bottenskiktsvegetationens sammansättning, ger en r~ v g-.ypskdrt orlng on
relativt god bild av skogsmarkens vegetation. Karteringen har ut
förts i fält genom systematisk genomgång av den produktiva skogs
marken (23/6-5/7 1970)o Ekonomiska kartan i skala 1:10000, med
produktiv mark inritad av S--3 Cöroark 1967? har tjänstgjort som
kartunderlag,

2,

Kartering av hällmarkstallskog, produktiv tallskog, granskog, asp,
al, björk och trädlösc områden, där hyggen har markerats speciellt.
Gråal och klibbal har av praktiska slcäl ej kunnat anges med olika
tecken. Kartering av ekegon har utförts i fält. Tolkning av flyg
foton har oj utnyttjats, men har i princip varit önskvärd för att
ge säkrare uppgifter. Kartan ger enbart en grov bild av träd
slagers fördelning,

3.

Kartering av olika strandtyper. Eem typer har åtskilts, nämligen
klippstrand, hårt exponerad (steril) grovblockig strand, blockstrand med varierande karaktär, sandstrand och strand med finare
sediment. Vegetationen på dessa strandtyper framgår av vegetationsbeskrivningen. Strandtyperna återfinns på samma karta som skogs
typerna (skala 1:10000),

4.

Artlistor med arternas relativa frekvens angiven inom 49 så
kallade "inventorinpsytor". Frekvensen för fältskiktarter har
angetts i en fyragradig ska]" träd och buckskiktsarter i en
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tvågradig. Se definitionerna i teckenförklaringen till tabellen
på nästa sida. Trädskikt, buskskikt och fältskikt har undersökts
var för sig och arterna antecknats på speciella blanketter sam
tidigt med sko~3typskarteringen Aitförteckningar från ett ur
val av representativa inventeringsytor har sammanställts i de
följande tabellerna. Inventeringsytans nummer syftar till kartan
på sidan 74. Orsaken till att arterna på dessa ytor antecknats
är att vegetationen av någon anledning visat intressanta drag.
Märk dock att vissa örtrika områden på Öbergets västsida ej har
behandlats som inventeringsytor.
5.

Mera detaljerade uppgifter om vegetationens sammansättning kan
erhållas genom att undersöka 10 x 10 m stora provytor i enlig.
vegetation

(22/7-24/7 och ll/8 1970). Provytorna har beteckningar

na A—E och läget återfinns på kartan sidan 7 !-• Ytan av trädkronor
nas och buskarnas vertikala projektion har beräknats åtskilt för
träd- respektive buskskikt. Antalet levande och döda trädstammar
av de olika trädslagen har räknats. För vissa träd har diameter
och ålder i brösthöjd bestämts. Iftom provytan har ett antal lxl
m provrutor analysera.ts med avseende på fält— och bottenskikts—
arternas täckning av markytan. Därvid har den logaritmiska Hult—
Sernander - Du Rietz täckningsgradskala a-vänts som ett mått på
artens täckningsgrad (Anderson 1968). Se teckenförklaringarna till
primärtabellerna över vegetationsanalyserna sid. 15.
Efter tabellerna följer en vegetationsbeskrivning som omfattar
de olika naturtyperna på Mjältön. Kartmaterialet är samlat i
en kartbilaga i slutet av uppsatsen.

Lista över artsammansättningen på vissa inventeringsytor.

Teckenförklaringar

Artfrekvenser

Träd-och buskskikt:

Fältskikt:

e:

enstaka

r:

rikligt

1:

enstaka påträffade exemplar

2:

tämligen riklig förekomst

3:

riklig förekomst

4:

mycket riklig och dominerande i fältskiktet

Inventeringsytornas läge och utsträckning visas på kartan över ytbeteckningar i kartbilagan.

SKOGSMÅBK
Områdenas karaktär:

Blåbärsgranskog:

2,4.

Försumpad granskog,

med visst örtinslag:

Granskog med örter och ris (
Blockmark med blandskog (

örtrisveg.):

örtrisveg.):

Inventeringsyta nr:
Datum

(

1970

)

2

4 25

9.

21,22.

Granskog med enbart örter i fältskiktet:
Källområden:

1,6,17,37-

3-

Sumpskog med mycket omväxlande karaktär:
Näringsrika hyggen:

25.

44

18,26.

1

5

6 17 37

9

21 22 44 18 26

6.6 8.6 30.6 6.6 7. 6 8.6 26.6 2.7 9.6 29.6 29.6 3.7 26.6 30.6

Trädskikt
Alnus glutinosa
A.

e

incana

e

Betula pubescens

e

e

e

6

r

r

r

e

r

e

Populus tremula

r

r

Salix caprea

e

B.

verrucosa

Picea abies
Pinus

r

r

r

silvestris

Sorbus aucuparia

e

e

r

r
e

r

r

r

r

e

r

r

r

r
r

r

r

r

6

e

r

r

r

e

r

e
e

r

Buskskikt
Alnus glutinosa
A.

r

incana

e

Betula pubescens
B.

verrucosa

r

Daphne mezereum
Juniperua

communis

e

e

e

e

e

e

e

e

e

r

r

r

e

e

Hyrica gale
r

Pinus silvestris

e

r

e

e

r

e

r

e

e

r

Prunus padus

e

Rhamnus frangula

r

Ribes alpinum

e

Rosa dumalis

e

e

r

e

Viburnum opulus

e

e

tremula

Sorbus aucuparia

e

e

Picea abies

Populus

r

e

r

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Inventeringsyta nr:

2

6 17 37

9 21 22 44 18 26

4 25

1

3

2
2
2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

Fältskikt
Linnaea borealis

2

2

1

Vaccinium myrtillus

3

2

3

V.

2

1

3

vitis-idaea

2
1

2

1

2

2
2

2
2

1

1

Cirsium heterophyllu*

2
2

C.

palustr*

2

1
2
2

C.

vulgäre

1

Actaea spicata
Alchemilla vulgaris

Anemone

3

hepatioa

2

3

1

Anthriscus silvestris

3

2
2

Circaea alpina

2
1

1

Coeloglossum viride

1
1

Comarum palustre

1

1

2

1

2

1

Corallorhiza trifida

2
1

2
1

2
2

Crepis paladosa

1

Daetylorchis fuchsii

2

1

Epilobiua montanum
Filipendula ulmaria

1

Fragaria vasca

2

2

3

1

2
2

3

2
2

2
2
2
2
2

4

G. palustre

2
2
2

uliginosua

1

Geranium silvaticum

2

3

3

2

Geua rivals

2
2

2
2
2

2
3

2
2

2

2

2

2

1

3

1

2

2

2
2

Lactuca alpina

2

auralis

1

Lathyrus pratensis
Listera oordata

1

3

2

2

2

3

2

2

3

2

4

1
1
3

3

2

2

2

2

3

1

Honeses uniflora

3

2

Paris quadrifolia

3

1
2

2

2
1

1

2
2

2
2
1

1

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

4

2

1
2
1

2

2

2

2

1

2

2
2

3

3
2

2

1
1

rsptns

1
2

Rubus chaaaemorus
idaeus

R.

saxatilis

1

2

2
2

1

Solidago virgaurea

3

1

2

1

2

2

2

1

1

1
1

2
2
2

2

1

2
2
2

3

1

2

2

2

Stellaria graainea

1

1

Taraxacum Tulgaris
Trient&lis europaea

2

3

1

Ranunculus aoris

R.

2
2

1
1

2

Pyrola chlorantha

R.

2
2

1

Prunella vulgaris

Ranischia secunda

2

2

2

Potentilla erecta

rotundifolia

2

2

1

Polygonua viviparum

minor

2

1

Menyanthes trifoliata

P.

2

2

2

2

silvaticum

Melandriua rubrua

P.

2

1

Hslaapyrua pratanse

Platanthera bifolia

1

2

Lysiaaehia thyrsiflora

Oxalis aoetosella

2

1
1

1

Goodyera repens
Hieraeiua Silvatica

M.

3

2

1
1

Galium boreale

Maianthemum bifoliua

1

2

Cornus sueoica

L.

2

1

Chamaenerion angustifolium

G.

2
2

3

Caltha palustris
Cerastium caespitosum

Convallaria majalis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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4 25

1

3

6 17 37

Tuasilago farfara

9 21 22 44 18 26
2 3 2 1 1
1

Valeriana sambucifolia
Veronica chamaedrys

2

V.

2

offioinalis

3epium

V.

silratica

1

2

2
2

Viola mirabilis
palustris

1

V.

riviniana

2

V.

selkirkii

2

1
2

2

2
2

2

2

Calamagrostis canescens
Carex canescens
digitata
eohinata

2

2

flava
loliacea

G.

nigra

C.

pallescens

C.

1
2

2 1
2. 2
2

vaginata

1
1
1

2

2
2
3

Deschaapsia caespitosa

2
2

flexuosa

Lusula pilosa

2
2

2
2
2

1
1

2
2

1

1

2
2

1
2

2
3
2
1

2

linnaeana

D.

phegopteris

D.

spinulosa

2

1

2

2

1

silvaticum
variegatun

3
1

2

Lycopodium annotinum

2

1

2
1
2

2
3

3
3

3

4

2

1

2

2

2

&ÄBE
Kommentarer:
12:

Källvattenpåverkat,

15:

Sluttande kärr med slambotten i nedre partierna.

1é:

Stormyran.
27:

sluttande rikkärr.

Fattigkärr.

delvis fastmarksvattenpåverk&de kärr.

41:

Gungflyn runt Baggtjärnen,

49:

Kärr med mindre vattensamling.

33:

Alskogbevuxet vått kärr vid Sör-Aspviken.

34:

Öppet,

backkärr i norr.

vått kärr vid Sör-Aspviken.

Bladvassbevuxet,

2

2
2

2
2

2
2

2

1
2

2

1

1

Pteridiua aquilinua

23,

2

3

2

Polypodium vulgare

Små,

2

1

2
3

2

pretense

E.

1

2

Equisetum fluviatile

B.

2
2

2

Dryopteris assimilis
D.

1
2

pratensis

Athyrium filix-femina

1

1

2

2

2

2

2

Poa nemoralis

7:

2

2

2

Milium effusua

E.

2

2

Melica nutans

P.

2

1

C.
C.

D,

2

2

2
2

2

Anthoxanthum odoratum

C.

1

1

V.

C.

1
1

1

Vicia cracca

V.

1

2

2

försumpat f.d.

sund vid Ören.

2

2
3
2

Inventeringsyta nr:
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Analysdatum (1970)

24.0

15

16

25

27

41

49

35

29.6 30.6 2.7 2^7

25.6

34
1 .7

7
8.6

Träd och buskar
e

Alnus glutinosa
A.

B.

e
e

e

e
e
e

e

Betula pubescens
nana

B.verrucosa
e

Juniperus communis

r

e

r

e

e

e

Rhamnus frangula

r

e

e

r

Saliz spp.

e

S.

phylicifolia

r

r

r
e

e

e

e

silvestria

myrsinifolia

e

r
r

e

Pinua

S.

r

e

r

e

aurita

e

r

e

Picea abies

glauca

r

r

Myrica gale

S.

e

e

e

Daphne nezereun

S.

e

e

e

r

incana

e

e

e

e

e '

e

e

e

e
e

r

e

e

e

e

e

e
e

e
e

e

e
•

e

*
r

Yiburaum opulus
fal\ak^kt
Andromeda polifolia
Calluna vulgaris

3

Kmpetrum hermaphroditum

2

Linnaea borealis

2

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2

2
2

Ozycooous microoarpum

1

2

2

2

3

0.

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

quadripetalus

Yaceinium myrtillus

2

Y.

uliginosum

2

Y,

vitis-idaea

Angelica silvestris

2

1

2
1

3

2

2

Calla palustris

1

Caltha palustris

2

Cirsium heterophyllum
C.

palustre

Comarum palustre

1

1

2
2

Corallorhiza trifida
Cornus

suecica

3

Crepis paludosa

2

Dactylorchis fuchsii

2

D.

maculata

rotundifolia

Filipendula ulmaria

3

2

1

2

2

Drosera anglica
D.

2

1

2

3

2

1

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

2
3

2

2

2

1

uliginosum

Geranium silvaticum

2
2

2

Haamarbya paludosa

1

Listera cordata

1

1

Lysimaohia thyrsiflora

2

2

Melampyrum pratense

3

•-.>

2

3

2

2

2

Henyanthes trifoliata

.

O
4

2

2

Nymphaea Candida

3

i

3

3

Peucedanum palustre

1

Polygonum viviparum

2

Potentilla erecta

3

2

2

2

2

2

2

2

2

o

chamaemorus

3

Sagittaria ap.

2

1

Scheuohseria palustris

2
1

Scutellaria galericulata

2

Stellaria crassifolia
Trientalis europaea

2

2

1

Rubus arcticus
R.

2
2

Galium palustre
G.

3

2

2

2
3

2

O

2

2

2

1

1

2

2

3
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Inventeringsyta nr:
Triglochin palustre

12
2

15

16

25

27

41

49

35

Utricularia intermedia
U.

3

sambucifolia

1

Viola palustris
Agrostis

2

2

stolonifera

Carex aquatilis
C.
C.

diandra
dioica

C.

echinata

2

flava

4

junsella

C.

laaiocarpa

C.

limosa

C.

livida

C.

magellanica

C.

nigra

C.

pauciflora

C.

rostrata

C.

vaginata

latifolium

E.

vaginatum

Juncu8 coaglomeratus
J.

2

2

2
2

3

3

2

2
2
2
1

3

2
1
3

3

3

3

2

1

3'

2
1

1
2
2

2

2

2

1
1

2

2

2

2

3

2

1
1

2

2
2
1
2
2
2

2

2

1

2
2

2

O

3

3

2
2

3

1

2
2
2

Molinia coerulea

4

2

4

2
4

Phragmitea communis
Rhyncospora alba

2

Scirpua caespitosus

4

S.

hudsonianus

Dryopteria phegopteris

4

3

4

2

2

2

fluviatile

E.

pratense

E.

silvaticum

2
2
3

2
2
1

selago

Pteridium aquilinum
Selaginella aelaginoides

3

2

Lycopodium annotinum
L.

2

2

3

Equiaetum arvenae
E.

1

2

filiformis

Melica nutans

3

3

2

2
3

Eriophorum angustifolium
E.

2

3

C.
C.

2
1
3

1

canescens

C.

7

2

vulgaris

Valeriana salina
V.

34

2
1

3

2

2
2

3

3

19

HAVSSTRÄNDER

Strandtyper:

35:

Starkt källvattenpåverkat strandängsfragnent.

7:

Strandängsfragment vid Ören.

28:

20,31:
48:
47:

Hårt exponerade

sandstränder.

Blockstrand med strandängsfragnent.
Sandig blockstrand.

8:

Klippor i yttre delen av Ören.

H:

Klippstrand på Harkbuten.

Inventeringsyta nr:

35

28
!>-

CM

CO

K

Träd och buskar

7
\o

r
*
»

Analysdatum

31

20

1.7 25.6

8 H
29.6 2.7 21,7 8.6 23.6
24 48

47

(inkl.albård'

Alnus glutlnosa
A.

Fastmarksvattenpåverkat i södra delen.

Sandstrand yld Norr-Aspyiken.

incana

r

r

r

r

e

e

e

Juniperus communis
Hyrica gale

r

e

e
e

Pinus silvestris

e

e

Rosa majalis

e

Salix aurita

e

S.

myrsinifolia

e

S.

pentandra

e

S.

phylicifolia

r

e

e

Fältskikt
Arctostaphylos uva-ursi

3

4

Calluna vulgaris

2

Empetrum hermaphroditum
Vaccinium myrtillns
T.

uliginosum

Angelica silvestris

2

Caltha palustris

2
2

2

Cardamine pratensis

1

Cardaminopsis petraea

3

Chamaenerion angustifolium
Cicuta virosa

1

2

Euphrasia brevipila
Epilobium palustre

2
2
2

Filipendula ulmaria
Galeopsis

2

uliginosum

Glaux maritima

2

3

1
2
223
2
3

2

2
2

Lathyrus mari timus

Leontodon autumnalis
Lysimachia thyrsiflora

2
2
2

silvaticum

Parnassia palustris
Pedicularis palustris
Peucedanum palustre

2
2
2

1
2
2

1
2

2
1

3

3

4

2
2

3

2
2

Helampyrum pratense
M,

2

3

Henckenya peploides

palustris

2

3

Hieracium sp.

L.

3
2
2

3

tetrahit

Galium palustre
G.

2

2

suecica

Dactylorchis fucbsii

2

3

Comarum palustre
Cornus

2
2

3
3
2
1
1

2
1
2

2
1
222
2 2
2
2

2

Inventeringsyta nr:

35

Plantago major
P.

maritima

Polygonum viviparum
Potentilla anserina
P.

