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Somrarne 1887, 1888 och 1889 har jag varit i tillfälle att företaga resor i Jemtland för växt
fysiagnomiska studier. Det förstnämnda året reste jag med understöd af Kongl. Vetenskaps
a.kademien, och var min hufvuduppgift då att söka åstadkomma en utredning af vegetationens 
sammansättning och växtformationernas utvecklingsföljd inom den alpina regionen, ofvanför 
skogsgränsen. Arbetet under denna sommar försvårades emellertid af ogynsamma väderleksför
hållanden, hvarföre jag till stor del måste hålla mig inom skogsområdet. De bägge andra som
rarne har jag rest med anslag från K. Domänstyrelsen och Sveriges Geologiska Undersökning, 
och därunder hafva mina arbeten väsentligen varit af praktiskt syfte. Jag hnde till uppgift att. 
undersöka de olika skogsbeståndens utbredning och förhållande till hvarandra, skogens föryngring 
såväl inom själfva bestånden som på blottade marker, undervegetationens inflytande på föryng
rmgen, de skoglösa markernas vegetation särskildt å ängs- och betesmarker samt å mossar och 
myrar. En del af de under de tvänne första resorna gjorda iakttagelserna äro publicerade i 
tvänne uppsatser: Forstligt botaniska studier i Jerntland 1888 (Tidskrift för skogshushållning 
1889) samt Agronomiskt-växtfysiognorniska studie1· i J emtland (Sveriges Geologiska Undersök
ning, Ser. C, N:o l 02, 1889). I sistnämnda uppsats, där jag hufvudsakligen behandlat en del 
beståndbildande foderväxters förekomstsiltt, har jag äfven sökt påvisa, hvilken stor betydelse de 
växtfysiognomiska studierna ega äfven ur rent praktisk synpunkt. 

I här föreliggande arbete har jag med hänsyn till de under resan 1889 gjorda iakttagel
serna velat närmare och mera i detalj behandla en del aJ i föregående uppsatser endast i förbi
gående berörda frågor och därjämte göra en sammanfattande öfversigtlig framställning af alla 
årens observationer, i den mån dessa kunna hafva någon mer eller mindre direkt praktisk be
tydelse. I sammanhang med Vegetationsskildringarne har, såvidt det varit mig möjligt, hänsyn tagits 
till de geologiska förhållandena, och åtskilliga geologiska notiser hafva för öfrigt meddelats tillledning 
för dem, som i Jemtland framdeles skola företaga geologiska eller palmontologiska undersökningar. 1 

Jag vägar naturligen ej påstå, att jag lämnar någon fullständig utredning af här berörda 
frågor. Jemtland är stort, och de lokala förhållandena i flera hänseenden betydligt vexlande, 
hvilket inverkar såväl på vegetationens sammansättning i allmänhet taget som särskildt äfven 
på skogens föryngring och trefnad. De medel, jag hade att förfoga öfver, voro ej heller afsedda 
för vidsträckta och dyrbara resor och ännu mindre att. aflöna handtlangare, hvilkas biträde vid 
vissa aJ hithörande arbeten dock är ganska nödigt. Men jag hoppas dock, att det skall framgå 
af mina anteckningar, huru behöfiiga detaljerade vegetationsskildringar från olika ståndorter äro 
såväl ur forstlig som agronomisk synpunkt - för att nu ej tala om deras rent vetenskapliga 
betydelse. Själf anser jag min uppgift ha varit att så att säga recognoscera terrängen och att 
peka på en del frågor, som synas mig vara förtjänta aJ närmare utredningar . . Och jag vågar 
tro, att icke blott specialisten här skall finna ett och annat uppslag för nya undersökningar, 

1 För de upplysningar om Jemtlands geologi , som docenten A. G. HöGBOM godhetsfullt meddelat mig, vill jag 
härmed till honom uttrycka min tacksamhet. 

Bih. till Domänsty1·elsens ~<nderd&n. be1·ättelse 1'Ö1'. skogsväsendet år 1893. ' l 
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utan äfven att några praktiskt vigtiga synpunkter skola ur mina anteckningar framträda. Och 
då jag i allmänhet så noggrannt som möjligt utpekat läget för de platser, där jag gjort mina 
anteckningar, så kan det äfven för kommande generationer bli möjligt att se vegetationens för
ändringar på hvarje särskild plats. Egde vi i våra dagar tillgång till utförliga vegetations
beskrifningar från äldre tider öfver olika trakter af vårt land , vore för oss otvifvelaktigt en del 
frågor af nationalekonomisk vigt lättare att lösa. Jag anser det därföre vara vår pligt gent emot 
efterkommande att göra landet så noggrannt knndt som möjligt äfven i växtfysiognomiskt hän
seende. Kartor öfver de olika landskapens dominerande växtformationer vore otvifvelaktigt ett 
önskningsmåL 

De iakttagelser, som här meddelas, äro, såsom nämndes, gjorda redan i slutet af 80-talet. 
Trägna göromål af olika art hafva hittills hindrat mig att ordna mina under resorna gjorda an
teckningar. 1 

- Den tid, studieresorna företogos, var skogsfrågan i vårt land ej så brännande, 
som den blifvit under de sista åren, och detta är en anledning till, att en del spörsmål på dag
ordningen ej af mig upptagits till behandling. 

r det följande redogöres till en början i allmänna drag för de olika trädslagens föryng
ring inom själfva bestånden och i vissa fall, såsom en komplettering af hvad i min föregående 
uppsats om de jemtländska skogarue är angifvet, äfven för deras undervegetation m. m.; där
efter följer en utförlig framställning öfver vegetationens sammansättning å brandfält och andra. 
af en eller annan anledning skoglösa marker nedanför själfva fjällen samt till sist en redogörelse 
för växtligheten å moss- och myrmarker äfvensom å sådana platser, som periodvis äro öfver
svämmade. 

Föryngringen inom skogsbestånden. 

Tallen (Pinus silvestris), som i östra Jemtland har stor utbredning, hufvudsakligen be
roende . på skogseldar, kan i allmänhet föryngra sig på hvilken mark som helst, naturligen nedan
för fjällen, utom på kärrängar - exempelvis så,dana som äro karaktäriserade af Equisetum 
pa.lustre - och verkliga kärr med Scirpus cmspitosus-bestånd. Då fuktigheten härvid måste 
vara orsak till tallens frånvaro, så är det förklarligt, att 1allen snart dör och ej föryngrar sig 
på vissa sanka mossar t. ex. å Rödmyran, nära Byn, Fors socken; dock kan tallen stundom på 
djupa _mossar bilda täta, om ock lågväxta bestånd, såsom vid Gällö hvarom mera i det följande. 
HuLT 2 uppger också, att i Blekinge verkliga tal lmossar förefinnas. Men utom det nu nämnda 
hindret för tallens föryngring inom barrskogsområdet synes icke något annat sådant förefinnas än 
för tät växt af skogen, vare sig tallbestånden äro. rena, såsom vid Mo i Undersåker eller mer eller 
mindre rikt blandade med gran, såsom vanligen är förhållandet. Anmärkningsvärdt var att vid 
Mo, där det 25-30-åriga, täta tallbeståndet nådde en höjd af endast 5-6 m., tallen dock ej för
yngrar sig. 3 -4 m. höga tallar voro förtorkade och å träden voro grenarue allmänt förtorkade 
på en höjd af 3-4 m. ofvan marken. 3 Men i:ifven uti relativt glesa, äldre tallbestånd af omkring 
15 m. höjd, sker stundom ingen föryngring af tallen. Vid Handog i Lit, där ett sådant stu
derades, voro alla tallar, som ej nådde 5 m. höjd, förtorkade och ofta var detta äfven för
hållandet med individ af 6-7 m., hvilka hade en brösthöjddiameter af endast 6 cm. och voro 

1 Föreliggande uppsats inlämnades den 31 maj 1894, hufvudsakligen i samma skick som den nu föreligger . 
2 HULT, R. Blekinges vegetation. Medd. Soc. pro Fauna et Flora fennica 12, · 1885 . 
3 HENNING, E. Forst!. bot. stud. p . 162, där närmare redogörelse finnes. 
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omkring 45 år gamla. 1 Tallbestånden bli alltså vid högre ålder glesare, men kunna, äfven 
där de li.ro täta, lämna god plats för granen att inkomma. Den enda plats, där jag varit i 
tillfälle att se god föryngring af tall äfven i relativt tät barrblandskog var på den ganska ytligt 
liggande kalkgrunden nära Brunflo kyrka; äldre och yngre tallar förekorom o här spridda .. 
Enligt HuLT 2 synes tallen i norra Finland kunna på ljungmo hålla sig ren från granens in
blandning, och han uppger, att i Blekinge tallbestånden utom på vissa mossar äfven kunna 
hålla sig rena å torra sand- och rullstensfält. HoLMERZ och ORTENBLAD 3 uppgifva, att i N arr
botten hafva oblandade tallbestånd en vidsträckt utbredning, och att de växtplatser, där sådana 
bestånd blifvit herskancle, äro dels torra grus- och sandatlagringar (tallmoar) dels bergens och 
höjdernas syd- och vestsluttningar, dels äfven sterila moränbildningar såsom vid Hornavans och 
Arvidsjaurs stränder. Di:i.remot hade rena tallbestånd å andra marker skogseldar att tacka för 
sin tillvaro. De angifva såsom sin åsigt, att på tallmoarne granen ej kan invandra, men att 
å bergens syd- och vestsluttningar tallens fortvaro är mindre tryggad. SKÅRMAN 4 talar äfven 
om tallskog såsom utgörande slutformation å vissa torra lokaler i Klarelfvens floddal, där tallen 
efterträdt och utträngt Salix daphnoides. Huru är nu förhållandet i detta hänseende i Jemt
land? - I min föregående uppsats om skogsförhållandena i Jemtland har jag framhållit, att 
granen ej kan fortlefva å .tallmossar, där den redan vid 1-2 m. höjd torkar. På mossar är 
granen alltså ingen farlig konkurrent till tallen. DäTemot äT detta förhållandet på alla andra 
r'narkeT, där tallbestånd kunna utvecklas. Äfven på mohedar, där ingen humus finnes, innä.stlar 
sig granen i tallbestånden och förhindrar tallens föry~gring. Detta _var jag i synnerhet i till
fälle att iakttaga å Torresjölandet, nära gränsen till Angcrmanland, och att nu, detta oaktadt, 
tallen för närvarande är det dominerande trädet. därstädes beror uteslutande därpå, att skogs
eldar härjat öfver stora sträckor. Här och hvar fanns erneller6d ännu granskogen kvar på 
denna hedmark, bildande täta bestånd med sparsam inblandning af tall, hvarom mera härnedan. 5 

Jag har ej varit i tillfälle att studera blandade bestånd af tall och björk af högre ålder 
och kan därföre ingenting yttra om, huruvida tallen där under alla förhållanden eger förrnåga 
att föryngra och bibehålla sig. I nordliga Finland 6 och i Norrbotten uttränger tallen i björk
blandskog så småningom björken, och antagligt är väl därföre, att så är förhållandet äfven i 
Jemtland. Jag vill emellertid erinra därom, att enligt HuLT i Blekinge på djupare torfmossar 
och mossängar finnas uthålliga rena björkbestånd. Från järnvägen har jag flerstädes iakt
tagit blandskog af björk och tall, men anmärkningsvärdt är, att detta i regel varit å fuktiga 
ängsmarker. 

Jag vill här påpeka en plats, som framdeles bör bli särdeles lämplig för studier öfver 
tallens och björkens inbördes förhållande. Å ett brandfält vid Hockervålen, SO från Sällsjö 
(Mörsil), där tät björkskog af 2-3 m. höjd (1889) uppvuxit, förekomma unga tallar af ungefär 
samma höjd rikligt. 

För öfrigt kan om tallen för~jäna påpekas, att den, äfven på de platser, där torka hos 
gran af en eller annan orsak hä1jat, håller sig frisk i allmänhet, om den ock, såsom redan är 
nämndt, på sanka mossar snart går under. Vid rationel skogshushållning gäller naturligen att 

1 HENNING, E. Anf. ställe p. 159. 
2 HULT, R. Vegetationen i en del af Kemi lappmark och norra Österbotten. Medel. · Soc. pro Fauna et Flora 

fem1ica, 12, 1885. 
3 HOLMERZ, C. G. och ÖRTENBLAD TH. Om Norrbottens skogar. Bihang till Domänstyreisens underdåniga 

berättelse rörande skogsväsendet år 1885. 
4 SKÅRMAN, J. A. O. Om Salixvegetationen i KlarelfvellS floddal. Upsala 1892, p. 97. 
5 Docenten A. G. HöGBOM har nyligen i en liten innehållsrik uppsats »Om skogsveget-ationen i öfre Norrland» 

äfven påpekat, att granen i Norrland både på moränmark, sand- och rullstensmark slutligen intager tallens plats. Se 
broschyren: »Uppsatser i den norrländska skogsfrågan samt lanclshöfding Curry Treffenbergs motion om revision af skogs
lagstiftningen». Stockholm 1894. Senare anm. 

6 Björken lär dock i ljusa blandskogar af tall och björk kunna bibehålla sig genom skott eul. HULT l. c. p. 30. 



4 BIHANG TILL DOMÄNSTYRELSENS UNnERDÅN. BERÄTTELSE RÖH. SKOGSVÄSENDET Å l{ 1893 . 

taga hltnsyn ~ifven till dessa förh ållanden. Torka hos äldTe tallar visar sig egentligen blott på 
fjällsluttningarna nära barrskogens gräns, särskildt på här förekommande myrar, hvarpå exempel 
skola lämnas i det följande; torka hos yngTe tallar är en normal företeelse i täta bestånd , såsom 
redan af det sagda är tydligt. 

I min föregående uppsats är om granen (Picea e.xcelsa) framhållet, att den är det allmän
naste trädslaget i Jemtland, att den s~trskilclt i de vestra socknarne är så goclt som fri från 
inblandning af tall. Det är också ni1mdt, att granen uppkommer ur blandskog, vidare att den 
endast undantagsvis direkt inkommer, där brand härjat, såsom å det ena brandfältet vid Prest
gårdsberget i Refsund, hvarom mera i det följande. För öfrigt påvisades , att på vissa platser 
granen antingen · alls icke eller åtminstone ytterst långsamt kan föryngra sig såsom på mossar, 
på lokaler, där Polypodium alpest re bildar täta bestånd, på tufvig Empetrum-klädd murk , och 
där tät gräsväxt, företrädesvis af Aira fl exuosa, förefinnes. Si1rskildt egendomligt i afseende på 
granens uppträdande var, att den, såsom här ofvan nämdes, kan bli beståndbildande äfven 
på torra sandhedar. Vid redogörelsen för brandfältens vegetation kommer ett och annat härom 
att ytterligare meddelas ; i detta sammanhang vill jag redogöra för vegetationen å en dylik 
momark. Den var belägen å Torresjölandet, nära den s. k. Lokflon, ungefär 1/s mil NO om 
Ås gamla flibodar i Fors socken. På en mot vester sluttande hed förekom här ganska tät 
granskog med obetydlig inblandning af tall och björk. Tallen nådde öfver granen i höjd, såsom 
vanligen är förhållandet i äldre barrblandskog. Ä ldre granar hade i medeltal en brösthöjd
diameter af 20 cm. Höjden är tyvärr ej antecknad. Undervegetationen var den för granskog 
typiska: Hylocomiummatta och bestånd aJ Myrtillus nigra samt på fuktigare platser därjämte 
Polypodium D1~yopteris, Geranium silvaticum och Lycopodium annotinum. På en mindre fl äck 
saknades all annan undervegetation än Hylocomia (H. splendens, crista castrensis, Hypnum 
Schreberi) . Här funnos en mängd stigar, orsakade af kreatur; måhända ligger häruti en för
klaring .till frånvaron af Myrtillus. På en glest trädbevuxen fläck voro Cladonia och Hylocomia 
blandade med hvarandra och stundom täckte renlafven mosE'orna helt och hållet; markbetäck
ningen kom därigenom att karakteriseras af Myrtillus nigra. och Cladonia, hvilket ju är en 
ovanlig företeelse. Förklaringen härtill var emellertid den, att. hurnus så godt som alldeles sak
nades i dessa granbestånd. Omedelbart under mossan förekom fast sand, i ytan hvit, därunder 
brungul. Platsen hade visserligen aldrig va rit afverkad, men egendomligt var dock , att granen 
någonsin kunnat blifva dominerande på denna torra jordmån. Åtskilliga granar voro emellertid 
förtorkade, klädda af Usnea och Alectoria, den senare i synnerhet i topparne. · Ej sällan voro 
å de förtorkade granarue rötterna delvis bara, liggande i jordbrynet. En nästan förtorkad gran 
härstädes, som dock på ena sidan var skadad i veden, var 15,5 m. hög med en brösthöjddiameter 
af .18 cm. och ungefär 140 år gammal. Från det 64:de året hade tillväxten varit ytterst ringa 
och åtminstone på ena sidan var veden brunaktig från det 64:de till det 11 O:de året. På and ra 
sidan var veden frisk nästan helt och hållet. De tvätlne rötter, som utgingo från dPn sidan, 
där trädet var sjukt nedtill, voro närmast intill stammen sjuka, men på afstånd därifrån friska. 
En annan gran, hvars ena sida. var förtorkad med lossnande bark, var på elen andra sidan 
ännu frisk med friska grenar högt upp. Själfva toppen var emellertid död, Alectoriaklädd. 
- Endast på en mindre, öppen fläck i detta granbestånd träffades unga tallplantor, hvaremot 
granen som vanligt härstädes föryngrade sig. 

Då enligt det förut sagda granen ej anses knnna nå någon utveckling på hedmark, så 
har jag ansett det lämpligt att in extenso medd ela mina anteckningar från nu skildrade lokal. 
Det kan väl anmärkas, att marken var sluttande, men i samband med redogörelsen för brand
fälten kommer att nämnas fall, då granen i denna trakt blifvit dominerande äfven på jämn mark. 

I »Forstligt botan. stud.» har jag omnämt öppna platser i granskog, på hvilka granen ej 
syntes föryngra sig. Emellertid finnas platser, där granen redan är dominerande och andra 
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träd blott sparsamt inblandade, och där äfven granens föryngring är anmärkningsvärdt J·inga. 
I min föregående uppsats (p. 160) omnämnes en barrblandskog niira Prestgårdsberget i Refsund, 
där unga granplantor af meterhöjd voro ytterst sparsamma, ehuru här förekorn tätt mosstäcke af 
Hypnum Schreberi och fläckvis Hylocomium crista castrensis. Någon utförligare skildring öfver 
ett likartadt fall har jag från Ede kronopark å vestra sluttningen a.f Lillberget, nära Lycktorpet 
i Hammerdal, där besök gjordes 19/ 9 1889. På bergets »platå» hade genom en häftig storm på 
hösten 1881 en mängd granar uttorkat. Å den närnda vestra sluttningen förekom tämligen tät 
granskog a.f 16-18 m. höjd med mycket sparsam inblandning af tall och björk. En gran af 
omkring 15 111. (toppen afbruten) och 19 cm. brösthöjddiarneter, var omkring 170 år; 1 en annan 
af 16 m. och 23 cm. brösthöjddiameter var 186 år. - Enstaka granar hade förtorkat, och inga
lunda ovanligt var, att grenar på 5-7 m. höjd öfver marken voro förtorkade och rikt Usnea
klädda, hvarjämte åtskilliga 4-5 m. höga granar torkat, äfven där skogen ej nådde synnerlig 
täthet. Mest anmärlmingsvärdt var, att unga granplantor förekommo ytterst sparsamt. Under
vegetationen var följande: risskikt, ej fullt slutet och fläckvis t. o. m. ganska glest af Myrtillus 
nigra och Vaccinium, vidare Solidago (steril), Lycopod ium annotinum, Linnma, Luzula pilosa 
och Aira flexuosa strödda, Melampyrum spec. tunnsådd samt Hieracium spec. och Lycopodium 
complanatum enstaka. Bottenskiktet utgjordes hufvudsakligen af Hylocomiurn crista eastrensis med 
inblandning af Hylocomium spiendens och Hypnum Schreberi samt fläckvis Polytrichum commune. 2 

På tal om granen och dess föryngring må här från min föregående uppsats (p. 171) 
erinras därom, att den, äfven om berggrunden nära nog går i dagen, såsom fallet är med 
kalken vid Brunflo kyrka, ganska rikligt kan föryngra sig, ehuru träden här ej nå mera än 
5-6 m., innan de förtorka, och äfven exemplar af 4 m. kunde vara ganska rikt beklädda af 
Alect.oria. Där granrötterna kunde tränga ned i springor mellan kalkhällarne, eller där det lösa 
jordlagret nådde 0,25 m., kunde granen nå ganska stor höjd, omkr. 15 m. Stundom voro de 
torra granarue hufvudsakligen öfverdragna af Usnea, under det Alectoria förekom sparsamt. 

Till sist må i detta sammanhang i största korthet redogöras för en plats, där skogen, som 
utgjordes af björk och gran, oaktadt afverkning därstädes ej egt rum, var mycket gles, åtmin
stone delvis, och granen tämligen allmänt förtorkade äfven vid 3-4 m. höjd. Platsen är be
lägen strax öster om Staa by, ej långt från Dufed, på södra sidan om landsvägen. På a.fst.ånd 
ådrogo sig träden såväl gran som björk uppmärksamheten därigenom, att de rikligt voro öfver
dragna med Usnea, stundom därjämte äfven med Alectoria; mera sällan var den senare arten 
den allmännaste. Björkarne tycktes emellertid ej lida något väsentligt af dessa epifyter, där
emot voro granarne som nämdt tämligen allmänt förtorkade. Då någon afverkning här icke 
egt rum, kunde glesheten ej bero därpå, och grantorkan kunde ej heller indirekt förklaras däraf. 
Att platsen emellertid måste vara olämplig för granen var tydligt. Emellertid voro dock ej 
alla granar förtorkade; åtskilliga af 10-12 m. höjd höllo sig ännu friska och endast obetyd
ligt angripna, hvilket till en början föreföll besynnerligt. Vid undersökning visade det sig, att 
alla granar, som förtorkat, växte på styf, relativt litet sandblandad samt rostfärgad lera (»ler
rnjuna»), under det att de högväxta, friska granarne förekommo antingen i en liten dfild, där 
något mera mylla förefanns, eller på andra fläckar, där samma förh ållande rådde. Utom på 
höglända platser och mossar samt på momark och där grundberget ligger ytligt, kan således 
äfven å styf lera torka hos gran lätt intr~ida. 

Björken (Betula alba) 3 har, såsom redan är framhållet i föregående uppsats, stor utbred
mng i Jemtland, beroende på skogsbrand, afverkning och klimatiska förhållanden, och uppträder 

1 Under de sista 15 åren voro årsringarne .·mycket smala, likaså under 80-100 år. 
2 De Hesta mossarter, som i denna afhandling omnämnas, hafva godhetsfLlllt blifvit best<i mda af konversator 

K. A. TH. SETH i Upsala, och får jag därföre till houom framföra ett uppriktigt tack. 
3 Jag" har här ej åtskilt Betula verrucosa och odorata. Den förra har jag träffat här och h var såsom å Torresjö

landet, nära Angermanlandsgränsen, och i Lit. Betula odorata är som bekant den vanligaste i .Temtland . 
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på sanka ängsmarker vanligen tillsammans med tall. På de (jäll jag varit i tillfälle att be
söka bildar björken inga bestånd af större utsträckning ofvanför barrskogens gräns, sådana man 
kan få se t. ex. i Vestra Härjeda.len. Såsom vanligt infinner sig björken på blottade marker, 
och dess föryngring fortgår i allmänhet väl dels genom fi·öplantor dels genom skott, till 
dess skogen vuxit upp och bildat tätt bestånd. Redan då det täta björkbeståndet nått 5 m. 
höjd hafva unga plantor svårt att fördraga den starka beskuggningen; äfven individ af 3 m. 
höjd äfvensorn grenar af björken på 3-4 m. höjd öfver marken äro då vanligen förtorkade, 
och någon föryngring af björkskogar under detta stadium kan således ej ega rum. Genom 
denna förtorkning af grenarne inträder emellertid en glesställning af beståndet, hvarigenom det 
helt visst blir möjligt för unga björkar att ånyo utveckla, sig, för så vidt nämligen granen icke 
redan inträngt. I min föregående uppsats om skogsvegetationen i ,Jemtland omnämnes ett tätt 
björk bestånd, där h varken plantor af unga granar eller björkar finnas (p. 17 6). Detta var på nedre 
deleu af en sluttning mot norr på det s. k. Malnäsfallet i trakten af byn Kjoland i Kall. 1 An
tagligt är väl, att så småningom, ju mera grenarne på träden förtorka, unga plantor af björk 
och gran skola inkomma, då björkskogens öfvergång till blandskog och slutligen till granskog 
är den vanliga i Jemtland, där jag ej iakttagit några björkbestånd på djupa torfmossar, hvilka 
i Blekinge lära bilda en slutformation. Jag håller det dock ej otroligt, att uthålliga björkbestånd 
skola anträffas i Jerntland äfven inom barrskogsområdet. Af skäl, som i det följande närmare 
skola afhandlas, anser jag, att ~an har att söka dem i smärre sänkor å skogshöjdernas nord
sluttningar. - Inom den egentliga björkregionen å f]äJlen sker björkens föryngring, så vidt jag 
kunnat finna, väl till hufvudsaklig del genom skott från basen af äldre individ men äfven genom 
frö, enär björken på denna höjd sätter frukt, och enär smärre, ur frö tydligen uppkomna plantor 
här äfven förekomma, såsom jag varit i tillfälle att iakttaga vid Storlien. 

Undervegetationen inom björkbestånden är betydligt vexlande. För torra lokaler såsom på 
åsryggar äro Aira ilexnosa och bärris synnerligen karakteristiska; på fuktigare marker råder van
ligen en ytterst frodig och yppig underväxt af örter och gräs. I »Agron. växtfysiognom. stud.» 
p. 5 är redogjordt för ett glest, 8-10 m. högt björkbestånd i en däld på sluttningen af fjället 
Flandern i Kall, där Mulgediurn, Polypodiurn alpestre och Geranium voro de mest framträdande 
jämte Calarnagrostis phragmitoides och Aira flexuosa (bladskott). På grund af sin rika blad
massa syntes Polypodium alpestre vara den mest dominerande, och den bildade också ett låt 
vara glest bestånd. Björkskogens förekomst på sådan lokal är särskildt anmärkningsvärd, såsom 
af det följande skall visa sig. Äfven från en höjd norr om Storlien har jag i »Forstligt. botan. 
stud.» p. 178 lämnat en skildring af ett björkbestånd med ytterst frodig ört- och gräsvegetation. 
Dessa bägge sistnärnda björkbestånd voro belägna ofvanför barrskogen, således inom björk
regionen. Denna frodiga vegetation i björkbestånden ger anledning till rik rnyllbildning, och 
om fjällbäckarne, där sådant låter sig göra, leddes genom dem, skulle de kornrna att föra näri!lgs
rikt vatten, som kunde användas till bevattning af nedanför belä,gna ängs- och betesmarker. 

Till komplettering af förut meddelade redogörelser för· björkbeståndens vegetation må här 
lämnas en skildring af ett intressant björkbestånd från en omkring 35° brant sluttning mot 
vester ned mot Östra Kjolandsjön, strax söder om och nedanför byn Kjoland. 

Björkbeståndet var relativt högt, omkring 8 m. De gröfsta björkarne hade 20 cm. bröst
höjddiarneter, men i allmänhet voro de betydligt smärtare, vanligen endast omkring 12 cm., 
äfven de högväxta. De voro kvistfria eller med förtorkade grenar på ungefär 0-4 rn. höjd 
öfver marken. T allmänhet voro stammarue vridna och böjda på olika sätt. Åtskilliga in
divid af 2-4 m. voro förtorkade. Skott uppväxte från basen af äldre, men voro dock spar-

1 I min förut lämnade beskrifning öfver vegetationen å Malnäsfall et har otvifvelaktigt insmugit sig ett fel. På 
tvänne ställen står Calamagrostis epigejos; detta skall troligen vara C. phragmitoides. Tyvärr saknas kontrollexemplar i 
mina samlingar , hvarigenom jag ej med full säkerhet kan afgöra frågan . Uppsatsen trycktes utan min vetskap. 
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samma. Däremot voro unga rönnar af meterhöjd nästan rikliga, och mera spridda funnos sådana 
af 2-3 m. På öfre delen af sluttningen saknades gran helt och hållet, längre ned funnos 
några granar, något litet sträckande sig öfver björken i höjd och nere vid sjöstranden voro 
äldre granar strödda. 

Undervegetationen var något olika på nedre och öfre delen af backen. Längst ned före
kommo spridda Chammnerion och Solidago samt enstaka Milium, Cornus suecica täckande, för 
öfrigt nästan rikliga Myrtillus nigra och Aira fiexuosa (bladskott), Polypodium Dryopteris ströJd 
samt Vaccinium och Melampyrum pratense tunnsådda. Bottenskiktet var ej fullt sammanhän
gande, bestående hufvudsakligen af Hylocomium splendens, för öfrigt Hypnum uncinatum, 
Dicranum m. fi. mera enstaka. Högre upp på backen förändras vegetationen. Snart spränges 
Cornusbeståndet och Myrtillus nigra bildar ett nästan slutet risskikt, i hvilket dock Aira fiexuosa, 
Agrostis vulgaris och i synnerhet Anthoxanthum blifva mer och mer rikliga, hvarjämte Cha
mmnerion, Solidago, Rumex acetosa och Hieracium spec. bli strödda. Högre upp på slutt
ningen blir gräsbeståndet ännu tätare, under det Myrtillus och Cornus alltmera försvinna; 
för öfrigt fortforo Chammnerion, Solidago och Polypodium Dryopteris. Anthoxanthum nådde 
här en ovanlig frodighet. Björkarne voro ganska rikt beklädda med Parmelia physodes och 
olivacea samt Lecanora subfusca. 

Torka hos björk visar sig mycket sällan, äfven in~m björkregionen, där någon gång top
parne förtorka. På den styfva leran invid Staa by i Are socken voro björkarne, såsom redan 
ofvan är nämdt, rikt Alectoria-klädda med inblandning af Usnea, men höllo sig dock friska. 
I Finndålen, nära Kjoland, där björkskogen var relativt högväxt, voro björkgrenarue äfven rikt 
Alectoria-behängda. Den gamle, erfarne NrLS JoNssoN i Kjoland uppgaf, att vid Lilltjärn, nära 
Finndalsklumpen, för omkring 40 år sedan björkskogen på en vidsträckt yta till stor del hade 
förtorkat. För närvarande funnes där åter frodig björkskog. 

Gråalen eller aldern (Alnus incana) spelar så vidt jag kunnat finna en obetydlig rol i Jemt
lands skogar. Den förekommer väl här och hvar t. o. m. beståndbildande på fuktigare platser, 
på fjällsluttningarne inom granregionen eller utmed sjöstränder, där vattnet ej kan bli stagne
rande; och på en omkring 30-årig svedja öster om Refsunden vid Gällö, där marken på grund 
af källdrag hyste rätt stor fuktighet, hade uppväxt ett tätt snår af gråal och viden, företrädes
vis Sa.lix pentandra. På denna plats lär det ha dröjt rätt länge innan någon återväxt af skog 
inträdde. Förut hade där funnits barrskog. - Särskildt anmärkningsvärdt var, att alen stundom 
gruppvis kan förekomma på tallmo, som öfverfarits aJ brand, såsom på Vester-Ede skogsområde 
i Fors socken . Detaljstudier öfver gråalens uppträdande och albeståndens undervegetation har 
jag från Åre. 

På nedre delen af Åreskutans sydsluttning förekommer gråalen, såsom jag förut på annat 
ställe antyd t, 1 i ett smalt, här och hvar afbrutet bälte, hufvudsakligen å nedre delen af Mörviks
humrneln, men äfven i nedre delen af Mörviksåns dalgång samt, ehuru mera glest och inströdd 
i granskogen, å Totthumrnelns nedre del. Albestånden, som emellanåt nådde stor täthet., före
komrno dels på lindrigt sluttande partier af den för öfrigt branta sluttningen dels i dälder, som 
fjällhäckarue bildat. Rätt mycken uppmärksamhet egnades åt att få utrönt, huruvida alskogen 
kunde hålla stånd gent emot den omgifvande granen eller icke. HuLT 2 anger, att lunddäld
formationen, där alen är beståndbildande, kan hålla stånd gent emot andra beståndbildande 
träd; SKÅHMAN 3 åter påstår, att alen »i flertalet fall åtminstone» (p. l 06) får vika för granen, 
och att den understundo~ förtränges af tallen (p. 100). Jag kan ej säga, att det lyckades 
mig fullständigt utreda denna och därmed nära samhörande frågor, men då ett och annat 

1 HENNING. Agronom. växtfysiognomiska studier i Jemtland, p. 22. 
2 HULT. Blekinges vegetation, p. 248. 
3 SKÅRMAN. Anf. st. 
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bragtes i dagen, som kan vara af intresse, vill jag här meddela det vigtigaste af mina iakt
tagelser. 

Närmaste uppgiften var att se till, om granen inträngde uti alskogen. Uti denna, 
äfven där den var tät, kunde enstaka eller spridda väldiga granar förekomma, men anrnärk
ningsvärdt var, att ytterst få granplantor af metershöjd iakt.togos uti de täta albestånden. Uti 
dessa förekommo däremot åtminstone skott af al rikligt. Då emellertid fullt slutna albestånd 
af någon större yta på endast några få ställen iakttogos, så är undersökningsm~terialet för litet 
att därpå bygga en allmän slutsats. Att emellertid granen har svårt att i egentlig mening 
kunna jört1·änga alen, synes mig framgå däraf; att äfven där unga alar förekommo uti gra
narrres täta skugga, de förra dock höllo sig friska, och likaså förtorkade ej de unga a.lplan
torna (eller skotten) uti täta, 5-6 m. höga albestånd. Att alen alltså fördrager stark beskugg
ning i sin ungdom är ganska antagligt. 

Emellertid observerades här och hvar rätt mycket förtorkade alar. Uti täta albestånd 
förtorka de äldre, 5-6 m. höga individen tämligen allmänt, äfven där fuktigheten är stor. 
Flerestädes iakttogos dock förtorkade yongre alar, men detta var, så långt mina observationer 
räcka till, på alldeles säregna lokaler. A Mörvikskummeln ornvexla här och hvar utefter branten 
löpande låga »ryggar» eller åsar med mellanliggande dälder. Dessa dälder äro ofta bevuxna 
med alskog. Äfven å »ryggarne» förekommer stundom al, men den når då sällan någon höjd, 
högst 3-4 m., innan den förtorkar. Stundom kunde jag på dylika låga åsar finna grofva 
stubbar efter förtorkade alar, där för närvarande blott låga 1-2 m. höga buskar förekommo. 
En sådan >>ås», belägen i dälden mellan Mörvikshumroeln och Totthummein nära gångvägen upp 
till Skutan, ungefär 500 m. öfver hafvet, var begränsad genom tämligen djupa bäckfåror på 
sidorna. Här förekommo låga albuskar, den största var 2,7 m. med en omkrets vid basen af 
18 cm. Flera gamla alstubbar funnos härstädes med en omkrets vid basen af 40-50 cm. 
På denna plats hade nu uppvuxit gles, ung granskog af 3-4 m. höjd. Då likartade för
hållanden iakttogos på ett par andra ställen, antar jag, att alen på dylika fläckar går under 
genom afdikning, som åstadkommits genom att fjällbäckarne något år eller med årens lopp skära 
sig djupare ned. Detta öfverens~tämmer med Huurs uppfattning. Han yttrar nämligen i 
»Blekinges vegetation» (p. 233), »att lunddälderna icke hotas af någon inkräktning, så länge deras 
ståndort förblir oförändrad». Och han säger vidare, att »lunddälderna sj~Llfva icke förändra sin 

· ståndort, sedan den en gång blifvit skuggrik och fått djup, fet mylla». I de af mig anförda 
fall, där granen inkommit eller där unga alar förtorkat, har tydligen en förändring af stånd
ortens fysikaliska beskaffenhet egt rum. Och granskar man närmare SKÅHMANS detaljskildringar, 
på hvilka han vill bygga sin åsigt, så synes det vara antagligt, att här ej var fråga om ett »för
trängande» i vanlig mening, ty äfven i de fall, han skildrat, hafva otvifvelaktigt de ståndorter, 
där gran och tall efterfölja alen, undergått förändring sedan den tid, då gråalen å dem fann 
sin trefnad. I bägge de af honom beskrifna fallen voro nämligen ståndorterna sluttande mot 
elfven, oeh barrträden infunno sig först i de partier af albestånden, som voro längst af!ä.gsna. från 
elfstranden. - Den skildring, RINGIUS 1 gör af de ståndorter, där granen undanträ.nger alen, ä.r 
ej utförlig nog för att vara upplysande. 

Men äfven på andra platser, där någon afdikning ej egt rum, visade sig alen ej gå eller 
åtminstone ej bilda sammanhängande bestånd, nämligen där fjällsluttningen var brant. 

Hvad som särskildt är påfallande beträffande albestånden är den rika, saftiga örtvegeta
tion, som råder inom desamma, såsom efterföljande detaljskildringar visa. Myllan var här också 
djup, enligt några mätningar jag gjorde, vexlande mellan 15 och 30 cm. -Här lämnas nu redo
görelse för vegetationen i några albestånd. 

.. 1 RINGIUS, G. E. Vegetationen på Vermlands hyperitomräden. Växtfysiognomiska och växtgeografiska studier. 
Ofversigt af K. Vet. Akad. förhand!. 1888, p. 206 . 
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Ståndort af ungefär 30 X 40 m. yta, sluttande åt S och SO; markens yta för öfrigt jämn, 
utan upphöjningar eller ojämnheter. Murkna stammar och stubbar af Alnus förekornmo strödda. 
Vegetationen var följande (1 7

/ 9 1888): 
Picea excelsa af 5-20 m. tunnsådd, en enstaka ung planta (0,7 m.) uppvuxen i murken 

stubbe; åtskilliga kullfallna granstammar af g rofva dimensioner, ända till 60 cm. diam. vid 
brösthöjd, Betula odorata, ett enstaka exemplar, Alnus incana ymnig (4-5 m.) af smärt växt, af 
5-n cm. brösthöjddia meter, unga skott af Airrus rikliga, Aconitum strödd(-riklig), R u bus idmus, 
Stellaria nernorurn strödda, Tussilago riklig, Geranium silvaticum, Polypodium Phegopteris (fläck
vis), Stachys silvatica, Alehemilla vulgaris, Agrostis vulgaris (fläckvis), Aira cmspitosa tunnsådda, 
Ranunculus repens, Viola biflora och Prunella vulgaris strödda, den sistnHmda på en liten fuktig 
fläck nHstan täckande, Circma al pi n a och Oxalis tunnsådda. Mosstäcket glest, till hufvudsaklig 
del beståe nde af Hylocornium triquetrurn. - En 4,7 m. al var 20 år gammal. 

Från en annan plats inom alskogsbältet ha,r jag följande, mindre utförliga redogörelse af 
den 28

/ 8 1887: Al nus incana y mnig ; undervegetationen hufvudsakligen karakteriserad af A coni
tum och Stachys silvatica; för öfrigt ingingo följande arter tunnsådda-strödda: R u bus id mus, 
Spirma Ulmaria, Geranium silvaticum , Polypodium Phegopteris, Tussilago, Mela n1pyrum pratense, 
Epilobium montanum, Stellaria nemorum, Alehemilla vulgaris, Ranunculus actis, Oxalis, samt i 
enstaka exemplar Valeriana officinalis och Hieracium spec. Bottenskikt saknades. 

Vid Åresjöns norra strand, vester om Mörviksåns utlopp, förekommer ett tätt bestånd af 
Al nus incana af omkring 4 m. höjd; Prunus Padus var strödd, i enstaka exemplar förekommo 
Salix pentandra, och phylicmfolia. Unga skott af Alnus voro r ikliga. För öfrigt utgjordes 
vegetationen af Ribes rubrutn tunnsådd, Spirma Ulmaria riklig-yrnnig, Aconitum, Valeriana 
officinalis, Crepis paludosa,, Geum rivale, Geranium silvaticum, Rubus saxatili s, Equisetum pra
tense tunnsådda, Heracleum sibiricum, Angelica silvestris, Ctrefolium silvestre, Asplenium Filix 
Femina, Struthiopteris germanica (steril), Alehemilla vulgaris, Aira cmspitosa, Calamagrostis 
spec. enstaka. Bottenskikt saknades.1 

Tätt invid och söder om Aluns-beståndet förekom en liten fördjupning (bäckdäld), behigen 
ungefär O, 7 m. ln.gre än gråalens ståndort. I dälden höll sig Salix phylicmfolia fri från inbland
ning a f Alnus och Prunus P ad us och bildade, möjligen i förening med andra Salixarter, ett 
svårgenomträngligt snår med en undervegetation karak t eriserad af Carex aquatilis, Comarum 
och Galium palustre. Uti d~i.lden . fanns ännu 7

/ 9 (1889) något vatten kvar, och vattnet här var 
alltså något stagnerande, hvi1ket enligt FISCHBACH 2 lär vara · ogynsamt för gråalen. 

Aspen (Populus tTennda ) har äfven ringa vHxtfysiognomisk betydelse i Jemtland. Den 
infinner sig vä.l h~\,r och hvar på lj ~mgmark, s~som vid södra ändan af Refsnnden i Bräcke 
eller vid Mo i U n d ersåker samt på svedj eland och brandfält och kommer d.Hrigenom att ingå i 
blandskogarue och liksom björken bli aJ betydelse för barrtrHdens vfLxtsätt. I samband med 
den följande behandlingen af vegetationen på brandfält skall meddelas, på hvilka platser aspen 
inkommit, där skogsbrand härjat. Här skall redogöras för, dels huru utvecklingen försiggått på 
en gammal svedja, där asp inkommit, dels nfven huru ett oblandaclt :1spbestånd ter sig med 
hänsyn till undervegetationen. 