2

erecta

Rhinanthus minor
Rubus arctieus
R.

7
2
2
1
2
2
2
1

Rumex acetosa
acetosella

R.

longifolius

Sagina nodo sa
S.

2

31 20 24

2

2

8

2

1
2
2

1
1

1

1

2

2
2

2

2
2
2

1

telepbidua

2

Solidago virgaurea

1

2

Sonchus arvensis

2

Stachys palustris

1

Taraxacum Vulgaris

1
2

serpyllum

2

2

2
2
2

2

2

1

2

2

Viola montana

2
1
1

1

V.

3

Trientali3 europaea
Trigloohin palustre

3

Tussilago farfara
Valeriana salina
V.

sambucifolia

Vicia cracca

2
2
2

palustris

2

2

1
1
2

2
2

Vjscaria alpina
Agrostis stolonifera
Calamagrostis neglecta

2
2

C.

epigeios

C.

aquatilis

C.

canescens

2
2

C.

nigra

1

C.

oederi

2
2

Elymus arenarius
Festuca ovina
F.

rubra

Juncus balticus
J.

bufonius

J.

filiformis

J. alpinus

3

2
2
2

Luzula sudetica

3

2

3

2

2

2
1
2

2
2

2

2

3

3

4

2
2

2

2

1
2

2
2
2
2

2
1

2

2

2
1

2

2
2

2
2
2

2
2

1
2

Phalaris arundinacea

Roegneria canina

1
2

Scirpus lacustris

1

Phragmites commnnis

3

4

3

Equisetum arvense

2

E.

pratense

3

2
2

E.

fluviatile

2

S.

uniglumis

Selaginella selaginoides

2

2
1
1
1

1

Melica nutans
Molinia coerulea

2

1

flexuosa

Hierochlo'e odorata

2

2
2

Deschampsia bottnica
D.

2
2

1

Silene maritima

Thymus

H

2

Sedum acre
S.

47

2

procumbens

Scutellaria galericulata

48

2

2
2

idaeus

R.

28

2

2

1
2

3

3

2

3

3

2

3

2

3
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Förklaringar
Vissa vegetationstyper har analyserats inom representativt valda 10 x 10 m provytor,
beträffande träd-och buskskiktets

sammansättning.

Inom provytan har ett antal

1

i 1

m

provrutor undersökts med avseende på fält-och bottenskiktsarternas täckning av mark
ytan.

Undantag gäller provrutorna vid analys

inom en yta av ca 500 m

2,

Träd-och busksklkt:

Fält-och bottenskikt:

A ,

där dessa blivit godtyckligt utlagda

emedan träd-och buskskikten saknades (kalhygge).
ytan av artens projektion på markytan,
provytans totala yta (100 m^).

%

uttryckt i

av

ant!

antalet levande

1-5:

Logaritmisk täckningsgradskala,enligt Hult-Sernander-Du
Rietz,

stammar.

av artens vertikala projektion på markytan:

5 motsvaras av >1/2 provrutan täckt av arten
4

1/2-1/4

3

1/4-1/8

2

1/8-1/16
1/16

1

Arten saknas i provrutan,
Vegetationstyper:

men finns inom provytan.

A: Relativt näringsrikt kalhygge.
B: Örtrisvegetation i granskog med torrare näringsrik mark.
C:

Övre kanten av våt källmark.

D:

Näringsrik granskog med ren örtvegetation.

E:

Artfattigare parti av sumpskogen norr om Sundsbodarna.

A

Provyta:
I inventeringsyta

C

D

13

B
11

18

24

73509310

73759148

23.7

23.7

Geogr.läge;

UTH:CÖ

738925

Analysdatum

(1970)

22.7

#
0

Alnus incana

%

ant.

1

5

Betula pubescens

60

Picea abies
Pinus silvestris

5

ant.

8
1

E
9

74929508

73409315

24.7

11.8

$

ant.

%

ant.

5

1
7
8

1

5

1

60

9

50 12

20
30

Buskskikt
Alnus glutino3a

5

0

A.

5

3

Daphne mezereum

1

2

Juniperus communis

5

4

15

18

incana

Picea abies

5

5

7

4

silvestris

1

1

Rhamnus frangula

15

27

Pinus

Rosa dumalis

1

2

Sorbus aucuparia

5

3

Fältskikt
Alnus incana
Betula verrucosa
Daphne mezereum
Picea abies
Pinus

—

---- 1 1 - --------1
------ 1 _

-

2

-

- - 1 2 -

3

1---- 1---

—

silvestris

Populus tremula

- 2---------- 3

- 1----

Prunus padus

2 2 3 2 -

Rhamnus frangula
Ribes alpinum
Salix aurita
Sorbus aucuparia

---- 1 1 _ _
1 - 2 -- 1 1 -

112121

- 1 - 1

1 - - 1 1 -

2----

B

A

Provyta

------1

Vaccinium myrtillus

2 2 2 4 2 1

------1

V.

13 1------1 -

1

1-11

1

vitis-idaea

2 1

1

1 - - 1

1

2-111111

Anthriscus

1------1

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

_1--------

2 2 3 1

- 2 2 2 3 -

2 1

1 - 1

Campanula persicifolia

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

Cerastium caespitosum

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

Chamaenerion angustifolium

- - 1 - 1

-

1 - ------2 - -

Cirsium heterophyllum
C,

palustre

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

C.

vulgare

1---------------_ 1--------

Coeloglossun viride
Corallorhiza trifida

11 —

Crepis paludosa

2 2 2 1

Epilobium montanum

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

Filipendula ulmaria

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

Fragaria vesca

2 13-2211

Galium boreale

--22------4

- -

112

113

2

13 11-112
---------------- 2

Hieracium Silvatica
Hypericum maculatum
Lactuca muralis
Lathyrus pratensis

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

-----------

Melampyrum pratense
M.

silvaticum

Melandrium rubrum

2 -

11-1

2 2 113 2

------

”

1
1113

1

------

-----------

~ ~

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

~

------

1 -

1 - 1 - -

1 2 1

1------

1

1

Listera cordata
Haianthemum bifolium

2 1------1

- - 1 4
- 1 ----------- 1 - 1

3 1 2 -

3 2 3 1

~ ~
-----------

palustre

Geum rivale

1 - - 2

-

12 1113

1 - -

Caltha palustris

Geranium silvaticum

3 5-31

- 3 - - 2 -

Anemone hepatica

G.

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

11113

Actaea spicata
Alchemilla vulgaris

silvestris

E
1------2

1 -

111------ 1 -

Linnaea borealis
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D

c

12 2 1-12 2
- 1-------- 2 12 113 3-1
-------- 1 1 - -

12 3 12 1
--------

1

-

1 _
1 1 -

Oxalis acetosella

-------------

1113 3 1

Paris quadrifolia

1

1-------- 1

-

1 1

-

1 1 2

-

1 - - 1
12 12

3 11111

11-1

_ _

- - “ ~

Moneses uniflora

-

2 12 1
- - 1 1

3 2 2 2 3

1-----------1 - - 1---4 4 3 5 5 4

2-422

1 1 1 - 1 -

------

1

-

“ “ “ “

Polygonatum odoratum

1 1------1

Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Pyrola rotundifolia

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

Ramischia secunda

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

-----------

1

2 1111

Ranunculus acris
R.

1------3

repens

1

- -

1------

Rubus idaeus

3 - 1 2 3 3 -1

111-21

R.

3 2

1-4------

saxatilis

Rumex acetosella

-

3 1 - - 1
1-------

--------

3 3 2

1

_

-

2

- -

1

-

1

-

1 1

-

--------

Stellaria graminea
S.

Trientalis europaea
Tussilago

farfara

Ortioa dioica
Verbascum thapsus
Veronica chamaedrys
V.

1------1-1
1 - 11-1-111
----------- 1 - -------- 2------- 1------------------5 - - 1 - 3 2 1 4 5 -1

-

media

Taraxacum Vulgaris

officinalis

1------

-----------

12 1111

111111
- - - -

1 1 1 1 2 -

------

1

Viola palustris
V.

riviniana

V.

selkirkii

2 11-1-22

C.

pallescens

11-1

12
1 - 1 1 ------ 1

2-422

-----------

Agrostis tenuis
Car ex digitata

112 111
-- 1

------

2 111-2
1------ 1------3
------1 1 1 - 1 1 - -

_ _

-

2

-

-----

3

4

3 2 1

-

1 3 1 2 -

---

_1--------

- -

1

-

1
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B

A

Provyta

1

Carei vaginata

1

1

Luzula pilosa

- 1
- - 1
- 1 -

1

1

- - 1 1 -

Melica nutans

2 1

1

1

1

Deschampsia caespitosa
D.

fleiuosa

1 2 1

1

2

2

1

2

- - - 1 1
- 1 1

1

1
1
1
1

- - 1
- 1

2 2

-

1

2

3

Poa nemoralis

- - -

- 1

- - -

2 1

D.

phegopteris

- 1

1

1

-

1

-

1 -

- -

Equisetum pratense

L.

1

1

1

1

1

1

2

-

2 1

2

-

3 2 1

1

1

- 1

*

1

-

-

2 3 3

- - —
- -- 2

4 1
3

-

2

2

- - -

Lycopodium annotinnm

“

-

Dryopteris assimilis

- - -

1

1

1

Athyrium filix-femina

linnaea

E

1

- -

Milium effusum

D,

2

D
- 2- - 2 - 1 - 3
- 2 - - -

3 2

-

4 3 1

- 1 - - -

selago

“ “ ““ 1

Pteridium aquilinum
Bottenskikt:
Aulacomnium palustre
Brachythecium spp.

1

-

1

1 - 2

- -

- -

4 2 2

-

Climacium dendroides
Dicranum spp.

- - -

1

- - - -

Hylocomium splendens

1 3

-

3 2

2

1

1

-

-

- 5

2 3 1

4

- 1

Mnium spp.
Pleurosium 3chreberi
Polytrichum sp.

-

1

-

1

- - -

2 -

2 5

-

2

1

2

- - 1

1 1 - - - - 2
5 4 1 1
- 1 1 1

1

2

- -

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

2 2

- - 1 -

2
1 1
2 1 - 1 -

3

- -

- - - 2 “ 2

1

1

-

4

-

Sphagnum sp.
Lophocolea heterophylla

-

2 2 3 2 4 3

- -

Rhodobryum roseum
Bhytidiadelphus triquetrus

2 1

1

- - 1

1 -

-

1 — - -

2

- 1 1 -

1

1

- 2 -

Olika typer av vegetation»
Hällmarker.
Mjältöns halva yta (ca 5 km ) upptas av berg i dagen, klapperstensfält och blockmarker. Utbredningen av denna så kallade impedimentmark
framgår av skogstypskartan i kartbilagan (sid ?3). Kartan på sidan 75
visar utbredningen av den hällmarkstallskog som täcker hällmarken.
Där står låga knotiga martallar glest rotade i skrevor och springor
tillsammans med Arctostaphylos uva-ursi.,. Calluna vulgaris. Empetrum
hermaphroditum, och lavar, bland annat Cladonia alpestris. Cl. rangiferina och Cl. silvatica. Tallarna når anSenlig ålder. En 4 m hög tall
nära toppen av ön var ca 200 år gammal. Föryngring och tillväxt är
mycket långsam.
På hällytorna mellan träden växer skorp- och bladlavar, kuddar av
renlavar och mossor, samt Deschampsia flexuosa. Festuca ovina och
på sina håll Silene rupestris. Lavkuddarna innehåller i regel Cetraria islandica, Cladonia rangiferinr, , Cl. silvatica. Stereocaulon
paschale och omges i kanterna av Rhacomitrium-arter. av vilka R.
lanuginosum kan nämnas. På för blåsten mera utsatta partier av ber
gen saknas lavkuddar och de tilltryckta blad— och skorplavarna täcker
här hällen.
I igenväxande hällkar och myrgropar samlas regnvatten och där blir
vitmossor (Sphagnum) dominerande i bottenskiktet. Bland fältskiktsarterna märks Andromeda polifolia. Calluna, Carex canescens. Empetrum,
Molinia coerulea, Vaccinium myrtillus och V. uliginosum. Utom tall
förekommer björk, en och Salix aurita.
Klapperstensfält.
Klapperstensfälten ligger i mindre bergssvackor med svag sydlig lut
ning. Vågor och bränningar har spolat bort allt finare sediment och
nött stenar och block runda. Marken är mycket steril och kärlväxter
kan i regel endast växa i kanterna. Där finns glest med tallar och
vårtbjörkar, enstaka aspar, rönnar och granar med grenar lågt utbredda
över marken. På några igenväxande klapperstensfält (NTff om Stormyran;
nr 16) dominerar aspen.
Klapperstensfälten är i kanterna överväxta med Arctostaphylos uva-ursi.
Calluna, Deschampsia flexuosa, Empe trum, Melampyrum pratensc, Vacci—
nium vitis-idaea och renlavar.
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Klapperstensfälten får en gulaktig färg-ton av Rhizocarpon geografi2SSL-

otenarna tacks i övrigt av de skorp- och bladlavar som normalt
förekommer på omgivande hällmarker.
Mellan klapperstenarna kan man finna enstaka Arctostaphylos uva—ursi,
Deschampsia flexuosa och Rubus idaeus.

Bergstup och blockmarker,
Höga klippstup omger högplatan i öns centrum. Lägre stup förekommep
spridda över hela ön. Vid foten av de höga klippstupen ligger väldiga
brant sluttande blockmarker, som i regel är kraftigt svallade

så

att de väldiga blocken blivit rundade. Nedanför bergskanten i sydost,
mellan Baggtjärn och Sör—Åspviken, har emellertid sand och grus avlagrats till följd av mera skyddat läge.
Växtligheten på hyllorna i stupen liknar hällmarken, med små tallar,
enar, lavar och mossor. Dessutom finns ofta Chamaenerion angusti—
folium, Polygonatum odoratum och Rubus idaeus.
I sprickbildningar i de lodräta stupen är Polypodium vulgäre och
Woodsia ilvensis karaktärsväxter. Här och var förekommer även
Asplenium septentrionale, A. trichomanes och Dryopteris linnaeana.
Bergväggen är i sol- och vindexponerade lägen 'bnväxt mod blad- och
skorplavar. Där tätare granskog når fram till bergväggen är donna
och blockmarken nedanför ofta överdragen av en tät mossmatta med
främst j,1 i c ra run -arter, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi.
Ptilidium ciliaris, Ptilium crista-castrensis och norrlandslaven
Nephroma arcticum.
Blockmarkerna är i regel beväxta med asp, gran, sälg och vårtbjörk
i ungefär lika proportioner. Vissa områden är dock helt trädlösa,
bland annat de stora, brant sluttande blockfälton ovanför Ören och
vid Sör-Aspviken. De öppna blockmarkerna är täckta med lavar, främst
Cladonia-arter, mossor som Pleurozium schreberi och Rhacomitrium .sop,
samt i huvudsak Polypodium vulgäre bland kärlväxterna.
Några rasmarker, som är rikare pa vittringsprodukter, finns bland
annat ovanför Sundsbodarna och öster om N, Valmsundet (UTM:CQ
73759153). Där växer Carex digitata, Dryopteris filix-mas. Geranium
robertianum, Melampyrum silvatieun. Oxalis acetosella. Poa nemoralis.
Polygonatum odoratum och Viola selkirkii. Nedåt vidtar en örtrik gran
skog och kallkällor.
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Tallskogar.
Som redan nämnts har sand och grus avlagrats söder och sydost om hög
platån. Sluttningarna mot havet består av svallgrus och sand, som urspolats i högre partier. De övre delarna av denna mark är torrare och
därmed även magrare och där finner man tallskog. Speciellt mellan SörAspviken och Baggtjärnens västra sida, samt i ett område västerut från
Baggsandsbukten, utbreder sig större sammanhängande tallskogar. Tallens
utbredning framgår bäst av kartan sid

75.

Tallhed (lavtallskog) finns i de högre, torrare delarna av tallskogen
sydväst om Sör-Aspviken.
Trädskiktet är mycket enhetligt och troligen likåldrigt. Tallheden är
relativt gles och ljus, men ungplantorna växer obetydligt, troligen
på grund av att de stora träden lägger beslag på all i marken frigjord
växtnäring (Sjörs

1967).

Skogstypen är skarp ristyp.

Fältskiktet består av Arctoste.phylos uva-ursi, Calluna, Empetrum och
Vaccinium vitis-idaea.
Bottenskiktet är rikt på lavar. Bland annat Cctraria islandica, G1adoniaarter, Stereocaulon paschale och en del mossor som Dicranum- och Pclytrichum—arter 9ant Fleursziur schroberi förekommer rikligt.
Mossrik tallskog (torr ristyp) förekommer på mindre extremt torr mark,
och är den till ytan mest utbredda tallskogstypen på ön. Taleen domine
rar i trädskiktet, men låga granar förekommer påfallande ofta spridda
bland tallarna. Några träd har borrats ii brösthöjd) i tallskogen väster
om myr nr 15 (UTM:CQ, 74059210). De kontrollerade träden var likåldriga,
ca

70

år, trots högst varierande längder och stamdiametrar. Även de små

knappt meterhöga granarna var av hög ålder.
Trädslag.

ålder .
(år)

diameter (brösthöjd).
(cm)

trädhöjd.
(m)

Tall
Tall

76

20

15

65

15

Tall
Tall
Gran
Gran

75
70

19
18

17

11

10

72

10

8

51

1

(l dm upp)

(kluven topp)

0,5

I fältskiktet växer Calluna, Empetrum, Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea och ens taka Melampyrum pratense.
Bottenskiktet är utbildat som en tät mossmatta med Dicranum-arter, Pleurozium schreberi, och en del insprängda lavar, bland annat Cetraria is
islandica, Cladonia rangiferina, Cl. silvatica och Nephroma areieum.

Granskogar.
Granskog kläder sluttningarna mot havet på bättre bevattnad mark,,
som främst består av gammalt strandgrus och sand, med varierande
innehåll av stenar och block. Uppåt mot bergstupen är marken block
rik och där förmår lövträd, som asp, rönn, sälg och vårtbjörk, att
bättre hävda sig i konkurrensen med granen. På torrare mark i slutt
ningarnas övre delar är i regel övergången mot tallskogen som kläder
krönen förhållandevis skarp. Emellertid förekommer även barrbland3kog,
företrädesvis på planare mark i gränsen mellan tall- och granskog.
Ovanför Sundsbodarna är skogen delvis försumpad på grund av talrika
källor i sluttningens övre del, varifrån vattnet sipprar.
Granen är här lågväxt ooh uppblandad med brakved, en, glasbjörk,
gråal, klibbal och tall. Mot havsstranden avgränsas granskogen av
en smal albård med dominerande klibbal och mindre mängd gråal.
Pältskiktsvegetationen varierar alltefter markens fuktighet och
kvalitet, samt trädskiktets slutenhet, Blåbärsgranskog, med domine
rande ris i fältskiktet är mest utbredd. Smala stråk med varierande
inslag av örter i vegetationen sträcker'sig. uppåt i sluttningarna.
Vid källor och på Bippermarkerna nedanför saknas i regel risen, och
örtor

med varierande närings- och fuktihhetskrav är dominerande.

Det är tydligt att de grövre mineraljordarnas produktivitet kan
höjas genom en rik tillförsel av vatten. I lägen där grus- och sand
jordar fuktas av rinnande vatten utvecklas ofta en rik flora (Stålfelt
1965, s, 172), Den rikaste floran, med många näringskrävande arter,
återfinns i sluttningar med ytligt, rörligt grundvatten, bland annat
på västra sidan av Öberget och söder om Baggviken, Här torde det
rörliga grundvattnet motverka humussyrornas försurning av marken.
Urlakningshorisont saknas och humustäcket (Sjörs I967, s. 67) är
bättre utbildat, med ett mulliknande utseende» Lokala diabasgångar
i berggrunden, grönstensmaterial i jorden och skalgrusförekomster är
viktiga faktorer som kan bidra till att höja markens produktivitet.
Skogstyperna, som har inritats på kartan sid. 73, är grundade på
floristiska iaktagelser och visar därför i stora drag variationerna
hos fältskiktet på ön.
Huvuddelen av den friska ristypen, som markerats på skogstypskartan,
utgörs av blåbärs granskoggom synes 'täcker denna en relativt stor
del *y öns siuttnlhg&r cch är- dexrttll ytan-^ktigaste granskogstypen.
Artsammansättningen framgår av inventorimgsyta
15-

4

i tabellen på sidan
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Trädskiktet består i regel av grov och reslig gran. Granarna står för
det mesta mycket tätt och inslaget av andra trädslag är därför litet.
Asp, björk, sälg och rönn brukar förekomma.
På blockrik mark kan dock inslaget av lövträd bli betydande.
Buskskiktet är svagt utbilda.t eftersom trädens överslutning är kraftig.
Föryngring av gran och lågor och i gläntor förekonmer, liksom små rönn
plantor. Vissa små granar kan vara mycket gamla. Gtt exempel på detta
är en 2 cm grov och drygt 1 m hög gran nära Baggtjärn som vax 31 år
gammal. I mycket tät granskog dör många av de uppväxande granarna.
Fältskiktet dominerats av Vaccinium myrtillus. medan V. vitis-idaea är
mera sparsamt förekommande. Vidare finns Deschampsia flexuosa, Linnaea
borealis, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum, Maianthecmm bifolium,
Melampyrum pratense, Solidago virgaurea och Trientalis europaea.
Goodyera repens och Calamagrostis arundinacea finns fläckvis spridda.
Bottenskiktet domineras av mossor, varav de viktigaste är Dicranumarter, Hylooonium splendens, Pleurozium schreberi och Ptilium cristacastrensis.
Något örtrikare fältskiktsvegetation finner aan i så kallado lågörtskogar (Sjörs 19^7» s. 129). som i huvudsak motsvarar Arnborgs friska
ekbräkenristyp. Av skogstypskartan (sid. 73) framgår att denna något
örtrikare vegetationstyp har sin största utbredning vid Baggviken, i
östsluttningen mot Aspholmen och på Aspholmen.
Trädskiktet och buskskiktet har i stort sett samma utseende som i blåbärsgranslcogen ( se ovan).
I fältskiktet har risen en dominerande ställning, men örtinslaget är
rikare in i blåbärsgranskogen. Här tillkommer Bryopteris linnaena,
Melampyrum silvaticun, Oxalis acetosella, Ramischia secunda och Rubus
saxatilis. Där skogen är mycket tät, som i området söder och öster om
Baggtjärnen, blir fältskiktet fragmentariskt och endast de skuggtåligare
arterna Maianthemum, Oxalis och i viss mån Vaccinium myrtillus förmår
trivas. Området öster om Baggtjärnen är troligen relativt näringsrikt
eftersom Anemone hepatica, Geranium silvaticum, Paris quadrifolia och
Pvrola-arter finns spridda där granskogen är mindre tät.
Örtris vegetationen kan vara ett lämpligt namn på
skikts ve ge t at i o nen i granskog där både örter och
ingetdera egentligen dominerar. Vcgetationstypen
smala stråk i sluttningarna på Mjältöns västsida

den mera örtrilca fält
ris förekommer, men
finns allmänt spridd i
och i ett smalt band i

rasmarken direkt under stupen i väster. Framför allt på Öbergets västra
sida och ovanför Sundsbodarna täcker örtrisvegetationen
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betydande ytor. Ovanför Sundsbodarna är marken starkt påverkad av
källvatten, varför skogen blir suiqpartad.
Artlistorna från inventeringsytorna 1, 3,

6,

17 och 37, samt prov-

yteanalys B gäller torrare mark, medan inventeringsyta 9 och provyteanalys E hänför sig till de fuktigare partierna ovanför Sunds
bodarna. Se sidorna 15 och 22.
Örtrisvegetationen motsvaras av Arnborgs friska och fuktiga örtristyp (undantag är hygge nr

13).

Trädskiktet på den torrare marken består av grov, högstammig gran,
med god tillväxt och stor stamtäthet. Trädhöjden är 20-25 m. Det
är mycket länge sedan avverkningar företagits och stubbar saknas.
I granskogen finns enstaka björkar, rönnar och tallar. På blockrikare mark (nr. 3 och övre delen av 17) är lövträden dominerande,
med asp, sälg, och vårtbjörk. I rasmarken (nr 3) förekommer även tall
I buskskiktet finns smågranar och små rönnplantor, men det är på
grund av den khaftiga överslutningen dåligt utbildat. Enstaka buskar
av Daphne mosereun, Ribes alpinum och Rosa-arter kan förekomma.
Utmärkande för fältskiktet är att risen ej dominerar. Linnaea bore
alis , Vaccinium myrtillus och V. Yitis^idaea förekommer dock alltid.
Karaktäristiska örter .ar Anemone hepatica, Fragaria vesca, Geranium
silvaticum, Hieracium Silvatica, Listera cordata, Maianthemum bifolium, Moneses uniflora, Oxalis acetosella. Paris quadrifolia,
Pyrola minor, P. rotundifolia, Ramischia secunda, Rubus idaeus,
R. saxatilis, Trientalis europaea, Veronica chamaedrys, V. offici
nalis och Viola riviniana. Där marken är brantare och blockrikare
finner man Convallaria majalis, ilatanthena. bifolja, Pyrola chlorantha och Viola selkirkii. Karaktäristiska gräs är Carex digitata,
Deschampsia caespitosa. D. flexuosa och Luzula pilosa. Av kärlkryp
togamerna förekommer alltid Dryopteris linnaeana och Lycopodium annotinum, medan Pteridium aquilinum är fläckvis spridd och alltid domi
nerande där den växer. Dr^pteris assimilis trivs på något fuktigare
mark. Den har sin ymnigaste förekomst i nedre delen av område 18.
Fältskiktets artsammansättning visar mosaikartade variationer, be
roende på lokala skillnader i narkfuktighet, näringsförhållanden och
instrålning. Pyrola-rika områden (nr

6,

11,

18 och

37)

är i regel •

mossrika och något fuktigare. Där växer ofta Corallorhiza trifida.
och Lister- cordr ta.
Ofta kan risen saknas fläckvis och örterna
är där dominerande. Dessa ytor är förmodligen näringsrikare och bevik
ta "near ■ Anemone hepatica. Fragaria vesca. Geranium silvaticum,
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Maianthemum, Oxalis, Paris quadrifolia och Rubus saxatilis. I gläntor
dominerar ofta gräsen med bland annat Melica nutans. Melampyr^™ silvaticun, Poa nemoralis och Vicia silvatica.
Bottenskiktet utmärks av rik förekomst av Rhytidiadelphus triquetrus
och de med örtfattigare skog gemensamma Dieranum-arterna, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi och Ptilium crista -castrensis.
Fuktigare mark finns ovanför Sundsbodarna (nr 9) och vid Norr-Aspviken (nr 25). Utmärkande för båda områdena ar att avrinningen delvis
är otillräcklig, vilket försumpar marken. Ovanför Sundsbodarna är frarnflödet av g "undvatten kraftigt i sluttningens övre del varefter vattnet
sipprar ned. i marken och fuktar hela sluttningen. Hela området har
en oregelbunden blandning av olika vegetations-typer, främst orsakat
av varierande markfuktighet. Tidigare beskriven torrare örtrisvegeta'**
tion omväxlar med fuktigare typer. På tuvor, som höjer sig över den
fuktiga marken, dominerar ofta risen.
Träden i trädskiktet på den fuktiga marken ovanför Sundsbodarna
är lägre än träden på omgivande torrare mark. Typiskt är också att
glasbjörk, gran, gråal och tall växer tillsammans utan att någon
dera arten är dominerande. Vid källorna förekommer klibbal.
Område 25 vid Norr-Aspviken domineras av 15-20 m hög spenslig,
tätstammig gran, med visst inslag av björk och rönn, Buskskikt saknas.
Buskskiktet ovanför Sundsbodarna får sin prägel av en mycket snårig
brakved (Rhamnus frangula) som växer tätt efter bäckstråk och på
annan våt mark. Höga enar, gråal, glasbjörk, gran, hägg, klibbal,
rönn och tibast (Daphne mezereum) är vanliga i området. Några buskar
av Ribes alpinum och Viburnum opulus har påträffats. Buskskiktet är
mycket snårigt och svårgenomträngligt.
Fältskiktet präglas av en komplex nosaik av växter med olikartade
närings.- och fuktighetskrav. Risdomiherade tuvor, med bland annat
Carex vaginata, C, digitata, Dryopteris linnaeana. Geranium silvatioum,
Maianthemum, Linnaea borealis. Oxalis, Rubus saxatilis, Vaccinium
myr ti 11 us och V. vitis-ldaea. höjer sig över den fuktigare marken,
oftast runt trädbaser. Mellan tuvorna finns fuktighetskrävande arter,
bland annat Equisetum silvatieum. E, pratense. Dryopteris nhegop^ft^at
Filjpendula ulmaria, Fotvontilla ereeta och Viola palustris.
På våt mark vid kalllcällor växer Carex loliacea, Caltha palustris.
^LgJP.i,3 paludosa, Dryopteris pho^outeris, Geum rivale. Listera cordata
och Tussilago farfara.
Område nr 25 vid Norr-Aspviken är artfattigare, Artsammansättningen
framgår av tabellen på sid. 15.

Bottenskiktet är ofullständigt undersökt. Det är liksom fältskiktet
omväxlande,med kallkällmosscr och ordinära barrskogsmossor (se ovan).
Exempel är Brachythecium-, Dicranum-, Mnlum- och Sphagnumarter.
Granskog med enbart örter och avsaknad av ris finns söder om Baggviken (nr 44) och i nedre delen av Öbergets västsluttning (se prov
yta D), Marken är näringsrik och fuktad av rörligt grundvatten.
Humusämnesskiktet (Sjörs 1967, s.67) är ca 6 cm tjockt, har svart
färg och ett mulliknande utseende med inblandning av mineralkorn.
Underliggande svallgrus saknar utlakningshorisont.
Örtvegetationen motsvarar Amborgs friska och fuktiga örttyp (karta
sid.

73).

Grov, 25 m hög tätstammig gran dominerar trädskiktet. Enstaka grå
alar kan förekomma. Granen har god tillväxt.
I buskskiktet finns enstaka smågranar, gråal, hägg, rönn, Daphne
mezereum och Ribes alpinum.
Fältskiktet är dominerat av näringskrävande örter. Exempel är
Actaea spicata, Anemone hepatica, Anthriscus silvestris, Cirsium
heterophyllum, Crepis paludosa, Dryopteris assimilis, D, linnaeana,
Epilobium montanum, Filipendula ulmaria, Fragaria vesca, Geranium
silvaticum, Geum rivale, L ac tuc a mur al i s, Maianthemum, Oxalis,
Paris quadrifolia, Poa nemoralis, Urtica dioica och Viola riviniana.
I bottenskiktet återfinner man Brachythecium- och Mniunarter,
Hylocomium splendens, Plenro Aum schreberi och Rhytidiadelphus
triquetrus.
Våt näringsrik mark med re;, örtvegetation finns vid källor i om
råde nr 18, 26, ovanför myr nr 27 och i en bäckravin norr om Baggtjärn. Två källor (nr 21 och 22) i avverkade områden på Öberget har
likartad vegetation. Område nr 18 vilar på skalgrus. Se inventeringsytorna 18 och 26, samt prcvyteanalys C,
Skogstypen är närmast våt örttyp. (ka.rta sid. 73).
I trädskiktet och buskskiktet finner man rikligt med glasbjörk, gråal,
klibbal och gran.
Den våta marken omges ned en del rislclädda tuvor, Fältskiktet är
frodigt med bland annat Calamagrostis canescens, Galtha palustris,
Comarum palustre, Crepis pg.ludosa, Dactylorchis fuchsii, Dryopteris,
linnaeana, D, phegopteris, Equisetum fluviatile, E, pratense, E.
silvaticum, Filipendula ulmaria, Geum rivale, L ao tuc a iy-hina (oj nr
18, 21 och 22), Listera cordata, Lysimachia thyrsiflora (få),
Menyanthes trifoliata, Paris quadrifolia, Potentilla erecta och Viola
palustris.

Myrvegetation.
På Mjältön finns 10 kärr. De flesta är mycket små och alla
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under inverkan av fastmarksvatten. Baggtjärnen omges närmast vattnet
av gungflyn och av fastare kärrvegetation mot kanterna. Kärret vid
Sör-Aspviken får sin våta prägel av grundvatten, som i riklig mängd
strömmar fram. Kärr nr 38 är ett vått starr-kärr i en fördjupning i
omgivande tallmo. Kärr nr 7 vid Ören är kraftigt heväxt med blad
vass (Phragmites communis). Det var tidigare ett smalt sund som åt
skilde Ören från den övriga ön. Myr nr 12 (ovanför Sundsbodarna)
är ett rikkärr (Sjörs

1967),

medan övriga (utom nr

7)

är fattigkärr.