I närheten af Gällö ligger den s. k. Grötvikssvedjan, som uppgafs vara omkring 50 år 
gammal. J ag besökte platsen 18h 1888 . Här förekom högväxt asp1 bildande smala, rankiga 
stammar med löfverk endast i toppen. För öfrigt växte hHr björk oeh tall , den senare nående 

1 Särdeles anmärkningsvärd iir skilnaden mellan un elervegetationen i de h~r beshifna nlbeståndcn och i det sorn 
HULT (anf. st. p. 37) omtal a r från nordliga . Finland, där Vacciniurn bildade ett något g lest rissk ikt å ett tätt Hyloco
miumtäcke, och dä r örter och g räs föreko tmno ytte rst sparsamt. Lokalen va r en vågrät st randvall med torr sand. Intres
sant vore att känna j ordm ånens dj upare lager på denna plats. 

2 FISCHBACH, Katechismu s der Fo rstbotanik. 

Bih. till Domänstyreisens unde,·dc1n . be1·ätte/se rör. skogsväsendet år 1 89.~. 2 
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öfver aspen i höjd. Unga granar af 1--6 m. bildade ett nästan ogenomträngligt snår. Af under
veget11tionen voro Vaccinium och Polypodium Dryopteris rikliga, Geranium silvaticum (steril), 
Majanthemum, Potentilla Tormentilla, Pyrola rotundifolia, Trientalis och Oxalis tunnsådda. Myr
tillus saknades. Bottenskiktet är ej antecknadt. P å vissa fläckar hade rikedornen på multnande 
asplöf nästa.n helt och hållet förkväft undervegetationen, så att endast Polypodium Dryopteris och 
Oxalis uppskjöto ur denna markbetäckning, som delvis äfven naturligen utgjordes af barr. Marken 
är mycket stenbunden. - Asplöfvet hade här emellertid flitigt skördats för kreaturens behof. 

Strax öster om Mörsils järnvägsstation förekommer på en stenbunden backsluttning mot 
söd er en inhägnad asplund af ungefär 70 X 90 m. Aspbeståndet var omkring 12 m. högt och 
tämligen tätt. Enstaka höga granarvoro inblandade. Undervegetationen var följande: Juniperus 
commnnis tunnsådd, å en fläck riklig, Agrostis vulg<:uis riklig, Vaccinium strödd-riklig, i synner
het omkring stenarne, på hvilkas tunna humuslager Festuca ovina för öfrigt var ganska allmän, 
Trifolium repens strödd; mera sparsamma voro Aconiturn, Geranium, silvat.icum, Alehemilla 
vulgaris, Pimpinella Saxifraga, Potentilla Torrnent.illa, Fragaria vesca, Trifolium mont.anum, 
Veronica chammdrys och i enstaka exemplar Chrysanthemum Leucanthemum, Gampanula rotundi
folia, Vicia cracca, Lathyrus pratensis och Luzulacam pestris. Bottenskikt ytterst glest, bestående 
af tunnsådda Climacium och Mnium spinosum (enligt b0nl:igen bestämning af magister HARALD 
LINDBERG). - Lunden anvfLndes till betesmark. Juniperus hade fi)rut i riklig mängd förekommit., 
men delvis borthuggits. Aspen föryngrade sig som vanligt rikligt genom rotskott. 

Anteckningen gjordes 14
/ 9 1889. 

Sedan jag nu i allmänna drag redogjort för skogsbeståndens föryngring och undervegeta
tion m. m., öfvergår jag till att li:i.mna en skildring af de öppna, skoglösa markerna och skall 
då först redogöra för 

Vegetationens utveckling å brandfält 

Man känner väl af gammal erfarenhet och enligt HoLMERZ' och ÖRTENBLADs undersök
ningar i Norrbotten de allmänna dragen af återvHxten på brandfält eller att i regel löfskog 
först infinner sig å dem. Men där slutar ock för närvarande, kan man nästan säga, vår kun
skap om dem. Så godt som ingenting är kändt om den markbetäckning, som å dem till en 
början infinner sig, och ännu mindre om olikheter uti denna vegetation på olika lokaler. Men då 
l:i.fven bottenväxten har inflytande på skogens föryngring, · så är det gifvet, att man äfven måste 
taga hänsyn till denna vid bedömande af möjligheten för återvH.xt. Med vår nuvarande kun
skap kan man ej med säkerhet besvara de synnerligen vigtiga frågorna: på hvilka brandfält 
skall återväxten lätt försiggå? På h vilka kan den endast ytterst långsamt ega rum? Likaväl 
som man i allmänhet behöfver ett rikt material för att draga säkra och allmängiltiga slutsatser, 
likaväl behöfver man äfven här ett sådant. Men samlandet af materialet är ännu knappt bör
jadt. Jag har försökt göra en början, i det jag mer eller mindre utförligt redogjort för vegeta
tionen å 24 brandfält. Detta kan visserligen synas vara ett rikt material, det kan måhända 
äfven förefalla en och annan obehöfligt, men den uppmärksAmme läsaren skall nog finna indi
viduela olikheter, som äro värda att beakta, och att alltid något af särskildt intresse är för
knippadt med hvart och ett. Han skall också finna, att en och annan ny detaljfråga framträder 
till besvarande. Och för öfrigt är det på tiden, att hvad man kan sägas veta om brandfältens 
vegetation bcstämdt. formuleras, och framförallt att detta vetande blir fixeradt vid och grundadt 
på undersökningar å bestämdt uppgifna lokaler, således hänföi'ande sig till en konkret verklighet, 
som det är möjligt att kontrollera eller närmare i detalj studera. 
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N:o l. Lokal: .Mindre platå invid skogsvägen mellan Bräeke och Sörsjö byar. Obse1~va...: 
tionsdag: 13/7 1888. 

Vegetationen utgjordes af eu ljungformation med lAmningar efter brända tallstubbar. I 
Calluna-täeket, som var ovanligt tätt, voro Vaeeinium och Cladonia sparsamt inblandade. Unga 
tallplantor förekomrno allmänt och granplantor enstaka. Några äldre granar af 2-5 m. höjd, 
växande i mosstäeke vid randen af ljungforniationen, sågo tvinande ut och voro rikt behängda 
med Alectoria. 

Återväxtell af tall härstädes alltså mycket god äfven bland 1oenlaf och ljung. 

N:o 2. L o k al: Mot söder sluttande, mycket stenbunden brant, norr om järn banan vid 
andra banvaktstugan vester om Gällö järnvägsstation. (23/7 1888.) 

Branden, som här inträffade 1881 (?) tidigt på våren, hade sträckt sig på ömse sidor om 
järnbanan och landsvägen, som här korsa hvara.ndra, och gått öfver så väl nämda brant som 
öfver mindre sluttningar eller jämn mark. Då vegetationen var olika inom olika_ställen a.f detta 
brandfält, som egde vexlande terrängförhållanden, må här redogöras särskildt för olika delar och 
början göras med den ofvan nämda branten. 

Vid själfva foten af berget, som består af ögongranit, kvarstodo endast några få, smärta, 
omkring 12 m. höga tallar. Marken var i det hela taget glest beväxt; flerstädes gick bart 
grus i dagen. Vegetationen var följande: Galluna och Vaecinium rikliga, Aira flexuosa strödd 
-riklig, Fragaria vesea fiäckvis riklig, Rubus idoous, Chamamerion, Melampyrum pratense och 
Calamagrostis spee. (steril) tunnsådda, Lotus corniculatus enstaka. Sammanhängande botten
skikt saknas; förtorkade Polytrichum juniperinum och Ceratodon purpurens förekommo här och 
hvar på stenarne. 

Högre upp på backsluttningen förekom Pteris strödd-riklig. Unga tallar af inemot O, 7 m. 
förekommo på branten strödda-rikliga, hvarföre återväxt af tall äfven på denna torra, soliga 
plats var god. Däremot observerades ingen enda ung gran på själfva branten. På bergets öfre 
platå, invid den ännu kvarstående barrblandskogen, förekommo enstaka unga granar; unga tallar 
voro däremot mycket allmänna. 

N:o 3. Lokal: Ett lindrigt mot sydost sluttande fält , invid nyss skildrade, men sydost 
om järnbanan. (2°17 1888.) 

Äfven här var marken betydligt sten bunden. Vegetationen var mycket torftig och brokig. 
Den långvariga torkan kunde väl i någon mån vara orsaken därtill. På en del små jämna 
fläckar bildade Agrostis vulgaris, Festuca rubra och Poa pratensis ett glest, lågt bestånd. En
staka förekornrna Trifolium pratense, Leontodon a.utumna.le, Gnaphalium silvaticum, Achillea, 
Taraxa.curn (steril) samt V eronica serpyllifolia. Bottenskikt saknades; blott Polytrichum juni
perinum här och hvar. Omkring stubbar växte rikligt Vaccinium och .Majanthemum strödd med 
sparsam inblandning af Pyrola secunda och enstaka Rubus idoous. Fläckvis mellan stenarne var 
F ragaria vesca riklig med sparsam in blandning af Gnaphalium silvaticum och Trifolium pratense; 
på andra fläckar voro Antennaria och Humex acetosella tämligen allmä.nna. - Denna skildring 
gälde öfre delen af fältet, och här uppväxte nästan rikligt unga tallar af i medeltal l m. höjd. 
En ung tall af 1,25 m. var 5 år gammal. 

Något längre ned på sluttningen, där det förut nästan uteslutande syntes hafva varit 
granskog voro Myrtillus nigra och Aira fiexuosa. karaktersväxter, och på smärre fläckar voro 
ä.fven Polypodium Dryopteris, Fragaria vesca och Linnooa rikliga. För öfrigt ingingo i vegeta
tionen härstädes H.ubus idreus, .Majanthemum, Vacciniurn och Trientalis (på en fiäck) strödda, 
Chamrenerion, Geranium silvaticum och Luzula pilosa tunnsådda samt Tussilago och Taraxacum 
enstaka. Här funnos endast enstaka tallplantor af 0,5 m. samt därjämte enstaka gran- och 
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björkplantor af samma höjd. Att så få granplantor på brandfältet uppvuxit torde bero af brist 
på bottenskikt. Ännu något längre ned på sluttningen synes tallen hafva bidragit till eldens 
begränsning. En och annan tall har väl dukat under, men många tallar, som voro starkt 
svedda å barken nedtill voro dock vid ]if. Flere unga granar af 8-1 O m. höjd hade förstörts, 
då omgifvande tallar blifvit vid lif. Emellertid nådde granarne i allmänhet ej upp till tallarnes 
kronor, hvilket väl äfven i någon mån kan förklara tallarnes räddning. Af talla1·, som voro 
jämnhöga med de förbrända granarne, hade en del blifvit vid lif, en annan del dött. Emellertid 
träffades äfven lågväxta tallar, som öfverlefvat branden, ehuru närstående höga grarwr förbränts. 
Men tallens tjocka bark utgör ju ett godt skydd. En äldre tall hade vid brösthöjd 3,6 cm. 
tjock bark. Farligt torde vara, om tallarne ha torra grenar långt ned, och lil<aså om barken 
är skadad af insekter. Såsom exempel på tallens motståndskraft må anföras följande. En 
gammal tall hade på ena sidan brunnit 1,6 m. längd nedifrån marken, 17 cm. bredd och delvis 
9 cm. djupt in i veden, innanför barken. Men tallen fort.lefde dock. Ännu egendomligare Yar, 
att en tall af ungefär 60 cm. diameter vid brösthöjd var på sydöst.ra sidan nedtill vid foten för
bränd åtminstone intill märgen och föt• öfrigt hade den skadad ved till l, 7 m. höjd öfver mark e a 
på dennrt sida, nedtill a f 0,6 m. , upptill af 0,3 m. bredd. På östra sidan var veden skadad på 
en längd af 1,8 m. från marken, delvis på 10 cm. djup. Äfven på norra sidan fanns en ftäck 
af 0,2 m. längd och 0,1 m. bredd, där veden blifvit skadad. Särskildt egendomligt var, att 
den så skadade nedersta delen af trädet förmådde uppbära detsamma. 

N:o 4. Lo k a l: backsluttning omedelbart intill och nordost orn föregående braudfält, där 
branden skett längre tid tillbaka. (23h 1888.) 

Backen, som har lindrig lutni.ng mot 
kullar omvexlade med smärre fördjupningar. 
äng, där tall, gran oc_h jolsterpil förekommo. 

so~ var något ojämn till sin yta, i det smärre 
Den öfvergick omsider i en fuktig, tufvig moss-

I de smärre fördjupningå.rne på backsluttningen förekomma Hylocomium spiendens och 
Hypnum Schreberi, vanligen täckande ett lager af Polytrichnm juniperinum, med inblandad 
Peltigera, ehuru stundom Hypnurn syntes växa direkt på marken. I dessa fördjupningar var 
Trifolium pratense karaktärsväxt. P å de små kullarne var Calluna, vanligen med inblandade 
Cladonia och Stereocanlon, förherskande, ehuru stundom Vaccinium var karaktärsväxt. Här hade 
uppvuxit en mycket tät barrblandskog a.f 4 - 5 rn. höjd, i h vilken granen är förherskande i 
ipclividmängd, ehuru tallen i allmänhet når öfver granen i höjd. Unga granplantor från 0,25 m. 
höjd förekomma allmänt.. Unga björkplantor af 0,3-0,5 m. förekomma äfven ganska allmänt, 
men det syntes dock föga troligt, att björken i den täta barrblandskogen skulle kunna växa 
upp till någo n höjd. Unga tallar funnos väl också såväl i det tätaste beståndet som i synner·het 
på smärre, öppna. platser i detsamma, men dock sparsamt i förhållande till granplantorna. 

Möjligen hade vid branden härstädes själfva mark betäckningen bli.fvit obetydligt eller alls 
icke · skadad af elden, h vilket kunde förklara, att granen här fått sådan fart, under det att å 
det nya, alldeles intill belägna brandfältet unga granplantor voro så sällsynta, men där också 
bottenskikt saknades. 

N:o 5. Lokal: Per Nils-berget, vester om Bensjön, Bräcke. (1°h 1888.) 
Berget, å hvilket skogsbranden 1876 egt rum, är betydligt brant, i synnerhet å östra 

sidan, och vid dess fot växte å elen fuktiga marken granskog med sparsam inblandning af tall, 
asp och al samt mera allmänt björk. En miingd vid basen svedda tallar stodo friska kvar, 
dä.rernot hade ingen gran öfverlefvat branden. Omkring de förbrända björkante hade ta.lrika 
unga, 2-3 m. höga skott uppvuxit, utgående från basen a.f de förbrända. Därjämte förekomma 
äfven unga björkar af 1,5 till högst 2 m. höjd, hvilka tydligen uppkommit ur frö. Utom björk 
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hade äfven uppvuxit 1-2 m. höga aspar samt rönnar nf samma höjd. Från basen af förbt·ända 
sälgstammar hade äfven en del skott uppvuxit. Såsom en egendomlighet må framhållas, att 
inga. ungplcmtor af tall förekornmo, ehuru som nämdt några U]dre tallar öfverlefvat branden. 

Beträffande underväxten va.r det svårt att erhålla någon klar bild. Fläcktals var CaJluna 
föt·h erskande med tunnsåddn Vaccinium, Geranium silvaticum, Melampyrum pratense och Anten
naria; å andra platser voro Vaccininm, Myrtillus nigra och Rubus saxatiEs karaktärsväxter. 
Nämnas må för öfrigt, att Orchis rnaculata i spridda exemplar förekom å b1·andfältet. På en 
tläd: invid brandfälteti'! yttersta grä.ns, där mycken bråte var hopad, hade ~1nnu ingen ungskog 
kommit till utveclding; hä.r var däremot Charnamerian riklig. - Björk och asp voro de träd
slag, som närmast kornrna att taga platsen i besittning, och fläckvis bildade dessa en ganska tät 
ungskog, och af underväxten var Calluna. i stort sedt den förherskande. 

N:o 6. Lok al: Klösta bys egor, 3
/ 4 mil vester om Lits kyrka. (6/s 1888.) 

Midsommartiden 1881 egde hi.i.r en stot· skogsbrand rum, sträckande sig öfvet· ungefär 
40 tunnland. Skogen hade utgjorts af ett blandadt bestånd af gran, tall och björ·k, den först
nämnda öfvervi:1gande. Förtorkade, kvarstående granstammar fannos i mängd. Ganska stor 
rikedom på tallstubbar utvisade, att tallen i beståndet varit strödd-riklig. Björken torde 
hafva varit tunnsådd. Tallarne hade nedhuggits och användts, graname hade fått stå kvar, då 
mat·knaden för granen var dålig, och platsen var för långt aflägsen från människoboningar, för 
att g t·anen skulle få användning som bränsle. - M.ot brandfältets sydöstra ända hade några 
omkring 10 m. höga grnna.r öfverlefvat branden, ehuru de voro tätt omgifna af förbrända 
stammar. Dessa granar voro emellertid ej heller svedda. 

Vegetationen var för öfrigt följande. På norra och vcstra delen af fältet , som sluttar 
lindrigt åt vester, hade björk, företrädesvis Betula verrucosa, i riklig mfingd uppvuxit, nående 
omkring 2 m. höjd. Skotten härledde sig . emellertid från basen af grofva, brl:inda stammar. 
På södra delen af brandfä.ltet voro däremot unga björkar mera sparsamma. \lycket sparsamt 
förekommo unga björkplantor af 0,5 m. höjd. Unga aspa.r , äfven dessa uppkomna såsom sid o_; 
eller rotskott från äldre, förbrända träd, voro också ganska allmänna. Dessutom förekommo 
enstaka tallplantor af 0,5- 0,s m. höjd , enstaka granplantor af O, 15-0,20 m. höjd samt några 
videplantor och unga rönnar. Af örter må främst nämnas Chammnerion och Rubus saxatilis; 
som öfver större delen af fä.Itet förekomma rikligt, och därnäst Aira flexuosa och Agrostis 
vulgaris, den sistnämda ofta i sällskap med riklig Antennaria, strödda voro Calamagrostis spec. 
(steril) , Geranium silvaticum och Polypodium Dryopteris, den senare i synllerhet bredvid och 
under hopar af bråte, tunnsådda .Melarnpyrum pratense, Hepatica, Melica nutans, Luzula pilosa, 
enstaka Rubus idmus, Pragaria vesca samt fläckvis strödd P arnassia. Myrtillus nigra och Vacci
nium förekommo äfven, ymnighetsgraden för dem emellertid ej angifven. Mosstäcket utgjordes, 
där såda.nt förekom, hufvudsakligen af Polytrichum juniperinum samt här och hvar Ceratodon pur
pureus. Aira, Agrostis och i någon mån Antennaria sträfvade emellertid att förkväfva. mosstäcket, 
ja, gräsen, i synnerhet Aira, förk väfde understundom t. o. m. Vaccinium och Myrtillus. Märk
ligt var, att inga HylocOinia förefunnas. Inuti och under grästufvorna äfvensom under Polytri
chum-täcket letades förg·äfves efter lämningar af dessa mossor. Då i barrblandskogen närmast 
öster om brandfältet förekom tätt Hylocomiumtäcke, så är det tydligt, att äfven markbetl:i ck
ningen blifvit förstörd vid branden. 

N:o 7. Lok a l: Mot vester sluttande, betydligt stenbunden backe, 0,5 mj] SO orn Mo gård 
1 Undersåker i närheten af de under densamma hör·ande torpen. (1 3/s 1H88.) 

~luttningen ligger på en betydlig höjd öfver Undersåkersdalen och öppen för stormarne, 
med Areskutan i NV. Siwgen hade här utgjorts af gran och varit ganska tät. Här var nu 



l4 BIHANG TILL DOMÄNSTYHKLSENS UNDimDÄN. BKRÄTTEL~E HÖR. SKOG~VÄSENDET ÄH 1893. 

betesmark med en gansim brokig vegetation mellan de kvarstående stubbarne. De mest lmrak
tll.ristiska voro Agrostis vulgaris, Aira fiexuosa och Leontodon autumnale, dllrjHrnte mera spar
samrna Festuca rubra, Acbillea Millefolium, Luwla pilosa, Trifolium pratense och repens, MclauJ-

. pyrnrn pratense, Antennaria samt Vaeciniurn, Myrtillus nigra och Ernpetrum, mera enstaka före
komma Geranium silvatieurn, .Rubus idmus, H.umex Aeetosella och Pbleurn alpinurn. Mosstäeket 
utgjordes hufvudsakligen af Hylocorniurn spiendens med inblandade Dieranum seoparium och 
Polytrichum juniperinum. På en fläck af sluttningen var veg3t.ationen Hnnu brokigare, i det 
att här äfven ingingo Polypodium Dryopteris, Majanthemurn, Geum rivale, V eronica officinalis, 
Rhinanthus spec., Gentiana Amarella, Pyrola rot.undifolia, Polygonum viviparum, Parnassia, 
Sagina procurnbens och Selaginella m. fl. Här saknades sammanhängande mosstäcke. 

I backsluttningens öfre (östra) del löper mot VNV en mindre, smal ås, begränsad åt norr 
af en upptill 2-3 m. smal, nedåt (å sluttningens nedre del) sig vidgande dn ld, som skiljer 
kvarstående skogsbandet från sjä.lfva brandfältet. Åt öster, således o,{vanför den lilla åsen fort
sättes denna af en platå, klädd nästan uteslutande af tallskog. r d~ilden uppviixa videbuskar 
och björk samt några smärre grana r·, som dock knappt nådde 2- 3 m. höjd innan de förtorkade. 

Vegetationen på åsen var i hufvudsak l i ka.rtad med vegetationen å backsluttningen i sin 
helhet, dock med den viisentliga skilnaden, att bottenskiktet ut.gjor·des af ni]stan tii.ckande Poly
trichum juniperinum med strödd Cladonia deformis (podetier), 1 som jämte några skorplafvar 
t. o. m. på smärre sterila fläckar var niistan täckande. Endast några smärre skott af Vacciniurn 
och Myrtillus iifvensom af Polytrichum uppskjuta hn.r· ocb hvar ur la.ftäcket. 

Ingen återv~ixt af skog egde rum hiirstädes, ehuru den angränsande, kvarstående skogeu 
blott genom den smala dälden var skild från den kala sluttningen. Endast en liten granplanta 
af 20 cm. och en tallplanta af 35 cm. observerades, därjämte några björkplantor (B. odorata.) 
af l 0-15 cm. iifvensom Salix nigricans och g·hmca. 

Nedanför backs1uttningen vidtager en jämn mark, dels öppen betesmark, dels granskog, 
som e.J företedde märken efter eld. Först nere vid sluttningens fot hade några granar upp_. 
vuxit. De största af dessa nådde omkring 4 m. höjd. Hvarpå den dåliga återvl:\.xten på denna 
ganska vidsträckta backsluttning berodde var svårt att afgöra; möjligen därpå, att det, som 
nämdt, var betesmark. Möjligen voro emellertid de gräsarter - Aira ftexuosa och Agrostis 
vulgaris - som i synnerhet karaktäriserade vegetationen, orsak därtill, enU.r, såsom det visade 
sig vid brandfältd. i Lit, just dessa arter hafva en viss förmåga att förkväfva annan vegetation 
t. o. m. Vaccinium och Myrtillus, och då kan det ju ej vara omöjligt, att de äJven skulle 
kunna förkväfva möjligen uppspirande gran- och tallplantor eller förhindra deras groning. 

N:o 8. Lokal: Mindre bergsluttning mot SV, inYid vägen mellan Fröå grufvor och Huså 
rnejeriskola. (21/s 1888.) 

Öfre delen af sluttningen bildade ett niistan kalt berg, som hölJ på att beklädas med 
Em11etrum. Strax invid den för närvarande kala delen af berget hade for·ut funnits skog, såsorn 
kvarstående g rofva granstubbar utvisade, och röttema af en del stubbar lågo utefter det för 
tillfället kala bergspartiet. På några få stubbar, dnr barken iinnu fanns kvar, var denna svedd, 
hvilket angifver brand. 

Vid bergsluttningens nedre del växte mycket tät björkskog, men det oa.ktadt uppväxte 
unga björkar ytterst sparsamt å bergets öfre del och ingm enda unp gran förekom däruppe. 
Växttäcket utgjordes nästan uteslutande af Empetrum med mycken sparsam inblandning af 
Juniperus, Vaccinium, Myrtillus uliginosa (!), Cbammnerion (steril) , Trifolium repens, Antennaria 
dioica, Agrostis vulgaris och Aira flexuosa samt enstaka. inemot 2 m. höga exernpla1· af Salix 

1 De till art.en bestämda lafvarne äro benäget granskalle af D:r G. MALME. 
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cmerea och några små björk- oeh rönnplantor. Längre ned på sluttningen (närmare vägen) 
förekomma därjämte i Empetrumttlcket Fest uca ovina strödd, Polygonum vi viparum enstaka 
samt Hylocomium splendens, crista castrensis, Hypnum Schreberi och uncinatum med inbland
ning aJ Polytrichum juniperinurn. Den högsta björk, som förekom inom Empetrumbeståndet var 
2,5 m. med en brösthöjddiameter af 2 cm. 

Invid själfva vägen bad~ uppvuxit tät björkskog af omkring 4 m. höjd. Undervegeta
tionen i denna var vexlande. A en mindre »ås>>, gående mot vägen (SV) utgjordes den hufvud
sakligen af Calluna, med någon liten inblandning af Vaccinium, Empetrum och Myrtilli. -
Ortvegetationen var mycket klen: Chammnerion, Solidago (sterila) samt Polypodium Dryopteris 
enstaka, Melampynnn pratense, Aira cmspitosa och Festuca ovina tunnsådda. Bottenskikt saknas; 
endast invid och på rötterna af en gammal stubbe förekom Hylocomiurn splendens. - Unga 
björkar af 0,5-l m. voro tämligen allmänna. Nedanför en brant fick undervegetationen i den 
Hi ta björkskogen ett. annat utseende. Calluna. var tillbakaträngd, V a.ccinium hade fått större 
betydelse, Ait·a ilexnosa (bladskott) och Melampyrum pratense voro rikliga och bottenskiktet 
utgjordes af ett tätt Hylocomiumtäcke. 

Endast några få granar observerades i den tä.ta björkskogen vid bergsluttningens fot. En 
granplanta af 0,7 m. hade buskfonnig växt, i det fiem grenar utgingo i närheten a.f hvarandra. 
En del af dessa hade öfvervuxits af Empetrum, och möjligen på grund häraf förtorkat, en annan 
upprätt växande gren ha,de dock ilfven föl't~rkat. Närmast intill granens rot saknades mossa, 
marken var här täckt af Empetrumblad. A bergets andra (östra) sida, som var mera brant, 
förekom blandskog af björk och gra.n med underväxt aJ Myrtillus nigra. och Hylocomia. 

N:o 9. Lokal: Kjolåbränna, niira Kallsjöns strand, i den vilda skogstrakten i närheten 
af byn Kjoland, på norra sidan om Kjolån. (l /9 1888.) 

På en brant sydsluttning mot nämda å hade på grund af en häftig storm på 1830-
talet (?), som skulle hafva rasat öfver en stor del af Sverige och No1·ge~ granskogen blifvit 
fnld. Så låg vindfället omkring 20 år, då det påtändes. Torf och mossa förstördes därvid, så 
att det i stort sedt ganska branta skifferberget - med kvarts mellan skifferskikten - nästan 
blef alldeles kalt. Bergets relief är ganska ojämn, i det att en del smärre jämna ))platåer)) eller 
fördjupningar förekomrna mellan de branta afsatserna. Dess längdriktning går i 0-V och de 
mellan de branta, mot söder sluttande ttfsatserna gående platåerna eller fördjupningarne hafva 
äfven sin utsträckning i 0-V. Bergets skifferlager stupa mot öster. Mot söder begränsas 
berget af den djupa dal, där Kjqlån frarnrinneJ', omgifven på bägge sidor af höga skifferbranter. 
Vid bergets fot, invid ån, funnas några efter branden kvarstående granar. Mycket gles löfskog . 
af björk, sälg och rönn hade uppvuxit hä.rstädes. En 8,25 m. hög björk var omkring 40 år 
gammal. Ett par unga granar och tallar af omkring 1,5 m. höjd observerades också på slutt
ningen jämte några enbuskar. På bergets öfre del, nära den kvarstående granskogen blefvo, 
såsom lH.ttförklarligt är, de unga granarne flera till antalet. En fristående, rikt grenig, 2, 7 5 m. 
gmn aJ 4 cm. brösthöjddiameter var 29 år garnmal 

Underveget:t.tionen i den glesa löfskogen var på grund af bergets ojämna yta betydligt 
varierande, och ingenstädes förekom någon mera homogen vegetation. På de branta afsatserna 
var det en ganska rik växtlighet af Geranium snvaticum, Cham::enerion, jämte Mulgedium och 
Solidago samt nära bergets fot V aleria.na officinalis, Angelica silvestris, Spirma Ulm aria, Calt.ha, 
Crepis paludosa, Alehemilla vulgaris, Geum rivale samt Aira etcspitosa och Calamatsrostis spec. 
En del mindre branta partier voro i synnerhet karaktnriserade af Chammnerion. A fristående, 
smHrre afsa.tser utgjordes vegetationen i synnerhet a.f Cladonia och Cornus suecica men för öfrigt 
af Vaccinium, Vitis idma, Myrtillus nigra, Empetrum, Solidago, Polypodium Dryopteris, Melam
pyrum prateJ Jse, Lycopodium eomplanatum, Aira fiexuosa, qelvis riklig, samt Polytrich.um juni-
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perinum, hvilken senare dock öfverväxes af CJadonia. I de smärre fördjupningarne mellan skiffer
branterna voro Geranium, Chamamerion, Solidago, Valeriana och Calamagrostis karaktärsväxter. 

Be1·gets relief torde nog hafva någon orsak i den klena återvft,xten. På de efter branden 
kala branterna var det naturligen svårt för träd plantor att få något fäste, och björkarne före
kom mo därföre äfven hufvudsakligen eller uteslutande å de små jämna afsatserna eller fördjup
ningarna mellan branterna. Möjligen bilda äfven Cladonia och Polytrichum ingen lämplig gro
bä,dd för granfröna. Aira fiexuosa kan ju också vara en farlig fiende för de unga plantonta. 
Mest anmärkningsvärdt var, att pa något litet afstånd från den kvarstående granskogen knapt 
någon enda granplanta kuude upptäckas. 

N:o 10. L o k al: Sydsluttning af ungefär 120 X 40 m. NO om byn Granbergsfallet, en 
liten by vid norr~ }i,ndan af Kallsjön, och ungefär 1

/ 4 mil NV från byn Beljom. Rakt i söder 
från fältet ligger Areskutan och i NNV ligger Anjeskutan. C/9 1888.) 

Omkring ~O år hade förflutit efter branden. ,Jag har på annat ställe 1 redogjort för 
vegetationen härstädes å en jämn del af platsen. Karaktärsväxter här voro: Chammnerion, 
Vacciniurn, Aira flexuosa och Polytrichum juniperinum; därjämte förekomme mer eller rnind1·e 
allmänna Anthoxanthum (fläckvis), My1·tillus nig-ra, Ageostis vulgaris, Luzulm, Linn::ea och Trien
talis. Vaccini111n, som ej bildade ett fullt slutet bestånd, var rikligast omkring rötter, nedfallna, 
stammar etc. Aira-beståndet var ej heller fullt slutet; det nådde med bladskotten mera sällan 
0,25 m. höjd; det kväfde understundorn björnmossan och i enstaka fall äfven Vaccinium. 
Då marken är ojämn, var vegetationen äfven vexlande. Så var i en mindre fördjupning å back
sluttningen Spin-ca Ulmaria riklig; Polypodium Dryopteris var här och hvar strödd, och längst 
upp mot backens öfre del intog Rubus idmus ett smalt band. På en liten kulle, beväxt med 
Polytrichum, var Vacciniurn i regel f0etorkad. Vid backens öfre del hade några granar och 
björkar infunnit sig. På själfva brandfältet funnos endast tvenne intill hvarandra stående, om
kring 5 m. höga granar. Vid fältets vestra kant uppväxte några björkar; hä.r förekom Aconi
tum i spridda exemplar, Ge anium silvaticum däremot allmänt. Mot denna del af ståndorten 
var Chammnerion nästan beståndbildande, och Equisetum pratense spelade en ej obetydlig rol i 
växttäckets sammansättning; för öfrigt var- äfven Rubus saxatills tämligen allmän och Agrostis 
vulgaris var fläckvis rikligare }tn Aira flexuosa. Bottenskiktet var här (åt vester) betydligt 
glesare; Polytrichum förekom hufvudsakligen på kala, i dagen gående delar af berggrunden 
el ler invid rötter och stubbar. - Egendomligt var att återväxten var så ringa. Då fältet som 
nl-lrndt sluttar mot söder, borde det ej lida aJ de norra och vestr~ vindarne; därj,ämte begränsas 
det i nore aJ en grankln,dd böjd. Prof på jordmån togs härstädes, som docenten A. G. HöGROM 

karaktäriserat som ett genom vittring af traktem glimmerrika gneis bildadt grus.2 
- Backen 

blir i sin nedre del betydligt brant (ungefä,e 40° lutning), och hH,r hade björken blifvit strödd 
med någon inblandning af sälg. Nedanför backsluttningen förekom något ojämn, lågländt mark, 
kl!tdd omvexlande af björk och gran. 

N:o 11. Lokal: ViJ Ås gamla fäbodar, Fors socken, nära gränsen aJ Ångermanlar1d. (6/7 1889.) 
Här förekomma åtskilliga äldre och yngre brandfält. .Jordmånen ä.r sand, ytterst. fattig 

på mylla eller rättare i saknad af sådan . 
. Å ett brandfält h~i,rstädes, omkring 30 år gammalt, hade uppvuxit strödda unga tal1ar af 

inemot l ,5 m. höjd och asp riklig, nående ungefär sanHnn höjd; 3 för öfrigt karaktH.riserades 
vegetationen af ett sammanhängande bestånd aJ Calluna. Fn,ltet sluttade lindrigt mot söder. 

1 E. HENNING, Ag1·onom. växtfysiog-nom. stncl. p. 20. 
2 Se vidare h ii. rom i HöGBOMs Geologisk beskrifning öfvcr J emtlancls län i Sveriges Cleol. U nCicrs . Ser. C. 140. 

p. 36. - 1894. 
3 Asp var g·anska van lig på branrlf:ilten å Torrr.sjölandet. 
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På denna sandiga jordmån förekom på enstaka fläckar ganska tät, ung granskog med 
tunnsådda tallar. Om också enstaka granar kunde nå en större höjd och vara friska - ett 
exemplar af 7,8 m. längd med ungefär 15 cm. brösthöjddiameter var 87 år - så vorode dock 
i allmänhet torkande, klädda af Usnea och Alectoria. Undervegetationen karaktäriserades i stort 
sedt af Myrtilli och Hylocomia; på fuktigare stiillen, so m här och hvar funnas, ingingo Sphag
num acutifolium och Polytrichum commune i mosstäcket. 

N:o 12. På Stormyrberget, också beläget i närheten af de nltmda fäbodarne, hade brand 
egt rum för omkring 20 år sedan. (6/7 1889.) 

Fältet, som intog rätt stor areal, hade gles, kvarstående tallskog af öfver 20 m. höjd och 
~8-60 em. brösthöjddiameter. En fäld, 25 m. tall med 40 cm. brösthöjddiameter var omkring 
240 år gammal. - Siwgen hade synbarligen varit ganska tät, ty där var stor rikedom på för
brända, merendels kullfallna granar. Jordmånen utgöres af en fin, h vit eller gulaktig sand; humus
lager saknades nästan helt och hållet. Återväxten val' mycket klen. Några enstaka tallplantor 
förekomma, den största, 1,8 m., va.r 12 år. Äfven förekomma några enstaka granar, vanligen af 
knapt l m. höjd, den största, som nådde brösthöjd, var l 2 år. D1trjämte förekom mo några en
staka asp- och rönnplantor samt sälg. Underväxten hade följande utseende. Myrtillus nigra, 
riklig, lågväxt, Aira flexaosa (vanligen steril), strödd-riklig, Melampyrurn pratense och Trientalis 
strödda, den senare fläckvis, Vaccinium och Linmua tunnsådda, Chammnerion, Hieracium spec., 
Antennaria och Luzula pilosa enstaka. Mosstäcket var i allmänhet ytterst tunnt, delvis förtorkadt, 
bestående af Polytrichurn commune (flr1ckvis, riklig), Hypn um Schreberi och Dicranum robustum. 
På vissa fläckar var marken i salmad af vegetation och täckt af barr, bark, kvistar och kottar. -
Vid foten af sluttningen, dtl.r granen stått kvar efter branden, förekorn . ett sammanhängande 
mosstäcke af de vanliga Hylocomia och därjämte fläckvis Polytrichum. Myrtillus var här mera 
frodig, hvarjämte Polypodium Dryopteris var strödd-riklig, fläckvis t. o. m. täckande. För
underligt var, dels att CaJluna ej inträngt å brandfältet, dels att Myrtillus nigra, om också 
förkrympt, dä.r förekom rikligt, dels äfven att på denna sandiga jordmån granen en gång hade 
kunnat växa tätt - ett bevis för, synes det mig, att i tidernas längd granen äfven på de 
torraste marker till sist blir i stånd att undantränga tallen. 

N:o 13. Å den s. k. Hvithögda. invid Edebodarne och ej långt från nu skildrade Stor
myrberget, som också besöktes 6/7 1889, hade å en mot vester sluttande brant varit skogsbrand 
i slutet på 1860-talet. Skogen hade varit. en blandning af tall och gran. Några enstaka tallar 
st.odo kvar på själfva sluttningen, däremot funnos inga granar annat än i dalgången vid bergets 
fot. Både tall och gran uppväxte härstädes, nående inemot 4 m. höjd, dock var tallen öfver
vägande i mängd. En 3, 75 m. hög tall härstädes med 9 cm. brösthöjddiameter var 17 år. För 
öfrigt hade uppvuxit spridda plantor af asp, björk (B. verrncosa) och sälg. Något samman
hängande växttäcke fanns för öfrigt. icke. Mest karaktäristiska voro Myrtillus nigra, Chame
nmrion, Aira flexnosa, Majanthemum och Antennaria, de bägge sistnämnda mera fläckvis, samt 
Polytrichum. Vaccinium var tunnsådd och Galluna enstaka. 

N:o 14. Lokal: Kvisselbäckåsen vid Edes gamla fäbodar, ej långt från föregående lokal. 
Ch 1889.) 

Gles tallskog af högväxta träd kvarstod. Granarne, som i allmänhet voro af lägre växt, 
hade gått under vid branden. Tallen föryngrade sig väl; intill l ,5 m. höga in di vid förekom mo 
allmänt. Från ett par aspar, som stodo i kanten af brandfältet, hade spridt sig fröplantor i 
stor mängd; äJven förekom mo åtskilliga björkplantor, såväl Betula verrucosa som B. odorata, 
den senare dock allmännare, därjämte spridda plantor af Salix caprea och enstaka små gran
plantor. Undervegetationen utgjordes af ett sammanhängande täcke af Galhma med inströdda 
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Vaccinium och Melampyi'Um pratense, tunnsådda Myrtillus nigra, Linnma, Majanthemum, enstaka 
Chammnerion, Aira flexuosa och Luzula pilosa; bottenskiktet, än glest, än sammanhängande, ut
gjordes af Polytrichum juniperinum; smärre fläckar saknade h ~lt och hållet mosstäck~. 

N:o 15. Lokal: ÖMer-Ede skogsmark, ej långt söder om Sörsjön, Fors socken. (1° /1 1889.) 
Högländ mohed med hvit eller gulaktig sand och gles, tämligen oblandad tallskog; skogseld 

hade förstört granen. Undervegetationen va1· äfven gles; h varken ris- eller bottenskiktet voro 
sammanhängande. Risen utgjordes af Callnna, som fläckvis var nästan riklig, samt Vaccinium. 
Bottenskikt glest af Polytriehum juniperinnm och Cladonia. - Tallen fö1·yngrade sig vål, åtmin
stone där skogen vnr gles. 

På denna tallmo förekommo smärre fläckar af särskildt intresse. Så stodo tallame på 
en mindre yta ganska tätt, omslutande en grupp med tallen jämnhöga granar, som gått fria 
under branden. På denna plats bildade Myrtillus nigra bestånd å Hylocomiumtäcke. Egen
domligt var, att underväxten bibehållit sig, då nästan alla tallarne i det lilla täta beståndet 
voro svedda af elden på l m. höjd eller mer öfver marken. Om föryngringen hä.rst.ädes upp
lysa tyvärr ej mina anteckningar. 

Äfven på en annan fläck å tallmon var skogen tät, mestadels bestående af tall, omgifvande 
höga kvarstående granar. Äfven här voro de flesta ta.llarne svedda nedtill. 

I risskiktet alternerade Vaccinium och lVI y rtmus på Hylocomiumtäcke, fläckvis förekom 
Polytrichum, stundom var bottenskiktet nästan begrafyet af barr. Unga granplantor a.f 0,2-0,5 m. 
höjd voro här strödda--rikliga, spridda björkplantor förekommo också, däremot voro un,qa tall
plantm· mycket sparsamma; några. enstaka, inemot 0,25 m. höga förekommo, viixande bland barren. 

På tallmons sluttning mot norr var skogen ganska tät. CaJluna var här nästan bestånd
bildande med inbland ni ng af V accinium. Bottenskiktet var ytterst glest, bestående af Cladonin, 
Stereocaulon och Polytrichum juniperinum. - AJven tallar af icke större höjd än 8 m. hade öfvet
lefvat branden, ehuru de voro svedda nedtill. - Längre ned på nordsluttningen, dit branden 
ej sträckt sig, förekom barrblandskog, där granen var öfvervägande i individmängd, om också 
ej i höjd, därjämte voro björk och asp något litet inblandade. Undervegetationen karaktärise
rades af Myrtillus nigra i tätt bestånd å Hylocomiumtäcke. Här voro granplantor ganska all
männa. Unga tallar förekommo nog också af 2-0 m. höjd , men voro ofta sjuka eller t. o. m. 
döda, troligen beroende på insektskada. 

Åt östra sidan på tallmon, dit branden ej sträckt sig, vidtog barrblandskog. Tallen var 
dock öfvervägande. Granar, björkar och alar voro relativt unga, och ytterst få granar nådde 
samma höjd som de äldre tallarne. Granen föryngrade sig yttP-rst starkt, hvaremot tallplantor 
blefvo allt sparsammare i barrblandskogen. 

Å en fläck, där tallmon sluttar mot söder, begrä.nsa.s den af myrländ mark, bevuxen 
med tall, björk, al- och videbuskar. Branden hade sträckt sig ned till myrmarken. På slutt
ningen förekom gles tallskog med risskikt af Vaccinium. Tallen föryngrade sig här oerhördt. 
Unga tallar i alla storlekar intill 5-6 m. förekomma nästan y mnigt. De 5-6 m. höga tallame 
med en brösthöjddiameter af 6-7 cm. voro omkring 30 ~Lr . För öfrigt funnos äfven gran-, 
björk- och aspplantor. 

N:o 16. Lokal: Samma skogstrakt som föregående; norr om Sörsjö, vester om OsteJ·
Ede såg. Ch 1889.) 

Å en mindre plats, något lägre belägen ä.n omgifvande momark, förekom gles, högstammig 
tallskog jämte spridda björkar och alar snmt enstaka granar. Flera af de högvä.xta, gamla 
tallarne företedde spår af eld vid sin bas. Undervegetationen utgjordes af tätt bestånd af My1·
tillus nigra med sparsam inblandning af Vaccinium och bottenskikt af Polytrichum commnne, 
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fläckvis äfven Hylocomium eller Sphagnum. Anmi-irkningsvärdt var, att så få unga granar upp
vuxit på denna relativt fuktiga. plats å tallmon. De unga granar, som uppvuxit, förekomma 
bland Hylocomium eller Sphagnum eller också där Polytrichum Yar inblandad bland dessa 
mossor. Det såg nästan ut, som om björnmossan skulle hindra granplantor att uppväxa. Dock 
lyckades det mig ej att lösa frågan. Egendomligt var emellertid Myrtillusbeståndet härstädes 
å Polytrichumtäcket. Föga troligt är det, att granarne ej skulle hafva kunnat utbilda frö; mina 
anteckningar lämna emellertid inga uppgifter om detta. 

N:o 17. Lokal: Samma Rkogstrakt som föregående, men å Vester-Ede område. Ch 1889.) 
Äfven här förekom gles tallskog. Calhma bildade ett mer eller mindre sammanhängande 

skikt med någon liten inblandning af Vaccinium . Bottenskiktet. var ytterst glest af Cladonia, 
Stereocaulon samt Polytrichum juniperinurn och piliferum. Inom det tittaste Gallunabeståndet 
var marken täckt af 1- 2 Clll. tjockt lager Calluna-rester, barr m. rn. 

Uti CaJlunaskiktet förekomma 0,3-0,4 m. höga tallplantor ni:i.sta.n rikligt; höga tallar till 
inemot 3 m. voro däremot sparsamma. Unga granar förekomma enstaka. Där tallskogen å en 
mindre platå var tätare, ingick som vanligt V accinium ganska rikligt. i ristäcket, fläckvis nästan 
altemerande med CaJluna; ä.fven Myrtillus nigra förekom h~trstädes och Hylocomia bildade ett 
mer eller mindre sammanhängande bottenskikt. En mindre försä.nkniug å mon, där björk och 
några äldre granar ingingo i tallbeståndet, hade tätt risskikt af Myrtillus nigra. 

N:o 18. Lo k al: Annsjö kronopark, norr om Rönnbärsbodarne (nära Kälarnes järnvägs
station). (' 3h 1889.) 

En mindre höjdsträckning härstädes, gående i N--S, och där brand gått fram , hade vacker 
tallskog. Nere på sluttningen var tallen rikligt uppblandad med unga granar; å det högsta, 
smala partiet, där marken var starkt stenbunden, och där lulla berget här och hvar gick i dagen, 
förekom grau myck~t sparsamt och endast i smärre fördjupningar. Undervegetationen var 
mycket heterogen. A vissa fläckar Calluna, å andra Ernpetmm, men där:j~tmte äfven Vaccinium 
och Myrtilli. 

Bland örter var Antennaria rätt allmärL Bottellskikt utgjordes af Cladonia och Polytri
chum jnniperinum, den förra ofta öfverväxande den senare jämte Dicramnn scoparium och Ptili
dium. Tallens föryngring å denna plats var mycket god, äfven bland tät renlaf, i hvilken individ 
anträffades, som med rot ej voro längre än 0,15-0,20 m. H uLT 1 uppger äfven från norra 
Finland, att i tallskogar med tätt laftäcke 11.f Cladonia-arter unga tallar i mängd uppspira, under 
det HoLMERZ och ÖRTENBL1\D (p. 40) föreslå att svedjning (risbrärming) bör verkställas, där mark
betäckningen utgöres af ljung och renlaf eller andra för åtl'rväxten mycket hindrande växter. 

N:o 19. Lokal: Skogstrakten mellan Ottsjön och Va.llbo, Undersåker. (23/s 1889.) 
För omkring 40 år sedan hade här varit stor skogsbrand. Marken är mo-artad. Åtskil

liga gamla tallar kvarstodo. En vacker, här och !war ganska tät tallskog hade här uppvuxit. 
Björk och gran (intill 5-6 HL) voru i det stora hela relativt sparsamt inblandade. Tallplantor 
af 0,5 m. förekomma allmänt. Undervegetationen var i stort sedt karaktäriserad af Calluna och 
Cladonia, i synnerhet på glesare platser, dock förekonano här och hvar Vacciniurn och Ernpetrurn 
ej så sparsamt, hvarjärnte uti laftäcket. Hylocomium spiendens stundom var rikligt inblandad. 
På sluttningen ned emot Ottsjön blef granen öfvervägande. 

N:o 20. Invid KyrkstensfjHlJet, l ,5 mil SO från Ånn järnvägsstation. (27 /s 1889.) 
Här stryka fram några högre och lngre nästan paraHela moränåsar med smal rygg och 

branta sluttningar. Sänkan mellan de större moränerna genomdrages af smärre »åsar» och kullar, 
1 HuL'r, Veget. i Kemi lappmark etc. p. 25. 
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åtskilda af smärre dälder eller gropar. Moränerna gå ungefär i NV - SO, äro dock ej ra,ka, utan 
mer eller mindre slingrande och hade alla öfverfarits af branden. - Denna plats var så till
vida intressant, som den är högt belägen, nära skogsg1·änsen. Tyvärr var det förenadt med 
rätt stora svårigheter att komma dit, och väderleken under dagen för besöket var också ogyn
sam. Anteckningarne öfver Yegetationen på de olika åsarne och knllarne blefvo därföre något 
ojämna. Dels på grund af de intressanta terrängförhållandena dels äfven på grund aJ den i 
viss mån så intressanta vegetationen har jag ansett mig böra påpeka denna plats, enär den kau 
vara förtjänt af ytterligare detaljstudier såväl i geologiskt som botaniskt hänseende. 

Ganska allmänt hade här uppvuxit björkskog af 4-5 m. höjd; skogen hade förut ut
gjorts af blandning af gran och björk. På en brant sydsluttning (omkring 30°) var under
växten karaktäriserad a.f Chammnerion, Aira flexaosa och Vaccinium jämte ett mer eller mindre 
sammanhängande skikt af Polytrichum piliferum och Cladonim. Ernpetrum och Gal luna voro 
sparsamma. Vaccinium var karaktärsväxt, och ingenstädes har jag sett en så stor rikedom på 
lingon som på de branta sluttningarne härstädes. På de torraste partierna voro Chammnerion 
och A i ra mera sparsam rna, V accini u m däremot fortfarande riklig eller ymnig och Cladonierna 
(C. coccifera, gracilis och rhangiferina silvatica) voro just på dessa ställen särdeles allmänna. 
Endast en enda granplanta observerades på sluttningen. Här förekorn ej heller någon äldre gran 
i närheten, hvarken på själfva sydsluttningen eller på den jämna marken nedanför densamma. 

På moränens norra sluttning däremot, som är mindre brant, var Myrtillus nigra karaktärs
växt jämte Hypnum Schreberi. Chammnerion och Aira fortforo, Vaccinium förekom däremot 
icke. Några enstaka manshöga granar funnos på denna sida. Uppe på själfva krönet, som är 
mycket smal, va~ äfven Myrtillus karaktärsväxt jämte Chammnerion och Aira å Polytrichurn
täcke. Här fonnos också några enstaka unga granar. 

Norr om den nu skildrade moränen löper en smal dalgång, i hvilken åtskilliga friska granar 
stodo kvar efter branden, ehuru denna gått fram äfven å sydsluttningen af närmast följande 
morän (norr om den förra). I dalgången var Aira ftexuosa (steril) ymnig; åtskilliga unga granar 
hade uppvuxit i densamma. 

A den intill denna däld gränsande s_ydsluttningen af följande morän, som också öfverfarits 
af branden, hade ej heller några unga granar uppvuxit, ehuru som närndt i dälden nedanför 
funnos äldre kvarstående granar. På de torraste delarue af denna sydsluttning hade infunnit 
sig Lecidea granulosa samt Stereocaulon tomentosum fläckvis. För öfrigt var vegetationen lik
artad med den å förut beskrifna sydsluttning . 

Å en åssluttning åt SV (20-30°), där unga björkar voro strödda, var vegetationen 
ungefär densamrna som på den först skildrade sluttningen, emellertid var Myrtillus nigra rikligt. 
inblandad i Vaccinium-skiktet, hvarjämte Trientalis och Cornus suecica här förekornrna tämligen 
allmänt. På brantare partier var emellertid äfven här V accinium riklig- ymnig och fläckvis 
äfven Empetrum ymnig. 

Branden hade äfven sträckt sig öfver en i NO-SO gående, på sin midt åt söder svän
gande morän, belägen norr om och närmast intill Kyrkstensf:jället och ungefär i jämnhöjd med 
skogsgränsen å detta låga fjäll, från hvilket den är skild genom en tämligen djup och bred dal. 

På den branta sydsluttningen af denna, morän hade elden gått fram, ej däremot på nord
sluttningen. Närmast moränens krön å norra sidan förekommo emellertid unga granar på nord
sluttningen, hvarföre elden troligen haft svårt att sprida sig åt den sidan. 

Vegetationen å sydsluttningen var i stort sedt enahanda som å de förut skildrade sydslutt
ningarna. Unga björkar voro strödda. Anrnärkningsvärdt var, att Galluna å smärre fläckar 
var täckande, vidare att vid åsens krökning åt söder, där åtskilliga i en grupp stående granar 
och björkar öfverlefvat branden, Myrtillus nigra var rikligt inblandad i Vaccinium-skiktet och 
där utom Aira fiexuosa äfven förekommo Trientalis, Majanthemum och Polypodium Dryopteris 
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ganska allmänt, samt mosstäcket utgjordes af Hylocomiurn spiendens och Hypnum Schrebe1·i. 
Denna ljlla fläck lämnar således en föreställning om vegetationens utseende före branden. 

U n der Hylocomiumtäcket träffades ett svart., tunn t humuslager; där Polytrichurn utgjorde 
bottenskiktet, förekom däremot sanden omedelbart under mossan. Troligt är väl därföre, att 
vid branden Hylocomiurn-täcket jämte det tunna humuslagret förstörts. 

N:o 21. Lo k al : 1 l 4 mil vester orn Staa bro, invid landsvägen mellan Du feel och Bodsjö
ed et. Branden hade egt rum på l850-talet. (3

/ 9 1889.) 
Terräng och fuktighetsförhållandena erbjödo stor vexling på olika delar af lokalen; vegeta

tionens utseende var därföre äfven tämligen variPrande. Brandfältet hade för öfrigt en betydlig 
utsträckning, som det uppgafs inemot 2,000 (?) tunnland. Den efterföljande skildringen afser 
hufvudsakligeu en norr om landsvägen belägen, mot söder sluttande backe, som i norr genom 
en brant bergvägg i:1r begränsad från den i NV -SO gående lägre dalgången, i hvilken äfven 

1 

brand härjat. I dalgången kvarstå åtskilliga höga granai' och för öfrigt förekomma i densamrna 
björk, al och sälg. Vidstående skizz må förtydliga de lokala förhållandena. 1 

Den mot söder sluttande backen, för hvars vegetation här skall utförligt redogöras, be
gränsas mot norr a.f en liten i 0-V gående rygg eller »platå»; äfven i öste1' och vester begränsas 
backen af smärre bergkammar och bildar därföre ett litet bäcken för det från de små berg
kammarue nedrinnande vattnet. Också är fuktigheten på vissa delar af sluttningen ganska 
stor, icke blott vid dess fot utan äfven högre upp. Nära backsluttningens fot upprinner en 
källa, som afger sitt vatten genom en bäck. Flerstädes på öfversta delen, särskildt invid den 
vestra bergskammen, förekomma smärre vattensamlingar, t.. o. m. nära intill backens öfversta 
krön , den i 0-V gående låga bergkam men. Så t. ex . i NV hörnet af backsluttningen, där 
ett litet. nästan kalt berg uppskjuter, endast fläckvis bärande mosstäcke, nedanför hvilket det 
ä.r mycket fuktigt, ja, smärre vattensamlingar af 1

/ 4 D-m. yta förekom mo här och hvar med 
Hypnurn exannulatum, fluitans, uncinatum, cordifoliurn samt Mnium punctatum. Detta för-

1 l uppsatsen förekoJnmandc skir.ze r iLro efter mina egna utka st gotlhetsful lt utförda af statsgeoJogeu ~J. ERDMANN. 
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hållande beror tl'oligeu på jordmånen. I ytan tinnes ett tunnt sandlager; di-inmder förekommer 
mycket styf lera, som för öfrigt är den vanliga jordarten ·i trakten. På öfre delen af back
sluttningen ni-ira den norra bergkammen är marken nära jämn; här träffades ornedelbart under 
växttäcket ett sandlager af omkring 2 cm., under detta ett tunnt lager omkring l cm., rikt 
på förkolnade rester af ved etc., därunder åter ett hvitt sandlager a.f ungefär 3 cm., därunder 
rödgul sand och på 0,5 m. djup förekom lera. På en annan fläck härstädes saknades däremot 
sandlager ofvan de förkolnade resterna. Då smärre partier af berggrunden här och hvar gå 
i dagen, är det troligt, att särskilot å öfre delen af backen, där marken har obetydlig lut
ning, denna ligger ganska. ytligt. Tyvärr saknade jag verktyg att närmare undersöka detta 
förhållande. 

På denna i 0-V gående platå - jag begynner vegetationsskildringen fl'ån denna punkt 
och fortskrider mot sluttningens fot - kvarlågo åtskilliga granstammar efter branden. Unga 
björkar af olika höjd hade uppvuxit, särskildt stor var rikedomen af sådana, som voro 0,5-l m· 
höga. Unga granar saknades däremot alldeles. Platsen var mycket torr (fuktighetsgrad 1-2). 
De karaktäristiska växterna härstädes voro Aira flexuosa, merendels steril och föga kraftigt 
utvecklad, Vaccinium och Polytrichum comrnune, ganska a.llmiint med inblandning af Cladoni::e. 
För öfrigt förekomma tunnsådda-strödda ,Juniperus comrnunis, Charmenerian (lågväxt), Myrtilli, 
Empetrum, Cornns, Luzula pilosa, Agrostis vulgaris (fläckvis) samt Aira cmspitosa enstaka, och 
på smärre fläckar voro Hylocomia inblandade i Polytrichumtäcket. - Stra.x nedanför vestra 
ändan af den lilla platån var fuktigheten, såsom nämndes, ganska stor; vegetationen karaktärise
rades i synnerhet af Aira c::espitosa och Carex canescens. 

På nästan jämn, frisk mark, söder om sluttningens krön, hade vegetationen ett helt annat 
utseende än den nyss skildrade från platån, såsom synes af följande analys: 

Enstaka omkring 2-3 m. höga björkar, meterhöga björkar strödda, enstaka granar intill 
2,5 m. En grupp äldre, kvarstående granar vid NO ändan, bland hvilka några yngre, nående 
inemot 7·-8 m., uppvuxit - detta dock på sidan om sjä.lfva bäckenet. Juniperus strödd, Salices 
glauca och Lapponum tunnsådda; Agrostis vulgaris riklig-ymnig, Vaccinium och Luzula cam
pestris strödda, Geranium silvaticum (steril), .Myrtillus nigra, Rbinanthus spec., H.anunculus acris 
(steril), Hieracium spec., Gnaphalium uliginosum, Euphrasia, Equisetum pratense, Phleurn alpi
num, Aira c::espitosa tunnsådda, Cham::enerion (lågväxt), Leontodon autumna.le, Empetrum, Lyco
podium Selago, Anthoxanthum och Aira flexuosa enstaka samt ett sammanhängande bottenskikt 
af Polytrichum commune, på smärre fläckar mer eller mindre rikligt uppblandadt med Hypnum 
Schreberi eller Hylocomium splendens, stundom ~ifven med tunnsådd Peltidea. Sä.rskildt anmärk
ningsvärdt var, att Aira flexuosa, som å den nyss skildrade platån var karaktärsväxt, här före
korn endast i några få enstaka exemplar. 

På en fuktig plats härstädes förändras underväxten, så att Aira crespitosa och Carex 
canescens blefvo rikliga, Agrostis vulgaris strödd och bottenskiktet utgjordes af Sphagnum med 
mer eller mindre tätt inblandade Hypnum och Polytrichlllu. - l närheten af den vid nedre 
delen af backen upprinnande bäcken utgjordes vegetationen af Al nus incana (grupp), några 
kvarstående granar samt Salices Lapponum, glauca, pentandra. och såsom karaktärsväxt Aira 
crespitosa med mer eller mindre allmänt inblandade Spir::ea Ulmaria, Cirsium heterophyllum och 
Equisetum palustre m. fl. 

Å den nu skildrade delen af bra.ndfältet, bildande en nästau rektangulär däld, hade såsom 
synes trädvegetation mycket sparsamt uppvuxit. Den begränsas åt vesfeT a.f en mot dä.Iden slut
tande backe med 4-5 m. hög, tämligen tät björkskog. Inuti dAnsamma hade spridda granar 
af 3-4 m. höjd uppvuxit samt spridd Juniperus. Af undervegetationen i björkskogen var att 
märka: yrnuig Myrtillus nigra, n. riklig Aira flexuosa, mestadels steril, strödd, fläckvis riklig 
Cornus, tunnsådda Chamwnerion (lågväxt), Geranium silvaticum och Polypodiurn Dryopteris samt 
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enstaka Equisetum pratense. Bottenskiktet var ej fullt slutet; Polytrichum commune bildade 
hufvudmassan, men fläckvis förekorn tätt täcke af Hypnum Schreberi och inblandade voro för 
öfrigt Jungermannia samt sparsamt Cladonim, Peltidea och Peltigera. Där björkskogen längre 
ned på sluttningen glesnade, infann sig Agrostis vulgaris. Närmast under växttäcket i björk
beståndet förekom hvit och dH.runder röd sand, som det tycktes, lerblandad. 

Äfven åt öste1· begränsades den trädlösa delen (dälden) af brandfältet af björkskog å en 
sten bunden, så småniagom mot öster sluttande backe. I detta björkbestånd föreko mm o enstaka 
granar och enar, för öfrigt utgjordes vegetationen af: ymnig Myrtillus nigra., riklig Aira tiex
nosa (steril), strödda, Rubus saxatilis och Equiseturn pratense, tunnsådda Cham:::enerion, Geranium 
silva.ticurn, Solidago, Vaccinium, Agrostis vulgaris, enstaka Rubus id:::eus och Oxa.lis. Mosstäcket 
var betydligt brokigt, bestående a.f Polytrichum commune, Hylocomium spiendens och crista. 
eastrensis samt Dicra.num. Här syntes sanden vara mindre lerblandad. Jorden var mörkare, 
mera humusrik än å öfriga delar af brandfältet och något hvitt sandlager närmast under växt
täcket förekorn icke. 

Denna björkskog gränsar åt öster Wl en ny dalgång med sparsam trädväxt. Vegetationen 
på däldens sidor utgjordes af Agrostisbest.åncl med spridda-ströelda Phleum a.Ipinurn och Anthoxan
thurn; Aira fiexuosa var däremot sparsam. Längre ned i dH.Iden förekommo Aira. c:::espitosa och 
Carex ca.nescens, angifva.nde närvaron a.f källdrag. Oste1· om denna dalgång förekorn åter en 
björkbeklädd höjd. 

Det intryck, som erhölls aJ den detaljerade granskningen aJ ifrågavarande brandfält var, 
att fuktigheten i dälderna mellan hjörk backarne var orsak till den dåliga föryngringen af skogen 
i dem. De voro genomdragna aJ källdrag, hvilket naturligen hade sin grund i ytligt liggande 
lerlager. - På sluttninga.rne förekorn som n~1rndt mer eller mindre tät björkskog med sparsam 
i!1blandning af gran. Sn.rskildt. 1Hrorikt va.r att se, huru de olika gräsen kräfde olika fuktighet. 
A de torraste stnJJena ii. den utförligt skildrade dälden och i de på sluttande afhä.llig mark 
förekommande björkbeständen var Aira flexuosa, karaktärsväxt; ~t. de friska, trädlösa partierna 
af brandfältet var Agrostis vulgariR dominerande och invid kit11drag Aira c:::espitosa jämte 
Carex canescens. 

Branden hade äJven sträckt sig söde1· om landsvägen. Å en sluttning mot norr härstädes 
var Agrostis ockR<-1. ka.raktärsYH.xt, ehuru Aira tlexuosa i rii.tt stor mängd ingick i beståndet. 
Marken var här mera ojämn genom höga Polytrichnmtnfvor. Tiden medgaf ej en närmare 
granskning af denna. del aJ branclfältet. 

N:o 22. Lo kal: Backsluttning mot SV invid vä.gen til1 Noredet, midt emot Staa by, norr 
om Dufedselfven. (4

/ 9 1889.) 
Branden hade egt rum för omkring 30 är sedan. - Terrängen är ojH.mn, i det små »åsar», 

löpa,nde i SV riktning, omvexh med mella,nliggande smärre fördjupningar. Några dälder gå 
äfven i NV -SO, och här och lwar förekorn mo för öfrigt smärre gropar. På öfre delen af backen 
funnos fördjupningar mindre sparsamt. Utom på grund af fördjupningar är marken ojämn 
äfven genom tufvor, orsakade af granrötter och bråte, och rikt bevuxna med Vaccinium. J ord
månen utgjordes närmast under humuslagret af i början hvit, sedan gulröd sand, troligen ler
haltig. Fältet, som är skoglöst, användes till betesmark och begränsas vid öfre delen af backen 
af granskog med inblandning af björk. 

På en nästan jämn yta mellan ett par låga åsar var vegetationen följande: enstaka, gamla 
kvm~stående granar samt enstaka granar af 2-3 rn~· meterhöga björkar tunnsådda, Juniperus strödd, 
Salices Lappomun och phylic&folia enstaka, riklig-ymnig Agrostis vulgaris, strödda Equiseturn, 
Luz;ula pilosa (steril), Vaccinium, Empetrnm och Myrtillus nigra, tunnsådda J..,uzula campestris, 
Phleum alpinurn, Ant.hoxanthnm, Rnbns saxatilis, Rhinnnthus spec., Leontodum autumna.le, Ramm-
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cu]us acris och GnaphaJium uliginosum samt enstaka Achillea, Rumex acetosa, Cornus, Carex 
canescens, Air::e crespitosa och flexuosa, Festuca rubra, Nardus. Bottenskikt dels saknades, dels 
variabelt bestående än af Hypnum uncinatum (måhända det vanligaste förhållandet) än Hylocomia, 
än Polytrichum jnniperinurn, hvarjämte fläckvis i mosstäcket voro inblandade Pelt.idea apthosa och 
Cladonim. l stort. sed t v oro ,J uniperus, Agrostis vu Igaris, V acci ni u m och H y locomia karaktärsväxter. 

På de små, torra åslika ryggarue för·ekommo strödda meterhöga björkar, för öfrigt var 
Vaccinium karaktärsv~ixt och till denna sällade sig ett glest gräsbestånd af Agrostis, Aira 
ilexnosa och Festuca ovina jämte ett tätt mosstäcke af Hylocomia spiendens och Crista eastrensis 
samt Hypnum Schreberi. I Vacciniumtä.cket var Empetrum sparsamt inblandad, och därjämte 
funnas tunnsådda exemplar af Cham::enerion och Vicia cracca. 

Högre upp på baeken mot vester förekom ett snår af meterhöga björkar. Häruppe var 
också en mindre däld, gående i VSV med afvikande brokig vegetation, bestående af Aconitum, 
Spirma Ulmaria och Cirsium heterophyllum tunnsådda, vidare Geurn rivale, Geranium silvaticum 
och Parnassia och tämligen allmän Equisetum pratense samt invid kvarstående stubbar Agrostis 
vulgaris. Jorden var hä.r en mörk, sand- och lerblandad mylla. - I hackens öfre del nära 
intill den kvarstående skogell voro de unga granarne tämligeu allmänna. Här syntes sanden 
vara mera lerblandad, ja, leran går i björkblandskogen här och hvar i dagen. - · Skogens åter
växt på detta brandfält var således mycket dålig. 

N:o 23. Lokal: Strax söder om Kinks bovall, nedanför Hockervålen, omkring l mil SV 
från Sällsjö by i MörsiL (1 3

/ 9 1889.) 
Brandfältet, som hade stor utsträckning, sluttar i stort sedt mot norr. Marken är be

tydligt stenbunden, hi:l.r och hva.r gå kantiga. stenar i dagen, och i en däld gående i N-S 
mellan de tvänne höjder, som ligga strax nedanför Hockervålen, haJva. t. o. m. stora stenblock 
hopat sig. Skogen ha.de utgjorts af harrhlandskog, och branden In.r hn. egt rnm i slutet på 
1860-talet. 

Å den vestra höjden var vegetationen karaktäriserad a.f Chammnerion, Aira ilexnosa och 
Polytrichum juniperinum. Den östm höjden, som sluttar mot vester, begränsas upptill af en 
»platå». På denna fanns intet efter branden kvarlefvande träd. Några björkar af intill 2,5 m. 
höjd hade här uppvuxit och dä1~jämte åtskilliga tallar inemot I ,8 m. höga. Ingen gran ' observe
rades. Vegetationen var för öfrigt följande: karaktärsYäxter v oro Charnmnerion, A i ra flexuosa, 
CaJluna (fläckvis täckande), Vaccinium, också fläckvis täckande, särskildt där humuslager saknas 
eller där C ladania och Lecidea species äro allmänna; för öfrigt Myrtill i sparsamt. Bottenskikt 
utgjordes af Polytrichum, fläckvis öfvervuxen af Lecidea. Jordmånen var närmast under växt
täcket hvit, därefter gulröd sand. - Något nedanför själfva platån (åt vester) voro Vacciniurn, Cia
donia och Lecidea, den senare öfverdragande ett t.unnt torfskikt, rikliga-ymniga, för öfrigt voro 
Chammnerion, Aira flexuosa, Calluna. och Myrtillus nigra tunnsådda-strödda samt Empetrum en
staka. Här träffades den gulröda sanden direkt under växttäcket. Längre ned på sluttningen 
blefvo Charnamerian (i synnerhet på den starkast stenbundna marken), Myrtillus nigra, Aira 
ilexnosa och Polytrichum karaktärsväxter. Tallar intill 2,5 m. höjd voro här strödda. De upp
skjutande klipporna öfverdrogos af Polytrichum, ]afvar och ris. 

Uti den tämligen djupa dälden mellan de bägge höjderna, där för öfrigt en r}\,nnil rinner 
fram, kvarstodo åtskilliga granar som föryngrade sig väl, ty rätt många granar af 1-2 m. 
höjd hade uppvuxit De gamla granarne voro emellertid ganska. skröpliga, rikt bevuxna med 
Alectoria och Usnea. Äfven hade hä.r några tallar stått kvar efter branden, hvilka också för
yngrade sig väl, dock icke i djupaste delen af dalgången. 

Vid brandfältets nedre del, nära intill Kinks bovall, hade ett mer eller mindre tätt björk
bestånd af 2-3 m. höjd uppvuxit. 
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Undersökningen af detta brandfält försvårades däraf, att under dagen för besöket snö föll 
oupphörligt. Anteckningarne blefvo därföre knapphändiga, och tiden tillät mig icke att å nyo 
besöka det aflägsna stä.llet. 

N:o 24:. Till sist må lämnas en redogörelse för vegetationen å ett ungt (2-ärigt?) brand
fält. Lokal: På ömse sidor om järnbanan, 1/4 mil öster om Bispgårdens järnvägsstation. 
(Sh 1889.) 

Brandfältet var, så att säga., deladt i tvenne partier, ett mera högländt och torrt, bell:\.get 
norr om järnbanan, ett lägre söder om densamma och hade varit bevuxet med barrblandskog. 
På rW1'1'a sidan löper fram en mindre ås, gående nästan i N-S, dä.r stora stenar gå i dagen. 
På ömse sidor om denna, på dess nedre sluttningar, var Epilobium augustifolium karaktHrsväxt, 
bildande mer el ler mindre täta bestånd a.f omkring l m. höjd , och dH.r bestånden voro täta, var 
den öfriga. vegetationen mycket sparsam. Rumex Acetosella var den allmännaste inuti Epilo
hiumbestånden, på vissa fläckar var den t. o. m. riklig, om den ock å andra fläckar helt och 
hållet saknades. För öfrigt förekornmo enstaka plantor .af Calluna, Vaccinium och Linmea, de 
bägge senare troligen en kvarlefva, Hieracium spec., Rubus idmus, Viola silvatica, Calamagrostis 
epigeios, Luzula pilosa, Polytrichum juniperinum. På en liten, nHstan bar fläck hade Agrostis 
vulgaris, Festuca ovina och Rumex Acetosella slagit sig ned. - Utanför det egentliga Epilobium
beståndet förekommo sparsamt Calamagrostis, Festuca rubra och ovina, Agrostis vulgaris, Phleum 
pratense, Aira C<l'spitosa, Aira flexuosa, den senare i täta tufvor, Luzula campestris, Trifolium 
pratense och Rumex Acetosella. Å själfva den lilla, »åsens» krön var vegetationen bland de 
uppskjutande stenarne mycket sparsam. Utom några spridda grupper af Epilobium angusti
folium förekom mo V aecinium, Festuca ovina, Viola silvatica, Taraxacum och Polytrichum. 

P å södra sidan om banan föreko!n Epilobium augustifolium sparsamt. För öfrigt var 
vegetationen härstädes mera heterogen. At vester var Aira flexuosa förherska.nde jämte Festuca 
ovina. Här fanns kvar ett torrt mosstäcke af Hylocomium splendens. Det var på torr mark 
och i synnerhet invid stubbar som Aira. flexu osa infunnit sig. Den bildade ännu ej Htta beRtånd, 
men mellan de större Aira-tufvorna förekommo smärre, hvilket angaf, att den höll på att ut
breda sig. Epilobium hade också infunnit sig bland Aira, dock var den ganska. sparsam. Sm~i.rre 

ytor närmast intill kvarstående stubbar intogos nästan helt och hållet af Veronica officinalis, och 
Rumex~ Acetosella var på smärre fläckar stundom beståndbildande. 

A öst1'a delen a.f ståndorten söder om banan var däremot Aira cmspitosa. karaktärsväxt, 
på smärre ytor t. o. m. bildande fullt slutna bestånd. Inuti dessa träffades sparsamt Alopecurus 
pra.tensis, Poa. trivialis, Luzul a. campestris, Rumex Acetosella och Ranunculus repens. Där Aira 
emspitosabeståndet var glest, förekommo därjämte Epilobium angustifolium, Aira flexuosa, Phleum 
pratense, Luzula pilosa, Stellaria, g raminea och Viola silvatica, samt några plantor a.f Betula 
odora.ta. Inuti de täta Aira. cmspitosa-bestånd en förekommo sterila. eller i blomknopp varande 
exemplar (0,4-0,5 m.) af Epilobium a.ngustifolium. Huruvida den senare förm ~t.cld e hålla st.åncl 
gent emot Aira erospitosa lyckades jag ej afgöra.. 

l-Ivad betri:lffar återväxten på brandfälten fram går a.f det föregående, att det visar sig 
stor vexling; den kan vara nn god än dålig t. o. m. på ni:l.rgrH.nsande lokaler , och olika trädslag 
förhålla sig oekså olika. Såsom vanligen ~ir förhå.Jlandet , infinner sig löfskog först, vanligen 
björk, men äfven asp och mera sällan al. På ett af brandfälten i Refsund (4) 1 hade dock direkt 
tät barrblandskog uppstått, enär björk hHr förekom ytterst spa.rsamt. 

1 Siffrorna hänvisa till numre11 på de i detalj heskrifna hr:mdf:'il tcn. 
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Dålig föryngring, d. v. s. ingen egentlig återväxt af något trädslag, äfven sedan relativt 
lång tid förflutit efter branden, visade sig vid Motorpen (7), å vissa delar af brandfältet vid vägen 
till Fröå (8), å Kjolåbränna (9), å Granbergsfallet (10), å Stormyrberget (12), en del af brand
fältet vid Staa (21) samt å brandfältet vid vägen till Noredet (22). Att ge en fullt tillfreds
ställande förklaring till denna dåliga återväxt på nämda platser är för närvarande omöjligt. 
Orsakerna äro helt visst olika, ja, måhända olika för hvar och en af de angifna lokalerna, och 
först genom detaljundersökning af en mängd andra brandfält kan man vinna säkra förlda
ringsgrunder. 

Tallen hade rikligt uppväxt, men gran däremot obetydligt eller alls icke, ehuru detta 
trädslag fanns i närheten, vid skogsvägen till Sörsjö (1), å branta sydsluttningen i Refsund (2) 
och å en mindre brant sluttning därsammastädes (3) s:unt å Annsjö kronopark \18). Tall 
uppväxte rikligt, ehuru tätt ljungtäcke bildade underväxten, vid Sörsjö (1), å K visselbäckåsen ( 4) 
å Öster-Ede skog (15) samt å Vester-Ede skog (17). Att renlaf ej bildar något absolut hinder 
för plantors uppväxt var antagligt p~ grund af vegetationen på flera ställen, men framträdde 
tydligast å Annsjö kronopark (18). A Per-Nilsberget (5) var tallens föryngring anmärknings
värdt dålig, ehuru åtskilliga äldre tallar kvarstodo. Möjligen berodde detta på getter. 

Granen saknades visserligen eller förekom ytterst sparsamt å en del ställen, där botten
skiktet förstörts, såsom å branten i Refsund (2), å den lindrigare sluttningen där bredvid (3), 
å Klösta (6), Kjolåbränna (9), äfvensom å de branta sluttningarne vid Kyrkstens~jället (20); men 
å andra sidan hade å Hvithögda (13), där ännu, ehuru ungskogen nått inemot 4 m. höjd, 
intet sammanhängande bottenskikt förekom, gran i betydlig mängd inkommit i det unga 
beståndet. 

Äldre tallars oerhörda förmåga att motstå och öfverlefva äfven ytterst svåra brandskador 
visade sig i synnerhet vid det ena af brandfälten i Refsund (3); att äfven rätt unga tallar 
kunna motstå ej alltför svår brandskada observerades å Oster-Ed e skog (15 ). Om äldre tallar 
omsluta granskog, kan denna senare undgå faran , om ock tallarne blifvit starkt svedda, såsom 
å Öster-Ede skog (15). 

Att undervegetationen å brandfält också är varierande är naturligt. Epilobium angusti
folium och Aira flexuosa äro ytterst vanliga, i synnerhet där marken ej är alltför våt, och de 
kunna, såsom jag i föregående uppsatser särskildt påpekat, hålla sig kvar ä.fven sedan 5-6 m. 
hög tät björkskog uppvuxit. Aira flexuosa når vanligen en synnerligen kraftig utveckling, 
kväfvande örter och bärris såsom å Klösta. Äfven Agrostis vulgaris är ofta dominerande, ehuru 
på friskare mark; och Aira cmspitosa å sur mark. Å de branta moränsluttningarne vid K yrk
stens(jället var Vaccinium den mest karaktäristiska af markbetäckningen å brandfältet. 

Vegetationen å afverkade platser. 

Afverkade platser vore kanske i ännu högre grad än brandfälten förtjänta af detaljerade 
undersökningar med hänsyn till återväxten allt efter olika afverkningssfl.tt, olika lägen, olika 
jordmån m. m. Mina anteckningar häröfver äro tyvärr rätt få och omfatta för öfrigt i all
mänhet enC!ast små ytor. De ställen, jag hade tillfälle att undersöka, erbjödo i allmänhet ej 
fullt lämpliga. lokaler för studier öfver återväxten efter afverkning. Nyare tiders afverkningar 
voro ju äfven alltför unga för att tjäna som undersökningsmaterial. Mycket återstår därför 
ännu att på detta område utföra. Då emellertid mina iakttagelser erbjuda ett och annat af 
intresse, har jag ansett mig böra meddela. dem, i synnerhet som det ju alltid från agronomisk 
synpunkt är af vikt att känna, hvilka örter och gräs pläga på olika lokaler infinna sig på 
hyggen. För den, som blir i tillfälle att egna någon ytterligare uppmärksamhet åt detta i 
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,Jemtland, vill jag nämna, att i Rätan sedan 1860 stor afverkning försiggått; i »Svenska Dag
bladet» för 15/ u 1888 uppgafs, att under de då tilländagångna 28 åren afverkats 1,500,000 träd, och 
bör denna trakt därföre med all sannolikhet erbjuda åtskilli_gt af intresse, åtminstone om de 
lokala förhållandena där förete någon vexling. 

Här följa nu några vegetationsskildringar från afverkade platser. 

N:o l. På höjden norr om byn Särsjö i Bräcke socken förekom en uthuggell mindre 
platå. Angränsande skog utgjordes hufvudsakligen af gran. Vegetationen var följande (1 2h 1888): 
Juniperus communis tunnsådd, Empetrum riklig, Myrtillus nigra strödd, Vaccinium spridd, Melam
pyrurn pratense, .Majanthemum (på tufvor) och Anthoxanthum strödda, Ranunculus acris, Anten
naria, Hieracium spec. och Aira fiexuosa spridda, Orchis maculata och Trientalis enstaka. 
Bottenskiktet utgjordes af omvexlande Cladonia och Hylocomia. 

Återväxten af skog var rätt god: björkplantor af 0,4-0,5 m. strödda-rikliga, unga 
tallar och granar a.f 0,2-3 m. spridda, hvarjämte enstaka rönnplantor förekommo. Den unga 
barrskogen hade vid afverkningen fått stå kvar. Högst få granar voro så små som björk
plantorna, som i allmänhet voro af samma höjd (0,5 m.). - De små jämna platserna mellan 
tufvorna voro klädda af Hypuum Schreberi och tunn t gräs: Anthoxanthum, Aira fiexuosa och 
Agrostis vulgaris. 

På en dylik plats hade Nardus rikligt infunnit sig. - Under Hypnumtäcket förekom i 
regel förtorkad Polytrichum. 

N:o 2. Lokal: Mindre afverkning i tallskogen mellan Bensjö och Bräcke byar. (1°h 1888.) 
Vegetationen härstädes karaktäriserades af riklig Calluna; för öfrigt Vaccinium, Myrtillus 

nigra, Antennaria tnnnsådda, Melampyrum pratense, Rumex Acetosella, Lotus corniculatus en
staka, Majanthernum å en fläck nästan riklig, bottenskikt af nästan täckande Polytrichum samt 
inströdda Cladoni::.e. Unga tallplantor af i medeltal 0,6 m. höjd uppväxte här rikligt och där
jämte fläckvis unga björkplantor af omkring 0,2-0,3 m. 

N:o 3. Backsluttning mot NV, i närheten af Mo-torpen, Undersåker. (1 3/s 1888.) 
Huru länge sedan afverkning här försiggått eller huru grundlig den ursprungligen varit, 

var för mig ej möjligt att få reda på. Jag antecknade emellertid vegetationen å platsen, då 
den alltid kan vara a.f något intresse. Gran förekorn strödd i alla storlekar, högst 4 m. , i 
medeltal l, 7 5 m. Vidare ett glest bestånd af Juniperus och på de tätt stående »tufvorna» 
Galluna eller Empetrurn eller bäggedera. Marken var nämligen tufvig och ojämn, beroende på 
dels dess stenbundenhet dels på rötter eller stubbar efter fällda träd. På »tufvorna» förekommo 
dä1jämte Cladonia och Polytrichum, hvilka understunelom kväfvas af Empetrurn. Tufvorna 
stodo mycket tätt och de små jämna Häckarne mellan dem vora klädda af ett Hylocomiurn
täcke (Hylocornium splendens, Hypnum Schreberi) med örter och gräs: Alehemilla vulgaris, 
Taraxacurn o:fficinale, Saussurea (steril), Ranunculus acris, Polygonum viviparum, Agrostis vul
garis och Aira cmspitosa, mera sällan Aconitum, Spirma Ulmaria (sterila), Parnassia och Antho
xanthum. 

N:o 4:. Lokal:. Skogshöjclen söder om Huså mejeriskola. (22/s 1888.) 
Öfversta partiet bildade en tämligen jämn platå. Afverkningen hade antagligen egt rum 

för rätt länge sedan; här hade nämligen uppvuxit ett delvis glest bestånd af Betula odorata 
a.f 4-5 m. höjd - björkarne växte ofta gruppvis - och en 4 m. björk härstädes var 23 år. 
För öfrigt utgjordes trädvegetationen af spridda-strödda granar intill 5-6 m. höga samt 
Salices pentandra och Lapponurn och enstaka tallplantor. En 3 m. gran, 4,4 cm. brösthöjd-
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diameter, var 20 år; en 2, 7 5 m. gran, 3,8 cm. brösthöjddiarneter, var 18 år. Undervegetationen 
utgjordes af Juniperus comrnunis strödd-riklig, Empetrum riklig, Vacciniurn och Myrtillus 
nigra strödda;o risen hufvudsakligen invid rötter och stubbar, hvarigennm marken blef ojämn 
och tufvig. A de jämna Häckarne utgjordes vegetationen hufvudsakligen af Agrostis vulgaris, 
Aira ftexuosa jämte Hylocorniurn spiendens och Hypnum Schreberi; dessutom förekomrno Chamm
nerion, Geranium silvaticum, Rubus saxatilis och Luzula pilosa mera sparsamt. Stundom före
korn Cladonia i fördjupningarne mellan tufvorna. 