Myrarnas nummer och läge framgår av kartan på sid. 74, Artsamman
sättningen på myrarna finns sammanställda'i tabellen på sid. 17.
En lövskogsbård med brakved, glasbjörk, gråal, klibbal och en dol
viden kantar i regel kärren. Ute på den öppna kärrytan förekommer
ofta låga glasbjörkar, pors (Myrica gale) och spridda, låga mar^tallar. Kärret vid Sör-Aspviken avviker från detta mönster,eftor
son den öppna ytan är trädlös (nr

34)

och vissa våta partier och .

kärrkanten är kraftigt beväxta med knappt
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n hög gråal (nr

33).

Mot havsstranden (nr 35) dominerar gråal och olika viden, bland
annat Salix aurita, S. glauca (en buske), S, myrsinifolia, S_.
pentandra och S, phylicifolia.
Rikkärret (nr 12) står under inflytande av framströmnande grund
vatten, som troligen ej är alltför surt. Kärret har höga tuvor upp
höjda över en sluttande, våtare kärryta. På tuvorna finner man ris,
örter, martallar och snåriga buskar. Artexempel är Alnus incana,
Calluna vulgaris, Cornus suecica, Erapetrum hermaphr0ditura, Pteridium aquilinun, Vacciniun myrtillus, V, uliginosum, V, vitis-idaea
och Trientalis europaea. På lcärrytan växer en del rilckärrindikerande arter, bland annat Carex flava, Eriophorum latifolium och Selaginella selaginoides, samt ängsväxter. Några övriga arter på kärret
är Carex echinata, Crepis paludosa, Dactylorchis fuchsii, Drosera
rotundifolia, Geranium silvaticum, Melica nutans, Potentilla erecta
och Triglochin palustre. Juncus conglomeratus växer där en timmerväg korsar kärret.
I bottenskiktet växer bland annat Campyliurn stellatum, Drepanccladus revolvens (coll.), Sphagnum warnstorfii, Tomenthypnum nitens
och andra rikkärrsarter.
Fattigkärren domineras av halvgräs och ett fåtal örter i fältskiktet
och av vitmossor i bottenskiktet. Ofta förekommande arter är Carex
dioica, C. magellanica, C. pauciflora, Dactylorchis maculata, Drosera
rotundifolia, Eriophorum angustifoliun, E, yaginatun, Menyanthes
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trifoliata, Mollnia eocruloa. Scirpus caespjtosus och Potentilla
erec ta. På Stormyran (nr Id) växer även Be tula nara och Uubus chamaemorus.
Tre av fattigkärren (nr 15, 27 och 34) har några mera rikkärrindikerande arter, nämligen Dactylorchis fuchsii. Scirpus hudsonianus.
Selaginella selaginoides och på kärr nr 27 dossutn- Carer flava.

Kärret vid Sör-Aspviken är mycket vått och övergår nedåt i ett strandängsfragnent, I våta partier ned gråal (nr 33) växer exempelvis Calla
palustris, Caltha palustris, Carex rostrata, Conarum palustre. Equisetum fluviatile, Dactylorchis fuchsii, Lysimachia thyrsiflora,
Veucedanun palustre, Stellaria crassifolia, Valeriana sambucifolia
och Viola palustris. På den öppna våta lcärrytan (nr 34) förekommer
rikligt med Carex aquatilis, C» dioeca, C. limosa. C. magellanica,
C, rostrata, Dactylorchis fuchsii, Drosera anglica, D, rotundifolia,
Polygonum viviparun och Utricularia intermedia, samt den ovanliga
Carex diandra,
I kärr nr 38 dominerar Carex lasiocarpa, C. rostrata, Menyanthes
trifoliata (färre) och Utricularia intermedia.
Nedre delen av myr nr 15 är våtare och har "slambotten". Där finner
man Carex livida, Drosera anglica, Hammarbya paludosa och Rhyncchspora alba.
Gungflyn runt Baggtjärn (nr 4l) och på myr 49 uppbyggs av vitmossar
och ett glest fältskikt av Carex lasiocarpa. C, limosa. C. magellani_ca, Conarum palustre, Drosera anglica, Eriophorum vaginatum,
Menyanthes trifoliata, Qxycoccus quadripetalus, 0, microcarpus och
Scheuchzeria palustris»
Baggtjärnen omges av Carex lasiocarpa, Comarum palustre, Equisetum
fluviatile och Utricularia vulgaris i yttersta delen av gungflyet.
Ute i tjärnen växer Nymphaea Candida och Gagittaria sp.
Havsstranden.
Stränderna har olika karaktär på olika delar av ön, beroende på graden
av exponering av vågorna, topografi, markförhållanden och påverkan
av fastmarksvatten. Pa kartan sid. 67 har fem olika strandtyper in
ritats, nämligen klippstrand, hårt exponerad grovblockig strand,
blockstrand av varierande karaktär, sandstrand och finsedimentstrand.
På stränder som ej är torra och sandiga eller alltför grovblockiga
växer en smal albård av övervägande klibbal, med fläckvis stort in
slag av gråal. Den branta ]rusten kan endast erbjuda en mycket smal zon
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där bland annat markfuktigheten är lämplig för alarna. Genom landhöj
ningen förskjuts denna zon nedåt, varefter granskog ersätter alen. *
Efter stranden mot Mjältösundet syns detta tydligt, där en glänta med
unga granar finns mellan alarna och de höga granarna ovanför. Alens
utbredning har angetts på kartan sid. 75»
På vissa ställen har alarna huggits bort för att ge plats åt timmer
som avverkats i ovanför liggande skogspartier. De '.lire av dessa
(nr 14 oeh ett område 200 m söder om nr 24) är nu tätt beväxta med
yngre gråalar, och vegetationen är där örtrik. Mängden förna från
rester av timmer är stor. Nr 24 och 43 är trädlösa. 17 r 24
har använts för några år sedan i samband med avverkningar i övre
delen av nr 21. På nr 43 låg timmer under försommaren 1970.
Sandstränder.
Sandstränder finns vid Baggsandsbukten, Norr-Aspviken, Baggviken,
på Aspholmen, Harkbuten och Önnskäret. (Se karta sid. 73).
Vegetationen på sandstranden visar en tydlig zonindelning uppåt
från vattenytan. Den nakna sanden binds ett stycke upp från vattnet,
på exponerad strand nedanför en erosionskant, av Elymus arenarius.
Festuca rubra, Deschampsia floxuosa, Honckenya peploides, Lathyrus
maritimus och Silene maritima. Ovanför denna sandbindande zon växer
spridda tallplantor i ett osammanhängande täcke av lavkuddar, med ren
lavarna Cladonia rangiferia och Cl. silvatica, samt Cetraria islandica
och Stereocaulon paschale. Bland lavkuddarna utbreder sig Arctostaphylos uva-ursi tillsammans med Cardaminopsis petraea, Festuca ovina,
Melampyrum pratense och Thymus serpyllum. Sn successiv övergång sker
uppåt mot en mera mossrik tallskog. Därvid tillkommer i bottenskiktet
Pleurozium schreberi och i fältskiktet Calluna vulgaris, Bmpetrum
hermaphroditum och Vaccinium myrtillus.
Stranden av Baggviken har en rikare flora, främst beroende på
skyddat läge och bättre bevattning, vilket medför ökad näringstill
gång. Stranden kantas av granskog och en smal albård med i huvudsak
gråal. Man finner här en blandning av från granskogen framträngande
arter, bland annat Fragaria vesca, Melica nutans, Luzula pilosa], L.
multiflora, Prunella vulgaris och Veronica chamaedrys, typiska sandstrandsväxter (se ovan) och växter com hör hemma på finsedimentstränder. Vid utflödet av bäcken från Baggtjärn växer Carex aquatilis,
C. canescens och C. oederi. Där källbäckar rinner ut har bland annat
Filipendula ulmari, Montia lamprosperma, Ranunculus acris, R. repens
och Tussilngo farfara påträffats.
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Strandvegetation på finaro sediment.
Egentliga strandängar saknas, eftersom stränderna är för branta och
sedimenten inte tillräckligt finkorniga. Några grunda vikar finns
med finsand och mo. I kanterna av Norra och Södra Valmsunden växer
ruggar med bladvass på dessa sediment. Vid västra stranden av Ören och
stranden utanför kärret vid Sör-Aspviken finns finsediment med strand
äng sfragment . Påverkan av källvatten är betydande i båda områdena.
Strandängsfragment utan grundvattenpåverkan finns vid Ören (nr 7, i
norra delen). I albården med klibbal och gråal återfinner man Angelica
silvestris, Melampyrura pratense, Roegneria canina, Rumex acetosella,
Scutellaria galerieulata, Stollaria graminea, Valeriana salina, V.
sambucifolia och Viola montana. Utanför albården på mark som ej
dränks av normalt högvatten växer Euphrasia officinalis coll. Pestuca
rubra, Juncus balticus, Leontodon autumnalis, Plantago major, P.
maritima, Potentilla anserina, Rhinanthus minor, Sagina nodosa och
Taraxacum vulgaris. Längre ut mot vattnet i ett parti som ligger
under normalt högvatten, men torrläggs vid normalt lågvatten, finns
framför allt Agrostis stolonifera, Calamagrostis neglecta, Glaux
maxitima, Juncus alpinus och Sonchus arvensis. Längst ut växer Scirpus
uniglumis och Phargmites communis.
I vattnet växer flerstädes runt ön Ranunculus baudotii, Potamogeton
pectinatus och P. perfoliatus.
Källpåverkade strandängsfragment finns vid Ören (nr 7) och vid SörAspviken (nr 35, 36).
Utanför albården förekommer ungplantor av klibbal och gråal, samt
buskar av bland annat Myri c a gale, Salix aurita, S. myrsinif olia, S_.
pentandra och S. phylicifolia. Denna övre del av stranden fuktas av
grundvatten och där trivs exempelvis Galtha palustris, Comarum palusv
tre. Cornus suecica, Equisetun pratense, E. arvense, Filipendula ulmaria, Juncus balticus, Lathyrus palustri3, Lysimachia. thyrsiflora,
Potentilla ereeta, Rubus aretieus, Tussilago farfara, Valeriana sam
bucifolia och V. aalina.
Utanför busksnåren, men ovanför högvattenlinjen är de vanligaste
arterna Carex aquatilis, C. nigra, C. oederi, Euphrasia officinalis
coll♦ Festuca rubra, Galium uliginosum, Juncus bufonius, J, filiformis,
Leontodon autumnalis, Luzula sudetica, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Peucedanum palustre, Plantago major, Selaginella selaginoides och Viola palustris. Trots mycket oskarpa gränser kan man säga
att Juncus balticus, Plantago maritima och Sonchus arvensis växer vid
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den "normala" högvattenlinjen. Utanför denna, men ovanför lågvatten
nivån, finner man de tidigare ■Un;-.-': a Agros tis stolonifera, Calamagrostis
neglecta, llaux maritima, Juncus alpinus, Scirpus uniglumis och Trigloohin palustre.
På blockrikare delvis grundvattenpåverkade stränder, exempelvis
mellan nr 1 och 7, västra stranden av Öberget och nr 48, finns i .
huvudsak denna artsammansättning, men ofta fragmentarisk och utan
viden. Ofta tillkommer arter som Cardamine pratensis, Carex glareosa
och Deschampsia bottaica (längst ut). Denna strandtyp ingår under
benämningen variabel blockstrand på kartan sid. 73»
Stranden vid Sör-Aspviken mottar ansenliga mängder vatten från kärret
ovanför och från en källa (nr 36). Vallar av timmer, kvistar, löv
och allehanda bråte har drivit ihop bland gråalarna. Där vattnet
från kärret rinner,väner förutom tidigare nämnda strandängsväxter
även Cicuta virosa (få), Epilobium palustre, Equisetum fluviatile
och Utricularia intermedia, Vid källbäcken (nr 36) växer ymnigt med
Equisetum variegatun.
Blockstränder av varierande karaktär är den vanligaste strandtypen
på ön (se karta sid. 73). Blockrika strandängsfragment har redan
nämnts. Vidare finns blockstränder ned sand mellan blocken (exempel
vis nr 47). Där består albården av Alnus glutinosa, med ett fält
skikt av Angelica silvestris, Calamagrostis epigeios, Equisetum
pratense, Melica nutans, Scutellaria galericulata, Thymus serpyllum,
Roegneria canina och Viola montana. Utanför denna växer bland annat
Agrostis stolonifera, Elymus arenarius, Festuca rubra, Galium palustre,
Lathyrus naritimus, Leontodon autumnalis och Rumex longifolius, samt
Deschampsia bottnica längst ut. Denna strandtyp har myckei varierande
utseende. Blockrikare och hårdare exponerade stränder är artfattigare.
Hårt exnonerade. grovblockiga stränder finns omväxlande med klippstränder efter i stort sett hela den södra och östra delen av Mjältön,
samt runt de mindre öarna. Havet ligger öppet utanför och påverkan
av vind, vågor och stänk blir kraftig vid orolig sjö. Stranden kan
vara grovblockig och starkt sluttande eller besta av klapperstrand.
Hårt exponerade stränder är helt renspolade närmast vattenytan.
En bit upp från vattenytan kläds blocken av lavar (se klippstrand) och m
mellan blocken växer exempelvis Caradaminopsis petraea, Chamaenetrisnangustifolium, Elymus arenarius, Galium palustre, Lathyrus maritimus
och Rubus idaeus. Granar eller tallar finns spridda mellan blocken
längre upp från stranden.
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Klippor.
Klippstränderna ligger både i exponerad och oexponerade lägen.
Klippor som stupar lodrätt i havet finns på Öberget, ytterst på Aspholnen i sydöstra dolen av Önnskäret och öster on S, Valnsundet. De
är hårt exponerade och ett fåtal kärlväxtor finns rotade i skrevorna
högt ovanför vattenytan. Arter på klippstrand är Cardaminopsis
petraea, Deschampsia flexuosa, Dryopteris linnaeana, Festuca ovina,
Hieraciun Foliosa, Polypodium vulgäre, 3agina proeumbens, Silene
maritima, Sedum acre, S. telephiun och Viscaria alpina. Se även
artlistorna från Ören (nr

8)

och Harkbuten, sid. 20.

Några från klippsträndernas torrare partier insamlade lavar är
Cladonia-arter, bland annat Cl. digitata, P. stygia, Umbilicaria
deusta, U. hyperborea och U. torrefaeta.
Vegetationen _på_ de närmaste öarna.
De tre öarna Harkgrundet, Harkbuten och Önnskäret har undersökts.
Harkgrundet är ott litet kalskär, med högsta punkten ca två meter
över vattenytan. Mittpartiet är lågt, blockrikt och översköljs vid
högvatten. På skälret häckar en tärnkoloni.
De röda klipporna och blocken är på högre nivåer i det närmaste
helt täckta av Physcia-arter. På fågeltoppar växer den gula Xanthoria Candelaria. I alla springor växer starkt fågelgödda gräs och
örter, samt en del mossor. På grund av fågelgödningen har Harkgrundet
en växtlighet som helt avviker från det normala på Mjältön.
Artsammansättning den 11/8 1970. På sid. 15 anges innebörden av
frekvenssiffran efter artnamnet (inom parentes).
Kärlväxter:
Cardaminopsis petraea (3).

Lathvrus maritimus (2).

Chenopodium album, 1 exemplar.

Puccinellia retroflcxa (4).

Dryopteris sp. 1 ungt exemplar.

Polygonum avieulare, 3 exemplar
Rubus idaous (i), 2 bestånd.

Slyrnus arenarius (i), litet bestånd.
Galium palustre (1 ).

Runex acetosa, 1 exemplar.
R. acetosella (2), högt upp.

Juncus compressus (3).

Gagina proeumbens (2).

Juniperus coromunis, 1 buske

Sedum acre (4).
S. telephiun (1).

Empetrum hermaphroditum (i).

Viscaria alpina (2).
Mossor:
Brachythecium albicans (1).
Drepanocladus uncinatus (1).
Hodwigia ciliata (2).

Ceratodon purpureus (1).
Ptilidium ciliare (1).
Schistidiun maritimum (1).

Lavar:

o-.ad onia pyxidata (i), vanligen

Physcia caesia (4).

på mosskuddar i kllnpskrevor.
Parmelia pulla (1 ) .

Ph, cciastra (1).
Ph. subobscura (1).
lanthoria candelaria (2).

Harkbuten är vid lågt vattenstånd förbunden med Kjältön via en smal
sandrevol. Yttre sidorna är klippstränder. Utt klanporstenofält sträcker
sig bvars Över ön. Hällmark finns på båda sidor om klapperstensfältst.
Högsta höjden överstiger ej 5 n.o.h.
Fa västra sidan växer knappt 10 ra höga vårtbjörkar och sälgar. Un
träddunge finns i söder, med bland annat gran, rönn, glasbjörk, måbär,
kl i b b- och graal. Un del knotiga tallar växer på. hällmarken och mellan
klapperstenarna.
Växtligheten på sandstranden mot Yjältön liknar tidigare beskrivningar
av sandstränder. Några av arterna är Arctostaphylos uva-ursi. Cardaninopsic petraea, Blymus arenarius, Honckenya pc-loides. Hieraciura Vulgata.
Lathyrus maritiaus, Poegneria canina, Paine x orispus. Si le ne maritima
och Thymus ser ny Hum.
Blockstränderna och klippstränderna är kraftigt exponerade. Vegeta
tionen överensstämmer

od tidigare beskrivningar (se föregående sida).