Strax nedanför platån, på sluttning mot norr, var vegetationen ungefär enahanda. Här 
förekomrno unga granar aJ omkring 0,5 m., strödda samt enstaka tallplantor af samma höjd. 
Björkskogen var för öfrigt älven på sluttningen föga tät. Endast på smärre fläckar saknades 
trädväxt, företrädesvis på sådana, där Empetrum slutit sig tillhopa. På en dylik Ernpetrum
klädd fläck var det godt om gamla stubbar, hvilket visade, att granen förut funnits på denna 
fläck. Små björkar, äfvensom en och annan liten granplanta spirade emellertid upp äfven på 
sådana platser, hvarigenom så småningom återväxt väl eger rum älven på sådana fläckar. 

Längre ned på sluttningen å en brant, där äfven afverkning egt rum, var granens för
yngring synnerligen god, hvaremot björken var mer sparsam. Här förekom tätt mosstäcke af 
Hypnum Schreberi, fläckvis öfvervuxen af Cladonia, samt de vanliga nsen, hufvudsakligen 
Empetrum. 

På denna skogshöjd var således återväxten god såväl på själfva platån som vid slutt
ningens nedre del, under det att ungefär på sluttningens midt, där Empetrum bildade täta 
bestånd, Ingen eller långsam återväxt synes ega rum. 

N:o 5. Lokal: Inhägnad mark, SV om och omedelbart intill Huså bruk, på nedre slutt
riingen af Åreskutan. (26/s 1888.) 

Marken var stenbunden och för öfrigt ojämn genom rötter och stubbar, hvarigenom den 
blef tufvig. l nedre delen af denna tufrnark hade å själfva tufvorna utbildat sig en Calluna
vegetat.ion; här och lwar alternerade Empetrnrn, som för öfrigt jämte Vaccinium var inblandad 
i Calluna-beståndet. Där CaJluna och Empetrum bildade ett fullt slutet bestånd, fanns ingen 
undervegetation, endast enstaka Polytrichum, Dicranurn eller Cladonia, hvilken sistnärnda tycktes 
vara den vanligaste i bottenskiktet å själfva tufrnarken, där för öfrigt enstaka granplantor af 
0,5-1 m. höjd förekommo. På grund ·a.f de här kvarstående stubbarue ha risen, specielt 
Empetrum, fått så att säga li:tmplig mark att utbreda sig öfver, nämligen de öfver markens yta 
sig höjande rötterna. Dessa bidraga till markens ojämnhet och till risens trefnad och bli däri
genom ett hinder för föryngringen. Dessa plantor voro redan för stora för att få den frågan 
afgjord, huruvida granen ka.n växa, upp på ett fält, där ljungen bildat ett tätt bestånd. -
Tufrnarken höjde sig ej så litet öfver de mer eller mindre gräsklädda sänkorna, i hvilka 
vattnet under vårarne synes rinna fram. Dessa sänkor slingra sig som floder mellan tuf
vorna. I dem var Agrostis vulgaris karaktärsväxt, för öfrigt var Carex panicea äfven ganska 
allmän; därjämte förekommo Aira cmspitosa, Carex flava, Festuca rubra, Leontodon autumnale, 
Polygonum viviparum, Rhinanthus spec., Pinguicula vulgaris med föga sammanhängande och 
varierande bottenskikt af Hypnurn uncinatum, Hylocornium spiendens och Sphagnum. På vissa 
fläckar var fuktigheten vid dagen för besöket stor, och där voro Carex Goodenonghii och cane
seeils samt Equiseturn palustre karaktärsväxter; för öfrigt förekommo Eriophorum angustifolium, 
Pedicularis palustris, stundom äfven Carices stellulata och dioica samt Juncus triglumis. Agrostis 
vulgaris var emelleetid äfven å dessa fuktiga platser tämligen allmän. 

1 den öfre, branta delen af den inhägnade marken, där för öfrigt gles, ung granskog 
stod kvar, försvann Calluna; på tufvorna förekom här i stället Myrtillus nigra. Där marken 
var mindre brant, höll sig emellertid Calluna kvar. 
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Huruvida risvegetationen förmådde intränga i gt·äsbeståndet mellan tufvorna framgår ej 
tydligt af min,a anteckningar, ehuru det är antagligt, då mellanrummen mellan tufvorna voro 
smala, och då här och hvar i dem förekorn Sphagnum, som kan bidraga att så att säga bilda 
bryggor mellan tufvorna. Att trädplantor kunna växa upp i försänkningen mellan tufvorna, 
så länge vatten här någon tid af året rinner fram, är föga antagligt. lYlen äfven på tufmarken 
med dess vegetation af Galluna och Empetrum torde det bli svårt för granen att tränga fram. 

Platsen erbjöd såsom synes åtskilligt af intresse och vore nog förtjänt af att om några 
år ytterligare granskas. 

N:o 6. Invid skogsvägen mellan byarne Backen och Håka11sta i Brunflo var en miudre 
a.fverkning i granskogen, som här förekommer på kalkgrund. Den afverkade platsen, som be
söktes 31/7 1888, bildade en afsats i den nästan terassformiga berggrunden i denna skogsmark , 
som hade en lindrig sluttning mot söder. En del spridda granar har emellertid lämnats kvar. 
På de mera öppna platserna ä afverkningen hade de små ängsörterna, infunnit sig: Trifolium 
repens, Leontodon autumnale, Antennaria dioica och Achillea jämte A nthoxanthum, Festuca oviua 
och rubra; men särskildt anmä.rkningsvärdt var, att Aconitum förekom strödd , dock mest i moss
täcket närmast invid stubbar och stenar. Kvisthuggning tycktes hafva försiggått, ty de kvar
stående träden sakna,de helt och hållet torra grenar nedanför de högt upp sittande friska. -
Små granplantor af 0,1-ll,3 m. voro allmänna, hva.rföre föryngringen här var god . Den minsta 
gran, som fått kvarstå, var omkring 4 m. 

N:o 7. Strax vester om Hamre by på nedre sluttningen nf Mullfjället hade skogen på en 
sträcka uthuggits för bete. Lokalen, som sluttade lindrigt mot söder, besöktes to/s 1889. 

Vegetationen var följande : Juniperus cornmunis strödd, unga. g ranar, ofta »klotformiga», 
tunnsådda; Agrostis vulgaris och Leontodon nuturnnale rikliga-ymniga, Achillea lYlillefolium, 
Polygonum viviparnm, Euphras]a officinalis, Festuca ovina (fläckvis) strödda, Gampanula rotundi
folia, Trifolium repens, Anthoxanthurn och Nardus spridda, den sistnämda på vissa fläckar nästan 
riklig, Rhinanthus minor, Gentiana campestris, Ranuncnlus acris, Antennaria dioica och V acci
nium enstaka. Mosstäcket var ej fullt sammanhängande, hufvudsaldigen bestående af Hyloco
rnium squarrosum. - Här hade mycket länge varit betesmark, och kreaturen beta här både 
höst och vår, hvarjä.mte de kor, som hållas hemma, beta här hela sommaren, och då de själf
mnnt alltid komma hem om kvällarne blir just den nu skildrade platsen, som ligger nära invid 
gårdarne, rikt om också naturligen ojämnt gödslad, och såsom exempel på inverkan af sådan 
gödsling på betesmarkens vegetation har det synts mig lämpligt att här meddela ofvanstående 
redogörelse, om också lokalen med hänsyn till skogens föryngring ~j är ett fullt lämpligt 
studiefält. 

Å en öppen plats i Mnllfjällets granregion å södra sluttningen, där dock Myrtillus nigra 
bibehållit sig, hade utbildat sig en rik grä.svegetation, bestående af Anthoxanthum och Agrostis 
vulgaris med sparsam inblandning af Aira flexuosa. För öfrigt ingingo i växttåcket härstädes 
Gnaphalium norvegicum, Polypodium Dryopteris och Cornus suecica. strödda; Geranium silva
ticum, lYlajanthemum, Euphrasia officinalis samt Nardus tunnsådda. Bottenskiktet utgjordes 
hufvudsakligen af Hylocomium splendens. Mina anteckningar upplysa vä.l ingenting om åter
växten af skog härstädes, men vegetationens sammansättning anger ntt skogens föryngring här 
bör kunna ega rum. 

N:o 8. I n vid skogsvägen från Edsåsens by upp till Vällista ±:jäll, U ndersåker, förekom mo 
äfven smärre uthuggningar för betens erhållande. Vegetationen å en sådan fläck utgjordes 
af Agrostis vulgaris, Leontodon autumnale och Euphrasia officinalis såsom karaktärsväxter, mera 
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sparsarmua voro Achillea Millefolium och Polygontun v1v1parurn; mosstäcket var glest, hufvud
sakligen af Climacium dendroides. 

Att gran här inkommer ä.r otvifvelaktigt. 

N:o 9. Närmast intill Ede-bodarne, nedanför Hvithögda, Furs socken, var skogen också 
uthuggen. Marken var här nästan förbränd , tyckt es det, bev uxen med Vaccinium, Myrtillus 
nigTa och Polvtrichum dock här och hvar äfven AnTostis vulo·aris Här var trolicren alltför 

,J ' b o . ' b 

magert för att någon gräs- och örtvegetation skulle kunna komma. till utveckling. Ytterst 
sparsamt hade för öfrigt unga granar och tallar här uppvuxit. (6h 1889.) 

N:o 10. Lokal: Skogsmark tillhörande Bye och Asens Lyar i Hammerdal, l mil vester 
om Mo. (2 1/9 1889.) 

Afverlming hade i granskogen, som var obetydligt uppblandad med björk , försiggått på 
flera ställen, dock var dä.r ingenstädes kalhygge. Marken sluttar här i stort sedt mot NO ned 
mot Fyrån, och påpekas må, att källdrag förekomma allmänt. På ett ställe drager en liten 
ås fram, gående i V -0. Å denna och i den lilla dälden nedanför densamma hade afverk
ningen egt rum. 

P å själfva ässträckningen var vegetationen följ ande. De största kva.rstående granarue voro 
omkring 20 m: och nngefär 150 år. De äldre granarue hade i a.Jlmä.nhet förtork ade, mer eller 
mindre rikt Parmeliaklädda grenar på 7 m. höjd ofvan m arken, men voro för öfrigt nästan fria 
från lafvegetation. Unga granar förekomma allmänt. För öfrigt voro unga rönnar och aspar 
tunnsådda-strödda. Undervegeta.tionen utgjordes af Mulgedium, Milium och Hieracium spec. en
staka, Polystichum spinulosum, Geranium silvaticum, Polypodiurn Dryopteris (fläckvis), Solidago, 
Rubus saxatilis, Melampyrum spec. och Aira flexuosa spridda-strödda ; Myrtillus nigra var 
riklig-ymnig med tämligen riklig inblandning af Vaccinium, Lycopodium annotinum och Lin
nma. Bottenskiktet utg jordes hufvudsaldigen af Hylocomium crista cast.rensis, doek äf'Yen Hylo
coinium spiendens samt mera sparsamt Hypnum Schreberi och Polytrichum commune. 

Något öster om denna plats på något lägre belägen mark, där grantorka och afverkning 
egt r um , var unelervegetationen ungefär enahanda. Anmärkningsvärdt var, att unga meterhöga 
rönnar i så stor mängd uppvuxit, äfvensom att Rubus saxatili s var mycket allmän och Milium 
äfven rätt allmän. Vid gräfning härstädes träffades under det tunna humustäcket lerhaltig sand , 
i bö1~j an hvit, sedan gulaktig och på 0,3 m. djup skiffergrus af mörk färg. På andra fläckar 
härstädes, där ~ifven grantorka med efterfölj ande afverkning egt rum, var vegetationen ungefär 
enahand :o~ . På något fuktigare lokaler med rikligare mylla ingingo Aconitum, Spirma Ulmaria 
och Valeriana. officinalis, och öfverallt föryngrade sig granen väl. 

N:o 11. I samma skogstrakt som nu skildrade, invid skogsvägen mellan Nybodarne och 
Mo, ett. stycke nordost om skogskojan Konstantinopel, hade å en mindre sluttning, som grän
sade till en däld med källdragsartad vegetation (Spir::ea Ulmaria, Geurn rivale, Carex canescens, 
Phleurn alpinum och Aira c::espitosa), en grundlig afverkning egt rum. Där hade nu bildat 
sig ett sammanhä,ngande Polytrichurn commune-täcke. Endast närmast omkring de kvarstående 
stubbarue hade Myrtillus nigra hållit sig kvar. Där Polytrichumtäcket ej blifvit alltför tätt 
var Agrostis vulgaris karaktärsväxt. Granens föryngring var god. Torka hos den kvarvarande 
skogen hade ej inträdt. (17/ 9 1889.) 

N:o 12. N~i.rmast vester om Skalstugan, där björkskogen på rullstensgruset var afverka.d, 
hade utbildat sig mer eller mindre rena Nardus stricta-best.ånd. I det följande skall närmare 
afhandlas, huru Nardus och Betula odorata ej synas trifvas tillsammans, dels emedan Nardus ej 
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tål björkskogens skugga, dels emedan björkplantor ej synas kunna uppväxa, där Nardus slutit sig 
tillsammans i täta bestånd. l »Agronom. vl-1xtfysiognom. sturl.» har jag visat, huru Nardus för
tränger Salix herbacea; unga björkplantor ha.fva sannolikt ej bättre öd e att gå till mötes, om de 
lyckats inkomma mellan Nardustufvor. (Aug. 1~87.) 

Äfven ur förestående redogörelser för vegetationen på afverkade platser · är det. svårt att 
erhålla generela slutsatser. Att, hvad plantornas slutenhet beträffar, återväxten inom östrn 
delarue af landskapet i regel är god är otvifvelaktigt. 

Hvad som i afseende på tallen åtminstone särskildt kan vara att beakta är, att den synes 
föga generas i sin föryngring, ä.fven om CaJluna bild ar fullt slutna bestånd . Ernpetrum visar 
sig vara farligare. Såsom visade sig å här skildrade lokalen N :o 4 var återv~i,xten af gran god 
eller mycket god, under det att just på de flä ckar, där Empetrum bildat fullt slutna bestånd , 
granen nästan alls icke föryngrade sig. Äfven på ljungmarken ofvanför Huså bruk (5) syntes 
detta vara förhållandet; där CaJluna och Empetrum slutit sig tätt tillhopa, saknades underväxt 
helt och hållet, och hära.f kan man också föreställa sig att möjligen spirande granplantor också 
skola förkväfvas. Också observerades inga mycket små granar. De minsta voro omkring 0,5 rn. , 
och voro därföre redan för stora för att så att säga kunna lämna svar på frågan. 

Då det plägar uppgifvas att Polytrichum cornmune är ett hinder för återväxt, så förtjänar 
lokalen N:o 11 ett visst beaktande, där granens föryngring på björnmossa var god . Särskild 
uppmärksamhet kan äfven den frågan förtjäna, huruvida björken någonsin kan komrna till ut
veckling i fullt slutna Nardusbestånd. 

Vegetationen å marker inom skogsregionen som oberoende af brand och 
afverkning äro skoglösa. 

Utom å brandfält och hyggen samt å· sumpmarker påträffar man i fjälltrakterna andra 
ställen inom skogsregionen, där skog ej :finnes. Äfven sådana lokaler hafva ju sitt säregna in
tresse och äro naturligen förtj~inta af uppmärksamhet, lärorika, som de i många hänseenden 
kunna vara. Vill man söka en förklaring öfver, att dessa lokaler äro i saknad a.f skog, kan 
man understundorn ganska lätt vinna denna genom en noggrann granskning af den vegetation, 
som å dem råder. Känner man nämligen på förhand , under hvilka. förhållanden de olika växt
arterna bäst trifvas, så kan man af de i växtma,ttan ingående, så att säga, mera tongifvande 
arterna ofta sluta sig till denna förklaring och äfven kanske någon gång finn a medlen för att 
få skog att trifvas, äfven där nu är skoglöst. Men äfven ur agronomisk synpunkt äro dylik:1 
platsers vegetation förtjänt af uppmärksamhet, såsom af det följande skall visa sig. 

Här redogöres nu för vegetationen å några oberoende af eld och a.fverlming skoglösa platser. 

På den branta nordsluttningen af Å reskutan strax söder om Huså förekom en relati vt. 
stor , skoglös yta nedanför en brant. 

Vegetationen var följande. Enstaka låga gråviden, Aira cmspitosa riklig, Leontodon autum
na.le, Polygonum vivipa.rurn, Euphrasia officinalis och Festuca rubra. strödda, Spirma Ulmaria 
(steri l) , Taraxacurn officina.le, Viola biftora och Agrost.is vulgaris tunnsådda, Aconitum (steril) och 
Parnassia. Mosstäcket ej fullt sammanhängande, bestående af Polytrichum jämte enstaka Hypnurn 
uncinatum och Selaginella. 

Ett af naturen själf bildadt dike, som dock var tydligt endast vic1 öfre delen a.f ståndorten 
och vid dess nedre ända, uneler det. att detsamma Yid ståndortens midt utgjo~'de en knapt märkbar 
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rännil , var vid besöket 26/s 1888 torrt. Hvarpå kunde skoglösheten här bero? Ståndorten 
sluttar som nämdt mot norr och är belägen nedanför en brant. E n följd häraf blir, att snön 
hii.rstädes kommer at.t ligga. länge kvar. Det vatten , som här på vårarne genom diket rinner 
fram, breder ut sig öfver midten af ståndorten, där som nämdt bäckfåran var mindre tydlig, 
och antagligen står ståndorten någon tid under vatten, hvilket äfven vegetationen anger, enär 
Aira cmspitosa är en fuktighetsälskare. Det är därföre antagligen själfva lokalens terräng
förhållanden, som här förhindra uppväxt af skog. Men kunde rännj}en äfven å ståndortens 
midt skära djupare ned och därigenom snövattnet snabbare afrinna, så skulle otvifvelaktigt gran
skogen från sidorna af ståndmten invandra på densamma. Då här var betesmark, är ju detta 
i förevarande f<IJJ ej önskvärdt. Men saken får emellertid äfven en agronomisk betydelse. 
Lokalen ger anvisning om, hvarest man på ~jällsluttningarne helst bör a.fverka skogen för att 
erhålla bete. Detta bör ske i sänkor, där fukti ghet ej tryter, och där skogen har svårt att 
intriinga. Gifvet. är ,iu dock, att den skog, som lyckats uppväxa på lokaler med ogynsamt 
läge i närheten af sjä.lfva ~jällbandet, bör skonas. 

Nära landsvägen ej långt öster om riksgt·änsen vid Skalstuga.n löper en nästan trädlös 
da.lgång, NV -SO, af ungefl:1r 40 m. bredd, h vilken erbjöd mycket intresse. 1 SSV är den 
begränsad af en tämligen brant höjd, glest bevuxen med björk och enstaka granar, och vid 

foten af denna, alltså på dalgångens SV sida, rinner en 3-4 m. bred bäck fram. Åt nord
östra sidan begränsas dalgången af en mindre brant höjd, klädd af björk och en. Strax öster 
om bäcken höjde sig dalgången vid tiden för besöket, 30/? 1887, 0,5 m. brant öfver vattenyta.n, 
och den jämna. mark, som här bildar dalgångens botten, torde därföre endast om vårarne bli 
öfversvämmad. Bäcken va.r på sin höjd 20 cm. djup, i allmänhet betydligt grunda.re, och en
staka smärre öar började skjuta upp öfver v::~.ttenytan, hvmjämte på större delen a.f bäckens 
bredd bottens stenar lågo bara. Såsom exempel på huru kolonisa.tionen tillgår på en under 
bildning varande liten ö i bäcken må redogöras för dess vegetation. Salix Lapponum och Aira 
flex aosa strödda, Nardus tunnsådd samt följande örter och gräs i enstaka. exemplar: Potentilla 
Tormentilla, Ranunculus acris, Polygonum viviparum, Oxyria digyna, Pinguicula vulgaris, Luzula 
campestris och Phleum alpinom samt enstaka små björkplantor och därj ämte Philonotis fontan a 
riklig. Närmast intill och nordost om denna bäck löper en jämn eller lindrigt småtufvlg ängs
mark af ungefär 8 m. bredd , hvarefter dalgångens botten åter höjer sig l m. - A denna 
8 m. breda strandremsa var vegetationen följande. 

Salix Lappamun strödd-riklig, Nardus och Aira cmspitosa rikliga, den senare niirmaRt 
bäckkanten ymnig, Polygonum viviparum strödd, Phleum alpinum, Agt·ostis vnlgaris, Luzula 
campest.ri s, Taraxacum offi cina.le, Ranunculus acri s, Galinm boreale, Pot(•ntilla. Tormentilla spridda, 
Spirma Ulmaria, Rumex Acetosa, Leontodon autumna.le enstaka samt Hylocomiurn squarrosum 
mella.n Nardustufyorna. Vid noggrann undersökning af et l Nardustufva. träffades förkrympta 
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eller förkväfda skott af Aira cmspitosa inuti densamma. Nardus har således här delvis för
trängt den öfriga vegetationen. Huruvida unga gråvideplantor förmådde gro och växa upp i 
Nardustufvorna, därom lämna tyvärr ej mina anteckningar upplysning. 

Den NO om strandremsan, l m. högre belägna delen af dalbottnen hade en vegetation, 
som väl i det närmaste liknade den nu skildmde, men dock företedde några smHrre olikheter, 
såsom framgår af följande detaljskildring. 

Betula odorata enstaka-spridda plantor af 0,25 m., Salix Lapponum tunnsådd-strödd, 
Aconitum enstaka, Nardus nästan täckande, Polygonum viviparum, Aira cmspitosa, Luzula cam
pestris strödda, den sistnämda orneeldbart nedanför björkbacken i NO riklig, Galium boreaJe, 
Potentilla Tormentilla, Alehemilla vulgaris, Ranunculus acris, Phleum alpinum och Anthoxan
thum tunnsådda, den sistnämda omedelbart nedanför björkbacken nästan riklig, vidare Myrtillus 
uliginosa och Aira flexuosa enstaka bredvid hvarandra. 

Uppvn.xt. af björk härstädes var således ytterst klen och saknaelen af skog berodde ej på 
afverkning. Den frågan kan nu uppställas: hvarföre förekom ej skog härstädes? 

Då den nu senast skildrade delen af dalbotten den 30/? låg 1,5 m. öfver bäckens yta år 
det väl ej troligt, att vatten någon längre tid på våren kan stå öfver ängsmarken och dH.rigcnorn 
förhindra trädväxt. Det kunde väl också tänka sig, att Nardustufvorna genom sin täthet och 
fasthet kunde förhindra uppkomsten af björkpla11tor, men då ännu andra vä.xter kunde få rum 
mellan Nardustufvorna, så vore det ju att vänta, att äfven björkfrö skulle kunna få plats 
att gro emellan dem. Och för öfrigt i:\.r det väl ej antagligt, att vegetationen så synnerligen 
många år tett sig så, som den gjorde vid mitt besök; Nardus visade sig ännu vara i fram
trängande i dalen och för några år tillbaka borde vnl därföre, om Nardus skulle tänkas vara 
hinder för återvä.xten, ännu bättre tillfälle hafva varit för björken att här utbreda sig. Det 
torde därföre i detta fall ej vara Nardus, som förhindrat björkens uppväxt härstädes. Däremot 
synes själfva lokalens beskaffenhet härvid vara den bestämmande. Dalbottnen låg visserligen 
betydligt lägre än björkgränsen, såsom redan framgår a.f skildringen. Men på grund däraf, 
att den är instängd mellan relativt stora höjder, och särskildt åt S eller SV begränsad a.f en 
brant bergvägg, är det gifvet, att snön härstädes mycket länge skall ligga kvar och försvåra 
uppkomsten af trädvegetation. Att märka är, att Nardus ingalunda är ovanlig invid ständigt 
kvarliggande snödrifvor, såväl inom fjällregionen som i skogsområdet, och att Aira ca:;spitosa 
understundom äfven träffas på sådana lokaler. 

För närmare belysning af frågan om björkens återväxt må ytterligare anföras några data 
från Skalstugan. I den björkklädda rullstensås, som här drager fram, förekornrna här och hvar 
gropar, där vegetationens utveckling är ganska egendomlig. Dessa gropar hyste understundom, 
n.nnu i början af Augusti, något vatten, andra v oro torra. Där vatten fanns, bildade J uncus 
filiforrnis mer eller mindre täta bestånd, hvarjämte Carex canescens och Polytrichum commune 
förekommo mer eller mindre allmä.nt invid själfva vattenranden. Genom hån sluttningarne 
nedsköljdt grus uppgrundas vattnet omkring Juncus- och Carextufvorna, Polytrichum commune 
rycker ned från gropens sluttningar och i ett visst utvecldingsstadium är vegetationen karak
täriserad af bestånd af Polytrichum och Juncus. Så. småningom rycker emellertid äfven Nardus 
ned, och denna undantränger till sist all annan vegetation och bildar en ren Nardusforrnation. 
Jag har ansett det nödigt att förutskicka denna skildring i grofva drag af vegetationens utveck
ling i åsgroparne, då dä.rigenom uppfattningen af det följande underlättas. 

Ej långt vester om Skalstugan förekornmer i närheten af landsvägen en stor, egendomligt 
formad åsgrop, begränsad som vanligt i öfre kanten af björkskog. I denna höjde sig tvenne 
mindre, ovala, björkklädda åsar och mellan dessa förekorn en mossrik ängsmark, som dock 
låg 1-1,5 m. högre än själfva åsgropen. De små åsarne v oro nästan paraHela och höjde 
sig ungefär 3,5 m. öfver själfva åsgropens botten och l ,7 m. öfver den mellan dem belägna 
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4-5 m. breda mossä.ngen. Denna var klädd af Polytrichum, Nardus strödd samt för öfrigt 
tunnsådda Aira flexuosa, Agrostis vulgaris, Phleum alpinum, Luzula campestris, Juncus filiformis 
(steril), Carex canescens, Potentilla Tormentilla och Luzula campestris. I Polytrichumtäcket 
voro här och hvar Hypnum Schreberi och Hylocomium squarrosum inblandade. I själfva ås
gropen, som var uttorkad, var Nardus riklig, men för öfrigt var vegetationen ungefär enahanda 
som den nu skildrade. Salix Lapponum, som allmänt förekom på gropens sluttningar, hade här 
och hvar nedträngt i groperL Unga björkplantor förekommo sparsamt på Cladonia- och Poly
trichumklädda fläckar mellan Nardustufvorna, däremot ej på sådana fläckar, där Nardus bildat 
fullt slutna. bestånd. - Nedanstående skizz afser att åskådliggöra terrängförhållandena härstädes. 

Ås grop med tvänne björkklädda åsar. 

Strax öster om och ofvanför Skalstugan, där den · nämda åsen har en stor höjd, finnes 
också en åsgrop, som var betydligt djup med branta sluttningar. Åt SO är gropen »öppen», 
sannolikt beroende därpå, att gropen ligger nära åsens kant, hvarigenom det från åsens rygg 
och från gropens sidor rinnande vattnet lätt kunnat gräfva sig en öppning i åsen. Vid själfva 
öppningen fanns en formation af Juncus filiformis, hvilken för öfrigt stiger högt upp på slutt
ningarne, i synnerhet å de brantaste partierna. Något ofvanför gropens botten förekom på ena 
sluttningen bestånd af Polytrichum commune och Salix herbacea med sparsam inblandning af 
Carex canescens, Juncus filiformis, Nardus, Phleum alpinum, Polygonum viviparum (steril) samt 
några små exemplar af Betula nana och Salix Lapponum, hvilken ofvanför Salix herbacea
beståndet äfven bildar bestånd. Högre upp på sluttningen, ofvanför Salix Lapponum-beståndet 
och 3-4 m. nedanför åsens krön, förekom ett bestånd af Aconitum, på en yta af ungefär 
8 X 4 m., fullkomligt täckande. Åt norr glesnade beståndet och uppblandades med Salix Lappo
nu m och i synnerhet Melandrium silvestre. Aconitumbeståndet håde ungefär l ,5 m. höjd; blad
massan nådde ungefär O,s-1 m. I de~s tätaste del växte Epilobium lactiflorum nästan riklig, Viola 
biflora strödd och för öfrigt Geranium silvaticum, Melandrium silvestre, Rumex Acetosa, Urtica 
dioica, Myosotis arvensis, Gnaphalium norvegicum, Trientalis, Anemone nemorosa, Equisetum 
silvaticum capillare i enstaka eller spridda exemplar. Där beståndet var glest voro Melandrium, 
Geranium och Rumex Acetosa de vanligaste. Äfven här saknades björkplantor. - Äfven i andra 
åsgropar, jag var i tillfälle att studera, saknades björkplantor, äfven om groparne voro tämligen 
grunda. Ville man söka besvara frågan, hvarföre björk i dessa gropar ej uppväxte, så torde svaret 
ej kunna blifva något annat än att detta beror därpå, att snön här ligger så länge kvar. Det är 
lokalens egen beskaffenhet alltså, som orsakar detta. Men då frågas, hvarföre Salix La.pponum här 
kan finnas. Svaret på den frågan är, att gråvidet är »härdigare» än björk, att detta som bekant 
går högre upp på fjällen än björken och ofvanför dess gräns kan bilda sammanhängande bestånd. 
Därföre bör den äfven på ogynsamma lokaler inom skogsområdet bättre uthärda ä.n björk. 
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Emellertid var det ej blott i åsgroparne, som Nardus invid och vester om Skalstugan 
bildade en >>slutformatiom. Äfven i obetydliga förajupningar mellan björkkullarne skedde detta, 
och på jämn mark, där skogen afverkats, gick vegetationens utveckling i samma riktning. I t.i:i.t 

björkskog trifves däremot Nardus icke. Då å andra sidan, såsom förut nämdes, unga björkar 
ej synas vilja spira upp, där Nardus bildat fullt slutna bestånd, så synes det antagligt, att af
verkningen a.f björkskog åtminstone å rullstensgruset å jämn mark invid Skalstugan bör ske 
mycket försigtigt, för att återväxten ej må uteblifva. Genom kalhuggning är möjlighet för 
Nardus att inkomma större, men på samma gång äfven hindret för björkens återväxt större. 

Men utom i mer eller mindre djupa åsgropar med näringsfattig sandjord kan man finna 
~runda sänkor med otvifvelaktigt mången gång åtminstone god jordmån, där skog ej uppväxer. 
A en öppen plats i en däld å Mullfjällets södra sluttning inom dess granregion syntes lmapt 
någon föryngring af skog ega rum. Endast enstaka smärre plantor af Betula odorata iakttogos. 
För öfrigt förekommo spridda små buskar af Salix Lapponum. Emel lertid var vegetationen i 
synnerhet karaktäriserad af en tät gräsmatt~t, som till hufvudsaklig del utgjordes af Agrostis 
vulgaris. Ofriga anmärkningsvärda växter härstädes voro Carex pallescens, Polygonum vivi
parum (steril), Potentilla Tormentilla och Leontodon autumnale strödda, .Tuncus articulatus, 
Nardus och Caltha (steril) fläckvis strödda-rikliga; för öfrigt förekommo mera enstaka Antho
xanthum, Majanthemum (förkrympt), Pinguicula vulgaris, Empetrum samt ett brokigt mosstäcke. 

I en liten fördjupning å denna plats var Carex Goodenoughii nästan täckande, Polygonum 
viviparum (steril) strödd-riklig, Potentilla Tormentilla (steril), Juncus articulatus tunnsådda, 
Nardus och Caltha (förkrympt, steril) enstaka. Mosstäcke af Hypnum uncinatum med sparsam 
inblandning af Mnium. 

Antagligen berodde frånvaron af träd veg~:;tation äfven härstädes på lokalens beskaffenhet. 
Det var, som nämdt, en däld i hvilken sannolikt snön ligger länge kvar. 

Redan i föregående uppsatser 1 har jag nämt, huru i skogstrakten i närheten af byn 
Kjoland, Kall socken, förekommo skoglösa ställen, klädda af täta., stundom nästan manshöga 
bestånd af den i fjälltrakterna allmänna ormbunken Polypodium alpestre. Detta förhållande 
visade sig tydligast på norra sidan om Grönlihammaren, ungefär 1

/ 4 mil från byn Kjoland, där 
Polypodium alpestre bildade näst.a.n sammanhängande bestånd på en yta af 2-3 tunnland. 

Det var i synnerhet på nordsluttningar i mindre dälder som dylika bestånd förekommo, 
och allmogen kallade dessa dä.lder »jäskdalar». 

En skildring af en Polypodiumformation har jag lämnat i »Agronom. växtfysiognom. stud». 
Jag vi ll här däraf blott erinra om, att undervegetation så godt som saknas, där beståndet blifvit 
slutet och endast enstaka exemplar af skuggälskande örter förekomma, såsom Mulgedium, Rumex 
Acetosa, Trientalis och Stellaria nemorum. I de sluttande dalgångar, där Polypodium inkommit, 
håller den sig längst ned på sluttningen. Bestånden begränsas upptill vanligen af en formation 
af Rubus Chamffimorus på mosstäcke af Sphagnum acutifolium och Polytrichum commune eller 
af diverse andra arter såsom Mulgedium, Geranium silvaticum, Alehemilla vulgaris, Rubus idrBus, 
Rumex Acetosa, Juncus filiformis, Milium och Equisetum silvaticum på samma mosstäcke. Mina 
anteckningar upplysa ej om, huruvida Polypodium till sist förmådde tränga upp i öfre delen 
af dälderna och där bilda sammanhängande bestånd. En dylik däld , i skogstrakten mellan 
Kjoland och Finndalen, begränsades på ena sidan af en klippbrant och på den andra. af granskog. 
I öfre delen af sluttningen var Polypodiumbeståndet glest, dess slutenhet tilltog i nedre delen. 
Spridda björkar och rönnar förekommo inom beståndet, hvaremot granar saknades. 

I dessa dälder å nordsluttningarne ligger snön kvar mycket länge och möjligt är, att 
detta är den egentliga orsaken till, att skogen hrtr ej vill uppväxa. Märkligt var i alla hän-

1 Forstl. bot. stud. p. 169. - Agronom. växtfysiognom. stud. p. 24. 
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delser, att granen invid Polypodiumbeståndet förekom i väldiga exemplar. 
fall åtminstone kan uppväxa, hänger naturligen tillsamman med dess större 
måga att på fjällsluttningarne gå högre upp ~i,n granen. 

Att björk i vissa 
härdighet och för-

Om en annan typ af skoglösa marker må också till sist nämnas några ord. 
Ungefär där östra och vestra grenen af Mörviksån förenas i Åreskutans skogsregion äfven

som ett stycke nedanför föreningsstället förekommo mer eller mindre parallela, mot öster (Mör
viksån) tämligen brant sluttande dälder, åtskilda af smala, skogbevuxna ryggar. Dessa dälder 
voro klädda af gräs och örter, mera si-illan af tr~"td. Å en sådan hade gräsmattan nyligen rasa.t 
och blottat den underliggande lergrunden. Å en annan dylik sluttning, där troligen sarruna 
process försiggått, enär den mörka, starkt lerhaltiga jorden delvis ännu var blottad, karaktäri
serades vegetationen hufvudsakligen af Tussilago och Equisetum arvense, för öfrigt mera spar
samt förekommande Festuc::c rubra och ovina vivipara samt Achillea Millefolium, Astragalus 
alpinus, Alehemilla alpina, Poa alpina, Poa nemoralis (fläckvis), Phleum alpinum och Aira 
cmspitosa och nere vid ån gråviden, specielt Salix lanata. 

Å en annan sluttning strax bredvid, där växttä.cket redan blifvit sammanhängande, men 
där sannolikt den nuvarande vegetationen uppkommit, sedan en föregående rasat, förekom 
följande växttäcke: 

Rikliga: Tussilago och Agrostis vulgaris; strödda: Geranium silvaticum, Achillea Mille
folium, Aira cmspitosa och Festuca rubra; tunnsådda: Salix glauca, Aconitum, Rubus saxatilis, 
Spirma Ulmaria, Rumex acetosa, Saussurea, Trifolium pratense och repens, Astragalus alpinus, 
samt Myrtillus nigra; enstaka: Alehemilla vulgaris och Ranunculus aCI·is. 

Här började också unga björkar infinna sig, och i en del andra dylika dälder hade såsom 
nämdt träd af gran och björk redan uppvuxit. Det var således tydligt, att så småningom 
skog skall uppväxa på dessa marker, åtminstone då de icke äro alltför branta. Tyvärr afbrötos 
mina observationer härstädes, som gjordes 11/ 9 1889, af snöväder, hvarföre mina anteckningar 
ej blefvo så fullständiga, som önskligt varit, och tiden tillät mig ej att ytterligare besöka denna 
intressanta plats, som dock är mycket lätt tillgi:1nglig. 

Här skildrade möjligheter för uteblifvande af skog kumut helt visst förökas. Till dem 
kunde ju i första rummet läggas en del sanka mossar, men då redogörelse för dem passar 
bättre i annat sammanhang, förbigås de här. Hä.r må blott nämnas, att äfven på de grunda 
och relativt fasta backmyrarue nedanför fjällen och inom skogsområdet skogen ej gerna upp
växer såsom å de vida, gråbruna risklädda tufmarkerna nedanför Snasahögarne eller på Flan
derns sluttningar; men förklaringen hä.rtill ~i,r äfven lätt funnen. Vid grä.fning i dem finner 
man nämligen ännu i slutet på Juli kälen på ett djup af endast 0,3 m. under mossens yta. 
Tallplantor kunna dock förekomma ä.fven på eller åtminstone invid dylika lokaler, såsom jag 
var i tillfälle att se på myrarue nedanför foten af Snasahögarne, men gifvet ä.r ju, att trädens 
motståndskraft på dylika platser är stäld på synnerligen svårt prof. 

På Flanderns nordvestra sluttning mellan östra och vestra Kjolandsjöarne, där Scirpus 
cmspitosus-kärr omvexla med risklädda, tufviga myrmarker, förekom emellertid å dessa senare tall
skog, om också mycket gles. Tallames utseende var emellertid bedröfiigt och omkring 25 % voro 
förtorkade. Allmänt hade de förtorkad topp, och de på norra och vestra sidan utgående grenarue 
voro också allmänt förtorkade eller böjda åt söder eller öster, och träden luta också ofta åt dessa 
senare väderstreck. Tallarne nådde emellertid understundom rätt stor höjd. Så är antecknadt 
om en, att den var omkring 9 m. Anm~i,rkningsvärdt var, att äldre tallar kunde å de för 
fjällvindarue exponerade norra och vestm sidorna (kvadranterna) af stammen vara. kvistfria 
högt upp på stammen, under det de öfriga kvadranterna. buro kraftiga, långa grenar långt ned. 
Stundom kunde också barken på de exponerade sidorna vara bortfallen. Så var den närnda 
9 m. höga tallen alldeles utan bark rund t om på de öfversta 4 m. af stammen, men på norra 
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och vestra kvadra~nterna därjämte ända ned till basen och å den östra från 1,75 m. höjd ofvan 
marken uppåt. A södra kvadranten däremot satt. ba.rken ännu kvar på ungefär 5 m. ofvan 
marken och på denna sida utgick därjämte en kraftig, barrbärande, nedåt böjd gren på 3 m. 
höjd ofvan marken, ehuru vid denna höjd på trJ:idet, såsom af det föregående framgår, bark en
dast förekom å trädets södra kvadrant. Detta visar, hvilken seghet tallen besitter äfven gent 
emot klimatets oblidhet, likasom i det föregående exempel äro lämnade på l:i.lclre stammars 
oerhörda förmåga att fortlefva äfven efter de svåraste angrepp af elden. En del tallar här
städes buro gamla kottar, och att grobara frön äfven under senare tider kunnat bildas härstädes 
visas dära.f, att några omkring 0,5 m. tallplantor förekomma spridda å tufrnarken. Här och 
h var går berggrunden i dagen, och omkring dessa stä Ilen förekommer också tall. 

Det förtjänar påpekas, att på en stor sträcka af denna tufmark gran och björk så godt 
som alldeles saknas. Stundom fanns dock, högre upp på sluttningen, tätt Hylocomium-tl:icke, 
som anger, att fuktigheten ej är alltför stor, hvilket också framgår dära.f, att Gladonia växer 
allmänt på den härstädes mera sammanhängande, d. v. s. ej genom mellanliggande fördjupningar 
afbrutna tufmarken. 

Denna ytterst gksa tallskog var tydligen i utdöende, och hela detta vidsträckta fl:ilt blir 
med all sannolikhet snart nog alldeles trädlöst, åtminstone i närheten af Vester-Kjoland. Huru
vida detta anger en klimatets försämring är naturligen ej möjligt att för närvarande afgöra. 
Intressant hade varit att undersöka, om uti tufmarken förekommo lämningar efter stammar, 
men därtill blef ej tillfälle. 

De oberoende af eld och afverkning skoglösa markerna inom själfva skogsområdet äro 
alltså i allmänhet taget ogynsamt stäida i klimatiskt hänseende. De äro sänkor i marken, 
i synnerhet på nordsluttningar, åsgropa.r eller lokaler med instängdt läge mellan branter och 
skogssluttningar, med ett ord sådana platser, där snö länge ligger kvar, och i synnerhet där 
snövattnet blir stagnerande. Särskildt intressant är, att Nardus spelar en sådan rol på nnrings
fattig jordmån å dylika ställen, såsom utmed rullstensåsar och i åsgroparne i trakten af Skal
stugan, och att, där Nardus bildat fullt slutna bestå nd, björkplantor ej kunde antriiffas, då 
däremot å andra sidan inom björkskog Nardus ej förekom. 

Å mera myllrik jord i dylika lägen är det däremot mången gång Polypodium alpestre, 
som är karaktärsväxt, och ehuru granen aldrig anträffats, där närnda art bildat slutna bestånd, 
synes dock björken emellanåt intränga och bilda om också glesa bestånd , såsom på fjället 
Flandern (jfr pag. 6). Men äfven Agrostis vulgaris och smärre ängsörter karaktärisera under
stundom åtminstone smärre, skoglösa sänkor å bergslutt.ningarne, och mera sällan är detta. 
äfven förh ållandet med Aira cmspitosa. Å branter m~d le1~jord synes understundom ras inträffa, 
hvarigenom uppkomst af skog förhindras. I myrar i ~jälltrakterna ligger kälen kvar på 0,3 m. 
ännu i slutet af Juli, och svårt är naturligen för skog att under sådana förhållanden uppväxa. 

Af hva.d jag här anfört om skogens föryngring i Jemtland torde såsom allmänt result.at 
framgå, att denna såväl inom själfva skogsbestånden som å de skoglösa. markerna kan vara be
tydligt vexlande. Hinder för skogens trefnad och föryngring äro af olika slag, såsom klimatet, 
det geologiska underlaget, undervegetation,ens beskaffenhet och terrängförhållandena. Det är 
därföre omöjligt att fälla ett generelt omdöme om skogens föryng-ring i Jemt.land. Man kan 
hvarken säga, att den är god eller dålig. Fortsatta undersökningar på detta område böra där
före otvifvelaktigt hafva till hufvuduppgift att lämna en systematisk öfversigt öfver och i detalj 
karaktärisera såväl sådana ståndorter, där skogen trifves väl och väl föryngrar sig, som äfven 
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sådana, där detta ej är förhållandet. Det skall därigenom åtminstone bli möjligt att yttra sig 
om vissa grupper af lokaler. Men om nu en sådan vexling allt efter lokala förhållanden råder, 
så följer cläraf såsom en nödvändig konsekvens, att skogens vård måste rätta sig därefter. 
Vill man skogens bestånd, så måste naturligen afverkningen ske med särskild försigtighet på 
sådana marker, där återväxten af en eller annan orsak försvåras. Mina iakttagelser hafva ej 
den omfattning, att på dem en lag kan grundas; men kunde de direkt eller indirekt lemna 
några synpunkter att taga hiinsyn till, då fråga blir om en fullt rationel skogshushållning, 
så har mitt arbete ej varit utan frukt. 

Moss- och myrmarkers vegetation. 

Redan uneler sommaren 1887 egnade jag rätt mycken uppmärksamhet åt surnp111arke1;nas 
växtlighet och dess utvecklingshistoria, sådan den ter sig så att säga inför våra ögon, d. v. s. 
huru den ena växtformationen afiöser den andra, enär kännedomen om, huru detta gestaltar 
sig i våra nordliga län, var så godt som ingen. Under de följande åren fortsattes iakttagelserna 
häröfver, och särskildt bemödade jag mig om att aktge på lokala förändringar i vegetationen 
på sumpmarkerna. Så vidt det lät sig göra, följeles växtformationernas utvecklingsföljd allt 
ifrån den första kolonisationen af bart vatten till »slu.tformationen», vanligen af lafvar och ris 
var bildad. Ett särskildt intresse hafva de grunda s. k. backmyrarne, där lokala förändringar 
i vegetationen lätt inträda, ofta beroende därpå, att fjällbäckar öfversila eller afdika desamma, 
såsom jag redan framhållit i »Agronom. växtfysiognom. stud.» 

Under resorna 1888 och 1889 insamlades också från en del mossar prof å torf och geolo
giskt underlag i tanke att dessa skulle kunna lämna något bidrag till mossarnes äldre historia. 
Några af de förtorkade profven hafva äfveu under tryckningen af föreliggande uppsats med 
vederbörligt tillstånd af professor A. G. NATHOHST undersökts å Riksmuseets växtpaläontologiska 
afdelning med välvillig hjälp af docenten GuNNAH ANDERSSON. 

Mycket har naturligen ej kunnat ur dessa gamla prof erhållas, men då det lilla, som fun
nits, alltid kan komma att få något litet värde, så meddelas nJven de på detta sätt gjorda fynden. 

I det följande beskrifvas några mossmarker från olika delar af Jerntland och först lämnas 
redogörelse för de egentliga, mer eller mindre djupa torfmossa.rne. 

Invid stranden af Refsunden, ungefär 1/s mil norr om Gäl)ö järnvägsstation, intages en 
rätt vidsträckt yta af lågländ mark, af allmogen kallad »Flom. Jag har förut i grofva dra.g 
lämnat en redogörelse för de intressanta ve_uetationsförhålla.ndena härstädes; 1 i det följande 
lämnas en mera utförlig beskrifning däröfver. Flon begränsas åt vester af ett tämligen brant, 
af barrblandskog beklädt berg af ögongranit, dock så att allmänna landsvitgen går emellan 
berget och Flon. Hvad som genast ådrog sig min uppmärksamhet var den olika vegetation, 
som rådde på olika delar af denna låglända mark. Hela ytan var visserligen beväxt med mer 
eller mindre tät tallskog, men undervegetationen var på olika delar betydligt olika. Den norra 
och östra delen är en torfmosse af intill 2,25 m. djup, hvilande på kalkslam, den vestra och 
södra delen h vilar på mera fast mark; mer eller mindre lerhaltigt grus träffas här på 0,5-1 m. 
djup och vegetationen utgöres af olika slag af kärrväxter. Östra kanten af »Flom begränsas 
invid sjön af en stenbunden vall, höjande sig vid tiden för besöket (slutet af Juli 1888) 0,5-1 rn. 
öfver mossens medelnivå och l m. öfver sjöns yta. Atrninstone på södra delen af vallen var 
vegetationen hufvudsakligen karaktäriserad af Juniperus comrnunis med inblandning af tall, 
enstaka granar, gråal- och videbuskar samt unga björkar och i undervegetationen härstädes voro 
Vaccinium och Pyrola rotundifolia de mest framträdande jämte Myrtilli och Empetrum. 

1 HENNING, Forstligt botaniska studier i Jemtland 1888. Tidskrift för skogshushållning 1889, p. 163. 
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På östra hälften af Flon var det såsom nämdes en tallmosse. Tallen, som i allmänhet nådde 
något öfver 5 m. höjd, med en medelålder vid denna höjd af omkring 90 år, bildade i allmänhet 
tämligen glesa bestånd utom vid östra kanten ungefär på mossens midt, där beståndet var tätt. 1 

Tallens föryngring var god, yngre tallar af 0,3-1,5 m. förekomma tämligen allmänt. Gles
heten i beståndet, i synnerhet vid norra ändan, berodde uteslutande på uthuggning. Marken 
är betydligt tu f vig; tufvorna äro jämte af Sphagnum acutifolium och medium, H ypnum Schre
beri och Hylocomium spiendens samt ofta Polytrichum juniperinum klädda af alternerande 
Betula. nana och Myrtillus uliginosa. Cladonia infinner sig allmänt på tufvornas krön, i syn
nerhet gä.lde detta på norra ändan, där tallen var till stor del uthuggen. I fördjupningarne 

J'{' 

I 

D Sphagneta myrtillosa ~ Carex microglochin. Effij Carex Goodenonghii. ~ "" et schoenolagurosa. 

D Eqnisetum palustre. 81 Equisetum limosum. Q Juniperus commnnis. Cnrex chordorrhizn. 
~ - . . -

D Care x ampnllacen. D Scirpns crespitosus. • Luzula campestrk 
' Hippuris . . 

D Pions silvestris. ~ Betula odorata. [;J Salices . . . o . 

mellan tufvorna utgjordes vegetationen af Sphagnum acutifolium och Eriophorum vaginatum, 
båda täckande, och därjämte oAndrorneda polifolia, Myrtillus uliginosa (lågväxt) och Rubus 
Chammrnorus tunnsådda. - A den del af torfmossen, vid Flons midt, nära östra· kanten, där 
tallskogen var tätast, stodo tufvorna mycket t~ltt, och undervegetationen var mera lifligt grön 
genom rikligt förekommande Myrtillus uliginosa samt strödda Rubns Chammmorus och Andra-

1 En tall af 5,5 m. höjd, som växte där mossen var 2,25 m. djnp, var jemt 90 år. Mellan 15-35:te åren voro 
årsringarue bredast orh den 29:te årsringen var den bredaste, nämligen 3 mm., den 31:sta var 2,6 mm. samt 28:de och 
30:de hvardera 2 mm. Årsringames sammanlagda bredd under de sista 30 åren var endast 8 mm. Unde1· alla 90 åren 
hade veden uppnått en mdie af 6,9 cm. Under de första 20 åren hade radien nått 14 mm., på det 35:te 5 cm. och 
på det 60:de 6,1 cm. 
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meda polifolia den senare :fläckvis täckande. Om själfva tallmossen må slutligen nämnas, att 
gran saknades helt och hållet å densamma. Endast tvnnne individ af resp. 0,5 och l m. höjd 
påtrltffades, bägge förtorkade. 

Vestra hälften af Flon hade, sorn ofvan antyddes, en helt olika vegetation. Utom en 
del vexlingar på smärre fläckar, såsom synes aJ den bifogade orienterande ski11zen, och hvarom 
härnedan ytterligare skall nämnas, var tallskogen, som här var något uppbhmdad med björk 
och gran, karaktä.riserad af en undervegetation af Carex chordon·hiza och Equiseturn palustre 
med inblandning af Carex lirnos[t, Menyanthes (blad), Eriophorum latifoliurn, Pinguieula vol
garis m. fl. på Hypnurntäcke, hvarjämte tufvorna, som äfven h:ir voro tämligen a.llmänna, 
nedtill voro Sphagnumklädda, på krönet åter vanligen beväxta af Hypnum Schreberi, och 
åtskilliga sumpväxter förekomrna såsom Orosera rotundifolia, Oxycoccus, Menyanthes (blad), 
Andromeda polifolia, Potentilla Torrnent.illa, Equisetum palustre och limosum, Carex chordorrhiza 
och flava samt Orchis incarnata. Tallen föryngi'ade sig äfven på denna del af ståndorten mycket 
väl, men anmärlmingsvärdt var, att unga tallar förekomrno endast å tufvorna, ej i fördjup
ningarne mellan dem, där Equisetum och Carex chordorrhiza växte. Äfven unga björkar upp
vä.xte tämligen allmänt, dock vanligen blott å tufvorna, ehuru några få äfven iakttogos inom 
Equiseturnbeståndet. Detta tyder på, att fördjupningarne mellan tufvorna någon tid på året 
stå under vatten, hvilket för öfrigt är antagligt på grund af att Equisetum palustre-bestånd 
här förekomma, hvilka just synas fordra sådana marker, såsom jag på annat ställe framhållit. . 1 

På grund af att Equisetum palustre och Carex chordorrhiza äfven ingå i tufvornas vegetation, 
ät det anta.q1igt, att tufrnarken utbreder si.q på kärrmarkens bekostnad. - För att underlätta 
uppfattningen af förhållandena härstädes hänvisas till omstående orienterande skizz. De å den
samma utsatta siffror utmärka på hvilket djup (i meter) inom olika delar af ))Flon» fast botten 
anträffades. 

Såsom nämdes förekomrna smärre afvikelser i vegetationen på ))Flons)) vestra och södra, 
del. Så växte i sydöstra hörnet på en fläck, där sjön inträngt och där troligen varit en garnmaJ 
dyjordstägt - äldre och yngre sådana förekomrna på södra ändan af mossen - Equiseturn 
:fluviatile, Hippuris vulgaris och Ranunculus Flarnmula reptans vid kanterna jämte Hypnum gigan
teurn och :fluitans. Vidare bildade Equisetum limosum och Carex ampullacea, den förra gående 
ut i sjön, ett nästan sammanhängande blandadt bestånd vid mossens södra ända med inblandning 
af riklig Menyanthes och enstaka Pedicularis palustris och ett tätt mosstäcke af Hypnum scor
pioides med inströdd Meesia tristich a. V ester därom va.r åter en mindre yta karaktäriserad till 
stor del af Scirpus crespitosus med inblandning af Carex :flava och panicea, hvilka senare arter i 
ännu större ymnighet förekomma längre åt vester i den här glesa björkskogen, diir för öfrigt 
äfven Menyanthes (blad), Scirpus crespitosus, Equisetum lirnosum samt, å smärre tufvor, Molinia 
bildade undervegetationen. Strax invid sjön förekorn härstädes ett litet rektangulärt fält, som 
förut odlats, men numera på grund af det genom timmerflottningen ständigt höga va.ttenståndet 
ej längre kunde brukas. Tegen hade ej vändts på omkring 40 år. På densamma hade bildats ett 
täcke af Sphagnum species jämte åtskilliga örter, hvaribland Luzula campestris var den mest fra.m
trädande jämte Potentilla Tormentilla och Carex dioica, och mindre allmänna Spira·a Ulmaria 
(steril), Polygonum viviparum, Pyrola rotundifolia, Festuca rubra, Aira crespitosa, Ranunculus 
acris, Rurnex Acetosa, Galiurn boreale och uliginosum. - I sydvestra hörnet af »Flon)) före
komma björk och viden tämligen allmänt och på de smärre öppna platserna härstädes voro 
Equisetum palustre och Polygonum viviparum samt fläcktals Saussurea (steril) synnerligen all
männa på mosstäcke af Sphagnum acutifolium, Camptothecium nitens och Paludella squarrosa, 
hvilken senare syntes undantränga öfriga mossor. Ett videsnår, hufvudsakligen af SaJix pen-

1 HENNING, Agronomiskt växtfysiognomiska studier i J emtland p. 28. 
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tandra och nigricans, förekom ungefär vid midten af »Flon» utmed dess vestra kant, där marken 
för öfrigt var tätt tufvad. På en liten fläck här bredvid hade sand från landsvägen genom en 
rännil blifvit nedförd och utbredt sig öfver marken. Här hade frodig Carex Goodenoughii 
blifvit täckande, hvarjämte Triglochin palustre var strödd. 

Vid norra ändan förekom på en åtskilliga meter bred fläck, något afsmalnande söderut, en 
vegetation af nästan beståndbildande Carex microglochin (!) med Carex dioica fläckvis i riklig mängd. 
Därjämte förekommo här steril Menyanthes, Equiseturn limosum, Myrtillus uliginosa, Andromeda 
polifolia, Polygonum viviparum, Carex capillaris samt små plantor af Salix spec. och Betula 
odorata i vexlande mängd jämte Hypnum intermedium i bottenskiktet. Där Carex microglochin
beståndet var fullt slutet, -saknades bottenskikt. 

Å några ställen på >> Flon», som är belägen ungefär 300 m. öfver hafvet, anstäldes gräf
ning för att erhålla torfprof och prof på det geologiska underlaget. Åt norra ändan träffades 
på ungefär 2,25 m. djup kalkslam (bleke) under mossens nuvarande yta. 1 I kalkslammet före
kommo frukter af Potamogeton spec., hängefjäll och frukter af Betula odorata och därjämte 
ett par Ostracoder: Candona candida (0. F. MuLLER) tämligen allmänt och Cypria serena (KocH) 
mera sparsamt, godhetsfullt bestämda af professor W. LILLJEBORG, samt några snäckor, nämligen 
Limn::ea ovata L., Valvata depressa PFEIFFER, Valvata cristata O. F. MOLLER och därjämte Pisi
dium spec., benäget granskade af professor G. LINDSTRÖM. 

Ur det torfprof, som togs på 2,1 m. djup, lyckades det att utpreparera frön af Menyanthes 
trifolja,ta tämligen rikligt, vidare ta1lbark, tallbarr och Carex spec. (frukt). Ur torfprofvet på 
l ,5 m. erhöllos sporer af Selaginell a i mfl.ngd, frön af Menyanthes, Carices (2 arter), tallbarr 
samt några mossor: Paludella squarrosa, Camptothecium nitens samt Amblystegium spec. 2 

Ungefär vid gränsen mellan den egentliga mossen och Equisetum-kärret å »Flon» gräfdes 
på några. ställen, och här nåddes fast grusbotten på 0,5-l m. odjup. I gruset, som stundom 
vexlade med tunna lerskikt, träffades endast Equisetumrötter. At sydöstra ändan förekom på 
omkring l m. djup, alltså på Refsundens nivå, en skiktad, starkt kalkhaltig lera, som enligt 
docenten HöGBOMs åsigt sannolikt är af glacialt urspmng. Äfven i de prof, som af densamma 
togos, kunde endast Equisetumrötter påvisas. 

Utom det intresse, den nu gjorda utförliga skildringen af Gällö »Flo» kan ha, såsom 
visande hufvuddragen af växtformationernas utveckling och kamp med hvarandra, där »myr»
bildning inträdt på närgränsande, olikartadt geologiskt underlag - troligen hade Flon en tid 
varit en a.fstängd vik af Refsunden - och äfven från den synpunkten, att tallen numera ej 
föryngrade sig på andra fläckar, än där tufvor funnos, så har platsen ett ganska stort växt
geografiskt intresse genom förekomsten på en mindre yta af Carex microglochin, nära nog be
ståndbildande, h vilken art som bekant egentligen tillhör fjälltrakterna. 3 Den måste här betraktas 
som relikt, och lokalen är väl för närvarande den östligast kända för densamrna i vårt land. 
P. OLssoN uppger emellertid i sin förteckning öfver Jemtlands fanerogamer och ormbunkar, 4 

att den utom i ~jällt.rakterna äfven är iakttagen i Månsåsen i Sunne och i Tossåsen i Berg, 
hvadan )> språnget» i utbredningen ej ä.r så stort. - - Tilläggas må, att under Carex microglochin
beståndet träffades bleke på ungefär 2,2 m. djup. Intill 0,35 m. under ytan var torfven här 
brun, därefter mörk. 

1 I botten på Refsuntlen strax SO om nu sk ildrade mosse upptogs äfven prof på bleke, som är inlämnatlt till 
Sveriges Geologiska Unelersöknings Museum. 

2 De subfossila rnossoma äfvensom en del af clc å myrarne uppträdande äro benäget granskade af magister 
HARALD LINDBERG. 

3 Exemplar från den na lokal äro inlämnade till Riksmuseets botaniska afdelning. 
4 Öfversigt af K. Vet. Akad. Förhand!. 1884. 

Bih. t . Domänstyreisens !!nde1·dån . be~ ·ätte/se 1'Ö1' , skogsväsendet å1• 1893. 6 
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I närheten af en tjärn vid Rönnbärsbodarne ej långt från Annsjön i Hällesjö socken 
förekorn en under bildning varande ta.llmosse. Närmast intill tjärnen var ett 30-50 m. bredt., 
skoglöst bälte. På detta hade vegetationen följande utseende: Equisetum limosum, Menyanthes 
och Oxycoccus palustris (hufvudformen) rikliga, Carex limosa och Andromeda polifolia strödda 
samt Eriophorurn augustifolium och alpinum tunnsådda å tätt Sphagnumtäcke med inblandning 
af Gymnocybe palustris utan tufbildning. 1 

Innanför det skoglösa _bältet följde ett skogbärande, äfven detta tämligen jämnt, utan 
tufvor. Närmast den trädlösa delen förekomma här förtorkade tallar och granar, hvilka senare 
voro lägre än de förra, samt ett tämligen slutet bestånd af Betula nana af 0,5-0,7 m. (!) höjd, 
för öfrigt Eriophorurn vaginatum, van ligen steril , riklig-ymnig, C. ampullacea (steril), Menyan
thes, Andromeda (fläckvis riklig) och Oxycoccus palustris strödda, Equisetum limosum, Carex 
pauciflora, Myrtillus uliginosa, Melampyrum pratense (fläckvis strödd) och Rubus chamrnmorus 
tunnsådda och därjämte tätt Sphagnumtäcke a.f S. medium och acutifolium, den senare den all
männaste. Äfven här saknades egendomligt nog tufvor. - På något längre afstånd från tjärnen 
bibehöll sig tallen ganska · godt, den kunde nå 8-10 m. höjd och ännu vara frisk; granarne 
däremot nådde ej mer än 2-3 m., innan de förtorkade. De torkade granarne voro i allmän
het Alectoriaklädda. Vanligen förtorkade toppen först. - De djupare gående rötterna voro 
mer eller mindre förstörda af »röta». 

Ungefär 1/2 mil SO om Byn i Fors socken j östligaste Jemtland, finnes en mosse, kallad 
Rödmyran, af betydligt djup. Invid mossens ena rand har en källa sprungH 'upp, hvilket äfven 
var förhållandet ute på själfva mossen. Denna är starkt tufvad, och tufvornas vegetation utgöres 
af Sphagnum medium och acutifolium jämte Andromeda polifolia, Myrtillus uliginosa, Betula 
nana och Rubus Chammmorus, de begge sistnämda de mest karaktäristiska. I fördjupningarne 
mellan tufvorna voro Carex pauciflora och irrigua, Scirpus c::espitosus, Equisetum limosum de 
mest framträdande med ett bottenskikt af Paindella squarrosa. och Hypnum stramineum. För 
öfrigt förekomma smala, mera lifligt gröna strimmor i mossen, och här var Carex arnpullacea 
i regel dominerande och därjämte voro inblandade Carices chordorrhiza och irrigua, Eriophorum 
augustifolium och latifolium, Equisetum limosum, Scirpus c::espitosus, Drasera longifolia. Å vissa 
fläckar var Carex chordorrhiza nästan beståndbildande med strödd C. irrigua; å andra åter var 
Carex irrigua karaktärsväxt, Eriophorum vaginatum strödd jämte Oxycoccus, Andromeda poli
folia och Myrtillus uliginosa tunnsådda med bottenskikt af Sphagnum medium och acutifolium 
jämte Hypnum stramineum. 

Å de starrbevuxna gröna »rännorna» i mossen saknades trädvegetation helt och hållet, 
däremot hade å tufvorna en del tallar uppvuxit, som dock snart förtorka, mera sällan nådde 
de en höjd af 6-7 m. Några enstaka små granar hade äfven uppvuxit; deras öde är gifvet. 
(

4h 1889.) 

En annan mosse, belägen nära Ås gamla fäbodar·, äfven i Fors socken, kallades Lokflon. 
Denna »flo» består af omväxlande Carex ampullacea-kärr och risklädd tufmark, karaktäriser:'ld 
hufvudsakligen af Betula nana, och därjämte Pinus silvestris ytterst sparsg,mt. Vid undersök
ning af ett par tufvor, hvars bottenskikt utgjordes a.f Hypnum Schreberi och Cladonia, träffades 
inuti dem lämningar af Sphagnum och Eriophorurn vaginatum. - P å en yta, som genom stöiTe 
tufvor blifvit väl skild från Carex ampullacea-bestånden, hade bildat sig bestånd af Carex panci
flora, i hvilket förekomma Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia och 
Scirpus c::espitosus strödda, Myrtillus uliginosa, Carex irrigua och Drosera longifolia tunnsådda, 

3 Närmast vattenranden var vegetationen olika, men den kunde ej studeras, då där var alltför sankt. 
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hvarjämte Betula nana,, Rubus charnoomorus, Carex ampullacea och Eriophorum voro enstaka. 
Mosstäcket var slutet af Sphagnum acutifoliurn och medium med inblandning af Hypnum sar
mentasurn och cordifolium. 

Ungefär 0,1 mil sydost om Bispgårdens järnvägsstation finnes i en däld ej långt från 
landsvägen en mindre mosse, där under de senare åren dyjord med godt resultat tagits till 
jordförbättringsmedel på den styfva leran härstädes, och hade man därvid funnit hasselnötter. 
f den sänka, i hvilken mossen är belägen, växte nu Betula odorata. Mossen år belägen ungefär 
170 m. öfver hafvet. 

På den fläck, där basselnötter hade påträffats, var för öfrigt vegetationen följande: smärre 
plantor af Betula odorata, Myrtillus uliginosa, Vacdnium och några frodiga tufvor af Eriophorum 
vaginatum samt mosstäcke af Polytrichum juniperinum, Hypnum Scbreberi och Sphagnum cymbi
folium. Ungefär 3 m. från en torfgraf och nära intill ett dike å mossen var vegetationen 
följande: Betula odorata strödd-riklig (lågväxt 1-3 m.), Pinui'l silvestris (2-3 m.) enstaka, 
Myrtillus uliginosa och Vaccinium strödda, Carex globularis riklig, Aira flexuosa tunnsådd; 
mosstäcket hufvudsa.kligen af Polytrichum juniperinom med inblandning af Hypnum Schreberi, 
Sphagnum acutifolium och Sphagnoecetis comrnnnis, på enstaka fläck därjämte CJadonia. -
Denna plats kan förtjäna uppmärksamhet såsom visande, i hvilken riktning vegetationen kan 
utveckla sig på afdikad mosse. I närheten af torfgrafvarne förekom Carex globularis ganska 
ofta, rikligt och bildade stundom till och med fullt sammanhängande bestånd. 

0,25 m. under mossens nuvarande yta lyekades jag finna några hasselnötter 1 jämte Meesia 
longiseta inuti den lagervis ord n ad e torfven, där Equisetum-rester ingingo i stor mängd. P å 
l ,1 m. djup under ytan nåddes ytterst fast och styf lera. 

På en annan fläck i närheten påträffades en hasselnöt på 0,5 m. djup. Lagret ofvanför 
var rikligt genomdraget af Equisetumrester. Jämte hasselnöten förekornrna för öfrigt frön af 
Menyanthes i riklig mängd, där·järnte sparsamt blad af Betula odorata, Andromeda polifolia och 
Oxycoccus. Och samma växtlernningar funnos äfven på 0,6-0,s m. djup under mossens yta, 
där äfven några tal lkottar iakttogos. 

På ett annat stä.lle, där också gräfdes, träffades under det af Sphagnum och Polytrichurn 
bestående öfversta lagret på 0,1 m. under ytan inuti mossen ett 2 cm. tjockt lerlager, som 
antagligen svämmats ned från den närgränsande, något högre belägna leråkern. 

Förekomsten af Corylusnötter i denna torfmosse har ju sitt intresse, då denna art numera 
ej finnes inom landskapet. Ma.n upplyste mig emellertid, att under järnvägsbyggnaden i förra 
hälften af 1880-talet hade träffats hasselnötter i en mosse i närheten af Håsjö järnvägsstation. 
Denna plats blef jag dock ej i tillfälle att besöka. Somrnaren 1894 fann äfven GuNNAH ANDERSSON 

enligt benäget meddelande hasselnötter i torf från trakten mellan Ragunda och Håsjö. Fyndet 
vid Bispgården har därföre intresse hufvudsakligen så till vida, som det visar kontinuiteten i 
hasselns forna utbredning i landet. Lokalen besöktes 9h 1889. 

Bland de egentliga mossarne må äfven redogörelse lämnas för ett par, belägna på större 
höjd öfver hafvet. 

Strax nedanför och SV om Klocka by vid Ånnsjön (526 m.) finnes en vidsträckt trädlös 
mosse af som det uppgafs 1

/ 4 mils längd. Den löper alldeles utmed sjön, som nästan årligen 
lär gräfva ut densamma. Inuti själfva mossen låg kälen vid tiden för besöket, 12/s 1889, kvar 
på 0,4 m. djup. 

1 Så väl dessa nötter som andra i uppsatsen omnämda subfossil äro öfverlämnade till Sveriges Geologiska Under
sökuings Musen m. 
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Vegetationen på mossens yta var följande: Myrtillus uliginosa och Rubus Cham::emorus 
rikliga; Empetrum strödd, CaJluna . och Betula nana tunnsådda med Hypnum Schreberi och Sphag
num acutifolium i bottenskiktet samt här och hvar gråa fläckar af Cladonia jämte Racomitrium 
lanuginosum öfverdragande de öfriga mossorna. Inuti mosslagret. träffades sand, som om vintern 
föres hit med vinden från sandfält, belägna på ungefär 3/s mil därifrån, nämligen vid Handöls-
elfvens utlopp. 1 · 

.Mossens yta ~tr något ojämn. Här och hvar förekomma fördjupningar i densamma med 
mer eller mindre sammanhängande bestånd af Scirpus C<.t-spitosus. I sådana fördjupningar, som 
ännu hyste vatten, förekomrna mer eller mindre sammanhä,ngande Carex limosa-bestånd på tätt 
Sphagnumtäcke och från kanterna på fördjupningarne inträngde Andromeda polifolia (rikligt), 
Eriophorurn vaginatum och Scirpus c::espitosus. Omkring o<..:h på tufvor af Scirpus och Erio
phorum, som något böjt sig, hade redan infunnit sig Cladonia, Cetraria islandica och Lec<mora 
tartarea samt Empetrurn, Betula nana, Myrtillus uliginosa och Calluna. Sphagnumlagret var 
tydligt på 35 cm. djup, blef därefter vid kälen mörkare. En del fördjupningar voro torra och 
inuti det svartnande Sphagnumlagret voro blad af Betula nana och Andromeda samt strån af 
Scirpus c::espitosus inbäddade. 

I en djup, tämligen stor sänka ()) kallkälla») på mossen saknades ännu till stor del vegeta
tion i vattnet. Utmed ena kanten växte emellertid ett smalt, åtskilliga meter långt bestånd af 
Scheuzeria med något inblandad Carex lirnosa samt Spha,!mum squarrosurn och Lindbergii. Vid 
en liten »vik» af denna vattensamling, där Sphagnumtäcket redan var tätt, uppträdde Carex 
lirnosa rikligt och här inkommo äfven Scirpus c::espitosus och Eriophorurn vaginatur11. - Vegeta
tionens utvecklingsgång var således följande: först Sphagna (squarrosurn och Lindbergii) och 
Carex limosa, stundom Scheuzeria i de vattenförande fördjupningarne (»kallkällorna»), till dessa 
infinna sig snart Scirpus c::espitosus och Eriophorum vaginaturn, som så att säga bilda tufvornas 
kärna, och därefter komma ris och ]af var. 

Mossen hvilade närmast på ett sandlager af ungefär 0,2 m., innehållande rikliga lämningar 
eft(~r al och frön af Menyanthes samt nedväxta Equisetumrötter, hvarjämte i detsamma kunde 
konstateras enstaka blad af Betula nana samt Dicranum scopariurn, Hypnum Schreberi och 
Grirnmia spec., åtminstone den sistnämda, såsom varande en stenmassa, antagligen vid något 
tillfälle nedsköljd. 

Själfva mossen, som var något hopsjunken, hade invid stranden en mäktighet af l ,3 m. 
Anmärkningsvärdt var, att, ehuru backsluttningen, som gränsade intill, var klädd af björk med 
någon inblandning af gran, på mossen ingen tr~1dvegetation kommit till utveckling. Att emel
lertid skog funnits någon tid efter, sedan en mosse här börjat bildas, framgår däraf, att stubbar 
ursköljts ur mossen och stodo här och hvar i sjön ej långt från stranden, och äfven träffades 
vid en m yrtägt en på rot stående tallstubbe i mossen ungefär 0,5 rn. ofvan sandlagret. Ungefär 
på samrna djup träffades å annat ställe i mossen blad och ft·ön af Andromeda polifolia rikligt, 
blad af Oxycoccus samt blad af Ernpctrurn samt Sphagnum ~pec. och Arnblystegium spec. 

Ett stycke öster om nu skildrade mosse utskjuter i Annsjön en smal landtunga, Halsen 
kallad, och här fanns också en på lera hvilande torfrnosse, hvilken äfven årligen täres af sjön. 
Vegetationen var i allt väsentligt densamma, som på den förut skildrade mossen. I de prof, 
som togos från mossen, hafva följande växtlämningar kunnat konstateras, nämligen frön af 
Andromeda polifolia rikligt på l m. djup, frukter af Betula odorata och blad af' Oxycoccus på 
1,5 m., samt nötter af Carex cfr arnpullacea och rötter af Betula på 1,7 m. Själfva mossen hade 
en mä~tighet af 2 m. och hvilade på ett lerlager, som vid besöket (1 1/s 1889) böjde sig 0,8 m. 
öfver Annsjöns yta. 

1 Äfven uppe vid gårdarne vid Klocka lagrar sig ofta om vintrarne sand å snön. 
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Här må erinras därom, att TOLF 1 funnit granlämningar, om också tämligen ytligt liggande, 
1 en närbelägen torfrnosse, nämligen nedanför Ånns järnvägsstation. 

Ett litet stycke öster om Skalstugan förekom i närheten af landsvägen en tämligen vid
sträckt torfmosse omkring 570 m. ö. h., och där en ))vik)) af densamma sköt in mellan tviinne 
åsar, var vattenytan ännu blott glest beväxt, hvarföre det hä.r var möjligt följa de stora dragen 
af mossens utveckling. På sluttningarne ned mot denna vattenyta förekom den för åsgropar 
i trakten typiska vegetationen, nämligen Nardus stricta-bestånd, med inströdda Aira flexuosa, 
Phleum alpinum, Luzula campestris och Potentilla Tormentilla samt mera sparsamt Agrostis 
vu lgaris, Carex canescens och Polygonum viviparum. Nere vid vattenranden växte Carex 
canescens, C. Goodenoughii och Juncus :filiformis i spridda tufvor jämte Hypnurn fiuitans. 
Ungefär 15 m. från innersta delen af ))vikem vidtog ett tätt bestånd af Carex ampullacea, hvar
jämte Sphagnum squarrosum här bildade den första kolonisten i bottenskiktet. Denna Sphagnum 
hade dock ej inträngt, där vattnet var grundast; det föreföll tvärtom som om Carex och Sphagnum 
skulle fö ljas åt vid kolonisationen af vattnet. Möjligt var dock, att vattnet vid tiden för besöket 
(1 2/s 1887) stod ovanligt högt på grund af det ouppltörliga regnandet under de närmast föregående 
veckorna, hvilket äfven blir sannolikt däraf, att Nardustufvor växte i sjä.lfvå vattnet nära vatten
randen på 5 cm. djupt vatten. - Längre ut hade mossen höjt sig; Sphagnoecetis communjs, Sphag
num acutifolium jämte Polytrichum juniperinnm och Dicranum scoparium bildade här botten
skiktet, Carex ampullacea vardt mer och mer sparsam och försvann snart alldeles, Eriophorum 
vaginatum blef strödd-riklig samt Scirpus cmspitosus, Carex irrigua och pauciflora tunnsådda. 
Ännu längre från den bara vattenytan hade mossen höjt sig ännu mera, och här hade utbildat 
sig en rismosse, där vegetationen karaktäriserades af Empetrum, Myrtillus uliginosa, Betula nana 
och Rubus Chammmorus, hvarjämte bottenskiktet erhållit en grå färg genom inträngande Cladonia. 

Mellan byarne Östra och V estra Kjoland i Kall, närmare den förra, förekom en ganska 
vidsträckt mosse nedanför och söder om en granklädd sluttning. I stort sedt karaktäriserades 
vegetationen härstädes af Scirpus cmspitosus-bestånd, omvexlande med risklädda Sphagnum
tufvor. I Scirpus-beståndet förekomma strödda C. ampullacea (steril) och Eriophorum alpinum 
och för öfrigt mera sparsamt Salix Lapponum, Betula nana, Menya.nthes (steril), Andromeda 
polifolia., Pedicularis pa.lustris. Bottenskiktet utgjordes af Hypnum sa.rmentosum, som dock 
kväfves af Sphagnum acutifolium. Uti fördjupningarne rnellan de stora risklädda tufvorna, där 
de JLämda Scirpus-formationerna förekomma, finnes sannolikt vatten under någon del af året. 
Mellanrummet mellan de små Scirpus-tufvorna utfylles vanligen af Jungermannia inflata, Mylia. 
anomala, Hypnum exarmulatum och Sphagnum rigidum, och här och lwar inträngde Lecanora 
ta.rta.rea, som öfverdrog Scirpusrester och torkade delar af risen. Inuti tufmarken furmos äfven 
mer eller mindre sammanhängande Scirpusbestånd, där Carex ampullacea ej ingick, med botten
skikt af Sphagnum rigidum och cuspidatum. 

De stora risklädda tufvorna voro gråa af Cladonia, som bildar ett öfverdrag öfver åtski l
liga mossor såsom Sphagnum acutifo1ium, Dicranum scopa.rium och Schraderi, Polytrichum juni
perinum strictum, Hypnurn Schreberi samt · Mylia anomala, Cephalozia spec., men dä1~järnte 

äfven öfver smärre ris såsom Oxycoccus, Andromeda, Myrtillus nigra, som väl kunde utveckla 
gröna blad inuti Cladoniatäcket, men dessa blefvo dock mycket små; på ett ställe anträffades 
en totalt förtorkad Galluna med kvarsittande bruna barr under det djupa Cladonia.lagret. I stort 
sedt voro för öfrigt CaJhma och Cladonia de dominerande växterna å de stora tufvorna, men 
för öfrigt ingingo som vanligt Betula nana, Empet.rum och Rubus Chammmorus. 

1 ROB. TOLF, Granlämningar i svenska torfmossar. Bihang till Sv. Vet. Akad. Hand!. Bd. 19. Afd. III, 
N:r l, p. 22, 1893. 
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På vissa fläckar voro Sphagnumtufvorna ersatta af Paludellatufvor, klädda af Eriophorum 
alpinum, Carex Goodenoughii, Oxycoccus pa1ustris, Andromeda polifolia jämte späda blad af 
lVlenyanthes. Uti Pa.luclellaskiktet voro inblandade dels Hypnum stramineum, dels Sphagnum 
acutifolium, men mycket sparsamt. Det lyckades mig ej att afgöra, huruvida Paindella kunde 
hålla stånd gent emot Sphagnum. 

Inuti elen risbevuxna tufmarken förekomrna isolerade Scirpus c::espitosus-tufvor, företrädes
vis visserligen i de smärre förcljupningarne mellan de stora tufvorna, men stundom äfven på 
dessas sluttningar. Dessa fakta synas mig bevisa, att Scirpus förtränges af ristufvorna. Till
läggas må, att inuti de risbevuxna tufvorna träfiades rester aJ en grof Carex, troligen C. am
pullacea, som ju också här och hvar fanns inblandad i Scirpusbeståndet, och detta styrker ju 
också den åsigten, att rismossen utbreder sig på Scirpusformationens bekostnad. 

Till sist må nämnas något om ett par odlade mossar. 
Ungefär 1/s mil NO från Gällö by fanns en mosse, som sedan början på 1860-talet 

varit i odling. En källa, hvars nivå genom utdikningen sänkts, hade här tydligen öfvcrsilat 
marken och gifvit upphof till försumpningen. I torfvcn träffades också dels bleke dels smärre 
stycken kalktuff, dels äfven kalkhaltig järnockra. På 2 u1. afstånd norr om källan och ungefär 
0,75 m. ofvan dess nuvarande nivå anståldes nämligen gräfning, och på 0,4 m. djup fanns ett 
blekelager af 22 cm., därefter ett ockralager, ungefär 20 cm., därefter åter bleke med kalktuff. 
Under detta förekorn ett mörkare lager af 6 cm. och däruneler åter bl eke. På 1,7 rn. träfiades 
åter ett mörkare lager, äfvcn kalkhaltigt. Mossen var betydligt djup; cliketm togos ungefär 
l m. djupa. Denna odling hade enligt benäget meddelande af kommunalordföranden P. OLssoN 
i Gällö gifvit alldeles ovanliga, »väldiga» skördar. Dock hade här bränts betydligt. Detta 
resultat hade eggat granname att också uppodla sina närbelägna myrar, å hvilka dock resul
tatet blifvit sämre. Vid mitt besök härstädes (1888) bar det ena fältet vackert korn, ett 
annat ett tämligen tätt gräsbestånd, hufvudsakligen af Poa trivialis (0,7 m. hög) och Phleurn 
pratense. 

Vid nybygget Kärnpensborg i Fors socken hade man sökt afdika en mosse nära intill 
själfva gården. 1885 vändes mossen. Här hade sedermera starkts kalkats och gödslats med 
superfosfat, svafvelsyrad kalimagnesia samt äfven med obrunnen gödsel. Sphagnumlagret var 
åtminstone på 0,4 m. tydligt. 1886 såddes hafre, men resultatet blef mycket dåligt; sedermera 
såddes klöfver och timotej, men vilda gräs inträngde, och vid mitt besök (15/7 1889) var hela 
fältet öfvervuxet af ett tämligen tätt bestånd af Aira c::espitosa med inblandning af Poa pra
tensis och Festuca rubra i ganska stor mängd. Å fältets midt, som afsigtligt låg högre än den 
öfriga delen, förekorn alsihklöfvern ännu tämligen allmänt. För öfrigt hade Cham::enerion, 
Rumex Acetosa och i synnerhet Rurnex Acetosella inkommit; här och hvar fanns Rubus Cham::e
morus och på ett vattensjukt ställe Eriophorurn vaginatum och Epilobium palustre. Det ena 
med det andra gaf intryck af att bottensyran på denna odling var tämligen stor. 

Ehuru de beskrifningar jag kunnat lämna af dessa odlade mossar, äro mycket bristfälliga 
på grund af de ofullständiga anteckningarna, så ha de dock medtagits, då de dock lämna en 
del upplysningar af rätt stort intresse. 

Den af JöNsSON 1 ornnämda myrodlingen vid Lorås gästgifvaregård i Hammerdal, där 
påförning af kalkhaltigt grus i så hög grad befordrat skördekvantiteten, var jag äfven i till
fälle att besöka 1889, dock först i senare delen af September, hvarföre några egentliga studier 
på platsen ej kunde företagas. Timotejbeståndet på myren hade nämda år nått 1,25 m. höjd 
och varit mycket tätt. Äfven å de fläckar på odlingen, där endast kalkgrus, men ej gödsel 

1 J. JÖNSSON, Agronomiskt-geologiska studier i Jemtlaud. - Sveriges Geolog. Unders. Ser. C. N :r l 02, p. 6. 
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påförts, hade växtligheten varit utmärkt. ToLF besökte platsen 1892 och nämner, 1 att i det 
frodiga timotejbeståndet växte klöfver ymnigt och kråkvicker rikligt; den senare »växte på sina 
ställen i svårgenomträngliga mattor och bildade säkert hälften af växtligheten». ToLF omnämner 
också (anfördt ställe p. 8) verkan af gruskörning på myrodlingen vid Grenåskälen i HammerdaL 
Å gruskörda delar af odlingen var vallen ren från ogräs, och på 7 -årig vall var timotejbeståndet 
ännu slutP-t och frodigt, hvarj ämte alsikeklöfvern var strödd-riklig. 