OftAskaret ar^en mycket bergig och torr ö. Graniten har en vacker hög
röd färg och brytning av granit har förekommit pfi två platser på den
västra sidan.
Ön täcks av hällmarkstallskog, mossrik tallskog och blåbärogranskog,
fördelningen framgår av kartan på sidan 75. Teckenförklaringar till
nedanstående karta återfinns på sidan 73.
klipporna, som sluttar i havet not sydost, är mycket kraftigt expo
nerade. klipp-, block- och sandst.ränderna har den tidigare beskrivna
artsammanstättningen. Önc vegetation är mycket artfattig.
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VI
FLORAE
Den följande artförteckningen upptar 291 kärlväxter och ett fåtal
övriga kryptogamer. Artlistan gör ej anspråk pa att vara fullständig.
Antalet arter av kärlväxterna kan säkerligen utökas och kryptogamer
na har, med tanke på framställningens syfte, svårigheterna vid art
bestämningen och snäv tidsmarginal

endast till ringa del medtagits.

Arterna har uppställts i alfabetisk ordning. Orsaken till detta är
att arterna i fält och under det senare sammanställningsarbetet in
förts i ett alfabetiskt blankettregister. Artnamn som förekommer i
den löpande texten är dessutom lätta att hitta i en alfabetiskt
uppställd artlista. Latinska och svenska artnamn på kärlväxter föl
jer i huvudsak Lid, Johannes

1963,

Norsk og Svensk flora.

Arterna inom de kritiska släktena Alchemilla, Hieracium och Taraxacum har endast bestämts till grupp. Inom släktena Salix och Viola
förekommer hybrider talrikt. Endast i undantagsfall har annat än
g\aindarterna angetts.
De öar som artlistan omfattar är Mjältön, Harkbuten, Harkgrundet
och Önnskäret.
Arternas.relativa förekomst inom området som helhet anges efter art
namnet i form av en förekomstsiffra. Bedömningen är helt subjektiv.
Den fyragradiga skalan kan trots detta ha ett visst värde som ett
grovt mått på arternas totala förekomster och relationen mellan de
olika arterna.
Förekomstangivelse.
1. Ett litet antal påträffade exemplar (mindre än 30).
2. Tämligen riklig förekomst inom begränsade ytor.
3. Riklig och allmänt spridd.
4. Mycket riklig förekomst. Kan dominera stora områden.
Växtplats.
Inventeringsytor betecknas med siffrorna 1-49» Provytor anges med
bokstäverna A - E. Se karta med ytbeteckningar i kartbilagan (sid 74).
TJTM-koordinaterna, enligt topografiska kartan Kramfors SO/NO, (blått
nät) har använts för att noggrant ange några växtlokaler.
Förkortningar.
N: norr, 3: söder, W: väster, E: öster.
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Kärlväxter (Pteridophyta)och fanerogamer)
Acer platanoides Lönn, 1
En vårdad lönn vid S. Valmsundet. En 1 dm hög planta i driftvallen
vid hygge nr

13.

Achillea millefolium Röllika, 2
På krulturpåverkad mark, bland annat vid Sundsbodarna (lO), SörAspviken (32) och timmeravlägg (13, 14, 24, 45).
Achillea ptarmica Nysört, 1
Nära atrarrcDenvid sommarstuga på Ören (8).
Actaea spicata Trolldruva,
2
r
På näringsrik mark i granskog och på hyggen. Rikaste förekomsten i
W-sluttningen av Öberget från hygge 43 till samfälligheten (24)
och på hyggen ovanför (21, 22), samt S om Baggviken (44). Mindre
riklig förekomst i område 9, 11, 19 och i sluttningen E

om myr

nr 27.
Aegopodium podagraria Ilirskdl, 1
Rikligt på en fläck i område 18 (UTM:CQ, 737914) ned granskog på
fuktig mark.
Agrostis gigantea Storven, 1
På blockrika havsstränder bland annat vid S. Valmsundet och Sör-Aspviken.
Agrostis stolonifera (inkl, var, bottnica) Krypven, 2
På havsstränder med strandängsfragment och på blockrikare stränder.
Agrostis tenuis Rödven, 2
På torrare öppen mark vid Sundsbodarna (lO) och på hygge nr 13.
Alchemilla Vulgaris-gr. Daggkåpa, 1
På fuktigare mark i granskog (9) och på kulturpåverkad mark (10,
32

och 45) .

Alnus incana Gråal, 3
I albården vid havsstranden (se karta sid.

75)

vid myrkanter och på

annan fuktig mark.
Alnus glutinosa Klibbal, 3
Dominerande i albården (se karta sid.
mark.
Andromeda polifolia Rosling, 2
På kärr (15, lé, 23, 27, 34, 41).

75).

Sparsamt på annan fuktig
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Anemone hepatica Blåsippa, 2
I all granskog med ört- ooh örtrisvegetation, samt på vissa hyggen
(13, 14,

21,

22,

39, 43).

Angelica silvestris Strätta, 2
I albården vid havsstranden.
Antennaria dioica Kattfot, 1
Torrare mark vid Sundsbodarna (lO) och Norr-Aspviken (28),
Anthoxanthum odoratum Vårbrodd, 2
På öppen mark vid Sundsbodarna (lO), på hyggen (13* 21, 22, 39)
och avlägg m.m. (24, 32).
r

Anthriscus silvestris Hundloka, 2
Kulturpåverkad mark vid Sundsbodarna (lO) och Sör—Aspviken (32),
samt i W.sluttningen av Öberget i granskog (vid 24) och på hyggen
(21, 22).
Arabidopsis thaliana Backtrav, 1
I bergskrevor och på ängen vid Sundsbodarna (lO).
Arctostaphylos uva-ursi Mjölon, 4
Torr mager mark på berg, i tallskog ovanför sandstränder och tallhed.
Asplenium septentrionale Gaffelbräken, 2
Växer i springor i klippstupen.
Asplenium trichomanes Svartbräken, 1
Växer i springor i klippstupen, bland annat N

om område 18 (UTM.

CQ 73759150).
Athyrium filix-femina Majbräken, 2
Växer flerstädes på fuktig skogsmark,
Barbaxea stricta Strandgyllen, 1
På sandstranden vid Norr-Aspviken (28).
Barbarea vulgaris (var. arcuata) Sommargyllen, 1
Äng vid Sundsbodarna (lO).
Betula nana Dvärgbjörk, 1
Stormyran (lé).
Betula pubescens Glasbjörk, 3
Fuktigare mark i skog och vid myrkanter,
Betula verrucosa Vårtbjörk, 4
I granskog, på blockmarker under stupen och på berget.

43

Botrychiura lunaria Låsbräken, 1
Ett påträffat exemplar i örtrik granskog (ll).
Calamagrostis arundinacea Piprör, 2
Förekommer talrikast i sluttningarna mot området mellan Norr- och
Sör-Aspviken, samt mellan Sör-Aspviken och Baggtjärn (bl,a. 42).
Calamagrostis canescens Grenrör, 2
Fuktig skogsmark vid källor (18, 21, 22, 26).
Calamagrostis epigeios Bergrör, 2
Vid Sundsbodarna (lO) och i övre delen av sandiga blockstränder
(bl.a,47, 43).
Calamagrostis neglecta Madrör, 2
Havsstränder.
Calamagrostis purpurea Brunrör, 1
Fuktig mark, oftast öppet (bl.a.,24, 39).
Calla palustris Missne, 1
Några exemplar i vått beskuggat kärr vid S/$S-Aspviken (33).
Calluna vulgaris Ljung, 4
På berg, i tallskog och på myrar,
Caltha palustris Kabbeleka, 2
Fuktig och våt mark i skog och vid källvattenpåverkade stränder.
Campanula persicifolia Stor blåklocka, 1
Några exemplar på hygge nr 13.
Campanula rotundifolia Blåklocka, 1
På ängen vid Sundsbodarna (10), och hyggen (21, 43)*
Capsella bursa-pastoris Lomme, 1
Kulturpåverkad mark vid Sundsbodarna (lO) och vid Vedins stuga
(S om' 43).
Cardamine pratensis Ängsbräsma, 1
Källvattenpåverkade havsstränder vid N. Mjältösundet och Aspvikarna
(28, 36).
Cardaminopsis petraea Strandtrav, 2
På klipp-, block- och sandstränder vid öns S. och E. sida.
Carex aquatilis .Norrlunds starr, 2
Oftast på grundvattenpåverkade sand- och blockstränder vid SörAspviken (35, 36), Baggviken (45) och vid nr 9 och 14. I kärr
(33> 34, 49).
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Carex brunnescens Nickstarr, 1
Torr mark på hygge (39).
Carex canescens Gråstarr, 2
På myrar, i hällkar och källor,
Carex diandra Trindstarr, 1
Kärret vid Sör-Aspviken (34).
Carex digitata Yispstarr, 2
Växer i blockrikare sluttningar med granskog.
Carex dioica Nålstarr, 2
På myrar (15, 23r 27, 34).
Carex echinata Stjärnstarr, 2
I källområden och vid myrkanter (12, 15» 49» 34).
Carex flava Knaggelstarr, 2
I rikare kärrvegetation (12,
(46

26,

27)

och på igenväxande strandkärr

och SW Sör-Aspviken: UTM:CQ, 75759350).

Carex glareosa Klapperstarr, 1
Blockrikare strand vid Mjältösundet.
Carex .juncella Styltstarr, 1
Myrkant (49).
Carex lasiocarpa Trådstarr, 2
Kärrvegetation (15» 16, 27, 38» 41» 49).
Carex leporina Harstarr, 1
Ängen vid Sundsbodarna (lO).
Carex limosa Dystarr, 2
I våtare kärrpartier (l6, 34» 4l).
Carex livida Vitstarr, 1
I kärr med "slambotten" (15).
Carex loliacea Repestarr, 1
Vid källkällor (9» 11, 21, 22).
Carex magellanica Sumpstarr, 2
Våtare kärrpartier (l6, 27, 34, 41, 49).
Carex nigra Hundstarr, 2
På strandängsfragment, blockrikare stränder, bäckkanter och myrar.
Carex oederi Ärtstarr, 2
Grundvattenpåverkade strandängsfragment (7, 45, 48).

45
Carex pallescens Blekstarr, 1
Källnarker (9, 18,

21,

25,

46).

Carex pauciflora Taggstarr, 2
Myrar (15, 23, 27, 41, 49).
Carex rostrata Flaskstarr, 2
Våtare kärrpartier (15, 27, 55, 54, 41, 49).
Carex vaginata Slidstarr, 2
Örtrik granskog.
Carum carvi Kummin, 1
Ängen vid Sundsbodarna (lö).
Cerastium caespitosum Hönsarv, 2
På hyggen (13, 21, 39, 45) och övre torrare strandpartier (24, 28,
55, 45).
Chamaenerion angustifolium Mjölkört, 2
Rikligt på hyggen, samt på avsatser i bergskanterna,
Chenopodium album Svinmålla, 1
Ett exemplar på Harkgrundet.
Chrysanthemum leucanthemum Prästkragc,l
Planterad vid sommarstugor (S om 14, Harken).
Cicuta virosa Sprängört, 1
Fem blommande exemplar på finsedinentstranden vid Sör-Aspviken (55).
Circaea alpina Dvär j-häxört, 1
Vid bäckkanter (21, 22)
Cirsium arvense Åkertistel, 1
Några blonmande vid nedre delen av hygge nr 13.
Cirsium heterophyllum Brudborste, 2
Växer på näringsrik mark i granskog (ll, 12, 14, 19, 24, 44).
och på hyggen (13, 21, 22, 45).
Cirsium palustre Kärrtistel, 2
På fuktig, näringsrik mark, oftast på hyggen (9, 15, 12, 21, 22,
24, 45).
Cirsium vulgäre Vägtistel, 1
Några blommande i övre delen av hygge nr 13.
Coeloglossum viride Grönyxne, 1
Näringsrik skogsmark i övre delen av område 11 och 18, samt meller
sta delen av hygge nr 22.
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Comarun palustre Kråkklöver, 2
Våt mark vid grundvattenpåverkade stränder, bäckar och våta myrar,
Convallaria ma.jalis Liljekonvalj, 2
Spridd i all örtrikare granskog, speciellt på blockrika sluttningar.
Corallorhiza trifida Korallrot, 2
Fuktig mark vid källor (18, 25, 26, 27, E~sidan av 28, 37, 4l).
Cornus suecica Hönsbär, 2
Vid myrkanter (12, 15, 16, 23, 34, 41, 49) och vissa grundvattenpåverkade havsstränder (7, 45).
Corydalis fabacea 3må-nunneört, 2
Mycket rikligt på ängen vid Sundsbodarna (lO) och ett fåtal på
gammalt timmeravlägg (14).
Crepis paludosa Kärrfibbla, 2
Fuktig mark vid källor (9, 11, 12, 18, 21, 22, 26),
Dactylorchis fuchsii Sko gm arihand, 2
Fuktig mark vid källor och översilningsmark. Rikaste förekomsten vid
källa i område nr 21 (ca 50 exemplar). (9, 12, 18,
städes i området mellan Norr- och Sör-Aspviken).

22,

26

och fler

Dactylorchis maculata Fläckigt nyckelblomster, 2
Kärr (15, 16, 23, 40, 49).
Daphne mezereum Tibast, 2
I örtrik vegetation (9, 10, 11,

12,

13, 14, 17, 18,

Deschampsia bottnica Gultåtel, 2
På blockstränder.
Deschampsia caespitosa Tuvtåtel, 2
I örtrik vegetation, ofta på fuktig mark.
Deschampsia flexuosa Kruståtel, 3
På hyggen, i granskog och på berg.
Dianthus deltoides Backnejlika, 1
Sundsbodarna (10) i klippskrevor.
Drosera anglica Stor-sileshår, 2
Våtare myrpartier (15, 23, 34, 40).
Drosera rotundifolia Rund-sileshår, 2
Rikligt på myrar (12, 15, 16, 23, 34, 40, 49).

21,

27, 44).
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Dryopteris assimilis
2
Spridd i örtrikare vegetation, ofta på fuktig markörnen ävon i klipp
skrevor, Rikaste förekomst i område nr 18.
Dryopteris filix-mas Träjon, 1
Påträffad vid två mindre rasmarker (SE,delen av 11 ooh N.delen av 18).
Dryopteris linnaeana Ekbräken, 3
Granskog.
Dryopteris phegopteris Hultbräken, 2
Fuktiga områden,
Dryopteris spinulosa Skogsbräken, 1
Granskog (bl.a.1, 14» 30).
Elymus arenarius Strandråg, 2
På sandstrand och exponerad blockstrand.
Elytrigia repens Kvickrot, 1
Vid ihoprasad stuga (32).
Empetrum hermaphroditum Kråkbär, 4
På berg och i tallskog.
Epilobium montanum Berg-dunört, 2
På hyggen med näringsrik mark (13, 21, 22, 43).
Epilobium palustre Kärrdunört, 1
Källvattenpåverkade stranden vid Sör-Aspviken (35).
Equisetum arvense Åkerfräken, 2
Stränder och kärrkanter (7, 24, 31, 34, 49).
Equisetum fluviatile Dyfräken, 2
Våt mark och i vatten (18, 26, 33, 34, 40, 4l).
Equisetum pratense Ängsfräken, 2
Flerstädes vid stränder och i örtrikare granskogar, ofta på fuktig
mark.
Equisetum silvaticum Skogsfräken, 2
Fuktig skogsmark flerstädes. Rikaste förekomst i område nr 9» 25,
och

26.

Equisetum variegatum Smalfräken, 1
Vid kallkällor i område nr 18 och 36 (rikligt).
Eriophorum angustifolium Ängsull, 2
Myr (15, 16, 23, 34, 40, 49) och grundvattenpåverkade stränder
(7, 36).
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Eriophorum latifolium Gräsull, 1
Rikkärr (12).
Eriophorum vaginatum Tuvull, 2
Myr (15, 16, 23, 41, 49) och grundvattenpåverkad strand (36).
Euphrasia officinalis coll. Vanlig ögontröst, 2
På strandängsfragment.
Festuca ovina Fårsvingel, 2
Torra bergsskrevor och på sandstränder.
Fcstuca rubra Rödsvingel, 2
Stränder med finsediment och måttligt blockrika stränder.
Filipendula ulmaria Älgört, 2
Vid källor och på annan fuktig mark.
Fragaria vesca Smultron, 2
I granskog med ört- och örtrisvegetation. Rikligt på hyggen oed
näringsrik oark.
Galeopsis bifida Toppdån, 1
Havsstrand vid avlägg (24).
Galeopsis tetrahit Pipdån, 1
På havsstrand vid hygge (47) och avlägg (bl.a. 24).
Galium boreale Vitmåra, 2
På hyggen. Mycket rikligt i övre delen av hygge nr 13. Sällsynt
i granskog (44).
Galium palustre Vattenmåra, 2
Växer på havsstränder och kärrartad mark (26,

46).

Galium uliginosum Suopmåra, 2
Örtrik fuktig skogsmark (9, 12, 13, 20, 21, 22, 34).
Geraniuo robertianum Stinknäva, 1
På berget vid stranden av Sundsbodarna (lO), pa blockmark (TJTMjCQ,
736935) och i rasmarlc (NE. delen av 18).
Geranium silvaticum Midsommarblomster, 3
På näringsrikare skogsmark.
Geum rivale Humleblomster, 2
Källvattenpåverkad mark i skog (5, 9, 18, 25, 26, 44) och på hyggen
och annan öppen mark (10, 21, 22, 24, 43).
Glaux maritima Strandkrypa, 2
Havsstränder med strandängsfragoent.
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Gnaphalium silvaticum Skogsnoppa, 1
Några exemplar på hygge nr 13.
Goodyera repens Knärot, 2
Ofta stora bladrika tuvor i sluttningarna mellan Norr-Aspviken och
Mjältösundet, samt. på Aspholmen.
Hammarbya paludosa Myggblomster, 2
Rikligt på kärr nr 15, samt på myren vid Baggtjärnen (4l).
Hieracium Foliosa-gr. Flockfibbla, 1
I klippspringor, på sand vid sommarstuga E om område nr

46

och

på Önnskäret,
Hieracium pilosella coll. Gråfibbla, 1
På torr äng vid Sundsbodarna (lO).
Hieracium Silvatica-gr. Skogsfibbla, 2
I ört- och örtrisvagetation i granskog och på vissa hyggen (13, 39).
Hieracium Yulgata-gr Hagfibbla, 1
Sandstränder på bl,a.Harkbuten, område 20 och 31.
Hierochloé odorata Myskgräs, 1
I exemplar i driftvall på W. Ören (8).
Honckenya peploides Saltarv, 2
Sandstränder (Harkbuten

20, 28, 31)•

Hypericum maculatum Fyrkantig johannesört, 2
Lokalt riklig på hyggen (13, 14) och på torr äng (32).
Juncus .arcticus Myr tåg, 2
Havsstränder.
Juncus balticus Östersjö-tåg, 2
Havsstränder med strandängsfragment och på blockrikare stränder.
Juncus bufonius Vägtåg, 1
På strandängsfragment (35, 48).
Juncus compressus S'tubbtåg, 1
Mycket riklig i springorna på Harkgrundet.
Juncus conglomeratus Knapptåg, 1
Två små bestånd på rilckärr (12), där en timmerväg (stig) korsar
kärret.
Juncus filiformis Trådtåg, 2
På strandängsfragment och kärrkant (49).
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Juniperus communis En, 2
Spridd över hela ön. I område 9 och 11 påträffades 5 m höga och
10 cm grova exemplar.
Lactuca alpina Fjälltolta,

1

Mindre bestånd på fuktig mark 150 m E om uyr nr 25,

'7

om myr nr 27

och i bäckravinen strax E om backmyren N om Baggtjärnen. Ett fåtal
exemplar på område 26.
Lactuca muralis Skogssallat,

1

Tämligen riklig i örtvegetationen omkring provyta D, samt på hyggen
(15, 21, 22).
Lathyrus maritirahs Stnandärt, 2
Rikligt på sandstränder cch på mera exponerade blockstränder.
Lathyrus palustris Kärrvial, 1
På strandängsfragment (24, 55,

45),

Lathyrus pratensis Gulvial, 1
Hyggen (bl.a. 15, 17, 22,

45).

Leontodon autumnalis Höstfibbla, 2
På strandängsfragment.
Linnaea borealis Linnea,
Riklig i 'granskog.

5

Listera cordata Spindelblomster, 2
Riklig förekomst på fuktiga och våta platser med ört— och örtris—
vegetation (bl.a. 1, 6, 9, 11, 18, 26, 57, 49).
Luzula multiflora Ängsfryle, 1
Torrare hyggen (bl.a. 15, 39) och vid Baggviken (45).
Luzula. pilo sa Vårfryle, 2
Granskog och hyggen.
Luzula sudetica Svartfryle, 1
Fastmarksvattenpåverkad strand (7,

10,

Lycopodium annotinun Revlummer, 2
I granskog.
Lycopodium clavatum Mattlummer, 1
Fåtal påträffade exemplar. I tallskog.
Lycopodium complanatum Plattlummer, 1
I tallskog bl,a, SY! om Norr-Aspviken,

15).
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Lycopodium selago Lopplummer, 2
I granskog, enstaka i albården och i klippspringor på Harkbuten.
Lysiraachia thyrsiflora Topplösa, 2
I kärr (33, 40, 49), våt skogsmark (26) och fastmarksvattenpåverkad havsstrand (7, 10, 24, 35» 48).
Maianthemum bifolium Ekorrbär, 3
Riklig i granskog.
Melanpyrum pratense Ängskovall, 2
På hyggen och annan öppen skogsmark.
Melanpyrum silvaticuni Skogskovall, 2
I örtrik granskog.
Melandriun rubrun Rödblära, 2
Sundsbodarna (10), f.d. timmeravlägg (14, 24) och vid stuga (18),
Melica nutans Bergslok, 2
I granskog och på hyggen.
Menyanthes trifoliata Vattenklöver, 2
I Baggtjärn (40), myrar (15, 16, 23, 33, 34, 41, 46, 49) och källområden (18, 26).
Milium effusun Hässlebrodd, 2
På näringsrika hyggen (13, 21, 22, 24, 43).
Moehringia trinervia Skogsnarv, 1
I alskogsbeväxt kärr (33) och vissa hyggen.
Molinia coerulea Blåtåtel, 2
Kärr (7, 15, l6, 41, 46, 49) och grundvattenpåverkad strand.
Moneses uniflora Ögonpyrola, 2
Spridd, men mindre talrik i mossrik granskog.
Montia lamprosperna Källört, 1
Vått kärr (33) och i kallkällbäck vid Baggviken (45).
Myosotis arvensis Åkerförgätmigej, 1
På äng och berghällar vid Sundsbodarna (l0).
Myosotis stricta Vår-förgätmigej, 1
På äng och berghällar vid Sundsbodarna (l0).
Myrica gale pors, 2
På kärr (15, 33, 41, 46, 49) och på fastmarksvattenpåverkad havs
strand (bl.a. 7, 8, 9, 45, 47, 48).
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Nymphaea Candida Nord-näckros, 2
Riklig i Baggtjärnen (40) och E,dolen av myr nr 49.
Oxalis acetosella Harsyra, 3
Granskog.
Qxycoccus microcarpus Dvärgtranbär, 2
Kärr (15, 16, 23, 27, 41).
Qxycoccus quadripetalus Txanbär, 2
Kärr (15, 16, 23, 27, 34, 41, 49).
Paris quadrifolia Ormbär, 2
Förekommer i granskog med örtrik vegetation, ofta något fuktigt
(l, 6, 18, 19, 26, 30, 44) och på näringsrika hyggen (13, 14, 21,
22, 24, 39, 43).
Parnassia palustris Slåtterblomma, 2
Strandängsfragment S om Ören, bland Phragnites i N. Valmsundet,
område 24 och S därom , samt i område 35 och 36.
Pedicularis palustris Kärrspira, 1
I strandängsvegetationen (7, 35, 36, 48).
Peucedanum palustre Kärrsilja, 2
I vått kärr vid Sör-Åspviken (33, 34) på igenväxande kärr (46)
och i strandängsvegetation (7, 35).
Phalaris arundinacea Rörflen, 1
I klippspringor på yttre Ören. (8).
Phragmites communis Bladvass, 2
Domineras: helt kärret vid Ören (7). Täta vassruggar på finsedimentstrandavsnitten i S. och N. Valmsunden och i Sör-Aspviken
(se karta med strandtyper). Glesa bestånd på stränderna vid 7* 28 och 48.
Picea abies Gran, 4
Se karta med trädslagens fördelning. Tät granskog på svallgrus i
sluttningarna mot havet.
Pinus silvestris Tall, 4
Ön domineras av hällmarkstallskog. Produktiv tallskog på torrare
sandigt underlag. Martallar på myrarna. Se karta med trädslagens för
delning.
Plantago major Groblad, 1
Torrare strandängsvegetation (7) och vid Baggviken (45).

Plantago maritima Gulkämpar, 1
På strandängsfragment W Ören (7) och söder därom.
Platanthera bifolia Nattviol, 2
Spridd i granskog med örtrisvegetation, ofta på blockrik mark.
Poa irrigata Smårapp, 1
På ängsmark vid Sundsbodarna (lO) och vid sommarstuga E om område 46
Poa nemoralis Lundgröe, 2
I blockrika sluttningar nedanför bergstup (9, 11, 17) och på närings
rika hyggen (14, 17, 21, 22, 39).
Poa pratensis Ängsgröe, 1
På hyggen (13, 21, 22, 24, 39).
Poa trivialis Kärrgröe, 1
Fåtalig på hyggen (13, 39) och vid Baggviken (45).
Polygonatun odoratum Getrams, 1
På bergshylla i stupen SE om toppen vid stigen. I branta bergs
stupet rakt E om område 46 och nära provyta B.
Polygonum aviculare Trampört, 1
Fåtalig på ängen vid Sundsbodarna (lO). .3 exemplar på Harkgrundet,
Polygonum viviparum Ormrot, 2
Fastmarksvattenpåverlcade stränder (7, 28, 36, 45). Rikligt på öppna
kärret vid Sör-Aspviken (34). På hygge 39»
Polypodium vulgäre Stensöta, 3
Rikligt i bergstup och på blockmarker.
Populus tremula Asp, 2
Förekommer talrikt på blockmarkerna under stupen på öns W.sida,
speciellt rakt ovanför Sundsbodarna. Se karta med trädslagens för
delning.
Potamogeton pectinatus Borstnate, 1
N. Valmsundet.
Potamogeton perfoliatus Ålnate, 2
Vid bl.a, N. Valmsundet och Sör-Aspviken.
Potentilla anserina Gåsört, 2
Förekommer spridd på stränder med albård.
Potentilla argentea Femfingerört, 1
På berg och äng vid Sundsbodarna (lO) och N,delen aV hygge 13.
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Potentilla erccta Blodrot, 2
På fuletig skogsmark, vid bäckar, kärrkanter och vissa stränder
(36, 45, 47).
Prunella vulgaris Brunört, 1
Vid Sundsbodarna (lO), örtdominerad granskog (ll, 44, B), hyggen
(13, 39) och vid Baggviken (45).
Prunus padus Hägg, 1
Flera stora träd vid Sundsbodarna (lO) och låga buskar sparsamt på
skogsmark (5, 9, 2l).
Pteridium aquilinum Örnbräken, 2
Mycket rikligt på hygge 13, sluttningen N om hygge 13, i område 11 och
39, Mindre rikligt i område 1, 9, 18 och 38.
Puccinellia retroflexa Vanligt saltgräs, 1
Mycket rikligt i alla springor på Harkgrundet ända ut mot högvattenlinjen.
Pyrola chlorantha Grönpyrola, i
Växer på starkt sluttande blockrika marker med örtrisvegetation.
Spridd nedanför stupen på öns W.sida (bl.a. 3), N om hygge 13,
i område 17, 19 och i bäckravin Y/NW om Baggtjärn, På tuvor vid
provyta C.
Pyrola minor Klotpyrola, 2
Spridd och lokalt talrik i örtrisvegetationen (bl.a. 11, 17, 18, 19,
22, 30, 37).
Pyrola rotundifolia Vitpyrola, 2
På god mark i granskog (l, 11, 17, 18, 19, E.delen av 22, 26, 37).
Ramischia secunda Björlcpyrola, 3
Riklig i granskog.
Ranunculus acris Smörblomma, 1
På ängsmark (10, 32), avlägg (14, 24), hyggen (21,22) och i örtrik
granskog (18, 24).
Ranunculus auricomus Majsmörblomma, 1
På ängen vid Sundsbodarna (lO).
Ranunculus baudotii Vitstjälksmöja, 2
På grunt vatten runt Mjältön, främst i N. Valmsundet och vid Ören.
Ranunculus polyanthemus Backsmörblomna, 1
Flertal exemplar på ängen vid Sundsbodarna (lO).
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Ranunculus repens Revsmörblomma, 2
Fuktig och näringsrik mark (lO, 13, 14, 18, 21, 24, 45).
Rhamnus frangula Brakved, 2
Snårig och tät vid vissa källbäckar (5, 9, 11, 21) och vid kärrkan
ter (12, 15, 16, 23, 27, 38, 49).
Rhinanthus minor Ängsskallra, 1
Enstaka vid Sundsbodarna (lO) och vid stuga S om hygge 43.
Rhynchospora alba Vit-ag, 1
Rik förekomst i nedre delen av myr nr 15.
Ribes alplnum Måbär, 1
Enstaka buskar i granskog eller på hygge med näringsrik mark (9, 10,
17, 150 m N om 19, 21). På blockstrand vid Valmens S-spets och på
Harkbuten.
Roegneria canina Lundelm, 2
På övre delen av sand- och blockrika stränder.
Rorippa islandica Sumpfräncj, 1
bland Phragmites i N. Valmsundet.
Rosa spp. 2, Förmodligen både R. canina och R. dumalis, samt R.
ma,jalis. Spridda nyponbuskar anträffas i granskog nära stranden
(bl.a. 5, 10, 11, 13, 17, 19, 44).
Rosa rugosa Vresros, 1
Ca 20 buskar på sandstranden vid Baggsandsbukten.
Rubus a^'- : 'cna Åkerbär,, 2
Kärrkanter (7, 27, 33, 34), stränder (7, 9, 24, 45).
Rubus chamaemorus Hjortron, 1
Några exemplar på Sphagnumtuva i NE. delen av nr 9.
Relativt rikligt på stormyran (lö).
Rubus idaens Hallon, 2
Rikligt på hyggen, i näringsrik granskog, i bergsskrevor, på klapperstensfält och blockstränder.
Rubus saxatilis Stenbär, 3
I all granskog med något örtinslag

0ch på. hyggen.