Utom för odling - hvartill då äfven må räknas användning af torfdy såsom jordförbättring 
på styf lera - kunna som bekant mossar få värde för framställning af torfströ och torfmull. 
Det ingick icke i planen för mina arbeten att studera, hvilka mossar i detta hänseende kunde 
vara förtjänta uppmärksamhet. Ett viikor därvidlag ä.r ju, att de skola ha ett för transporten 
lämpligt läge, och tillåter jag mig från den synpunkten särskildt påpeka de vidsträckta mossarne 
vid Å nns järnvägsstation, ehuru jag ej kan yttra mig om torfvens egenskaper härstädes. 

Vid en återblick på de i detalj beskrifna mossarue finner man, att i regel å hva1je sär
skild mosse vegetationen vexlade å olika delar af densamma. Denna olikhet å olika fläckar 
står väl i allmänhet i samband med olika »ålder» hos olika delar af mossen. Ofta nog är 
Carex ampullacea att anse såsom förste kolonist i stillastående vattensamlingar, och denna art 
dels blir steril dels försvinner alldeles ju längre massbildningen framskrider. Men äfven Carex 
limosa kan infinna sig jämte Sphagnum vid vattenranden, och Scirpus crespitosus eller Eriophorum 
vaginatum följa kolonisterna i spåren. Dessa begge sistnämda arter synas för öfrigt genom 
sitt växtsätt inleda tufbildningen på mossarue och ersätta hvarandra för öfrigt på olika mossar. 
Så var Scirpus crespitosus synnerligen allmän och fläckvis beståndbildande å de beskrifna mos
same vid Klocka och Kjoland, under det Eriophorum vaginatum dominerade å mossen vid 
Skalstugan. V an l igen bilda sig å mossarne mer eller mindre höga tufvor, där olika slag af 
småbuskar (ris) infinna sig, och åtskilliga Hypnaceer med ej sällan inblandade Cladonier i botten
skiktet gifva ett brungrått utseende, som betyd]jgt afsticker f~ån de grönskande bestånden af 
hufvudsakligen ha.lfgr~i.s i förojupningarne mellan tufvorna. A G~tllö-mossen var det Carex 
chordorrhiza som jämte Equisetum palustre i stort sedt ka.raktäriserade vegetationen mellan 
tufvorna, stundom äfven Carex ampullacea eller Carex microglochin. I Rödmyran alternerade 
1in Carex ampullacea än C. chordorrhiza än C. ir; igua med Sphagnumtufvorna, å Lokflon åter 
var det C. ampnllacea och C. pauciflora o. s. v. A den lilla, delvis torrlagda mossen vid Bisp
gården, där för öfrigt ett ungt björkbestånd förekom, hade Carex globularis fläckvis bildat 
sammanhängande bestånd. Obetydlig tufbi ldning hade inträdt å mossen vid Rönnbärsbodarne 
nära Annsjön. Då Eriophorum vaginatum å denna mosse förekom rikligt, är det antagligt, att 
tufbildning äfven här snart inträder. Sistnämda mosse och Gällö Flo lämna för öfrigt exempel 
på j emtländska tallmossar; äfven Rödmyran visade tendens att utveckla sig till en sådan. Anmärk
ningsv11.rdt för tallens föryng ring å Gällö Flo var, att denna numera endast egde rum å tuf
vorna, ej däremot bland bestånd af Carex chordorrhiza och Eqnisetum paJnstre, hvilket anger, 
att det nu för tiden någon tid på året står vatten i fördjnpningarne mellan tufvorna, som åter 
i sin tur med nll sannolikhet befordrar Sphagnnmtufvornas tillväxt och utbredning, hvarigenom 
starrvegetationen troligen till sist skall fört.r~1ngas . l sådant fall kommer väl också Carex micro
glochin, som ännu såsom relikt fortlefver härstädes, att försvinna från platsen. Regel var näm
ligen a.tt å mossarne Sphagnumtufvorna utbredde sig å Carex- eller Scirpusbeståndens bekostnad. 
Å den delvis torrlagd}1 mossen vid Bispgården hade Polytrichnm jnniperinum blifvit domine
rande i bottenskiktet. Sistnämda mosse var för öfrigt intressant genom förekomsten af Corylns
nötter på olika djup i torfven. Beträffande subfossil i mossarne må hn.r endast nämnas, att i 

1 ROB. TOLF, Redogörelse för undersökningar i Norrland 1892. - Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift 
1893, p. 13 . 
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kalkslammet under Giillö Flo träffades Potamogeton-frukter, ett par Ostracoder och några snäckor, 
samt att lämningar af tall och björk jämte frön af Menyanthes förekomrno i mossar på betyd
ligt olika höjd öfver hafvet. 

I afseende på odlade mossar må nämnas, att en sådan nära Gällö, som hvilade på bleke, 
gifvit ypperliga skördar, vidare att vid Kämpensborg, möjligen på grund af ofullständig dräne
ring, resultatet blifvit dåligt, men att å mossen utvecklat sig bestånd af A i ra cmspitosa med 
inblandning af Festuca rubra och Poa pratensis, samt att å mossar på olika ställen i Hammer
dal, där kalkhaltigt grus påförts, erhållits lysande skörderesultat i jämförelse med sådana mossar, 
där dylik »gödsling» ej användts. 

Särskild uppmärksamhet förtjänar den frågan, huruvida icke i mossrika trakter rned gyn
samma kommunikationer torfven kunde prepareras till torfströ och torfmull. 

I fjälltrakterna finnas som bekant mossbildningar, som bildats på långsluttande mark med 
sådant läge, att de snart sagdt under hela vegetationsperioden öfversilats af vatten från smäl
tande snödrifvor, ehuru de delvis äfven kunna ega sitt upphof ur smtirre vattensamlingar å slutt
ningarnes afsatser. Dessa mossbildningar, som naturligen äro ganska grunda, benämnas än 
backmyrar än hängmyrar. 

Backmyrarne intaga ofantliga sträckor på fjällsluttningarne och gifva ett ödsligt och tröst
löst intryck genom den gråbruna färg som vanligen tillkommer dem. Ögat söker ovilkorligt 
efter omvexling i denna enformighet och en och annan ljusare fläck finner man nog också här 
och hvar. Vid granskning på nära håll äfven af de gråaste flä ckarue finner man redan ett 
och annat gulgrönt strå af starrväxter, lwilka kunna betraktas såsom ett slags »relikter», ja, 
smärre finekar befinnas ~j sällan vara gulgröna af sammanhängande bestånd af dessa växter; 
efter ifrigt sökande kan man någon gång till och med lyckas påträffa vackert gröna gräsbestånd, 
verkliga oaser i denna ödemark, och den praktiske botanisten, som så gerna ön~kacle att kunna 
förvandla alla dessa ofnntliga sterila vidder till grönskande marker, har här funnit en utgångs
punkt för sina sträfvanden. - Hos mig har nämligen den uppfattningen gjort sig gällande, att 
möjligheten för kultur i ~jälltrakterna. ofta nog är beroende af, huruvida det skall lyckas för
ändra vegetationen på backmyrarne. Ingalunda torde det dock någonstädes bli möjligt att i 
dessa trakter med ekonomiskt resultat odla, sådana växter, sorn i regel ka1·::tktärisera veget.a
tionen å ängsmarkerna i sydligare delar af landet; man måste hn,J·vicl utgå f1·ån ~j ä]] floran sji:ilf 
och noggrant studera, under hvilka yttre förhållanden de i fjHJltrakterna på backmyrarue före
kommande . värdefulla betesväxterna förekomma massformigt, vidare äfven följa vegetationens 
utvecklingshistoria på dessa marker, innan man med hopp om framgång lmn företaga en kultur 
af dem, såsom för öfrigt redan i1r framhållet i »Agronom.-växtfysiognom. stud.» Dessa om
ständigheter äfvensom det faktum, att några detaljerade undersökningar aJ backmyrarne från 
denna synpunkt ännu ej föreligga, torde vara motiv nog att utförligt redogöra för vegetationens 
sammansättning och utveckling å dessa marker. De må ~jäna mina iakttagelser såsom en an
språkslös början till de antydda sträfvandena; bättre rustade krafter må framdeles föra hithörande 
frågor till bästa möjliga lösning. 

Ungefär 600 m. öfver hafvet å höjden söder om Skalstugusjön förekom tL lindrig slutt
ning mot NNV en kärrmark, som höll på att utveckla sig till en backmyr. Den begränsades 
rundtom af granblandad björkskog och i synnerhet. å ståndortens öfre (södra) del funnos tufvor 
eller dungar med Betula odorata och Salix Lapponum eller Picea exce]sa och J uniperus. För 
öfrigt funnas här och hvar smärre tufvor, mellan hvilka vatten sipprade fram, och dä1jämte 
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gick en djupare rännil genom ståndorten. Invid denna rännil hade vegetationen följande ut
seende: Carex ampullacea riklig-ymnig, Carex chordorrhiza strödd samt Carex :filiformis och 
Eriophorum angustifolium tunnsådda, och mellanrummet mellan Carex-stråna utfyldes delvis 
af Hypnum stellatum. Stundom bildade Sphagnum acutifolium bottenskiktet, hvarvid andra 
mossor utestängdes. De rikligt förekommande multnade resterna af Carex-blad bidrogo emel
lanåt att fylla mellanrummet och kväfva Hypnumskiktet, och möjligen bilda dessa rester ett 
lämpligt underlag för Sphagnum. I Sphagnumtäcket hade unga plantor af Betula odorata grott, 
hvilket dock stundom äJven var förhållandet i Hypnumtäcket.. Kärrmarken karaktäriserades för 
öfrigt af följande växtlighet: Carex ampullacea strödd-riklig, Scirpus cmspitosus ymnig, Carex 
panicea och chordorrhiza samt Thalictrum alpinum strödda, Eriophorum angustifolium, Menyan
thes, Andromeda polifolia och Pinguicula vulgaris tunnsådda, Bartsia, Pedicularis palustris; 
Carex flava (fläckvis strödd) samt Molinia enstaka. Bottenskikt af Hypnum revolvens. - I en 
liten fördjupning mellan Scirpus-tufyor förekom Spirogyra spec. En Sphagnum-tufva, höjande 
sig ungefär 15 cm. öfver kärrmarken, hade följande vegetation: Sphagnum spec. täckande med 
riklig inblandning af Gymnocybe palustris och något litet Riccardia pinguis, för öfrigt Carex 
ampullacea (steril), panicea, Calamagrostis spec., Aira cmspitosa, Molinia, Festuca ovina vivipara, 
Saussurea, Potentilla Tormentilla, Vacciuium och Betula nana i brokig blandning. Det friska 
Sphagnumtäcket var nära 20 cm. djupt; därunder förekom ett starkt jordblandadt multnande 
lager. A en något större tufva var Molinia riklig och här ingingo för öfrigt Aira cmspitosa; 
Festuca ovina vivipara, Potentilla Tormentilla, Calluna, Betula nana, Hylocomium spiendens och 
å smärre fläckar Cladonia. 

Strax nedanför en mindre kulle å kärrmarken var fuktigheten mindre. Här täflade Molinia 
i mängd med Scirpus ca.spitosus, och på vissa fläckar var detta äfven förhållandet med Aira 
erospitosa eller Nardus, hvilken senare på en enstaka fläck redan fått öfverhanden. Carex panicea 
höll sig kvar; C. ampullacea förekom tunnsådd. 

Nedanför en något större kulle å kärrmarken, bevuxen med några. exemplar af Betula 
odorata, vidare Salix Lapponum, Juniperus, Calluna, Aira cmspitosa, Molinia m. fl., hade å den 
tufviga, Sphagnumbeklädda marken utbildat sig ett Betula nana-bestånd. 

Ett särdeles lämpligt fält för undersökningar öfver backmyrarnes vegetation lämnar den 
mot SV sluttande höjden öster om SkaJstugan. Hela sluttningen ofvan den egentliga skogen 
var klädd af Carex ampullacea- och Scirpus cmspitosus-kärr, omvexlande med risklädda tuf.., 
marker med Cladonia, Empetrum och Betula nana som karaktärsvi:\.xter. Kärrväxterna före
kornmo naturligen i de smärre fördjupningarne på sluttningen, som hade ett vågformigt utseende, 
och kärren bildade smala band tvärs för sluttningen. Närmast ofvanför kärren spelade Molinia 
och Carex panicea ofta nog en vigtig rol i vegetationens sammansättning, och Molinia bildade 
t. o. m. undet·stundorn nästan slutna bestånd, i synnerhet på fläckar, som endast periodvis i:\.ro 
öfversvämmade, och i »Agronom.-växtfysiognom. stud.» p. 16 har jag genom skizz och beskrif
ning redogjort för ett dylikt fall, som är synnerligen lärorikt för frågan om möjligheten att på 
ba.ckmyrarne erhålla_ en möjligast god vegetation för slåtter eller bete. - I regel karaktärise
rades de smärre vattensamlinga.rne af Carex arnpullacea såsom förste kolonist, till hvilken snart 
sällar sig Scirpus cmspitosus, som synes inieda tufbildningen och karaktärisera de små vatten
samlingarnas stränder. Någon gång var Carex rigida karaktärsväxt i de smärre vattensamlin
garne, men utvecklingsgången blir doek äfven här densamma, vid vattenranden infinna sig snart 
Scirpus cmspitosus och Eriophorum augustifolium jämte Salix Lappo1111m och BetnJa nana. Högre 
upp på sluttningen ofvanför de smärre kärren blir Betula nana beståndbildande med inblandning 
af Myrtillus uliginosa, Vaccinium, Calluna, Empetrum med Sphagnum, Hypnum Schreberi och 
Cladonia i bottenskiktet. 

7 
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Den ifrågavarande höjden öster om Skalstugan erbjöd för öfrigt en annan sak af rätt 
stort växtbiologiskt och geografiskt intresse. En del af höjdsträckningen slutade upptill med 
en mindre, jämn platå, som genom en dalgång är afskild från högre upp belägna delar af slutt
ningen, och platån kan således endast genom nederbörden erhålla sin fuktighet, ej däremot från 
ofvanför belägen mark. Den jämna platån intog en yta af 30 X 16 m. och sluttar utanför denna 
gräns lindrigt dels åt söder dels åt öster. Ma,rken var starkt tufvig och grå af lafvar, åt 
VSV egde den en något lifiigare grönska, beroende på de här uppträdande risen, Betula nana, 
Empdrum, Arctostaphylos alpina, Myrtillus uliginosa och Vaccinium. Tufvorna höjde sig 
0,3-0,5 m. ofvan fördjupningarna emellan dem. 

En undersökning af tufvornas byggnad gaf en för mig öfverraskande inblick i deras ut
vecklingshistoria. På ytan förekomma Empetrum, Vaccinium, Azalea jämte uppskjutande Carex 
rigida och ej sällan äfven Eriophorum vaginatum och Rubns chammmorus, de flesta mer eller 
mindre öfverdragna af Lecanora tartarea, hvarjämte Cladonia rhangiferina och uncinalis, Cetraria 
islandica och Sphmrophorus earalloides ingingo i ytvegetationen. Närmast under det gråa }af
täcket växte Polytrichum juniperinum, Dicranum scoparium och fuscescens jämte Sarcoscyphus 
emarginatus. 

Under Polytrichumskiktet åter förekom ett omkring 0,2 m. djupt Sphagnumlager (S. acuti
folium) och därunder svart mylla. I ett fall är det i mina anteckningar särskildt angifvet, att 
Sphagnumlagret utfylde en liten fördjupning. - I fördjupningarna mellan tufvorna, där i all
mänhet rätt stor fuktighet var rådande (26h 1887), voro Betula nana och Empetrum jämte 
Ptilidium, stundom äfven Jungermannia minuta och infiata, karaktärsväxter, mera sällsynt där
emot Polytrichum juniperinum, som svartnade. Äfven i de små gropar, där redan Cladonier 
nedträngt, var ganska fuktigt; det kompakta mosstäcket på tufvorna aJ Polytrichum juniperinum 
och Dicranum scoparium torde för öfrigt rätt väl bevara fuktigheten. Från tufvornas sluttningar 
trängde de öfriga risen och Cyperaceerna ned i fördjupningarna, och äfvenså Cetraria islan
dica och Lecanora tartarea, som t. o. m. började öfverdraga Jungermanniaceerna, hvilka dock 
förekomma, där fuktigheten var störst. Å en tufva öfverdrogs Sphagnum acutifolium af Temado
phila t:eruginosa, och å en annan bildade Lecidea sangninaria ett öfverdrag öfver mossorna. 

På öfversta platån å höjden söder om Skalstugusjön gjorde jag närmast följande dagar 
fullt likartade iakttagelser, hvilka jag kort efter meddelade docenten R. HuLT i Helsingfors, 
som också anfört dem i ett af sina arbeten. 1 Frågan är nu blott, huru dessa företeelser skola 
tolkas. Jag vågar ej med bestämdhet uttala mig häröfver, vill dock påpeka ett par saker, som 
möjligen kunna gifva någon belysning åt frågan. Såsom nämdes, är åtminstone i ett fall särskildt 
angifvet, att det Sphagnumlager, som öfvervuxits af Dicranum, Polytrichum och lafvar, förekom 
i en liten fördjupning. Det synes mig därföre troligt, att det öfvervuxna Sphagnumlagret ur
sprungligen uppvuxit i af en eller annan orsak bildade smärre fördjupningar, likaväl som 
Sphagnum jämte Scirpus cmspitosus ofta bildar vegetationen utmed randen af de smärre vatten
samlingame å fjäJlsluttningarna. Då vattnet i groparne blifvit stagnerande, har uppkomsten af 
Sphagnumtufvor gynnats, och de hafva äfven tillvuxit så länge fuktigheten varit tillräcklig därför. 
HuLT 2 säger också i sammanhang härmed, att ju mer torfven genom höjdtillväxt uttorkar, 
desto fördelaktigare blir lokalen för lafvarne och desto ogynnsammare för småbuskarne, som 
däremot trifvas väl i den fuktiga mossan. Det skulle emellertid kunna ifrågasättas, huruvida 
Lecanora tartarea är så utpregladt xerophil; äfven i de tämligen fuktiga fördjupningarnemellan 
tufvorna inträngde den och öfverväxte här de fuktighetsälskande Jungermanniaceerna, såsom här
ofvan nämdes. - Det förefaller mig därföre vara obehöfiigt att tyda de här behandlade före-

2 R. HULT, Die alpinen Pflanzenformationen des nördlichsten Finlands. Medd. af Soc. pro Fauna et Flora 
fennica 14, 1887, p. 206. 

1 Anförda ställe p. 207 . 
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teelserna såsom beroende på en förändring från ett fuktigare till ett torrare klimat. Tvärtom 
kan helt visst ett häftigt regn bidraga till torrl~lggning af smärre vattensamlingar å fjällslutt
ningarne. Så iakttog jag ett torrlagdt, vegetationslöst fält af ungefär 40 o -rn. å höjden söder 
om Skalstugusjön. Här hade tydligen helt nyligen varit en vattensamling, som blifvit urtappad 
genom relativt djupa rännilar, troligen urgräfda af starka regnskurar. }len å andra sidan be
höfver naturligen ej en inträdd försumpning tyda på ett fuktigare klimat. Så t. ex. kan en 
tjärns afloppsfåra igengrundas gep.om myrbildningar och vattnet i tjärnen därigenom stiga och 
t. o. m. förstöra skogen på sluttningarne mot tjärnen genom torfbildning, som alltså kommer 
a;,tt innesluta ett stubblager. Ett intressant exempel på detta lämnar ToLF 1 från Orgnäs i 
Asele lappmark. 

I smått kan man se något liknande å backmyrarne, i det Scirpus cc:espitosus understundom 
uppgrundar rännilarne från Vattensamlingarne å de smärre afsatserna på ~jällsluttningarne, hvar
igenom vattnet i dessa blir mera stagnerande. 

I närheten af riksgränsen på Skalstugans område förekommer en smal dalgång, där det 
var ett lämpligt tillfälle att följa tufmarkernas utvecklingshistoria. Dalgångens midt hade en 
tämligen typisk kärrvegetation, där Carex ampullacea var riklig, Eriophorum augustifolium 
strödd-riklig, Scirpus cc:espitosus, Carex irrigua och Menyanthes tunnsådda. Hypnum revolvens 
bildade ett nästan sammanhängande bottenskikt. Invid kanterna på kärret var Scirpus domine
rande jämte strödd C. arnpullacea, tunnsådda Eriophorum augustifolium och Comarum. På 
sluttningarne ned emot kärren förekommo tufviga Betula nana-bestånd å Sphagnumtäcke. 

Något ofvanför nu skildrade kärrmark fanns en liten tjärn, och på sluttningen mot denna 
var vegetationens utvecklingsgång densamma, som nyss nämdes. I tjärnen, som vid kanterna 
var 1.5-20 cm. djup, var Carex ampuJlacea ännu den enda kolonisten. På ett långsluttande 
parti af stranden var Scirpus cmspitosus nästan täckande med någon inblandning af Eriophorum 
angustifolium och Salix Lapponum, och ofvanför Scirpus-formationen följde en tufvig risforma
tion af Empetrum, Myrtilli, Galluna med Sphagnum och Cladonia i bottenskiktet. 

Care x ampullacea synes emellertid ej uppsöka de grundaste vattensamlingarn e; här är 
vanligen Eriophorum augustifolium den förnämsta kolonisten, och ofta blir den t. o. m. bestånd
bildande. En dylik mindre vattensamling var tätt bevuxen med nämda art, hvarjämte vatten
ytan fläckvis täcktes af sammanhängande kakor af Cesia concinnata. Vid vattenranden var 
Scirpus cmspitosus den mest framträdande med någon inblandning af Molinia. De omkring 
vattensamlingen belägna backsluttningarne voro fläckvis gulgråa af förtorkade rester af Scirpus, 
som äfven täckte underliggande mossor. På längre afstånd från vattenranden utbildade sig 
typisk risbevuxen tufmark. 

Ungefär vid trädgränsen på Renfjället förekom en under uttorkning varande backmyr. 
Vegetationen utgjordes som vanligt af Scirpus crespitosus, men ståndorten hade genom täm
ligen djupa bäckfåror på sidorna blifvit afdikad. Här var Scirpus coospitosus beståndbildande, 
Betula nana strödd samt Molinia (invid bäckfårorna), Eriophorum angustifolium, Andromeda 
polifolia och Salix Lapponum tunnsådda samt enstaka planta af Betula odorata. Mosstäcket 
var glest, bestående af Sphagnum rigidum, Hypnum stramineum och fluitans samt Ptilidium 
ciliare. Antagligt är väl, att lafvar eller Nardus på denna plats skola infinna sig. - I när
heten förekom som vanligt risklädda Sphagnumtufvor samt smärre tufvor af Scirpus cmspitosus 
i fördjupningarne mellan de stora ristufvorna, hvilket anger, att tufmarken vuxit på Scirpus
formationens bekostnad. (27 l s 188 7.) 

1 ROB. TOLF, Redogörelse för undersökningar i Norrland sommaren 1892. Svenska Mosskulturföreningens tid
skrift 1893 p. 9. - Se äfven samme förf:s arbete: Granlemningar i svenska torfmossar. Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. 
Handl. Bd. 19. Afd. III. N:r 1, p. 29. 1893. 
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Å Mull~jället ·förekom en mindre sluttning å SV, som erbjöd åtskilligt af intresse. Där 
var betydligt fuktigt, och vegetationen var hufvudsakligen karaktäriserad af Scirpus cmspitosus 
med inblandning af Molinia, Eriophorum vaginatum och Betula nana. Den fuktiga marken 
mellan Scirpustufvorna var öfverdragen af Jungermannia infiata och minuta, och där fördjup
ningarne mellan Scirpustufvorna voro större, hade Sphagnum spec. infunnit sig, ofta i sällskap 
med Dierarrum longifolium och Jungermannim. I en fördjupning af 25 X 45 cm. hade Dicranum 
longifolium inta.git gropens ena hälft, under det Jungermannia mirruta med någon inblandning 
af Dierarrum intog den andra. På Dicranumtäcket funnas åtskilliga unga Nardustufvor jämte 
Andromeda polifolia, Potentilla Tormentilla, Empetrum, Myrtillus nigra samt Cladonia mot 
kanten. På ena siclan om gropen bildade Nardus och CaJluna hufvudmassan af vegetationen. 
På en fiäck, där Nardus ej inkommit i Dicranumtäcket, hade däremot Cladonia nästan blifvit 
beståndbilclande. Utvecklingsgången föi' vegetationen i förcljupningarne me11an Scirpustufvorna 
var således: l) Jungerrnannia minuta och infiata; 2) Dicranum longifolium (eller Sphagnum spec); 
3) N arelusbestånd eller Cladoniabestånd. 

Vid Friclhem, ej långt öster om Storlien, förekom en annan typ af backmyrar. Slutt
ningen (mot S) var här mycket obetydlig och stark fuktighet var rådande. Rikligt förekomma 
Carices panicea och dioica samt Thalictrum alpinum med mosstäcke af Sphagnum acutifolium, 
Hypnum revalvens och stellatum samt Camptothecium nitens. För öfrigt ingingo Carex am
pullacea (steril), Carex fiava, Saussnrea (steril) samt lågväxt (0,2 m.) Betula nana strödda, 
Eriophornm latifolinm, Carex irrigua, Andromeda polifolia, Galium bareale och Viola palustris 
tunnsådda, Scirpus cmspitosus, Eriophorum vaginatum, Potentilla och Tofieldia borealis i en
staka exemplar samt på en enstaka fiäck Aira Cft'spitosa och Festuca ovina vivipara. Högre 
upp på sluttningen vardt Carex arnpullacea nästan beståndbildande, äfven Eriophorum latifolium, 
Aira cmspitosa och Potentilla Torment.illa tilltoga i myckenhet, hvarjämte Lycopodium Selago 
och i synnerhet Selaginella ingingo i bottenskiktet. Dylagret var 35-40 cm. och därunder 
förekom ett lerhaltigt sandlager. 

Anmätkningsvärdt var, att Scirpus cmspitosus så god t som saknades; endast på smärre 
fläckar ofvantör den beskrifna ståndorten förekom den, och här voro såväl Carices som Erio
phora sparsamt representerade. Anmärkningsvärd var också bristen på tufvor. Endast några 
få, , intill 0,3 m. höjande sig öfver det för öfrigt jämna fältet, förefunnas, och en sådan var 
klädd af brokigt mosstäcke, där Polytrichum juniperinum stricturn var den förherskande, för 
öfrigt ingingo Sphagnum acutifolium, Gymnocybe palustris och Hypnurn Schreberi; tufvans 
vegetation utgjordes dessutom af Betula nana, Androrpeda polifolia, Oxycoccus, Empetrum, 
Carices dioica och panicea samt Molinia. På ett par ställen hade rännilar skurit djupare ned i 
torfdyn, och utmed dessa hade Festuca ovina vivipara rikligt uppvuxit, under det Carices nästan 
saknades. Från ena ränniln breder vattnet längre ned ut sig åt alla håll, och här förekomma 
Carex arnpullacea och Eriophorum latifolium rikligt, under det öfriga Carices, med undantag af 
C. dioica, voro ytterst sparsamt företrädda. - Denna )) myr)) plägar vissa år afmejas, hvilket väl 
förklarar, att björkplantor och videbuskar så god t som saknades; däremot kan väl denna omstän
dighet ej förklctra frånvaron af den eljest för backmyrarue så karaktäristiska Scirpus cmspitosus. 

Längre ned på denna myr hade ett fält genom tvär- och längsgående diken torrlagts och 
odlats. Dyjordslagret var här ungefär 30 cm. 1886 bar fältet hafre, 1887 och 1888 hade det 
varit timotejvalL Tiden för besöket, 20/ 9 1888, var naturligen ej lämplig för detaljstudier 
öfver vallens vegetation. Dock syntes timotejbeståndet hafva varit ganska tätt, och ytterst 
frodiga timotejbestånd förekomma för öfrigt i de för tillfället nästan torra dikena. Emellertid 
funnos här äfven ogräs; Rumex Acetosella var nästan riklig, Ceratodon purpurens var riklig 
-ymnig hvarjämte Hypnum aduncum och Polytrichum juniperinum ingingo i bottenskiktet; 
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Potentilla Tormentilla och Thalictrum alpinum få väl betraktas såsom kvarlefvor (»relikter») af 
den ursprungliga vegetationen på platsen. 

Å ett -uppodladt fält strax vester om Fridhem, där afdikningen dock ej synes hafva varit 
så grundlig, var däremot timotejen ganska klen; tufvor af A i ra erospitosa förekommo här rik
ligt, äfvenså var Poa ann u a mycket allmän, h varjämte J uncus filiformis, Spirma. Ulmaria och 
Rubus Charnmmorus samt i synnerhet den i oroväckande grad inträngande Polytrichum commune 
tydligen buro vittne om den här rådande bottensyran. 

Å södra sluttningen af Ottfjället (Undersåker) hade äfven backmyrarue en något afvikande 
vegetation. Den alpina regionen karaktäriseras här i afseende på terrängförhållandena af terass
formigt ordnade afsatser mellan sluttningarne. De i 0-V . gående afsatserna eller dälderna 
hyste grunda vattensamlingar med mer eller mindre sammanhängande bestånd af Carex ampul
lacea rotundata jämte Sphagnum acutifolium och Lindbergii och mot kärrens kanter Eriophorum 
angustifolium, stundom äfven E. vaginatum. En del särdeles grunda kärr hyste t. o. m. bestånd 
af Eriophorum angustifolium, i hvilka Hypnum sarmentosum bildade bottenskiktet. Nära toppen 
var en liten grund tjärn, omkring hvilkens kanter Eriophorum Scheuzeri var inblandad med 
E. angustifolium, och där mosstäcket utgjordes af Hypnum fluitans och Sphagnum cuspidatum. 

l allmänhet infann sig Polytrichnm juniperinum i Sphagnumtäcket jämte Rubus chammmo
rus och Betula nana nära vattensamlingarnes rand och på de sluttande tufmarkerna förekom där
jämte Eriophorum vaginatum, Carex rigida och fläckvis Andromeda polifolia, mera sällan Calluna, 
hvarjämte Cladonia var inblandad i Polytrichum- och Sphagnum-täcket. På några torrare partier 
var Empetrum karaktärsväxt jämte Azalea, Arctostaphylos alpina, hvarjämte Betula nana blef 
lågväxt. - Den för backmyrarue i allmänhet så karaktäristiska Scirpus cmspitosus förekom på 
denna fjällsluttning ytterst sparsamt. Troligen berodde detta på terrängförhållandena. Själfva 
sluttningarne hade i allmänhet en vegetation, som erinrar om hedmarkernas. Egendomlig var 
också den allmänna förekomsten af rotundata-formen af Carex ampullacea. 

På sluttningar inom skogsregionen på samma (jäll var vegetationen däremot en annan. 
Här var Scirpus cmspitosus allmän som vanligt på myrarne i fjällen, och här ingick rätt ofta 
Molinia i Scirpusbestånden; särskildt utmed en smal bäck i granregionen var Molinia ofta be
ståndbildande och förlänade en liflig grönska åt sluttningens fysiognomi. 

Uti »Agronom.-växtfysiognorn. stud.>> har jag utförligt redogjort för, huru Molinia upp
träder å en del backrnyrar. Här må blott i kort~et erinras därom, att där någon fjällbäck 
slingrar sig fram genom Scirpuskärren, plägar Molinia rikligt infinna sig vid dess stränder, och 
där en öfversilning genom tvärgående bäckrännilar eller genom sådana, som endast åt ena sidan 
kunna rinna 'öfver sina bräddar, om de nämligen å den andra begränsas af t. ex. höga tufvor, 
eger rum, där täflar Molinia i mängd med Scirpus cmspitosus. 

Ofvanför de uppodlade fälten på nordsluttningen vid Visjö, nära Storlien, förekornmo 
äfven backmyrar, där vegetationens sammansättning var ganska vexlande, om också i stort sedt 
Betula nana-bestånd alternerade med bestånd af Scirpus cmspitosus. Ehuru jag ej är i stånd 
att förklara den olikhet, som rådde på olika fläckar, erbjödo förhållandena härstädes emellertid 
så stort intresse, att de synas mig böra påpekas. Jag skall här dock ej närmare orda om 
det misslyckade försöket att uppodla myrarne på nordsluttningen härstädes, där snön ligger 
kvar till början på Juni eller ännu längre; i »Agronom. växtfysiogn. stud.» p. 23 är detta 
redan antydt, och ToLF 1 har sedermera närmare behandlat denna sak. Men studier öfver 
de lokala förändringarne i den naturliga vegetationens sammansättning äro just, såsom redan 

1 Svenska mosskulturföreningens tidskrift 1893, pp. 4, 111, 263. 
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i »Agronom. växtfysiognom. stud.» framhållits, nödvändiga för att rätt kunna bedöma möjlig
heterna för en ståndorts lämplighet för kultur, och framförallt gäller detta i ~jälltrakterna, där 
våra vanliga kultiverade växter ej trifvas, och där man måste sträfva att taga till vara de bästa 
af de vilda växterna och först och främst undersöka, under hvilka förhållanden dessa uppträda 
i större mängd. - Här må nu därföre redogöras för vegetationen å olika partier af myr
markerna härstädes. 

I ett bestånd af Betula nana, där marken var tufvig, ingingo tunnsådda-strödda Salix 
glauca, Juniperus nana, Myrtilli, företrädesvis nigra, Empetrum och Calluna samt mera spar
samt Arctostaphylos alpina, därjämte enstaka manshög Betula odorata och meterhöga granar. 
Af den öfriga vegetationen må framhållas Carex rigida riklig, Aira fl.exuosa strödd, Eriophorum 
vaginatum (steril), Rubus Chammmorus och Solidago tunnsådda. Bottenskiktet var brokigt af 
Sphagnum acutifolium, Polytrichum commune, Hypnum Schreberi, Hylocomium splendens, här 
och hvar med Cladonia. I en liten vid besöket (21

/ 9 1888) torr rännil var Sphagnum nästan 
allena rådande och likaså i fördjupningarne mellan ristufvorna. Betula nana-beståndet var 
fläckvis ganska glest och å många tufvor förekommo endast de lägre risen, företrädesvis Myr
tilli. Hvarken Scirpus cmspitosus, Carex ampullacea eller Nardus äro nämda i mina anteck
ningar, hvarföre dessa växter åtminstone endast ytterst sparsamt kunna hafva förekornmit på 
platsen; troligen saknades de helt och hållet. - Mellan tufvorna anställdes gräfning. Dyjords
lagret var 25 cm., därunder kom ett 10 cm. sandlager, under detta åter ett 6 cm. dyjords
lager, därunder åter sand och slutligen skiffergrus på O, 7 m. under växttäcket. 

En dylik oregelbundenhet i torfvens beskaffenhet hos ~jällmyrarne har äfven ToLF 1 kon
staterat, och beror detta naturligen därpå, att sand från kringliggande höjder nedsköljts. Gifvet 
är, att odlingsvärdet hos en myr blir olika, alltefter inblandning af mineralämnen i torfdyn 
förekommer eller icke; särskildt bör kalkhaltigt grus å myrarne, som bestå af väl multnad 
starrtorf, vara särdeles befordrande på vegetationen. 

Ett annat Betula nana-fält saknade tujvo1·. Af den öfriga vegetationen på denna fläck 
må framhållas: Nardus riklig- ymnig, Carex rigida strödd-riklig, Aira cmspitosa och fl.exuosa 
samt Myrtillus uliginosa och Empetrum strödda, Salix glauca, Bartsia, Galium bon•ale, Molinia 
och Thalictrurn alpinum tunnsådda, Geranium silvaticurn, Potentilla Tormentilla och Festuca 
ovina vivipara enstaka. Mosstäcket var betydligt brokigt, bestående af Sphagnum acutifoliurn~ 
Carnptotheciurn nitens, Hypnum stellatum och aduncurn, Hylocorniurn splendens, Ptilidium ciliare 
och Jurtgermannia Kunzei. Särskildt anmärkningsvärd var frånvaron af Carex arnpullacea och 
Scirpus cmspitosus. - Dyjordslagret var här 6 cm., därunder förekom sand. Särskildt påfallande 
olikhet med förut skildrade ståndort var den rikliga förekomsten af Nardus å denna senare. 
Detta tyder på mager, möjligen utsugen jordmån. Lokalen var belägen knappt 0,1 mil SV 
från mejeribyggnaden. 

Äfven på andra fläckar härstädes förekom Nardus mer eller mindre allmänt. För jäm
förelse må här redogöras för några sådana. 

Ett fält, beläget ungefär 20 m. ofvanför (söder om) nyss skildrade, hade en vegetation, 
där karaktärsväxterna voro: Carex ampullacea och Nardus stricta strödda, Molinia och Betula 
nana (lågväxt) strödda-rikliga och Scirpus cmspitosus riklig-ymnig. Dyjordslagret var 11 cm. 

St.rax ofvanför denna lokal åter var den plats belägen, som är omnämd i »Agronom.
växtfysiognom. stud.» pag. 17, där myrmalm på en yta af ungefär 30 D-m. nästan gick i dagen, 
och där Nardus, Molinia och Carex rigida voro de mest karaktäristiska växterna på ett brokigt 
bottenskikt af Sphagnum acutifolium luridum, Dicranum Bergeri, Hylocomium spiendens och 
Mylia anomala jämte Cladonia. Närmast ofvanför och på sidorna om denna lilla »ås» förekommo 
kärr med Carex ampullacea och Scirpus coospitosus. 

1 Svenska Mosskulturföreningens tidskrift 1893, pp. 4, 5. 
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Å en yta af ungefär 25 X 30 m. förekom ett ganska glest bestånd af Betula odorata, 
ungefi:\.r 2 m. högt. Här hade Nardus äfven blifvit · riklig-ymnig bland risen, af hvilka Betula 
nana och Myrtillus uliginosa voro de mest framträdande, hvarjämte äfven Carex rigida var 
ganska allmän. På de fläckar, där björkbeståndet var mera slutet, förekom Nardus som van
ligt mycket sparsamt. För öfrigt förekommo såsom undervegetation Salix glauca, Myrtillus 
nigra (sparsamt), Geranium silvaticum, Solidago, Bartsia, Saussurea, Potentilla Tormentilla, Aira 
c::espitosa, Anthoxanthum, Molinia och Thalictrum alpinum. Bottenskiktet utgjordes hufvudsak
ligen af Sphagnum acutifolium och Polytrichum commune med inblandning af Selaginella, Hylo
comium Oakesii, Hypnum aduncum. Särskildt må framhållas, att Scirpus cmspitosus saknades. 
Dyjordslagret var 11 cm. 

Strax nedanför detta björkbestånd förekom åter en ståndort, där Nardus var dominerande 
och fläåvis nästan formationsbildande, enär här Betula nana endast förekom strödd och för 
öfrigt Myrtillus uliginosa, Andromeda polifolia, Potentilla Tormentilla, Molinia och Carex rigida 
tunnsådda. Äfven här var dyjordslagret tunnt, 10 cm., därefter sandblandad humus 28 cm., 
och skiffergruset nåddes alltså på 38 cm. djup. 

Äfven andra smärre fläckar med Nardusbestånd alternerade med den risklädda tufmarken 
härstädes. 

Ett litet stycke nedanför nu skildrade lokal med formationsbildande Nardus hade det 
öfversta diket för myrarnes torrläggning upptagits. Närmast nedanför diket härstädes var det 
ett ännu ej uppodladt fält. Å den å myren uppkastade sanden var Aira cmspitosa synnerligen 
allmän, och den vi:\.xte för öfrigt strödd - riklig på fältet närmast nedanför diket. Fältet var 
jämnt, utan tufvor, och för öfrigt bevuxet med glest bestånd af Betula nana; tunnsådda-strödda 
förekommo Salix glauca, Myrtillus nliginosa och Empetrnm samt af »gräs» Festuca ovina vivi
para, Carex rigida, Nardus, Molinia, Anthoxanthum, de tvenne förstnämda de allmännaste; ört
vegetationen utgjordes af Cirsium heterophyllnm, Geranium silvaticum, Sanssurea, Bartsia, Poten
tilla Tormentilla och Thalictrum alpinnm. Bottenskiktet var brokigt, bestående af Selaginella, 
Hylocominm squarrosum och splendens, Jungermannia Kunzei, Sphagnum acutifolium, Hypnum 
Schreberi och Polytrichum cornmune, de sistnämda de allmännaste. Anmärkningsvärdt var, att 
Carex ampullacea och Scirpus cmspitosus saknades på denna sålunda torrlagda del af myren, 
men voro »ersatta» af Nardus, Carex rigida m. fl. Att man dock ej eger rätt att anse den nu 
beskrifna vegetationen vara beroende på torrläggningen genom det nämda diket synes mig framgå 
däraf, att äfven på ganska stort afstånd från och ojvanför det nämda diket likartad vegetation 
rådde såsom äfven framgår af föregående skildringar. - Tyvärr har jag ej antecknat dyjordens 
mäktighet å det sålunda afdikade fältet. 