Rumex acetosa Ängssyra, 2
På äng (10, 32), hyggen (l3, 39), timmeravlägg (l4, 24) och sand
stränder (28, 31, 45).
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Rumex acetosella Bergsyra» 2
Spridd på stränder nära albården (bl.a. 7, 13» 31» 45) och på berg
hällarna vid Sundsbodarna (lO).
Rumex crispus Krusslcräppa, 1
Ett exemplar på Harkbuten, få på timmeravlägg (24) och äng (32).
Rumex longifolius Gårdsskräppa, 1
Spridd på stränderna.
Sagina nodosa Knutarv, 1
På strandängsfragment (7, 8, 9, 24, 48).
Sagina procumbens Kryparv, 1
Spridd i klippskrevor vid stranden och på sandstrand vid bl.a.
Baggviken (45).
Sagittaria sp. Pilblad, 2
Rikligt i Baggtjärn (40).
Salix aurita Blekvide, 2
I bergsskrevor, kärrkanter och på fastmarksvattenpåverkade stränder.
Salix caprea Sälg, 2
Rikligt på blockrik mark i granskog och på havsstrand. Vissa träd
är upp till 60 cm i diameter.
Salix cinerea Gråvide, 1
Kanten av Stormyran (lö).
Salix glauca Ripvide, 1
En buske i S.delen av kärrområdet vid Sör-Aspviken (35). En buske
där backmyran mynnar ut mot Baggtjärnen (4l).
Salix myrsinifolia Svartvide, 1
Kärrkanter (l5, 16, 35, 38, 4l).
Salix pentandra Jolster, 1
Fastmarksvattenpåverkade strandängsfragment (7, 35).
Salix phylicifolia Grönvide, 2
Kärrkanter, fastmarksvattenpåverkade stränder (7, 35, 41).
Scheuchzeria palustris Kallgräs, 1
Fattigkärr (l5, 41, 49).
Scirpus caespitosus Tuvsäv, 2
Kärr (15, 16, 23, 27, 34, 41, 49).
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Scirpus hudsonianus Ullsäv, 2
Kärr (23, 27, 34).
Scirpus tabernaemontani Blåsäv, 1
En rugge 1 grunt vatten i S. delen av finsedimentstranden vid ören (7).
Scirpus uniglumis Agnsäv, 3
Förekommer utmed stora delar av öns W, strand, vid Sör-Aspviken (35)
och i Baggviken (45).
Scutellaria galericulata Frossört, 2
I havsstrandens albård (bl.a. 7, 24, 35, 47) och vid kärrkanter
(33, 38).
Sedum acre Gul fetknopp, 1
På klippstrand (Harkgrundet, 8), sandstrand (20, 28) och på berg
hällar vid Sundsbodarna (l0).
Sedum telephium Kärleksört, 2
På klippor på Ören (8), Harkbuten och Harkgrundet.
Selaglnella selaginoides Dvärglummer, 2
I kärr (l2, 15) och på källvattenpåverkad strand S om Ören (7) och
där stigen från Baggviken når Sör-Aspviken (NEE om 42).
Silene maritima Strandglim, 1
På sandstrand (28, 45, Harkbuten) och på branta klippstränder (NE .
Öberget och ITE, Aspholmen).
Silene rupestris Bergglim, 1
Spridd på bergen.
Solidago virgaurea Gullris, 2
Granskog och på hyggen.
Sonchus arvensis Åkermolke, 1
Strandängsfragment (7, 48).
Sorbus aucuparia Rönn, 2
Enstaka spridda träd i granskog. Talrikast i område 9. Rikligt med
knappt meterhöga rotskott.
Stachys palustris Knölsyska, 1
Rikt bestånd p4 timmeravlägg (24).
Stellaria crassifolia Sumparv, 1
Tätt bestånd på begränsad yta, i mycket vått, tätt albevuxet kärr
(33). 45 cm hög skuggform.
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Stellaria graminea Grässtjärnblomma, 2
På hyggen (l3, 21, 22, 24, 43) och på torr mark i albården.
Stellaria longiffolia Skogsstjärnblomma, 1
Några exemplar på hygge 39.
Stellaria media Våtarv, 1
På avlägg (14, 24).
Taraxacum vulgaris-gr. Maskros, 1
Äng vid Sundsbodarna (lO), sandstrand (28, 45) och fuktig mark (l8).
Thlapsi alpestre Backskärvfrö, 1
Äng, Sundsbodarna (lO).
Thymus serpyllum Backtimjan, 2
Sandstrand (bl.a. 10, 13, 20, 28 och Harkbuten).
Trientalis europaea Skogsstjärna, 3
Rikligt i granskog.
Trifolium medium Skogsklöver, 2
Rikligt på ängen vid Sundsbodarna (lO), samt vid Baggviken (45).
Trifolium pratense Rödklöver, 1
Äng (32) och vid Baggviken (45).
Trifolium repens Vitklöver, 1
Vid sommarstuga på Ören (8).
Triglochin palustre Kärrsälting, 2
I kärr- och strandängsvegetation (7, 12, 24, 28, 35, 36, 47, 48).
Tussilago farfara Hästhov, 2
Vid kallkällor och bäckar (5, 9, 13, 18, 21, 22, 45).

Källmarken

på hygge 21 domineras av Tussilago.
Urtica dioica Brännässla, 2
Minne av kultur på ängsmark (lO, 32), på timmeravlägg (l4, 24) och
hygge (l3).
Utricularia intermedia Dybläddra, 2
Tät matta i våta kärr (34, 38).
Utricularia vulgaris Vattenbläddra, 2
Gungflyets kanter i Baggtjärnen (40).
Vaccinium myrtillus Blåbär, 4
Granskog
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Vaccinium uliginosum Odon, 2
På myrar och i myrgropar på berg.
Vaccinium vitis-idaea Lingon, 4
I gran och tallskog.
Valeriana salina Strandvänderot, 1
I övre delen av strandvegetation på finsediment (bl.a. 7, 8, 28,
34, 35, 47).
Valeriana sambucifolia Vänderot, 2
Övre delen av sötvattenfuktad albård (7, 8, 14, 24, 35, 36, 45),
fuktig skog (21, 44) och i vått kärr (35, 34).
T

Verbascum thapsus Vanligt kungsljus, 1
Fem blommande exemplar i övre delen av hygge 13.
Veronica chamaedrys Te-veronica, 2
I granskog och på hyggen.
Veronica officinalis Ärenpris, 2
På hyggen och i granskog med örtrisvegetation.
Viburnum opulus Skogsolvon, 1
Fuktig skogsmark. Fyra buskar ovanför myr 12. Flera buskar vid
källor på hygge 21. Rikligt i kanten av myr 27.
Vicia cracca Kråkklöver, 2
Spridd i albården och på öppen mark (22, 32, 43).
Vicia sepium Häckvicker, 1
Några exemplar på hygge 13 och 21.
Vicia silvatica Skogsvicker, 1
I gläntor (l7) och på hyggen (l3, 22, 43).
Viola arvensis Åkerviol, 1
På ängen och berghällarna vid Sundsbodarna (lo).
Viola mirabilis Underviol,1
Mindre förekomst på näringsrik mark i övre delen av hygge 22.
Viola montana Norrlandsviol, 2
Rikligt i albården vid stranden och runt ängen vid Sundsbodarna.
Viola palustris Kärrviol, 2
Vid källor, myrkanter och fuktiga stränder.
Viola riviniana Skogsviol, 2
I granskog med örtrik vegetation, på hyggen och i albården.
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Viola selkirkii Skuggviol, 1
Talrik på blockrik, näringsrik mark (3, 11, 14, 17, 2l).
Viola tricolor Styvmorsviol, 1
På berghällarna och ängen vid Sundsbodarna (lO).
Viscaria alpina Pjällnejlika, 2
Lokalt riklig på klippstränder (bl.a. 8, 10, Harkbuten och Harkgrundet).
Voodsia ilvensis Hällebräken, 2
I springor i klippstupen.

Mossor (Bryophyta) - några insamlade och bestämda arter,
Abietinella abietina På berghällar vid Sundsbodarna (lO)»
Aulacomnium palustre, Räffelmossa. Vid källor.
Brachythecium-arter, bl.a. Br. albicans.
Campylium stellatum. Guldspärrmossa. Rikkärr (l2).
Ceratodon purpureus, Brännmossa. På Harkgrundet.
Climacium dendroides, Palmmossa. På fuktig mark nära källor.
Dicranum ma.jus, Stor kvastmossa. Granskog.
D. polysetum, Kvastmossa. I bergakant (1$),
D. scoparium, Kvastmossa. Granskog.
Drepanocladus revolvens coll. Praktmossa. Rikkärr (12).
Dr. uncinatus, Krokmossa. I bergskant (l8) och på Harkgrundet.
Hedwigia ciliata, Kakmossa. Allmän på berg.
Hylocomium splendens, Husmossa. Allmän i granskog.
Pleurozium schreberi. Väggmossa. Allmän i gran- och tallskog,
Pohlla cruda, Opalmossa. I bergskant (l8).
P. nutans, Nickmossa. På berghällar.
Polytrichum piliferum, Hår-björnmossa. Hällmark.
Ptilidium ciliare, Frans-levermossa. I bergskanter och på Harkgrundet.
Rhacomitrium-arter, bl.a. Rh. lanuginosum. Hällmark.
Rhytidiadelphus triquetrus, Kransmossa. Näringsrikare granskog.
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Schistidium maritimum, På Harkgrundet.
Sphagnum varnstorfii, I rikkärrvegetation (l2).
Tomenthynnum nitens, Gyllenmossa. Rikkärr (l2).

Lavar (Lichenes) - några insamlade och bestämda arter.
Alectoria ochroleuca. Intressant fjällart. Samlad halt nära toppen.
Cetraria cucullata. På Mjältön täml. riklig, äv.med apothecier
(T.E. Hasselrot, Acta Phytogeogr. Suec, 33*).
r

C. islandica, Islandslav. Hällmark och tallhed.
G, nivalis, Snölav. Hällmark.
Cladonia-arter förekommer rikligt på hällmark och tallhed. Exempel
är:
Cl. alpestris. Vitlav.
Cl. digitata, Pingerlav.
Cl. pyxidata.
Cl. rangiferina, Grå renlav.
Cl. silvatica, Gulvit renlav.
Cornicularia muricata. På klippstrand.
Parmelia centrifuga, Vinterlav. Torra klippstränder och hällmark.
P, pulla. På Harkgrundet. Något fågelgynnad.
P. saxatilis, Pärglav. På berg.
P. stygia. På Harkgrundet.
Peltigera rufescens. Växande på Abietinella abietina vid Sundsbodarna.
Physcia-arter täcker helt hällarna på det fågelgödda Harkgrundet.
Ph. caesia. Stoftlav.
Ph. sciastra.
Ph. subobscura.
Rhizocarpon geogr.aphicum coll. Vanl. kartlav ger klapperstensfälten
en gul färgton. Vanlig på berg.
Rh, obscuratum, Grå kartlav. På berg.
Stereocaulon paschale, Påskrislav. Vanlig på hällmark och tallhed.

Pmbilicaria-arterna förekommer på klippstränder och hällmark.
U. deusta, Grynig navellav.
U. hyperborea.
P. torrefacta.
Xanthoria candelaria. Ljuslav. Förekommer på fågeltoppar.
Harkgrundet.
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V
FAUNAN.
Djurlivet har inte närmare undersökts. Vissa faunistiska iakttagel
ser har noterats mera i förbigående.
Älgstammen är livskraftig. I all skogsmark kan man se spårstämplar och spillning. Spår av bete och legor finns främst i de örtrika delarna av ön. Avgnagcn rönnbark förekommer här och var. Alg
har 1970 observerats på Valmen (ko och kalv, den 23/6), vid Mjältö—
sundet (älgtjur, 28/6), hygge nr 22 på Öberget (ko med kalv, 29/6)
och i tallskogen väster om myr nr 15 (fullvuxet djur, 3/7). Av dägg
djuren kan utom älgen (Alces alces) nämnas räv (Vulpes vulpes),
skogshare (Lepus timidus), smågnagare och fladdermöss (Chiroptera).
Fåglarnas aktivaste sångperiod sammanföll ej riktigt med inventeringsperioderna, varför endast de allmännaste arterna ha.r blivit
uppmärksammade. På hällmarkerna förekom rödstjärt och trädpiplärka.
I vissa bergsntup häckade korp. På öns västsida hade ett bivråkspar sitt bo i en tall. De vanligaste barrskogsfåglarna var bofink
och bergfink. Andra arter i barrskog var gransångare, grönsiska,
järnsparv, kungsfågel, korsnäbb, mindre hackspett, ringduva, röd
hake, rödvingetrast, större hackspett, talgoxe och taltrast. Löv
sångare, trädgårdssångare och ärtsångare förekom i skogen närmast
albården och i lövksog. Vid stränderna var drillsnäppa, större
strandpipare och sädesärla vanliga. Runt ön observerades ejder,
småskrake, svärta, havstrut, fiskmås och enstaka skrattmåsar. På
Harkgrundet och Sörskäret häckar fisktärna (kolonier). Tobisgrissla
häckar på Sörskäret. Den har minskat i antal, medan tärnorna har
blivit vanligare i innerskärgården under senare tid (uppgifter av
Alvar Nordström).
Spindlar förekom förvånandsvärt talrikt. I granskogen vid Mjältösundet fanns spindelnät mellan de flesta träden. På hällmarkerna
och på blockstränder observerades jaktspindlar.
På stränderna vid Mjältösundet insamlades åtta nyckelpigearter och
en del andra skalbaggsarter. Två Garabus-arter påträffades i gran
skogen. På öppna sandytor förekom fångstgropar av myrlejonsländans
larver (Myrmeleon formicaxius)
Skorv (Mesidothea entomon) ligger uppspolad på stränderna. Arten
betraktas som en maringlacial relikt.

64

VI
SAMMANFATTNING
Mjältön imponerar med en karaktäristisk och kraftfull profil mot
väster. Ovanför de skogklädda sluttningarna mot havet reser sig lod
räta klippstup, som omger öns kärna, en välvd högplatå kallad Bastutoberget. Högsta punkten ligger 236 m över havsytan. Mjältön är
Sveriges högsta kustö.
En gång översköljde havet hela ön. Med landhöjningen som drivande
kraft steg den sakta ur havet. Vågorna spolade bort alla lösa avlag
ringar från högplatåns, Öbergets och Aspholmens högsta partier. Aven
den för storm och bränningar utsatta yttre sydöstra delen av ön är
kalspolad och näringsfattig.
På dylik hällmark växer nu en gles hällmarkstallskog. De knotiga
och långsamt växande tallarna är av hög ålder.
Klapperstensfält ligger i bergssvackor med sydlig lutning. De finns
på alla nivåer och är i regel helt trädlösa. Den vanliga kartlaven
(Rhizo.carpon geographicum) ger klapperstensfälten en gulaktig färg-ton.
o.

Andra blockfält ligger i sluttningarna under de höga klippstupen.
Öns mäktigaste blockfält finns i sluttningen ovanför Ören. Det består
av flera meter stora block, som staplats i brant vinkel.
Tall och granskog växer på områden där finkornigare material avsatts
under landhöjningen. Fördelningen mellan hällmarkstallskog, produktiv
tallskog och granskog har inritats på en speciell karta i kartbilagan
(sid 75).
Tallhed finns på torr mark norr om hyggena nära inventeringsyta 38.
Mossrik tallskog har den största utbredningen. Flora områden med
vacker tallskog finns på ön.
I sluttningarnas övre delar, mot de branta klippstupen, förekommer
rikligt med lövträd. Asp, rönn, sälg och vårtbjörk kan dominera över
granen, speciellt där marken är brant och storblockig.
Granskog täcker sluttningarna mot havet där markfuktigheten är större.
Granskogen är förvånansväft likåldrig, enhetlig och tätstammig. Enligt
uppgifber av Olof Sundqvist i Värns, höggs huvuddelen av den produktiva
3kogen bort för 100 år sedan. Efter första världskriget har två mindre
avverkningar utförts på Öborget för ca 15 år sedan, och några större
kalavverkningar de senaste åren (se karta sid. 75).
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Blåbärsgranskog (frisk ristyp), med dominerande blåbärsris (Vaccinium myrtillus) och ett obetydligt inslag av mindre krävande örter
och gräs, som gullris (Golidago virgaurea) ekorrbär (Maianthemum
bifolium), skogsstjärna (Trientalis europaca), vårfryle (huzula pilosa) och ärigskovall (Melampyrum pratense), är den till ytan mest ut
bredda granskogstypen. Smala stråk med större inslag av örter i fält
skiktet sträcker sig uppåt i sluttningarna. Omkring källor och på annan
fuktig och näringsrik mark saknas risen nästan helt och örterna blir
dominerande.
I örtrisgranskog växer både örter och ris och ingetde-ra dominerar.
Karaktäristiska arter är? förutom blåbärsriset, blåsippa (Anemone
hepatica), elcbräken (Pryocterislinnaeana), ekorrbär, harsyra (Oxalis
acetosella), midsommarblomster (Geranium silvaticum), ormbär (Paris
quadrifolia), Pyrola-arter, skogsstjärna, skogsviol (Viola riviniana),
smultron (Fragaria vesca), stenbär (Rubus saxatilis) och tuvtåtcl
(Deschampsia caespitosa). På blockrik mark kan man även finna bergsslok (Melica nutans), grönpyrola (Pyrola chlorantha), nattviol (Platanthera bifolia), skuggviol (Viola selkirkii) och vispstarr (Carex
digitata). Spridda buskar av måbär (Ribes alpinum) och tibast (Paphne,
mezerum) förekommer. Utbredningen av örtrisgranskog motsvarar frisk
örtris-typ på skogstypskartan. (Sid. i73)•
Ren örtvegetation, där risen spelar en helt underordnad roll, utmär
ker mycket näringsrik mark. Denna vegetationstyp förekommer söder om
Baggviken (nr 44) och hästskoformat på Öbergets västsluttning i
granskog och på två äldre hyggen (provyta D, inventeringsyta 21 och 22).
Förutom flertalet av örterna och gräsen,som växer i örtrisgranskogen,
tillkommer ett antal näringskrävande arter. Av dessa kan nämnas bergdunört (äpilobium montanum), brännässla (Urtica dioica), Dryopteris
assimilis, humleblomster (Geum rivale), hundloka (Anthriscus silvestris),
kärrfibbla (Crepis paludosa), lundgröe (Poa nemoralis), skogssallat
(Lactuca muralis)och trolldruva (Actaea spicata). På hygge nr 21 och
22 är vegetationen örtrilc och yppig. Några för dessa hyggen typiska
arter är bergdunört, brudborsto (Cirsium heterothyllur.), dvärghakört
(Circaea alpina), hundloka, hässlebrodd (l.Iilium effusum), kärrtistel
(Cirsium palustre), skogmarihand (Dactylorchis fuchsii), skogssallat ,
skogsvicker (Vicia silvatica), sumpmåra (Galium uliginosum), troll
druva, hästhov och underviol (Viola mirabilis). Längst upp på varje
hygge ligger en källa, varifrån vatten sipprar nerför sluttningarna.
Näringsrik mark oerh jämn bevattning är betydelsefulla faktorer för .
denna vegetationstyp.