Såsom förut nämdes, var det emellertid i stort sedt kärr med Carex arnpullacea och 
Scirpus cmspitosus, som omvexlade med tufmarkerna. Ett sådant kärr, beläget strax ofvanför. 
det nyss förut skildrade, gles11 Betula odorata-beståndet hade följande vegetation: Carex ampul
lacea och Scirpus cmspitosus strödda-rikliga, Betula nana strödd, Carex rigida fläckvis strödd, 
vanligen steril (såsom C. ampullacea), Molinia och Eriophorum angustifoliurn tunnsådda samt 
Nardus och Eriophorum vaginatum enstaka. Af örter voro Potentilla Tormentilla, Comarum 
(steril) och Thalictrum .simplex de mest framträdande, Menyanthes och Saussurea (sterila) mera 
sparsamma. Den lägre risvegetationen utgjordes af Myrtillus uliginosa, Empetrum och Andro
meda polifolia. Bottenskikt af Sphagnum species och Hypnum revolvens, delvis begrafna under 
de rikliga multnande bladresterna. Dyjordslagret var här ungefär 30 cm. mäktighet. 

Ett annat kärr, beläget ungefär 10 m. ofvanför det å föregående sida nämda järnockre
f~tltet, och där dyjordslagret nådde 7 5 cm., hade följande vegetation: Carex ampullacea och 
Betula nana (lågväxt) rikligfl , Scirpus cmspitosus ymnig, Molinia, Comarum (steril) och Viola 
palustris strödda, Menyanthes, Potentilla Tormentilla och Andromeda polifolia tunnsådda, Nardus 
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och Oxycoccus enstaka, bottenskikt af Hypnum revolvens med inblandning af H. stellatum 
och Selaginella. 

I de bägge kärren var således Nardus enstaka, under det Molinia var tunnsådd-strödd, 
hvilket helt visst förtjänar ett visst beaktande. 

På myren öster om vägen strax nedanför Visjö förekommo äfven omvexlande Scirpus
kärr och gråa tufmarker, här beklädda med Empetrum, Calluna samt mera sparsamt lågväxt 
Betula nana. I en liten vattensamling hade här Carex ampullacea uppvuxit. Denna sistnämda 
art förekom dock härstädes eljest mycket sparsamt och på ett Scirpus-kärr, som var afskildt 
från den nämda vattensamlingen genom sammanhängande tufmark, saknades Carex ampullacea 
helt och hållet. Här hade den troligen dött ut. 

Till hvad härofvan anförts om vegetationen på myrarne vid Visjö må ytterligare nitmnas, 
att på timotejvallarue inträngde åtskilliga gräs, i synnerhet Aira crespitosa och Fe~tuca ovina 
vivipara; den farligaste inkräktaren var dock otvifvelaktigt Polytrichum commune. A fält, som 
blifvit plöjda, men af brist på gödsel ej harfvade och besådda voro Aira crespitosa, Calama
grostis stricta och Festuca ovina vivipara särdeles allmänna och frodiga, såsom redan är nämdt 
i »Agronom.-växtfysiognom. stud.» p. 23, hva1:jämte Carex ampullacea, Scirpus crespitosus, 
Comarum, Rubus Chamremorus m. fl. hållit sig kvar, och Polytrichum commune var stadd i 
framträngande. I synnerhet mot dikeskanterna var Aira och Festuca särdeles allmänna. ToLF, 1 

som 4 år senare besökte platsen, har redogjort för de hufvadsakliga förändringar vegetationen 
hade undergått under nämda tidrymd. Af hvad han hi:irom meddelat, kan i detta sammanhang 
för~jäna anföras, att Aira crespitosa, Ca.lamagrostis stricta och Polytrichum commune höllo sig 
kvar eller hade vunnit terräng, under det Agrostis vulgaris, Anthoxanthurn, Poa pratensis 
och . i synnerhet Phleum pratense v oro betydligt tillbakaträngda. 

Myrarne på nordsluttningen vid Visjö hade således ett växttäcke, som var af ganska olika 
sammansättning. I stort sedt var det, såsÖm nämdes, visserligen Scirpus crespitosus-bestånd -
ditr Carex ampullacea vanligen var rikligt inblandad - som omvexla.de med bestånd af Betula 
nana eller mera sällan Calluna och Empetrum. Men dels kunde dvergbjörken förekomma såväl 
på tufvig som på jämn mark, dels kunde i Betula uana-bestånden än Carex rigida än Scirpus 
crespitosus än Nardus vara dominerande i undervegetationen; i regel förekom däremot Molinia täm
ligen allmänt i sällskap såvii.l med den ena som med den andra. Scirpus crespitosus och Carex 
rigida syntes så att säga ersätta hvarandra, då de sällan i någon anmärkningsvn.rd mängd före
kommo i hvarandras sällskap. Nardus syntes företrädesvis kunna uppträda i större myckenhet 
tillsammans med Carex rigida, under det att Nardus vanligen förekom sparsamt, där Scirpus 
crespitosus förekom rikligt; i det antecknade fall, där Nardus var strödd bland riklig Scirpus, var 
il.fven Malinia strödd-riklig (jfr pag. 54). Att Nardus och Carex rigida bättre trifvas tillsammans 
än Nardus och Scirpus crespitosus synes mig sammanhänga därmed, att Carex rigida troligen 
bättre kan lämpa sig efter omständigheterna än Scirpus. Carex rigida kan vara så utprägladt 
fuktighetsälskande, att den stundom bildar fullt slutna bestånd i de smärre vattensamlingarne 
på. fjällsluttningarrres afsatser, men den kan också förekomma i stor mängd på lokaler, som 
åtminstone på . eftersommaren äro ganska torra. Det är ju också bekant, att Carcx rigida kan 
»variera oerhördt_ till n. hvarenda karaktär» (HARTMANS Flora) hvilket måhända står i samband 
med _ tillpassningar för olika ståndorter. Så uppträder. den ej sällan strödd-riklig i Salix her
bacea-bestånd, som karaktäi·isera tämligen branta sluttningar mot de små Vattensamlingarne eller 
snödrifvorna, och ej sällan bildar den bestånd närmast utanför Salix herba.cea.,-»regionem, d. v. s. 
på något längre afstånd från snödrifvorna än S. herbacea. Ett exempel på de olika »regionerna» 
närmast omkring de små ~jälltjärnarne må i detta sammanhang anföras från Ottfjället. Invid 

1 Svenska Mosskulturföreningens tidskrift 1893, p. 2G4. 
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kanterna af en liten tjärn nära fji:illets topp voro Eriophorum Scheuchzeri och llngustifolium karak
tärsväxter, nHrmaste delen af sluttningen mot tjärnen intogs af Salix herbacea och Carex rigida, 
och högre upp, där ståndorten blef torrare, voro Aira flexuosa och Cladonia dominerande. Och 
från fjället Flandern nära Kjoland i Kall må anföras de olika formationerna ofvanför en snö
drifva. Intill själfva randen af drifvan var marken (28/s 1888) bar, därefter följde ett bälte af 
SaJix herbacea med inblandning af Carex rigida, ofvan detta vardt Uarex rigida beståndbildande 
med strödd Juncus filifor-mis och Jungermannia Floerkei och bottenskikt af Dicranum scoparium, 
Polytrichum juniperinum samt ofvan detta åter tufvor, klädda af Myrtilli, Empetrum och 
Rubus Charmemorus och mera sparsamt Betula nana. I Carex rigida-beståndet förekom här 
äfven Nardus stricta och i enstaka exemplar Scirpus cmspitosus. 

Hvad som för öfrigt kan förtjäna uppmärksamhet beträffande myrarne vid Visjö är, att 
å de flächr, där Nardus var allmän, elyjordslagret var ganska tunnt, omkring 10 cm . eller 
mindre, under det elyjordslagret i de tvänne Scirpus-kärr, där mätning däraf företogs, var 
0,30-0,75 m. mäktigt. Särskildt beaktande förtjänar äJven den allmänna, om ock vanligen ej 
rikliga förekomsten af Molinia inom de olika formationerna på myrarne härstädes. På grund 
af den erfarenhet jag fått om Molinias förekomstsätt på andra lokaler i Jemtland (jfr här ofvan 
pag. 53), h vilken sedermera bekräftats af KELLGREN 1 i Dalarne och i viss mån af ToLF, 2 äfven 
i Jemthnd, synes det antagligt, att Molinia är den, som först infinner sig i Scirpus 9mspitosus
eller Uarex rigida-kärr, där dessa begynna uttorka; därefter infinner sig Nardus. A ett visst 
stadium i vegetationens utveckling bör man därföre finna såväl Scirpus (eller Carex rigida) 
som Molinia oeh Nardus. Då Nardusbestånd angifva mager eller utsugen jordmån, !\,r det gifvet, 
att man, för att bibehålla den för fjällmyrarne så passande och för öfrigt näringsrika Molinia, 
visserligen böJ' sörja för en rationel bevattning, men därjämte i de fall, då vattnet är närings
fattigt, äfven se till, att myren bekommer den för ifrågavarande gräs specielt lämpliga göds
lingen, hvarigenom det kan sättas i stånd att hålla Nardus utestängd. 

Af det förut sagda framgår, att äfven Aira, cmspitosa och Calamagrostis stricta, infunnit 
sig på den odlade delen af myrarne härstädes bland timotej och t. o. m. synas ega förmåga att 
åtminstone rätt länge hålla sig kvar. Begge dessa gräs torde dock ej kunna mH.ta sig i närings
värde med Molinia, som - enligt analys af exemplar från Norrbotten - af tonsubstansen 
innehåller 15,1! % protein, hvaraf ungefär J smältbart, en ligt benäget meddelande af prof. L. F. 
NILSON, som i Landtbruksaka.derniens Handlingar och Tidskrift 1895 skall meddela fullständig 
fysiologisk-kemisk analys af detta och en del andra norrländska gräs. 

Af hvad i df't föregående är nämndt om baekrnyrarne och deras v~getation må här göras 
följande sammanfattning. 

Backmyrarne intaga, såsom namnet anger, sluttande mark, och därmed sammanhänger 
också att de i regel äro grunda. De djupare partierna i dem ha antagligen varit smärre vatten
samlingar å bergsluttningarnes afsatseJ'. De intaga ofantliga vidder och äro redan därföre för
tjänta af särskild uppmärksamhet, men äfven på den grund att, ehuru de i allmänhet bära en 
tämligen värdelös vegetation, de dock visa variationer i växtlighetens beskaffenhet, som tyda på 
att en förbättring ofta nog bör kunna ega rum. 

Ville man i grofva drag redogöra för backmyrames vegetation och dess historia, så kunde 
man säga, att Carex ampullacea äfven här ofta nog är den förste kolonisten som infinner sig, 

1 A. G. KELLGREN, Agronomiskt botaniska studier i norra Dalarne 1890. K. Laudtbruksakademiens Handlingar 
och Tidskrift 1891 , pp. 97, 109. 

2 Svenska Mosskulturföreningens tidskrift 1893, p. 268. 
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där fuktigheten är störst, vare sig i de små vattenförande afsatserna på sluttningarne eller utmed 
rännilar, som löpa utefter dem. Till dennfl, sällar sig - utom mossor - Eriophorum angusti
fo liurn och i synnerhet Scirpus cmspitosus, hvnrigenom tufbilclningen så att säga inledes, och däi'
efter komma som van ligt småbnskarne (risen), hvarjämte lafvar inblandas i mosstäcket. Särski ldt 
å högre, torrare delar af backmymme öfverclragas mossorna och småbuskarue af lafvar, företrädesvis 
Lecanora tartarea, och Sphagnumskiktet, som ofta bildar tufvornas bottenlager, har först öfverdragits 
af Polytrichum- och Dicranum-artei'. Denna företeelse torde knapt kunna tolkas såsom beroende 
på klimatiska förändringar, den är väl närmast att anse som beroende på en uttorlmingspocess 
genom torfvens höjdtillvHxt. Dessutom synes häftig nederbörd emellanåt bidraga till uttork
ningen därigenom att rännilarne skHra cl,i upare ned. - I stä.llet för Carex ampullacea kunna 
understundom Carex rigida eller Eriophorum angust.ifol iurn vara de första kolonisterna, föi'e
trHdesvis dock som det synes i grundare vattensamlingar. Såsom närndes sällar sig snart 
Scirpus cmspitosus till Carex ampullacea och bekransar ni-istan alltid själfva sluttningarne om
kring de smärre vattensamlingarne. T Scirpus-kärr, som genom rännilar afdikats, infinner sig 
ofta Molinia, som genom sin lifligt gröna färg och sitt massfonniga uppträdande så att säga 
bildar oaser i den för öfrigt vanligen gråbruna ödemarken. 

Ofvanför Scirpus cmspitosus-kärren utveckla sig i regel bestånd af Betula nana, stundom 
dock af Myrtilli eller Empetrum, och Ciaelonin-arter inblanda sig här uti mosstäcket; det bli1· 
en vegetation, som plägar kallas rismosse. Innan tufmarken blir sammanhängande förekomma 
smärre Scirpus-bestånd i förcljupningarne mellan de risbevuxna tufvorna och ofta Jungerman
niaceer såsom bottenskikt. Jungermanniaceerna kunna öfverdragas af Sphagnum acutifolium 
(troligen den vanligaste arten) eller Dicranum longifoliurn, hvilka sedermera, om uttorkning 
egei' rum, kunna öfvertäckas af Claclonia eller Nardus. I regel närma sig dock tufvorna mer 
och mer hvaranclra, så att det blir en sammanhängande tufmark. 

Myren vid Fridhem afvek så till vida från den vanliga typen som Scirpus cmspitosus så 
godt som saknades, och Carex panicea och clioica jämte den van liga ampullacea voro de domi
nerande. Utmed rHnnilarne var här Festuca ovina vivipara karaktärsväxt. 1 

Äfven å myrarne inom Ott~jällets alpina region var Scirpus cmspitosus mycket sparsam, 
och här voro de små vattensamEngame karaktäriserade af rotundata-formen aJ Carex ampullacea.. 
l skogsregionens backmyrar på samma ~ji-i ll var dock Scirpus c~spitosus som vanligt bestånd
bildande, och utmed en slingrande bäck var ä.fven här Molinia: karaktärsväxt. 

SH.rskildt vexlande var vegetationen å myrarne ofvanför Visjö, där dock äfven dels torfvens 
mäktighet dels dess beskaffenhet (in blandad sand här och h var) vexlacle. Än var det Betula 
nana-bestånd å jämn eller tufvig mark, n.n bestånd af Nardus, Scirpus ca:~spitosus eller Carex 
rigida, och Molinia kunde uppträda tämligen allmänt i sällskap såvä,] med Narelus som med 
Scirpus, och där dessa tre sistnämcla arter voro blandade med hvarandra, var det tydligen en 
öfvergångsformation, som skulle utveckla sig til l rena Nardus-bestånd. 

Carex rigida och Nardus träffades äfven i tämligen 1·iklig mängd tillsammans - och 
begge kunna för öfrigt rätt allmänt uppträda i närheten af snödrifvor -, men antagligt är 
det, att ä.fven å sådana fläckar Nardus till slut blir elen allena rådande. - Då Nardus-bestånd 
angifva mager jordmån, synes det troligt, att öfriga v~i.xter ej längre förmå hemta näring på 
sådana lokaler. Vid Visjö var äfven elyjordslagret tunnt på sådana fläckar, där Narelus i större 
ymnig~et inkommit. 

A de odlade myrarue vid Fridhem och Visjö int6i.ngcle Aira cmspitosa och Polytrichum 
commune i timotejbestånden; för öfrigt äfven Calamagrostis stricta och Festuca ovina vivipara. -

1 gn viss likhet råder mellan denna myr och den i det följande beskrifna Ladmyran (pag. 65). Denna senare är 
emelle rtid anförd i annat sammanhang, enär om elensamma särskild t är augifvet, att den bevattnas af källdrag, hvilket 
dock måhfincla äfven fir förhållandet med en ell er annau af här ski ldrade backmyrar. 
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Då timotejen i allmi-i.nhet ej lir lämplig i Jemt.la.nd och allra minst för fjällm ymr11e, så bör man 
vara betänkt på att å dem odla andra gras; och den art, som på grund såvii.l a.f sitt rnass
fonniga uppträdande på öfversilade finekar samt sitt utmärkta näringsvärde vore förtjHnt af 
särskild uppmärksamhet ur denna synpunkt, är Molinia c::erulea. STEBL~R oeh Scmtön~u 1 upp
gifva, att Molinia liksom Nardus skyr animalisk gödsel, och att den senare därjämte kan för
drifvas genom rationel bevattning. ToLF 2 betonar emellertid, att Molinia ej kan kallas »gödsel
flyende». Visst torde det vara, att Molinia behöfvcr mer nrt.ringsrik jord1nån än Nardus. 

Bevattningens inflytande på vegetationens sammansättning. 

Redan i det föregående Hro några lokaler beskrifna, hvilkas växtlighet helt visst är be
roende af, att de någo n tid stå under vatten. Så t. ex. får väl detta anses vara förhållandet 
med de fillekar å rnossarne, som karaktäriseras a.f halfgrHs (Carices eller Scirpus), vidare n.fven 
åsgropar, där snövattnet någpn tid blir stående. Då jag i det följ ande ville söka lämna några 
bidrag till frågan om bevattningens inverkan på vegetationen, så H.ro sådana lokaler besluifna, 
diir vattnet kan tänkas föra med sig någoll nn.ring åt den öfversvH.rnmade marken, antingen i 
form af slam och grus, såsom i större eller mindre g rad är förhåll andet med ~jällbäckarn e, 

eller också såsom i vattnet lösta salter, hvilket företrHdesvis är fallet med källsprången. Dock 
finnas i det föregående äfven sådana ståndorter beskrifna, där en dylik näringstillförsel otvifvel
aktigt eg·er rum, såsom t. ex. den å pag. 32 afbildade, där Nardus och Aira c::espitosa bilda 
ett blandadt bestånd, äfvensom vissa fläckar i\. backmyrarne, i synuerhet sådana där Molinia 
uppträder i större mängd, och får jag därföre i detta sammanhang äfven hänvisa till dem. 

Här ville jag nu mera specielt uppehålla mig vid vegetationen å dylika periodvis öfver
svämmade lokaler. Tyvärr har jag dock ej varit i tillfälle att studera, hvilka verkningar ratio
nelt utförda bevattningar utöfva på växtligheten. I de trakter, jag besökte, funnos numera 
inga speciela anordningar i detta hänseende; i Hammerdal såg jag visserligen en plats, där 
fordorn bevattningsanläggningar funnits, men under senare tider hade dessa ej hållits vid makt. 
Gifvet är ju, att sådana beYattningsförsök måste utföras med synnerlig omsorg och sakkunskap, 
hvad det rent tekniska beträffar, för att resultatet skall bli goclt; men man måste äfven efter 
allt att döma sörja för, att den för hvarje lokal lämpliga vegetationen framkommer, d. v. s. inså 
frön af sådana v~irdefulla växter, som äro specielt afpassade för lokalen i f]·åga. Då, såsom af det 
följande skall visa, sig, den naturliga bevattningens resultat äro olika på olika ställen, och då kun
skapen om dessa vexlingar i våra för bevattningsförsök särdeles lämpliga fjälltrakter iinnu är så 
godt som ingen, så har jag H1nkt, att några vegetationsskildringar från olika delar af Jemtland, 
dH.r naturen sjiilf antingen genom fjällbäckar eller källdrag ombesörjer en bevattning, skulle er
bjuda ett och annat af intresse och möjligen äfven kunna gifva några fingervisningar om, hvilka 
vH.rdefulla växter man med hopp om framgång bör kunmL odla på elen ena eller andm platsen. 

Den lägre delen af Enaforsholm utgöres i sitt inre af en torfmosse, och är kringfluten 
af Enaelf, som vanligen för med sig stora mängder sand under vårfloderna . Ehuru elfven i 
slutet på Juli 1889 låg nära 2 m. under mossens nivå, så hade dock uneler den starka vår
tloden samma år vattnet stått öfver mossen nära 14 dagar från elen l Juni. Det uppgafs, att 
äfven 1876 och 1879 vårfloden hade varit lika stark. - För orientering öfver förh ållandena 
härstädes är bifogad omstående skizz. 

1 STEBLER und SCHRÖTER, Beiträge zur K enutniss der Matten u ud W eideu der Schweiz. Land w. JahrlJ. d. 
Schweiz 1887 och 1888. 

2 Svenska mosskulturföreningens tidskrift 1893, p. 268. 
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Utmed elfstranden löper en sandbank, sorn något höjer sig öfver mossens yta. - Vegeta
tionen var, såsom man lätt kan tänka sig, olika å själfva strandbältet och å mossen, men för 
öfrigt äfven något olika å olika fläckar af beggedera ståndorterna. Här må nu endast redo
göras för vegetationen i grofva drag, och början göres då med den 4-6 m. breda strandvallen. 

Denna är klädd af gles blandskog af grcw och björk med varierande undervegetation. 
Närmast intill elfven var Aira c~t>spitosa riklig, Agrostis vulgaris, Campanula rotundifolia, Leon
torlon autumnale, Polygonum viviparurn, Achillea Millefolium, Galium boreale strödda, Solidago, 
Hieracium spec., S~Lussurea, Trientalis, Trifolium repens, Galium uliginosum, Equisetum silva
ticum och Aira fiexuosa tunnsådda, Spirma Ulmaria, Botrycbium Lunaria och Equisetum arvense 
enstaka. Bottenskiktet var mycket glest af Selaginella, Climacium och Mnium stelJare. På något 

[J(~~i@,'iil Aira crespitosa 

D Calamagrosti s stricta 

W Salix La]Jpouum 

10(.~ ' .. 
~ Carex U<JUHtihs 

f~ Equisetum Jluviatile 

~ Betula orlorala 
~ Picea excalsa 

afstånd från stranden hade undervegetationen i den glesa blandskogen ett helt annat utseende. 
I stort sedt var den karaktäriserad af Calamagrostis strict.a var. borealis (enligt S. ALMQUisT), nående 
en höjd af 0,7--0,8 m., Carex canescens och Comarum, hvilka voro rikligt företrädda. För öfrigt 
förekornrna Equisetum limosurn, Juncus filiforrnis, Menyanthes, Viola palustris och Galiurn uligi
nosum strödda, Sceptrum Carolinum, Caltha, CaLtinagrostis phragmitoides, Carex aquatilis och 
vesicaria enstaka - tunnsådda. Det för året afsatta sandlagret var 2-3 cm. tjockt och täckte 
ett sammanhängande skikt af Hypnum finitans med någon inblandning af Sphagnum cymbi
foliurn. Detta gräsfält var ungefär 15-:W m. bredt. Några små modifikationer förekommo. 
Så var Calamagrostis stricta på en fiäck mera tillbakaträngd, under det att Equisetum limosum 
och J uncus filiformis voro rikliga; å en annan fiäek äter voro Ca.rex aquatilis, vesicaria och 
canescens jämte Equisetum limosum de mest karaktäristiska. - Det af sandlagret täckta Hypnum
skiktet var ungefär l cm. tjockt; under detta mossiager förekom ett nytt sandskikt af 4 cm. 
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och under detta ett 8 cm. tjockt sandblandaclt Sphagnumskikt. Å en annan fläck närtnast 
innanför strandbältet ungefär midt för holmens yttersta. rundning förekorn på en yta af ungefär 
15 m. längd och 3- 4 m. bredd en vegetation af Equisetum fiuviatile riklig, Carex vesicaria 
strödd och Caltha enstaka. Uti denna fåra hade tydligen länge stått vatten, ehuru den 29/7 
här var alldeles torrt. I kanten af detta Equisetum-bestånd förekorn Hypnurn Richa.rdsoni, 
i sjä.lfva »fåram saknades för tillfället mossor, de voro täckta af ett 2 cm. tjockt sandskikt, och 
de :uter, som under detta anträffades, voro Hypnum cordifolium och fiuitans. Uneler detta 
Hypnumlager förekom ett 5 - 6 cm. tjockt sandlager och därunder di,·erse v~ixtlä. mningar. Innan
för detta bälte ingingo Carices aquatilis och vesicaria rikligt i det glesnande Equisetum
beståndet; marken låg här något högre. 

Själfva strandremsan härstädes, utanfäT Equisetum-beståndet, karaktäriserades af Aira 
cmspitosa, Hieracium subdepilatum DAHLST. 1 (af rigidumtypen), Solidago, Acbillea Millefolium, 
Gampanula rotundifolia och Galiurn boreale, hvar:jämte omkring granrötter Festuca ovina ej 
sällan var riklig och Agrostis volgaris på beskuggade platser strödd. En an n an fläck här 
bredvid var rikt beväxt af Cornus, hvarjämte Hieracium subdepilatum oeh Melampyr·um silva
ticum förekommo strödda. 

Själfva mossen hade följande vegetation: Salix Lapponum riklig, Carex aquatilis (vanligen 
steril) riklig, Cala magrostis stricta, Eriophorum angustifolium, Betula nana, Cornarum och 
Menyanthes strödda, för öfrigt Carex canescens, chordorrhiza, Goodenoughii, Luzula campestris, 
Polygonum viviparum, Peclicularis palustris, Oxycoccus enstaka.-tunnsådda. Bottenskiktet ut
gjordes af Sphagnum cymbifoliurn och acutifolium med sparsam inblandning af Polytrichurn 
commune, Catha.rinea undulata, Hypnurn cordifolium, Mnium affine och cinclidioides samt Phi
lonotis fontana. 

I kanten a.f mossen hade inkommit gräs och starrarter m. rn. fi·ån angränsande forma
tioner, och" här var också Shpagnumtäcket till någon del täckt af sand, dock ej mera än att 
Sphagnum var i stånd att bilda nya, ur sanden uppskjuta.nde skott. I mossen nådde Sphagnum
lagret ett. djup af 0,2 m. Därunder vidtog ett sandblandadt Hypnum(?)-lager och ännu 2,6 m. 
under ytan var det vexlande skikt af sand och torf. Egendomligt var, att Sphagnum endast 
iakttogs i ytan af den nu varande mossen, ty i de tunna torfskikten saknades Sphagnum, eller 
måste den åtminstone hafva förekornmit ytterst sparsamt. 

På grund af elfvens riktning måste den nedre delen af Enaforsholm vara uppkommen 
genom en sanda.ftagring af det häröfver fordorn relativt lugnflyt::~.nde vattnet., och först i och 
med att strandvallen höjt sig något öfver den inre delens nivå och vattnet således blih,. it där
inne mera stagnerande, hade en mosse kunnat uppstå. 

Tydligt är att genom läm pli g reglering af Enaelfvens rikt sandförande vatten hela nedre 
delen af Enaforsholm . borde kunna bli ett rikt gräsfålt., företrädesvis af Calarnagrost.is strida. 

Vestra stranden af Enaelf, midt emot Enaforsholm och något nedanför sjä.lfva forsen, ~ir· 

på en sträcka lindrigt sluttande mot elf, en och begränsas därefter af en liten platå, klädd af 
ljung. Denna lilla sluttning, som i slutet på Juli 1889 dock låg l m. eller mera öfver elfvens 
yta, plägar naturligen också under högt vattenstånd öfverspolas af vatten, som dock hilr ej blir 
stagnerande utan afrinner; lokalen blir alltså något olik stnmdbältet å nedre delen af ~naforsbolrn. 

På denna. lindrigt sluttande mark var vegetationen följande: Agrostis vulgaris och Leon
todon antumnale ymniga, Aira cmspitosa, Polygonurn viviparum, Euphrasia officinalis strödda., 
Succisa, Rhinanthus minor, Trifolium repens och Luzula campestris tunnsådda. samt Fest.uca 
rubra, Nardus, Carex Goodenoughii, Achillea, Ranunculus acris och Pinguicula volgaris enstaka. 

1 Enligt benägen bestämning af amauuenseu H. PAHLSTEDT. 
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Längre ned på sluttningen nUrmare strandkanten tillkounno Salix Lapponuw, Potentilla Tonnen
tilln, Bartsia, Carex vaginata. Mosstäcket utgjordes hufvudsakligen af Hypnum uncinatum med 
in blandning af H. fluitans och exannulatum samt Climaciurn. Likartad vegetation iakttogs på 
flera smärre fläckar utmed denna sida af Enaelf. På mera lågländta fläckar, där vattnet ej 
så väl kan afrinna, var lågväxt Carex Goodenoughii beståndbildande med inblandning af Salix 
Lapponum, Leontodon, Polygonum viviparum, Trifolium repens, Viola palustris, Calamagrostis 
stricta, Aira crespitosa, Phleum alpintun och Juncus filiformis samt mosstäcke af Hypnum unci
natum och Climacium. Denna nu skildrade vegetation öfverensstämmer, såsom af det följande 
skall visa sig, i det närmaste med vegetationen å friska ~jällsluttningar, hvarföre det öfver
silande och afrinnande vattnet, som är karaktäristiskt för bägge ståndorterna, torde vara orsaken 
till och beti:r.5a denna vegetation. 

Ungefär 1/z mil vester om Enaforsholm gör Enaelf ett mindre fall, och sti'linderna äro 
h~ir på grund af bevattningen lifligt gröna. Dock ligger sanden fläckvis bar, n~ista,n utan all 
växtlighet. Karaktärsväxter voro Agrostis vulgaris, här och hvar äfven Molinia, Succisa, Leon
todon, fllickvis täta massor af GaJium boreale, för öfrigt äfven Aira erospitosa tämligen a.llmän, 
samt dessutom Solidago, Bartsia, Potentilla Tormentilla, Polygonum viviparnm, Anthoxanthum, 
Luzula campestris och Myrtillus uliginosa. På stranden växte sparsamt Betula odora.ta oeh 
Alnus incana. - Ståndorten är sluttande. 

Ett annat exempel på öfversilningens inverkan är följande. Strax nordost om Enaforsholm 
1 en glest skogbevuxen betesmark löper en mindre däld mellan låga björk- och granklädda åsar 
och genomdrages af en liten, vid observationstillfället, 20h 1889, dock uttorkad bäck. Karak
tärsväxter på sidorna om denna b ii ck voro Agrostis vulgaris, Leontodon autummLle; fläckvis 
allmänna voro Polygonuro viviparum, Nardus och Juncus filiforrnis, för öfrigt förekomrno Taraxa
cum, Potentilla Torrnentilla, Rammenlus acris, Viola palustris samt Phleum alpinum mer eller 
mindre sparsamt. Sammanhängande mosstäcke saknades, i det att sanden flnckvi~ låg obetäckt; 
de dominerande arterna voro Polytrichum commune uch Hypnum uncinatum. A en fläck var 
Leontodon-beståndet mycket glest; äfven här fortfor Agrostis och Polygonum (steril) var riklig, 
Nardus och Pyrola media strödda för öfrigt ungefär som förut. Invid sjä.lfva bäckfåran var 
Juncus filiformis karaktärsväxt, ehuru äfven här Agrostis var rätt allmän. 

Vid Kärnpensborg, Fors socken, hade man alltsedan 187 4 låtit ett f~ilt, beläget nedanför 
en gräsbevuxen backsluttning, om vårarne öfversvämmas af en 0,4 m. bred bäck, som vid tiden 
för mitt besök, 16/7 18S9, var alldeles torr. Vegetationen härstädes var heterogen. Vissa fläckar 
hade mycket dålig växtlighet, beroende på att isen å dem legat kvar så länge. I stort sedt 
karaktäriserades vegetationen härstädes af Equisetum palustre. Utmed den torra bäcken voro fläck
vis Aira cmspitosa och Baldingera (1,25 m.) rikliga; å en annan fläck bildade Calamagrostis strict.a 
ett nästan slutet bestånd med tämligen riklig inblandning af Equisetum palustre samt för öfrigt 
enstaka plantor af Festuca rubra. På smärre fläckar förek0111mo äfven bestånd af Juncus fili
formis. På dc )) isbrända)) fläckarne voro gräsen mycket sparsamma; här förekommo emellertid 
om ock tämligen sparsamt Carex canescens, Equisetum palustre samt Caltha. 

Ej långt från nu skildrade plats hade man våren 1889 efter anvisning af länsagronomen 
låtit ett större fält öfversvämmas af en i nä.rheten af gården framiiytande större bäck, som 
medförde stora mängder sand. Vid mitt besök därstädes kunde i afseende på bevattningens 
inflytande endast konstateras, att det förut befintliga mosstäcket af Sphagnum acutifolium, Gym
nocyue palustris oeh Mnium einclidioides öfverlagrats af sand. Karaktärsväxter härstädes voro 
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Equisetnm paJustre och Carex canescens, den senare fläckvis. För öfrigt förekommo enstaka
tunnsådda Poa sudetica, Festuca rubra, Luzula campestris, Epilobium palustre m. fL 

I skogstrakten öster om Östra Kjoland, Kall soeken, hade från Finndalsberget Isen ned
fört skiffergms å den nedanför be li-i gna myr·lända marken. Själfva sluttningen af nämda berg 
hade en ytterst bJ"Okig och saftig vegetat ion, såsom framgår af efterfölj ande förteckning öfver 
mera framtrådande arter: Acnnitum , Valeriana officinali s, Spira>a Ulmaria., Rubus idmus, Geum 
riva.le, C1·epis paludosa, Solidago, Geranium si lva.ticum. Melandrium silvest.re, Stachys silvatica, 
Cerefolium silvestre, Stellaria nemorum, Viola biflora samt några exemplar af Ribes rubrum. 

Å den nedanför belägna mynnarken, dHr isen som närodt medfört skiffergrus, hade vegeta
tionen följande utseende: Equisetwn palustn~ tnckande, dock blott 0,2 m. hög, Tussilago riklig, 
i synnerhet där gruset rikast hopat sig, Airn. cmspitosa, Leont.odon, Polygonum vivipa.rum, Pa.r
nassia strödda, Ranunculus aeris, Poa alpina, Agrostis vulgaris tunnsådda samt Melandrium sil
vest.re, Alehemilla vulgaris oeh Anthoxa.nthum enstaka. Bottenskikt saknades. Längre ned på 
den myrlända marken, där grusanhopningen var obetydlig eller knapt märkbar, försvann Equi 
setum mer och mer och ersattes aJ Carices, hufvudsakligen C. panicea, som det syntes, 1 där-

. j~imte C. :ftava om C. Goodenonghii , hvilka dock sparsamt förekommo här och hvar, dä1· gruset 
hopat sig, vidare Juncus filiformis, Equisetum variegatum, Polygonum viviparum, Viola palustris 
och Thalictrum alpinum. Bottenskiktet var brokigt och utgjordes aJ Hypnum stellatum och 
uncinatum, Hylocomium squarrosum, Dicranum longifolium, Polytrichum juniperinum, Junger
rnannia lycopodioides och polita samt Bryum spec. - Anteckningen gjordes 2/ 9 1888. 

Nordvestra ändan af Ånnsjön uppgrur rdas af den här utmynnande Ha.rrån, och ett delta
land har uppkommit. Smärre, flacka och sanka marker, åtskilda af i allmänhet smala vikar 
eller förgreningar af ån, ha sålunda bildats, hvilka under vår och försommar stå under vatten, 
och i slutet på August.i 1 8~9 höjde de sig intill 0,5 m. öfver Ånnsjöns yta. De äro bevuxna 
af Salix-snår (hufvudsakligen S. phylicmfolia) med en undervegetation karaktäriserad af Carex 
aquati lis och Molinia samt stundom Hfven ,Juncus filiformis och Sceptrurn Carolinurn. En del 
af dessa mal'l\er afmejas vissa år, och på dem hinna naturligen Salices ej till någon utveckling. 
- Ett dylikt fält var karaktäriseradt af Carex aquatilis (vanligen steril) riklig, Menyanthes, 
Carex limosa, C. Goodenoughii (fläckvis) strödda-rikliga, Carex panicea och chordorrhiza 
Comarum, Andromeda polifolia tunnsådda, Equisetum limosum, Eriophomm angustifolium, ,Juncus 
aJpinus enstaka. Tätt mosstäcke af Hypnum scorpioides. 

Särskildt egendomligt var att å dessa sanka st.arrHngar förekomrno intill 0,25 m. breda 
och intill 0,1 m. höga åsar, gående snart sa.gdt i a ll a riktningar och klädda af Molinia-bestånd. 
En sådan ås hade följande växWi.cke: Molinia ymnig, Potentilla Tormentilla strödd-rik lig, 
Spirma Ulmaria (steril), Carex aquatili s (ste1·il) strödda, Calamagrost.is stricta, Comarum, Menyan~ 
thes, Saussurea, Viola palustri ~ tunnsådda, Sceptru nr och Parnassia enstaka. Mosstäcket var 
glest af Hypnum fluitans, stelbtt.urn, Cynodontium virens samt Jungermannia infiata., jämte in
blandning af Selagine ll a. - Här och lwar fö1·ekom Molinia endast å smärre tufvor, och särskildt 
:u rmärkningsvärdt var, att :VIolinia ej visade någon benilgenhet att. nedtränga i fördjupningarne 
mellan åsarne. Äfven vid stranden af en 0,3 m. djup, tämligen stor och rund »vik» bildade 
Molinia sammanhängande bestånd. Stranden höjde sig vid besöket U,25 m. öfver vattenytan. 

Å den öppna, trädlösa sydsluttningen nedanför Mörvikshummelns (Åre) brantaste parti, 
ungefär vid grangränsen, förekom en rik gräs- och örtvegetation, son1 väl torde vara att till-

1 Ängen var nyligen afslageu, h varföre unggrann undersökning ej kunde företagas. 
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skrifva den bevattning, son1 här naturligen eger rum. Den var en ypperlig betesmark, såsom 
synes af följande vegeta.tionsskildring. 

Betula odorata och Alnus incana (meterhöga plantor), Salix glauca och Juniperus nana 
enstaka-tunnsådda, Anthoxanthnm odoratum, Aira crespitosa och Leontodon auturnnale ni:ist.nn 
rikliga.; Agrostis vulgaris, Carex pallese<-ms, Gemnium silvaticum, Ranunculus acris, Achillea Mille
folium, Polygonum viviparum, Trifolium pratense, Gampanula rotundifolia, Prunella vulguris, 
Parnassia palustris strödda, Spinna Ulruaria, Potentilla Tormentilla, Rhinanthus rninO!', Vioh 
biflora, Luznla campestris och Ca.rex capillaris tunnsådda, Aconiturn, Cit·sium heterophy11um, 
Geum rivale, Alehemilla vulgaris, Ga.lium boreale, Ca.rex atrata och Nardus ensta.ka. Botten
skiktet var glest, hul'vudsakligen bestående af Hylocomium squanosurn med inblandni11g af 
Selaginella och Thuidium. - På ett stenbundet parti voro Geraniulll, Tussilago och Anthoxan
thurn de allmännaste arterna. På något torrare och mera stenbunden mark var Myrtillus nigra 
ganska allmän; A nthoxanthum var ä.fven här ganska allmän, h varemot A i ra. crespitosa, som 
l:ilskar mera fuktig mark, förekom mycket sparsamt. På ännu tonaJ'e partier bland Juniperus 
nana v<l.r Aira flexuosa rätt allmiin. - Anteckningen gjordes 30/s 1889. 

En betesnta.rk vid foten af Sna.sahögal'lle, invid fäbodvaJlen hHrstädes, hade en vegeta
tion, hvars sammansiit.tning torde få tillshifvas på en gång öfyersilning på försormnaren samt 
animalisk g;·,cJsling. Sammansnttningen var följande: Leontodon autumnale o(' h Agrostis vul
garis rikliga, Polygonum viviparum, Euphrasia offieinalis strödda, Rumex Acetosa, Festuca 
rnbra, Poa l<lxa tunnsådda, Rhinanthus lllinor och Ranunculus repens enstaka, hvarjämte fillek
vis förekomma tufvor af Aim Cillspitosa. Mosstäcket var ej fullt sammanhängande, hufvud
sakligen bestående af Hylocomium squarrosum och Hypnum uncinatum med inblandning nf 
Climacium och :Vlnium stellare. (2°h 1889.) 

Uti »Agronom.-vHxtfysiognom. studier» p. 22 har jag redogjort för hufvuddragen af vege
tationens saunnanslHtning å en öppen plats i a.lskogen på Mörvikshurnmelns nedre sluttning. 
För att visa, hvilken rik vegetation kan förekomma på dylika nä.ringsrika lokaler, vil1 jag här 
meddela en . detaljskildring från en plats, där myllan nådde ett djup af 10-1:2 cm. Den tol'de 
visa hvilka möjligheter man har att förbättra ängsmarker, bel~igna nedanför täta albestånd. Den 
ifrågavarande platsen, som sluttade omkring 10° mot söder, var af oval form, ungefär 12X6 rn. 
begränsades på sidorna af smärre dälder, men upptill af torkande eller delvis förtorkad alskog 
å en liten ås. 

Vegetationens sam mansättning var följande: Agrostis volgaris ymnig, Prunell a vulgaris, 
Polygonum viviparum, Viola bi-flora rikliga, Rubus irlmus, Cirsiurn heterophyllum (steril), Alehe
milla vulgaris, Leontodon, Tara.xacum, Achillea, Ranunculus acris, Trifolium repens, Gampanula 
rotundifolia, V eronica officinalis, Anthoxanthum tunnsådda-strödda samt i enstaka exemplar Aco
nitum, Heradeum (ster·il), Geranium silvaticum, Veronica charnmdrys, Ajuga, Rhinanthus minor, 
Vicia cracca, Lotus corniculatus, Euphrasia officinalis, Festuca rubra och Carex pallescens. Botten
skikt hufvudsakligen af Hylocomium squarrosum. 

Hva.d som härvid särskildt fäste min uppmärksamhet var saknarlen a.f ris och Narclus, 
hvilket på visst sätt också angifver jordmånens bördighet. 

I sammanhang med redogörelsen för öfversilningens inflytande må nämnas några ord om 
källdragens vegetation. 

Ett stycke vester om Hamre by vid Dufed å nedra sluttningen af Mull~jä.llet förekommer 
en i det hela taget lind1·igt sluttande myr, bevattnad af källor, som uppsprmga vid en berg-
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afsats. Denna myr kallas Ladmyran och intar en rätt stor areal, som det uppgafs ungefär 
20 tunnland. Dock förekommer å densamma ett mindre, trädbevuxet parti. Torfdyns djup 
vexlade; i allmänhet var det omkring 0,5 m., men den kunde äfven vara 1,5 m. eller blott 
0,2 m. och därunder träffades blågrön, sandblandad lera (moränlera). Fuktigheten var i det 
hela ganska stor, då flera smä,rre rännilar genomdraga ståndorten, dock förekommo fläckar, som 
af olika skäl voro relativt torra. En och annan rutten stubbe skjöt upp här och hvar. -Vissa 
delar af myrn afmejas hvart annat år. 