Källområdcn förokonacr på ett flertal platser. Ovanför SundsbocLarna
(nr 9) ger lrällor i övre delen av sluttningen upphov till en delvis
sunpartad skog nedåt mot havet. Utmärkande är en blandning av glas
björk, gran, gråal och tall, ned snårig brakved och enstaka, klibbal
vid källor och snåbäckar. Mellan risdoninerande tuvor växer bland annat
annat blodrot (potentilla ereeta), skogsfräken (Ecuisetum silvaticua),
hultbräken (Pryopteris phegopteris), kärrviol (Viola palustris),
slidstarr (Carex ve„ginata) och älgört (Pilipendula ulnaria).
Vegetationen på våt näringsrik mark vid källor i non inventeringsytorna
9, 18 och 27, utmärks av yppig örtvegetation. De vanligaste arterna
är blodrot, grenrör.(Calanagrostis canescens), skogs-, ängs- och sjö
fröken (Squisetun pratonse, 7. fluviatile) ek- och hultbräken, humle
blomster, kabbeleka (Oaltha palustris), korallrot (Corallorhiza trifida), kråkklöver (Conarun palustro), kärrfibbla, skognarihand, spin
delblomster (Listera, cordata), vattenklöver (Menyanthes trifoliata)
och älgört.
De 10 kärren på lljältön är små. De flesta är typisko. fattigkärr.
Några genomsilas kraftigt av fastuarlcsvatten och får därigenom on
rikare prägel.
Kärr nr 12 är ett typiskt rikkärr, ned många rilckärraossor. På tuvor
na växer många ängsarter och på kärrytan förekommer dvärglummer
(Selaginella solaginoidos), gräsull (Eriophorum latifoliun), knaggelstarr (Carex flava) och knapptåg (juneus congloaeratus).
Kärrot vid Scr-Aspviken (nr 33, 34) är mycketsstarkt genomsilat av
grundvatten. Det är i kanterna beväxt med gråal och viden. Några
intressanta arter i detta kärr är dybläddra (utricularia intermedia),
nissne (Calla palustris), skognarihand (Pactylorehis fuchsii), sumparv
(Stellaria crassifolia) och trindstarr (Carex kianara). Mot stranden
övergår kärret i en strandängs art .ad med bland annat sprängört (Cicuta
virosa).
I nedre delen av kärr nr 15 förekommer små öppna vattenytor. Runt dessa
växer rilligt med dvärglummer, myggblomster (Hammabya paludosa), vitag
(khynchospora alba) och vitstarr (Carex livida).
Baggtjärnen (40) är grund och växer sakta igen med gungflyn från kanter
na. I tjärnen växer bland annat pilblad (Sagittaria sp.), vattenbläddra
(Utricularia vulgaris) och vit näckros (Numphaea Candida).
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Bergen stupar på många ställen lodrätt i havet. Den kala granit
klippan lyser röd. Först ett gott stycke ovanför vattenytan ticks
hällen av lavar. Ett fåtal kärlväxter finns på klipphyllor och i
djupa sprickor.
På mindre branta och ofta ej så kraftigt, för vågor och vind, ex
ponerade klippstränder, finns ett flertal olika kärlväxter i springor
na. Några typiska arter är fjällnejlika (Viscaria alpina), krypnarv
(Sagina proeumbens), kärleksört (Sedum tclephium), strandglim (Silene maritima) och strandtrav (Cardaminopsis petraea).
De kraftigt exponerade, storblockiga stränderna och klapperstränder
na är relativt sterila. Ett stycke från vattenytan finner man först
lavar och något längre upp spridda kärlväxter, av vilka gullris
(Solidago virgaurea), hallon (Rubus idaeus), strandärt (Lathyrus
maritimus), strandråg (Flymus arenarius) och strandtrav är de vanlig
gaste.
Växtligheten på Harkgrundet avviker markant från det normala på gra
nitklippor, på grund av fågelgödsling. I alla springor växer frodigt
gräs och örter. Hällarna täcks av en tät lavbeklädnad.
Sandstranden vid Baggsandsbukten är kraftigt exponerad. Man kan
se en tydlig vegetationszonering med sandbindande gräs och örter
närmast vattnet och en gradvis överväxning med lavkuddar, mjölon
(Arctostaphylos uva-ursi) och tallplantor från tallskogen ovanför.
På sandstranden växer ett 20-tal buskar av den sällsynta vresrosen
(Rosa rugosa). Vanliga arter på alla sandstränder är rödsvingel
(Festuca rubra), saltarv (Honckenya peploides), strandråg, strandglim,
strandtrav och strandärt. I Sverige förekommer strandtrav endast vid
Ångermanlandskusten.
Steniga stränder och stränder med finare sediment avgränsas mot
den bakomliggande granskogen av en smal albård. Den bostår till över
vägande del av klibbal, mod inblandning av gråal. Där alarna huggits
bort för att ge plats åt timmerupplag, växer nu endast gråal. På
finare sediment förekommer fragment av strandängsvegetationen . I
regel är dessa stränder påverkade av fastmarksvatten. Strandängsfragmenten är mycket artrika, och viss vegetationszonering förekommer.
Längst ut, under "normalvatten-nivån", växer gultåtel (Peschampsia
bottnica), agnsäv (Scirpus uniglumis), krypven (Agrostis stolonif ero.),
myrtåg (Juncus alpinus) och madrör (Calamagrostis neglecta). Några av
de många arterna ovanför "normalvatten-nivån'1 är gulkämpar (Plantago
maritima), hundstarr (Carex nigra coll.), knutnarv (Sagina nodosa),
norrlandsstarr (Carex aquatilis), rödsvingel, strätta (Angelica sil-
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vestris), slåttorblomma (Parnassia palustris) och Östersjö-tåg
(juncus balticus). På stenigare stränder minskar inslaget av strandängsvegetationens arter.
Sundsbodarna har tidigare under mycket lång tid varit fäbodvall. I
början av 1930-talet upphörde fäbodlivet. Päbodvallen växer lång
samt igen. Den öppna ängen är mycket artrik. Där växer ett flertal
växtgeografiskt intressanta arter. Mest anmärkningsvärd är den rika
förekomsten av smånunneört (Corydalis fabacea). Några andra intres
santa arter är backtrav (Arabidopsis thaliana), backsmörblomma (Ra
nunculus polyanthomus), stinknäva (Geranium robertianum), och vårförgätmigej (Myosotis strieta).
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VII
SYNPUNKTER PÅ NATURSKYDD
Mjältöns värde ur naturskyddssynpunkt.
Mjältön är en typisk ångermanländsk kustö, med näringsfattig granit
i berggrunden. Ur kvartärgeologislc synpunkt bedöms den ej vara spe
ciellt märklig (j. Lundqvist, SGU, i brev).
Ur botanisk synpunkt har Mjältön stort värde som referensområde vid
framtida ekologisk forskning. Den är exempel på ett område med huvud
sakligen granitberggrund och kan därvid tjäna som ett fullgott jäm
förelseobjekt vid vegetationsstudier på nnértlgggBiiåe öar och berg,
med näringsrik diabas och gabbro i berggrunden. I detta hänseende
är hällmarkerna, branterna och stränderna av största intresset.
Inom vissa områden på ön förekommer yppig vegetation, med stort
artantal och många näringskrävande arter (nr 9, 18, 24, 37 och 44
nedan). Dessa partier är mycket värdefulla som exempel på rika miljöer.
Många växtgeografiskt intressanta arter förekommer på Mjältön.
Trots topografiska förutsättningar, saknas dock såväl sluttningar
med karaktär av sydväxtberg, som lummiga raviner. Ädla lövträd växer
ej på ön (med undantag av en vårdad lönn). Utan att underskatta vär
det av de rika delarna av ön, kommer Mjältön att hamna rätt långt ned
i en rangskala av botaniskt intressanta och skyddsvärda områden i
Ångermanland.
Ur turistsynpunkt har ön viss attraktionskraft. Den är Sveriges
högsta ö, med mycket mäktiga, imponerande och framför allt vackra
bergsformationer. De skyddade vikarna är populära bland båtturister.

Synpunkter på skyddsåtgärder och framtida skötse1.
Ur botanisk synpunkt är det önskvärt att ett antal nedan behandlade
områden av öns växtlighet ej förändras genom drastiska ingrepp. Kalawerkningar av känsliga miljöer kan få förödande effekter på grund
av uppkommande ändringar i närings-, vatten- och mikroklimatiska för
hållanden.
Ett naturreservat ger dot bästa skyddet.
Bebyggelse. Ytterligare sommarstugebebyggelse kommer att förfula land
skapsbilden. Totalt nybyggnadsförbud förefaller rimligt.
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Avverkningar på impediment-mark (se karta över skogstyper) bör för
bjudas, eftersom föryngring och tillväxt är mycket långsam.
Vissa restriktioner av avverkningar på den produktiva skogsmarken
bör utfärdas. På kartan sidan 76, har 11 för avverkningar känsliga
områden markerats med punktrasterton. Sifferbeteckningarna överens
stämmer med numret på berörd eller närliggande inventeringsyta. Skäl
för awerkningsförbud och eventuell annan åtgärd anges för områdena
i ordning :3ån söder mot norr:
18. Källonråde och försumpad mark närmare viken. Skalgrus i under
laget (synligt 10 m ö.h.). Tidigare öppen plats vid koja är beväxt
med lövskog, främst gråal. Brant bergsstup och rasmark i norr med
kärlväxter och mossor som är känsliga för do drastiska ändringar
i mikroklimatet, som en avverkning medför. Dikning eller framförande
av skogstraktor är olämplig.
20. Sandstrand med tallskog ovanför. Den gradvisa överväxningen av
stranden med lavar och tallskog syns tydligt. Växtplats för vresros (Rosa rusosa). Området ar mycket känsligt för slitage. Av
verkning av tallskogen närmast stranden kommer att förfula land
skapsbilden. Stranden är nedskräpad.
44. Mycket näringsrikt granskogsparti mod rik fältskiktsvegetation.
(Se inventeringsyta 44). Tills vidare bör avverkning ej ske.
Eventuell utglesning kan komma i fråga i framtiden, om man inte
önskar att granarna skall ramla omkull av sig själva. Albården
vid Baggviken bör ej huggas bört, åtminstone inte efter västra
sidan enligt kartan.
41. Skyådszon av barrskog öster och norr om Baggtjärn. Zonen bör om
fatta den något försumpade granskogen strax öster om tjärnen, de
båda bäckravinerna norr om tjärnen samt träden på båda sidor om
backlcärrot (so även skogstypskartan). Lövskogen runt tjärnen bör
bevaras.
9. Sumpskog och delvis produktiv granskog med hög bonitet. Rikkärr
och storblockig terräng med övervägande aspskog i de övre partier
na. Området bör tills vida.re lämnas orört. Skogsdikning kommer att
förstöra områdets egenart som sumpskog med sviter av tidigare
kra.ftigt bete.
3. Blockmark och gamla strandvallar med blandskog av asp, björk,
gran, sälg och tall i sluttningen nedanför stupen. Mycket olämp
ligt och ekonomiskt oförsvarbart att avverka.
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38. Tallhed (skarp typ) son ännu 03 Lir nogen för avverkning. Den
vackra tallskogen bör sparas orörd. Det tunna lavtäclcet på under
liggande s and av1agringar är känsligt för slitage nod skogstraktorer.
37. xlycket intressant kärr, där flera ovanliga arter påträffats.
Kraftigt framflödo av grundvatten. Un trädlös kärryta (nr 34)
och övriga delen av kärret beväxt ned gråal och vidon (nr 33).
Närmast kärret och uppåt i sluttningen på västra sidan växer
granskog. Den är not nordväst försumpad (nr 25). Vid rågången i
norr ligger ett kallkällområde. Vegetationen på den våta-marken
är yppig (nr 26). Tallskog täcker områdets nordöstra delar.
Inom områdets begränsade yta finns exempel på flertalet av vegetationstyperna på Mjältön. Dessa är sandstrand, fragment av
strandäng, säreget kärr, sumpskog av varierande utseende, källområdon, gransluttningar och tallskog. Området är vårt att be
hålla som enhot både ur biologisk och utseendemässig synpunkt.
Sandstranden (nr 23) är kraftigt nedskrapad.
24. Näringsrik mark, med grov granskog och näringskrävande arter i
fältskiktet. Granskogssluttningen och de båda ovanför liggande
hyggena (nr 21 och 22), samt timmeravlägget utgör tillsammans
öns rikaste område, kalavverkningen av granskogen kommer att med
föra en total förändring av den nu så värdefulla fältskiktvege
tationens sammansättning (se provyta D).
27. Hunt myren växer förutom gran även al, brakved, skogsolvon och
tibast. Något av skogen runt myren bör lämnas som inramning av,
och skydd för snåren vid myren.
Övrig skogsmark, som omges med grova linjer på kartan sidan 7b, be
döms kunna avverkas utan att värdefulla vegetationstyper går för
lorade. Området öster om Baggtjärnen (med undantag av skyddszonen)
kommer troligen att få en frodig fältskiktsvegetation om den täta
granskogen huggs bort. Där rekommenderas en avverkning, om den utförs
på ett biologiskt riktigt sätt.
Albården vid stränderna får oj huggas bort.
Bruk av komiska preparat mot insekter och lövskog bör förbjudas på
ön, med tanke på att öns växt och djurvärld bör bevaras. Risken att
gifterna kan nå vattentäkter föreligger.
Dikning av myrar eller sumpskog måste förbjudas.
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Sundsbodarna. En gradvis igenväxning av ängen skor. En röjning torde
bli nödvändig i framtiden om ängens egenart skall bibehållas, ned
stort artantal och ett flertal ovanliga växtarter.
Nedskräpningen av stränderna (nr 10, 20, 28, 45) är ett allvarligt
problem. Eldstäder, kolroster, tetrapak, flaskor, plastpåsar och
plåtburkar är vanliga visitkort efter mindre nogräknade besökare.
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MJÄLTÖN
NÅGRA BILDER FRÅN SVERIGES HÖGSTA Ö.

Text och bild av Jan A. G. Lundqvist 19 70.
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Mjältöns karaktäristiska profil mot väster. Berggrunden
är röd nordingrågranit, men udden i förgrunden består
av den mörka bergarten diabas. Sluttningarna mot havet
är klädda med tät granskog. Bilden är tagen mot norr
från N. Valmsundets inre strand.
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Branterna mot norr i sluttningen ovanför Oren. Lägg
märke till det starka inslaget av lövskog ovanför den
öppna blockmarken på övre bilden. Nedre bilden visar
samma område i ett vidare perspektiv, med en del av
Oberget till vänster och Mjältösundet till höger.
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En del av bergsstupen som omger öns högplatå,
Bastutoberget. Under stupen växer asp och björk
på blockmark. Längre ned tar granskogen vid.
Bild mot norr på västra sidan ( 100 m höjd ).
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Klapper stensfält i omgivande hällmarkstallskog.

81

■ w*'

?fr*>

W&mw

Äéä
$
?i»y.,

*?£ 0 *

,i'^‘ ■■"

*iv;r.
mmm
t^
^ ,9

';

»v

*%>

7*

^)CJ.T».r

Baggtjärnen är grund och kantad av gungflyn.
Bakom tjärnen ligger Baggberget. Motivet är
fotograferat mot söder.
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Baggviken i en vy mot norr från Baggberget.
Fran viken leder en barr skogsklädd dalgång
mot norr. I bakgrunden syns delar av hög
platån.
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Klapper strand på Valmens yttersida. Mjältösundet
och Gårdberget på fastlandet i bakgrunden.
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Det låga Harkgrundet, där en tärnkoloni häckar.
Hällarna gråfärgas av en tät lavbeklädnad. I
springorna växer gräset frodigt. Harkbuten och
Mjältöns sydspets syns i bakgrunden.
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Halvön Valmen sedd från ovan ( 100 m.ö.h. ).
I bakgrunden skymtar Ullångerfjärden och Nordingrå.
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Stinknävan (Geranium robertianum) på ett block
i en mindre rasbrant. Granskog 150 m öster om
N. Valmvikens innersta del.