Vegetationen var något omvexlande på olika delar, hvilket är naturligt, då lutningsför
hållandena varierade, och då något djupare rännilar här och hvar bidrogo till torrläggning. 
I stort sedt var Ladmyran karaktäriserad af Eriophorum latifolium och augustifolium samt Carex 
flava, och mera fläckvis allmänna voro Molinia, Tofieldia borealis, Triglochin palustre, Equi
setum palustre, Carex ampullacea, C. Goodenoughii, Scirpus pauciflorus m. fl. 1 I synnerhet 
gåfvo Eriophora karaktär åt lokalen, särskildt på sådana fläckar, som voro något mera slut
tande, där äfven Carex flava förekom strödd-riklig. I närheten af källsprången däremot voro 

a: Molinia c::erulea, b: Carex Goodenoughii, c: Triglochin palustre. 

Aira cmspitosa och Epilobium origanifolium karaktärsväxter samt mera sparsamma Crepis pa
ludosa, Geum rivale, Saussurea, Potentilla Tormentilla, Polygonum viviparum, Tussilago, Euphrasia 
officinalis (fläckvis), Pinguicula vulgaris, Carex panicea, To:fieldia samt mera enstaka Cirsium 
heterophyllum och palustre, Spirooa Ulmaria, Rumex acetosa, Juncus castaneus. Bottenskikt 
af Hypnum stellatum och commutatum falca~um, Philonotis calearea, Fissidens adianthoides, 
Riceardia pinguis och .Jungermannia spec. 2 

- At vester funnos åtskilliga ungefär manshöga alar, 
äfvenså några granar, som dock . ej nådde någon höjd utan förtorkade oeh bibehöllo friska grenar 
endast nedtill. På tufvor var det ganska godt om enbuskar. 

Såsom nämdes fanns det ett trädbevuxet parti med högväxta granar jämte björk och 
enbuskar. Delvis ligger detta något högre än den öfriga delen af kärret och var därföre torrare. 
Anmärkningsvärdt var ock, att här humuslagret endast nådde 0,2 m. djupt. 

På en fläck hade det blifvit relativt torrt därigenom, att en rännil delat sig upp i tvenne 
grenar, af hvilka den åt nordvest gående blifvit tämligen djup; den södra var relativt grund och 
vattnet från densamma silade långsamt öfver nedanför liggande mark. Ståndorten va,r alltså 
belägen i vinkeln mellan de bägge grenarne. Jämför för öfrigt ofvanstående orienterande skizz. 

1 Scirpus c1espitosus är endast från en fläck anförd såsom enstaka i mina anteckningar, hvarföre den åtminstone 
endast ytterst sparsamt kan hafva förekommit på denna myr. 

2 Massvegetationen härstädes angifver kalkg-rund. 
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Alla dylika lokaler synas mig vara. för~jänta af slirskild uppmärksamhet, och därföre må 
här redogöras i detalj för vegetationen på denna fläck. 

Molinia riklig, Triglochin palustre, Equisetum palustre (fötkrympt), Tofieldia borealis, 
Potentilla Tormentilla strödda, Carex panicea och Euphrasia officinalis (frodig) tunnsådda samt 
.Juncus a1pinus, Eriophorum angustifolium, Carex flava och Festuca rubra enstaka. Botten
skiktet var glest, bestående af Jungermannia spec., Bryum ventricosum och Fissidens adianthoides 
med inblandning af Selaginella. Där den södra grenen af bäcken sedermera äfven svängde åt 
vester hade Triglochin palustre blifvit dominerande, ehuru Molinia ännu var inblandad, j ämte 
Ca,rex dioica och Juncus triglumis, och i en liten sänka där bredvid var Carex Goodenoughii 
beståndbildande, ehuru dock äfven här Molinia fortfor. Den blåa leran nåddes här på 0,5 m. 

Äfven en annan fläck hade blifvit relativt torr af enahanda skäl; en sig förgrenande 
rännil hade med sin gren skurit ned och i någon mån afdikat ståndorten. Vegetationen i vin
keln mellan grenarue härstädes var utmHrkt af riklig-ymnig Carex Goodenoughii, strödda 
Equisetum palustre (förkrympt), Polygonnm viviparum, Potentilla Torrnentilla, tunnsådda Festuca 
rubra, Molinia, Carex fl ava och capillaris, Eriophorum angustifolium, Triglochin palustre, Juncus 
triglumis, Saussurea samt plantor af Betula odorata och Salix La.pponum, enstaka Pedicularis 
palustris och Euphrasia officinalis. Dyjordslagret, som i ytan till 20 cm. djup var brunt, där
under rent svart ungefär 30 cm. och därunder åter gråbrunt, nådde här ett djup a.f 1,5 m., 
där den blåa leran förekom. 

En annan liten bäck, inemot 0,5 m. bred och 10/s 1889 med vattenytan 0,3 m. under 
omgifvande marks yta, slingrade sig också fram genom ståndorten. På en fläck utmed den
samma, där det blifvit relativt torrt var vegetationen följ ande : Agrostis vulgaris, Tofieldia och 
Carex capillaris rikliga, Molinia (vanligen steril) den senare fläckvis, Equisetum palustre, P oten
tilla Tormentilla, Oxycoccus, Thalictrum alpinum strödda, Carex flava och Goodenoughii, Saussu
rea samt plantor af Betula odorata tunnsådda, Eriophorum angustifolium, Triglochin palustre, 
Festuca ovina, Nardus, Juncus triglumis, Equisetum variegatum, Spirrea Ulmaria (steril), Vacci
nium och Empetrum enstaka. Bottenskikt hufvudsakligen af Sphagnum acutifolium med inbland
mng af Selaginella, Hylocomium Oakesii, Hypnum Schreberi oeh Dicranurn palustre. 

Gårdsplanen vid Åsen, nära Bispgården, erbjöd rätt mycket aJ intresse i fråga om vegeta
tionen nedanför källdrag. En källa hade hi:Lr afsatt rätt mycket sand, dels i den korta och 
grunda fåran som den bildat, dels äfven på sidorna om densamma.. Då afloppet var dåligt, 
hade ett stycke nedanför källan bildat sig ett kärr. Vegetationen var betydligt vexlande å olika 
fläek ar, såsom synes af följande detaljskildring. 

I biickfåran, som 5/7 1889 var torr, och närmast. intill densamma var Carex Goodenoughii 
nästan heståndbildande. För öfrigt förekommo Aira crespitosa, Scirpus paueiflorus, Carex cane
scens och Viola palustris· strödda, Agrostis vulgaris, Festuca rubra, Eriophorum ang ustifolium, 
Polygonum viviparum, Rhinanthus minor, Pedicularis palustris, Trifolium repens och Galium 
uliginosum enstaka-tunnsådda. Sammanhängande bottenskikt saknades, endast sparsamt före
komma Hypnum uncinatum och Mniurn cinclidioides. 

Ett litet stycke nedanför denna fläck hade bäckfåran, som allt mer uppgrundats, grenat 
sig och i vinkeln mellan grenarne var Scirpus panciflotus dominerande, mosstäcket mera samman
hängande af Sphagnum acutifolium med inblandning af Gymnocybe palustris, Climacium, Hypnum 
intermedium. På denna :fläck fanns ett 0,2 m. djupt torfiager ofvan sanden. På sidan om bäck
fåran hä.r bredvid hade åter Carex Goodenoughii blifvit nästan beståndbildande, och här var också 
ett tunnt sandlager ofvan den 0,25 m. djupa torfven. 

Å den ji'i.mna. rna.rken, där bäckfåran ej längre var synlig, och där vattnet fått utbreda 
sig och blifva mer eller mindre st.n.gnerande, var Eriophorum angustifolium nästan bestånd-
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bildande, Polygonum viviparum strödd-riklig, Festuca rubra, Agrostis alba, Carex Goodenoughii 
(fläckvis), pallescens och capillaris, Potentilla Tormentilla, Pinguicula vulgaris, Galium uliginosum 
och Viola palustris tunnsådda, Aira cmspitosa, Nardus, Luzula campestris och Rumex Acetosa 
enstaka. Bottenskikt af Sphagnum acutifolium jämte Gymnocybe palustris, Hypnum intenne
dium och Climacium. Torflagret var här 0,45 m. djupt, och därunder förekorn sand. 

I en liten fördjupning invid Eriophorum-beståndet, i hvilken öfverst fanns ett 0,1 m. 
djupt torflager, under detta ett 3 cm. tunnt sandlager, under hvilket åter torfven fortsatte 
0,25 m., hade bildat sig ett Molinia-bestånd med strödda-rikliga Scirpus pauciflorus och Poten
tilla Tormentilla. - Något ofvanför Molinia-beståndet hade Nardus blifvit riklig på en mindre 
fläck, och här var öfversta torflagret 0,15 m., därunder förekom ett 4 cm. sandla.ger, under 
hvilket åter fanns ett ungefär 0,3 m. djupt torfskikt. 

Äfven på en fläck nedantör Eriophorum-beståndet hade Nardus nära nog blifvit bestånd
bildande. Inblandade uti detta bestånd voro Carex Goodenoughii, Potentilla Tormentilla och 

· Rubus arcticus (steril) n. strödda, Festuca rubra, Agrostis vulgaris, Polygonurn viviparum och 
Galium uliginosum tunnsådda, Carex capillaris, Frunella vulgaris, Ranunculus auricomus, Rhi
nanthus minor och Botrycbium Lunaria enstaka. Bottenskiktet var ytterst tunnt af Selaginella, 
Gymnocybe och Climacium. - Tyvärr är ej i anteckningarne angifvet, huru jordmånsförhål
landena här voro; på grund af vegetationens beskaffenhet synes det mig så god t som visst, 
att sand äfven här öfverlagrat torf. 

Vid foten af det i ni-i.rheten af byn Ho i Ragunda belägna Hökberget förekomma på dess 
nordöstra sluttning en mängd källor af 3-4° temperatur, och platsen är intressant så till vida, 
som torfven nedanför källorna hvilar på mäktiga lager af kalkslam (bleke). Jag besökte platsen 
i syfte att finna fossilförande kalktufl", men endast smärre kalktufl"stycken anträfl"ades i bleket, 
och professor A. G. NATI-IORST, till hvilken jag omedelbart sände de gjorda samlingarne, kunde 
ej i dem finna några bestämbara växtdelar. Då vegetationen på en dylik lokal kan vara af 
något intresse, så meddelas här en kort redogörelse för densamma. 

Bergsluttningen, som nedåt begränsas af en trädlös myr med flera källor, är å sin nedre, 
källdragsrika del klädd af granskog med sparsam inblandning af högväxt björk och enstaka 
sälg. Tall saknades alldeles. Granarne nådde inemot 20 m. och voro rikt Alectoria-klädda. 
Undervegetationen bestod af Sorbus Aucuparia, tämligen unga plantor, tunnsådd, Polystichum 
spinulosum, Polypodium Dryopteris, Lycopodium annotinum och Linnma strödda, blandadt be
stånd af Vaccinium och Myrtillus nigra, Aira flexuosa och Luzula pilosa tunnsådda. Botten
skiktet utgjordes hufvudsakligen af H ylocomium spiendens och crista eastrensis med strödd 
Polytrichum commune och mera sparsamt Dicranum scoparium och Sphagnum acutifolium. 

I en liten bäck härstädes var vegetationen på en fläck karaktäriserad af beståndbildande 
Equisetum palustre, Stellaria nemorum och Chrysosplenium alternifolium rikliga, Poa sudetica 
och Epilobium palustre strödda, Aira cmspitosa (frodig) tunnsådd. - På en annan fläck invid 
och i själfva bäcken voro Spirma Ulmaria, Geum rivale, Equisetum palustre och Chrysosple
nium alternifolium karaktärsväxter, därjämte förekommo Stellaria nemorum och Cardamine amara, 
och bottenskiktet utgjordes af Marchantia, Hylocomium triquet.rum, Brachythecium Rutabulum, 
Hypnum commutatum och Mnium punctatum. 

Ungefär l m. från bäckfåran på en fläck, där den skogbevuxna marken den 24/ 9 1889 
låg 1,2 m. ofvan bäckens yta, träffades under 0,55 m. mäktig torf ett starkt vattenhaltigt kalk
slamlager, som åtminstone nådde l ,5 m. djup. Inträngande vatten gjorde det omöjligt att 
grlifva djupare. Äfven på 4,5 m. afstånd från bäcken anståldes gräfning, men äfven här kunde 
på grund af det ymnigt tillströmmande vattnet ej gräfvas djupare än ungefär 1,5 m. i kalk
slammet, ofvan hvilket torfven var omkring l m. mäktig. I djupaste delen, som här nåddes 
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vexlade mörkare och ljusare lager. - På ungefär 40-50 m. afstånd från de förra gräfningarne, 
högre upp på bergsluttningen, nåddes kalkslammet å ett par ställen redan på 0,4 m. invid en 
källa, och på några meters a.fstånd högre upp träffades starkt. glimmerhaltig sand på 0,5 111. 

Å myrn strax nedanför skogsranden hade uppvuxit ett björksnår, men den är dock på eu 
stor yta alldeles trädlös och med källor här och hvar. En källa var 2,3 m. djup, där ej kalk
haltig sand nåddes; å .ett annat ställe på rnyrn, något närmare skogsranden, fanns en 1,2 m. 
djup källa med kalkslam i botten. 

Invid en källa å Vester-Ede skog, Fors socken, var Eguiseturn palustre äfven den domi
nerande, nästan beståndbildande. Där växte för öfrigt på smärre flä<.:kar i riklig mängd dels 
Geum rivale dels Carex panicea, äfven Epilobium 01·iganifolium var ganska allmän; Philonotis 
fontana var den mest framträdande i bottenskiktet. På något afstånd från källan var däremot 
Paludella squarrosa dominerande och anmärkningsvärda örter voro Sa.ussurea, Epilobium palustre 
samt Polygonum viviparum. - I sammanhang härmed må erinras om, att HuLT 1 äfven anför 
Equisetum palustre såsom karuktärsväxt vid källdrag i norra Finland. 

Vid Ede gamla fäbodar, Fors socken, hade en källa svämmat ut öfver ett sankt fält. 
Eriophorum augustifolium var riklig, Carex chordorrhiza och C. canescens samt Comarum (fläck
vis) strödda, Epilobium origanifolium, Montia fontana och Carex Goodenoughii enstaka. Moss
täcket var mer eller mindre sammanhängande af Hypnum strarnineum och exannulaturn och 
på en fläck Sphagnum acutifoliurn. 

Invid en källa vid Nybodarne å kronoparken Åsen, Harnrnerdal, var åter Petasites frigida 
riklig, Equiseturn silvaticurn capillare och pratense samt Epilobiurn palustre strödda, Spinea 
Ulmaria, Crepis paludosa, Geurn rivale, Calt.ha och Phleum alpinum tunnsådda. 

Utmed en källa med järnhaltigt vatten vid Enaforsholm växte Alehemilla vulgaris (riklig), 
Spirma Ulmaria, Crepis paludosa, Geum rivale, Caltha, Galiurn uliginosurn, Baldingera arundi
nacea (strödd), och för öfrigt en brokig samling mossor, nämligen Hypnum stellaturn, Mniurn 
cinclidioides, Rhynchostegiurn rusciforrne, Pellia epiphylla, Scapania irrigua) Cheiloscyphus po
lyanthos, Lophocolea heterophylla. Ett stycke från källan utmed den framsipprande rännilen 
växte Gallitriche autumnalis, Ranunculus flarnmula reptans, Carex juncella och Equiseturn limo
sum. - I detta sammanhang kan förtjäna anföras, att TOLF 2 å en starkt järnhaltig myr funnit 
Aira crespitosa, Festuca rubra och Agrostis canina såsom karaktärsväxter. 

Af det anförda beträffande bevattningens infiytande på växtligheten framgår först och 
främst, att resultatet blir olika på olika lokaler. Man skulle kunna fördela de anförda stånd
orterna på tre olika slag för naturlig bevattning. Först kunde man då nämna det fall, då 
vatten endast en relativt kortare tid rinner fram öfver en sluttande ståndort såsom förhållandet i 
allmänhet är med fjällbetesmarkerna samt de trenne från omgifningen af Enaforsholm anförda 
platserna (pp. 61-62). På dessa ställen voro Agrostis vulgaris och Leontodon auturnnale mer 
eller mindre allmänna, stundom beståndbilda.nde, och dessa växter jämte de låga ängsörterna 
Polygonum viviparurn, Euphrasia officinalis och Achillea Millefolium kunna i stort sedt sägas 
vara utmärkande för betesmarker å frisk mark. Smärre variationer, sannolikt beroende på fuktig
hetsgradens vexlingar, förekomrna naturligen. Så kan Anthoxanthum någon gång - såsom 
synes på något torrare mark - ersätta eller förekornrna rikligare än Agrostis, och antalet arter 

• 1 R. HULT, Vegetationen i Kemi lappmark etc. p. 52. 
2 Svenska mosskulturföreningens tidskrift 1893, p. 9. 
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af ingående ängsörter kan äfven vara vexlande. Å vissa fläckar å ~jällbetena, där fuktigheten 
åter blir något litet större, är det än Aira cmspitosa än Carex Goodenoughii som bli dominerande. 

Ett annat fall af naturlig bevattning är, då vatten någon kortare tid blir stagnerande på 
tämligen jämn eller föga sluttande mark, och där sand och grus aflagras, hvarigenom någon 
egentlig myr- eller kärrbildnin~ ej kommer till stånd. Vegetationen var dock tämligen vex
lande äfven å sådana marker. A Enaforsholm voro än Aira cmspitosa än Calamagrostis stricta 
borealis karaktärsväxter, och där graden af stagnation blef något högre än Carex aquatilis än 
Equisetum fluviatile. Vid Kämpensborg och nedanför Finndalsberget var Equisetum palustre 
karaktärsväxt; men för öfrigt rådde flera olikheter mellan de båda lokalerna, så att å den förra 
platsen Baldingem arundinacea och Calamagrostis stricta fläckvis voro rikliga, vid Finndals
berget åter voro Tussilago riklig och smärre ängsörter strödda. 

Å deltabildningarne vid Harråns utlopp i Ånnsjön voro Salix phylicoofolia, Carex aquatilis 
och Molinia de mest framträdande, den senare dock endast å de smala och låga ))åsar», som, 
gående i olika riktningar, förekommo å öarne och stränderna. 

Omkring källdra.gen bli ståndorterna i regel under större delen af vegetationsperioden 
))bevattnade)), men allt efter terrängens beskaffenhet kan naturligen äfven här vattnet bli mer 
eller mindre stagnerande, hvarvid Eriophorumkärr uppkomma. Dessa visa i sin tur lokala för
ändringar i ståndortens vegetation; så kunna emellanåt invid smärre rännilar å dessa kärr 
Molinia eller Triglochin palustre bli karaktärsväxter, tillfälligtvis kunna äfven Scirpus paucifiorus, 
Agrostis vulgaris, Carex capillaris eller Tofieldia fläckvis å Eriophorumkärr bli särdeles all
männa. Stundom händer, att å sandaHagringar nedanför källdrag Carex Goodenoughii upp
träder rikligt såsom vid Åsen (Bispgården). 

Invid och i själfva rännilarne, som utgå från källorna, är ofta Equisetum palustre bestånd
bildande, stundom äfven Equisetum silvaticum capiiiare och örter, som å dylika ställen kunna 
förekornrna mer eller mindre allmänt och därföre så att säga röja en närbelägen källa, äro 
Spirma Ulmaria, Geum rivale, Crepis paludosa, Chrysosplenium alternifolium samt någon gång 
Petasites frigida, och af gräs äro Baldingera och Poa sudetica, om också i allmänhet ej så all
männa, dock genom sin höga växt beaktansvärda. 

Af gräsen eger otvifvelaktigt Baldingera arundinacea den största betydelsen för öfver
svämmade marker. Redan W AHLI<JNBERG 1 omnämner, huru ängarne långs elfstränder i Kemi 
Lappmark äro beväxta med ))det förträffliga grässlaget)), och att de slåtterrnarker, som till stor 
del karaktäriserades aJ nämda gräs, hufvudsakligen endast under torra somrar afbergades, 
men att de under våta somrar ej eller endast ofullständigt togos till vara. WAHLBERG 2 fram
håller om detta gräs, att det kan slås 2-3 -gånger. Att det åtminstone i östra Jemtland böt• 
kunna gifva tvänne skördar synes mig antagligt däraf, att det vid Kämpensborg i Fors' socken 
redan var utblommadt i midten på ,Tuli 1889. Anmärkas må visserligen, att nämnda år var 
vegetationen ovanligt tidigt utvecklad på grund af den varma försommaren, men det hade dock 
nått ej mindre än l ,25 m. höjd före blomningen. KELLGREN 3 framhåller, huru detta gräs all
mänt förekommer utmed stränderna af Idresjön i Dalarne, på en rätt stor areal t. o. m. bestånd
bildande, och hvilket stort värde man där i trakten sätter på detsamma. Den fysiologisk-kemiska 
analys, som professor L. F. NrLSON 4 företagit af Baldingera, bekräftar äfven dessa fördelaktiga 
omdömen, och särskildt intressant är den upplysning han därjämte lämnar, att man vid försök 

1 GÖRAN WAHLENBERG, Geografisk och ekonomisk beskrifning om Kemi Lappmark i Vesterbottens höfdingdömc. 
Stockholm 1804, p. 72. (Se S. G. HERMELIN, Försök till beskrifning öfver Lappmarken och Vesterbotten. Stockholm 181 0.) 

2 P. F. WAHLBERG, Anvisning till svenska foderväxternas kännedom. Stockholm 1835. 
3 A. G. KELLGREN, :Fortsatta agronomiskt-botaniska studier i Dalarnes fjälltrakter sommaren 1891. K. Landthr.

Akad. Handlingar och Tidskrift 1891, p. 357. 
4 A. G. KELLGREN och L. F. NILSSON, Undersökning af svenska foder- och betesväxter I, K. Landtbr.-Akad. 

Hand!. 1893. 
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att plantera detta gräs å styf lera vid K. Landtbruksakademiens experim entalfält år 1840 kunde 
skörda detsamma tre gånger, och att det gaf en afkastning af 16 ton hö pr hektar, under det 
att å fuktig mark skörden endast blef hälften så stor. Detta visar, att Baldingera ej heller 
är så nogräknad på jordmån, som ytterligare framgår deraf, att det vid Enafors förekorn 
invid en källa, i hvars närhet myrmalm afsattes. Detta kan åter vara förtjänt af uppmärksam
het af den grund, att det plägar uppgifvas, att dylika marker äro föga egnade för en närings
rik och gifvande vegetation. Enligt BLYTT (Nor,qes Flora) synes gräset kunna stiga upp till 
900 m. öfver hafvet, om det ock vid denna höjd ej blommar, hvilket ju är mindre nödigt för 
fodergräs, utan tvärtom måhända kan göra de vegetativa organen mera näringsrika. 

I samband med redogörelsen för backmyrarne är redan påpekadt, huru Molinia fläckvis å 

dem blir beståndbildande just på sådana ståndorter, som periodvis öfversvämmas, och i den 
speciela redogörelsen för bevattningens inflytande äro ytterligare flera exempel härpå lämnade. 
Allt pekar därföre därhän, att å sluttande myr- eller kärrmarker detta gräs specielt genom 
rationelt anordnad bevattning bör kunna bilda sammanhängande om ock låga bestånd, hvadan 
detsamma bör lämpa sig bättre för beten än för slåtter. Det kan i detta sammanhang för
tjäna påpekas, att å dessa högt bell:lgna marker Molinia ytterst sällan kommer till blomning. 
- Att Molinia såsom betesväxt är af stort värde i våra fjälltrakter synes vara en samstämmig 
uppfattning, och den fysiologisk-kemiska undersökningen bekräftar äfven detta omdöme; egen
domligt är därföre, att man i Tyskland, enligt hvad Dr C. WEBEH i Bremen benäget meddelat 
mig, anser detta gräs vara bland de allra sämsta i afseende på fodervärde, och att man där 
på allt sätt söker att utrota densamrna å ängs- och betesmarker. 

I »Agron. växtfysiognom. stud.» har jag äfven påpekat Poa trivialis och Alopecurus pra
tensis såsom lämpliga att försöka å öfversvämmade marker, äfven af det skäl, att de äro så 
härdiga. Jag har här ej något ytterligare att om dem anföra utan får hänvisa till hvad i 
nämnda uppsats redan är sagdt. 

Jag anser mig här särskildt böra betona, att de resultat, jag vunnit öfver de för den ena 
eller andra marken lämpligaste foder- eller betesväxterna, naturligen endast grundats på iaktta
gelser öfver vegetationen, sådan den gestaltar sig utan människans direkta ingripande. Möjligt 
är ju, att andra, ännu mer lämpliga växter genom ornsorgsfuU skötsel kunna trifvas; men 
sådana frågor kunna naturligen afgöras endast genom särskilda försök, och först sedan en prak
tiskt ordnad agrikulturbotanisk försöksstation blifvit inom länet inrättad, kan man vänta sig 
svar på spörsmål af sådan art. 

Det återstår utw till sist att här frambära mitt vördnadsfulla tack till herrar General-
'"' direktören m. m. O. EvEHS och Chefen för Sveriges Geologiska Undersökning m. m. O. ToHELL 

så väl för det intresse, de visade planen för föreliggande undersökningar, som äfven för dc 
benäget beviljade anslag, hvarigenom arbetets utförande möjliggjordes. 
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Artförteckning. 

I efterföljande förteckning öfver de i arbetet omnämda växterna har, hvad de svenska 
namnen beträ.:ffar, Kon.ql. LandtbTuksstyTP.lsens NoTmaljöTteckning öfveT svenska växtnamn (Stock
holm 1894) legat till grund, och för de växter, som ej äro upptagna i normalförteckningen, 
äro namnen hemtade ur floror, och äro dessa senare namn satta inom parentes. Detsamma är 
ii.fven förh ållandet med en del andra namn, som under senare tider förekommit i flororna, men 
hvilka i NormaJförteckningen utbytts mot andra. Af de jemtländska namnen har jag själf på 
olika trakter inom landskapet antecknat större delen, och äro de flesta redan publicerade i 
»Agronom. växtfysiognom. stud.»; endast för de nytillkomna är därföre den plats angifven, där 
jag hörde dem användas. - A f mossor och lafvar har naturligen endast ett ringa antal kunnat 
medtagas. 

Latinslca namn. 

Achillea Millefolium . . 
Aconitum septent1·ionale. 
Ag1·ostis alba 
Agrostis canina 
A,qrostis vulgw·is 
Aira ca!spitosa . 
Ai1·a fle.vuosa 
Ajuga pyramidalfs 
A lchemilla vulgm·is 
Alectoria jubata 
Alopecurus pratensis . 
Alnus incana . . . 
A nd1•omeda polifolia . 
Anemone nemorosa 
Angelica silvest:·is . . 
Antennm·ia dioica . . 
Anthoxanthum odo1•atwn 
Aretostaphylos alpina . 
Asplenimn Fili.v Fem.ina 
Astragalas alpinus 
Azalea procumbens . . 

Baldingera arundinacea 
Bm·tsia alpina . 
Betula nana . . 
Betula odorata . 
Betula ver1·ucosa 
Bot1·ychiwn Lunaria . 

Calama,qrost1:s epigejos 
Calamagrostis ph1·agm.itoides . 
Galamagrostis st?·icta 
Callit1•iche autumnalis 
Galluna vulgaris . . 
Galtha palustris . . 
Garnpanula rotundifolia 

Svenska namn. 

rölleka . . . . . . 
tyrshätta (stormhatt) 
kryphven. 
hundhven. 
rödhven (rörbven). 
tufta.da (tu ftåtel) . 
krustada (kruståtel) . 
(blåsuga). 
daggkåpa 
svartlaf. 
ängskaile 
gråal (alder) . 
(rosling). 
bvitsippa. 
ängsslöka (strätta) . . . . . . . . 
kattfot. 
vårbrodd. 
ripbär . 
majbräken . 
fjäll vedel. 
(krepling). 

rörflen. 
(svartbö). 
dvärgbjörk . 
(glasbjörk). 
(masurbjörk). 
(låsbräken). 

bergrör. 
brunrör . 
madrör. 
(Lonke) . 
ljung . . 
kabbelek. 
blåklocka 

1 Barn pläga använda bären till halskedjor. 

.Jemtländska namn. 

röllika, millefolium. 
fingerotgräs (Bispgården), hundflok 

(Kjoland). 

topptufva, jegelfor (Bispgården). 
tof, tofbven; si(d)gräs (Bispgården). 

skocka, skakor. 

ängskafle. 
m·der. 

myrstut (Kjoland). 

ke(dje)bärlyng 1 (Kjoland). 
vildjäslw. 

käringris. 

äxing. 

rossling; mo ris (Kälarne ), 

blåklocka. 
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Latinska namn. 

Cardamine amara . 
Carex ampullacea . 
Carex aquatilis . 
Cm·ex atrata . . 
Ca1·ex canescens 
Cm·ex capillaris 
Cm·etc chordorrhiza. 
Carex dioica . . 
Caretc .filiformis . 
Carex jlava . . 
Cm·etc globula1·is 
Carex Goodenough.ii 
Garetc irrigua. 
Carex limosa . . . 
Ga1•ex mic1·og lochin . 
Care:c pallescens 
Carex panicea . 
Cm•etc paucijlora. 
Carex 1·igida. 
Cm·ex juncella. 
Carex stellulata . 
Gare.v vesicaria . 
Ge1·ejolium silvestre 
Cet1'a1•ia islandica . 
Charnamerian ( = E pi lobium) angustifo-

lium . .. 
Ghrysosplenium altentifolimn 
Gil'cma alpina . . . 
Cirsiwn hete1·ophyllmn 

Gladania 1·hangijerina 
Comm•um palust1·e . 
Gm•nus suecica . 
Corylus Avellana . 
Crepis paludosa 

Drasera longifolia . 
Drasera rotundifolia . 

Empetrum. nigrum . . 
Epilobium angust1jolimn 
Epilobiwn lactijlontm. 
Epilobium montanum • . 
Epilobium m·iganifolimn. 
Epilobium palustre 
Equisetum a1·vense . 
Equiseturn jluviatile 
Equisetum limosum. 
Equisetum palustre 
.Equisetum pratense 
Equisetum silvaticum . 
Equisetmn vm·iegatum 
E1•iophorum alpinum . 
Eriophorum angustifolium . 
E1•iophorurn latifolium. 
Eriopho1·urn Scheuchze?'i. 
Eriophorum vaginatum 
Euphrasia officinalis 

Festuca ovina . 
Festuca rubra 
Fragar·ia vesca 

Galium bareale 
Galium palust1·e . 

1 Dolp = grop. 

Svenska namn. 

bäckbräsma (bäckkrasse). 
fias kstarr . . . . . . . 
vattenstarr (N orrlandsstarr). 
(fjällstarr). 
gråstarr. 
(hårstarr). 

nål starr. 
trådstarr. 
knagglestarr 
(klotstarr) . 
hundstarr . 

dystm·r. 

blekstarr. 
hirsstarr. 

stjärnstarr. 
skostarr (blåsestarr) . 
hundkäx (hundloka) 
islandslaf. 

hömjölke 
(gullpudra). 
(hexört). 
borsttistel 

renlaf 
(kråkklöfver). 
hönskornell . 
hassel 
(kärrklofibla) . 

Mariedagg. 
soldagg. 

kråkbär . 
hömjölke 

(bergdunört). 

kärrmjölke. 
åkerfräken. 
dyfräken. 

kärrfräken . 
(ängsfräken) . 
lundfräken. 
(spänslig fräken). 
(snip). 
ängsdun (ängsull) , 

tufdun. 
ögontröst. 

fårsvingel 
rödsvingel . . 
skogssmultron. 

h vitmåra. 
kärrmåra. 

Jemtländska namn. 

långstar, gropstar , dolpstar 1 (Kjoland). 

fraustar, tofs-star (Kjoland). 

hundkummin (Kjoland). 

innmolk, innmjolk, imjolk. 

rakstärrskämma (Kjoland), gullborste 
(enl. E. FRIES). 

renmossa, bvitmossa. 

lmsbär, hönsbär; smörbär (enl. E. FRIEs ). 
hassel (Bispgården) . 

skräk; skräkon (enl. E. FRIEs). 
innmolk, innmjolk, imjolk . 

hästfoder. 

hästgröning (enl. E. FRIEs), grån 
(Bispgården), gräun (Kjoland). 

ängsull , hvitkullor (Bispgården), Käla
puppor (Kälarne). 

(tof) . 
tannar. 
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Latinska namn. 

Galium uliginosum. . 
Gentiana campestris . 
Gentiana Amarella . 
Gemnium silvaticum . 
Geum rivale . . . . 
Gnaphalium norvegicum. 
Gnaphalium silvaticum . 
Gnaphalium uliginosum . 

H epatica triloba . . 
Hemcleum sibiricum . 
Hie1·acium-arter 
Hippuris vulgm·is . 
Hylocomiwn-arter . 
Hypnum-arter . . 

Juncu s articulatus 
J uncus castaneus. 
Juncus filiformis 
Juncus alpinus . 
Juncus triglumis 
Junipe1·us communis . 
J uniperus nana. 

Lath.yrus pratensis 
L ecanora tm·tarea . 
Leontodon autumnale 
Linncea bo1·ealis 
Lotus co1·niculatus 
Luzula campestris . 
Luzula pilosa . . 
Lycopodium annotinum . 
Lycopodium camplanatum. 
Lycopodium Selago . . 

Majanthemum bifolium. 
Marchantia . . . . . 
Melampy1·um pratense . 
Melampyrum silvaticum 
Melandriwn silvestre . 
jlfelica nutans . . . 
Menyanthes tr~lolia ta 
Milium ~IJ'usum . 
Mnium-arter . . . . 
Malinia ccerulea . . 
.~:fulgedium alpinum . 
Myrtillus nigm . . 
Myrtillus uliginosa 

Nardus stricta . 

Orcl1is incarnata. 
Orchis maculata 
O.r:alis Acetosella 
O.r:y1·ia digyna . 

Farnassia palustris 
P edicu laris palustris . 
Peltidea aphthosa . 
Petasites frigida. 
Phleum alpimtm . 
P/deum p1·atense . 
Pinguicula vulgaris 

Svenska namn. 

(sumpmåra). 
fältsöta . . . . . . . 
ängssöta (bitter stålört). 
l undnäfva . . . . . . 
fårkummer. 

skogsnoppa. 
(sumpnoppa). 

blåsippa. 
björnloka . . . . 
nacke! (hökfibla). 
(l edkrans). 
väggmossa. 
väggmossa. 

(ryltåg). 

(tråd tåg) 
(myrtåg). 
(lapptåg). 
en. 

ängsviol. 
örnlaf. 
höstfjun (höstfibla). 
linnea. 
käringgigel (käringtand) 
fältfryle. 
vårfryle. 
reflummer . 
jämnelummer (jämna). 
(luslummer) . . . . 

spiron ( ekorrbärsört). 
jord! unga. 
koskepling (ängskovall) 
skogsskepling (skogskovall) . 
klättblära (klintblära) 
bergs lok. 
bläcken, vattenklöfver. 
hässle. 

blåsene (blåtåtel) 
fjälltolta 
blåbär 
odon . 

sta,gg . 

Marie-orkis (jungfru Marie band) 
barsyrling (harsyra) . . . . . . 
fjälls yra. 

vise! (slåtterblomma) . 
kärrspira (kärrfrier). 
torsklaf . . . . . . 

fjä!lkampe. 
ängskampe, timotej . . . . . . 
mjölktäta (tätört). 

1 Hela växten användes nägon gäng som humle, i synnerhet förr i tiden. 

J emtländska namn. 

jordhumle 1 (Kjoland). 

daldroppe, midsommarblomster (Bisp
gården) . 

harkummil (en!. E. FRIES). 

(röd-) klingerstar. 

gulbane (en!. E. FRIEs). 

Jumrik. 

mjölkgräs (Bispgården). 
mjältväjn, mogräs. 
Jönsmessgulla, Jungfru Maria lilja (Kjo

land) . 
klöfving (Bispg.), getklöfver (Kjoland). 

silfvermossa (Kämpensborg, Fors sn). 
käringnål(star). 
torta; elgkål (Kämpensborg). 
blåbärsris. 
va m stöt; bundbollar, skrockbär (Bisp

gården), hundbärsris (Kälarne). 

finnskägg, hera. 

getju(fve)r (Kjoland). 
harmynta (Bispgården). 

älfmossa (Kjoland). 

timotej. 

10 
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Latinska namn. 

Pi c ca e.xcelsa . . . . 
Pimpinella Sa.xij1·aga 
Pinus silvest1·is 
Poa alpina 
Poa annua 
Poa la.va. 
Poa ntmoralis 
Poa pratensis 
Poa surletica . 
P oa trivialis . 
Polygonzon viviparurn 
Polypodiurn alpestre . 
Polypodium Dryopteris . 
Polypodiurn Phegopteris 
Polysticlzum spinuloswn. 
Polytrichum·arter 
Populus tremula 
Potamogeton . . 
P otentilla Tormentilla 
P1·unella vulgar·is . 
Frunus Padus . . 
Pteris aquilina . . 
Pyr·o la r·otundzjolia 
Py1·ola secunda. 

Ranunculus acris 
Ranunculus auricomus 
Ranunculus Flammula 
Ranunculus r·epens 
Ribes r·ubr·um 
Rhinanthus minor . 
Rubus arcticus . . 
Rubus chanuemor·us 
Rubus idwus . . 
Rubus sa.vatilis . 
Rume.v .. acetosa . 
Rumea: acetosella 

Sagina procumbens 
Salia: caprea . 
Sa lix ciner·ea . 
Salix glaucn. 
S a lix lzerbacea 
Sali.v lanata . 
Salia: lapponum 
Salia: nigricans . 
Salia: penlandra 
Sali:r phylicwfolia 
Saussurea alpina . 
S ceptr·um Car·olinum . 
S cheuchzeria palustris 
S cirpus cwspitosus 
Scir·pus paucijlorus. 
Selaginel/a spinulosa 
Solidago Virgaur·ea 
S01•bus aucuparia 
Sphagnum-arter . 
Spir·wa Ulmar·ia 
Stach,11s silvatica 
Stellar·ia gmminea 
Stellaria nemormn. 
St'l'uthiopteris germanica 
Succisa pratensis . 

Svenska namn. 

gran . . . . . . . 
backanis (ängsanis). 
tall, fur. . . . . 
fjällgröe. 
hvitgröe (gårdgräs, trampgräs). 

lundgröe. 
ängsgröe 
storgröe. 
kärrgröe 
ängsråpa ( ormrotsört) 

ekebräken . 
bultabräken 
rotjäske . . 
björnmossa 
asp 
nate. 
blodrotsmura. 
småbrunell (brunört). 
hägg .... 
örnbräken. 
(vintergröna) . 

smörranunkel (solöga) . . . . . . . 
vårranunkeL 
ältranunkel (ältgräs). 
refranunkeL 
vinbär (röda) 
ängsskallra (höskallra) . 
åkerhallon, åkerbär 
hjortron. 
hallon 
stenhallon 
ängssyra 
rödsyra (kråksyra, bergsyra). 

krypnejde (hönsbet). 
sälg ... ... . 
gråvide. 1 

dvärgvide. 
(ull pil). 
(lapsk pil, lappvide). 
(svartvide). 
jolster. 
(grön vide). 
(fjällskära) . 
kungsspira . 
(kallgräs). 
tufsäf (ramme) . 

(dvärglummer). 
gullrisp (gullris) 
rönn ... . . 
hvitmossa . . . 
(elggräs, mjödört). 
stinksyska . . . . 
stjärnarf. 

foderbräken. 
knappvädd. 

gran. 

tall, fur. 

tannar. 

tannar. 
hö frö . 
vildjäske. 

. Jemtländska namn. 

liten jäske; ormgräs (Bispgården). 
liten jäske. 
rotjäske. 
björnmossa; dufråg, kråkråg (Gällö). 
asp. 

myrmorr. 

hägg. 

svaleblommor (Bispgården). 

vinbär. 
skrabbakalL 
åkerbär (Bispgården). 
multer; kartblad. 
bränn bärs ris. 
tåg bär. 
syra; svinsyra (Bispgården). 

si lj (Bispgården). 

myrkong (enl. E. FRIES). 

borst, borststar. 

hästgulL 
röjn (Kjoland). 
högmossa. 
korsgräs; öl gräs (Bispgården). 
skogsnässla (Kjoland). 

1 Med gräviden mena botanisterna i allmänhet de arter, som karaktärisera videregionen ä fjällen , nämligen S. glauca, Lappo
rrum och lanata. 
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Latinska namn. 

Ta1·amacum officinale . 
Thalictrum alpinum. 
Thalictrum simplem 
Tojieldia borealis . . 
Trientalis europcea 
Trifolium montam1m . 
Trifolium pmtense 
Trifolium 1•epens . 
Triglochin palustre 
Tussilago Farfara 

Urtica dioica 
Usnea 

Vaccinium Vitis idcea 
Valeriana o.fficinalis . 
Veronica. chamcedrys . 
Veronica n.fficinalis . 
Veronica serpyllifolia 
Vicia cracca . . 
Viola bijlora . . 
Viola palustris . 
Viola silvatica . 

Svenska namn. 

maskros. 

ängsruta. 
(björnbrodd). 
skogsstjärna ( dufkulla). 
backklöfver. 
rödklöfver . . . . . . 
hvitklöfver. 
kärrsäl ting. 
hästhof . . 

brännässla. 
skägglaf. 

lingon . . . . . . . 
läkevändel (vändelört) . 
te prisa. 
ärenprisa. 
timjeprisa. 
kråkvicker . 
(fjällviol) . 
(kärrviol) . 
(skogsviol). 

Jemtländska namn. 

nattsofvare, sjusofvare. 

klöfverkulla, sötkulla. 

skråpa. 

lingomis. 
vändelsrot. 

rnusärt. 
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