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>>Vid ordet Lappland fäster man vanligtvis ett begrepp af något ödsligt, hemskt, 
om ock man medgifver att naturmärkvärdigheter der kunna finnas; och det är 
sannt, om man då blott afser skogsregionen. Genomkorsad af de stora elfvarne, 
som störta ned från snö- och isfälten uppe på fjellarne, samt genomskuren likasom 
af ett nät af från skogssjöarne utlöpande bäckar och åar, upptages hela den öfriga 
delen af oöfverskådliga skogar, så mycket nemligen, som ej dränkes af de hiskliga 
myrer, hvilka breda sig kring skogssjöarne. Blott här och der resa sig några berg 
med kulliga, högst sällan kala hjässor, och når man någon höjd, så öfverskådar 
ögat blott oändliga sträckor af talltoppar eller myrängder. Naturen är här mycket 
fattig; ty i dessa skogar - hvilka med hvarje år glesna allt mer och mer, både 
genom ny byggarrres förvållande, h vilka med brand v il j a drifva Lapparne och renarn e 
från sitt grannskap, och genom de häftigt rasande stormarne - trifvas få eller inga 
växter. >> (N. J. ANDERSSON 1 845. ) 

(Skogslandet. Utsikt från Ö. Stärpatsvare mot väster.) 
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Inledning 

Den översikt över Pite lappmarks kärlväxt
flora, som härmed framlägges, är ett resultat av 
många somrars fältarbeten. Redan sommaren 1932 
besökte jag lappmarken första gången. En uppsats, 
grundad på detta års fältundersökningar, publi
cerades i Svensk Botanisk Tidskrift 1934. Jag hade 
från början inga direkta planer på en fortsättning, 
men vissa iakttagelser, framförallt rörande skogs
vegetationens fördelning på de isolerade fjällen 
lockade mig småningom att återuppta fältarbetena. 
Ytterligare näring fin go dessa planer, då j ag vid en 
genomgång av den sparsamma litteraturen fick 
klart för mig hur oerhört bristfälliga våra kunska
per om det lapska skogslandets växtgeografi fort
farande äro. Under 1930-talet ägnade jag ytter
ligare fyra somrar åt fältarbeten ( 1 934, 1936-38) .  
Under denna tid kom jag småningom alltmera att 
intressera mig för skogsvegetationen, dess zonatian 
och höjdgränser. Jag ägnade mycken tid åt höjd
gränsmätningar på de isolerade fjällen. På grundval 
av resultaten utarbetade jag en licentiatavhand
ling, inlämnad hösten 1940 men aldrig publicerad. 
Vid sidan av mätningsarbetet hade jag hela .tiden 
gjort floristiska uppteckningar och insamlat ett 
ganska omfattande herbariematerial, som efter
hand tillfördes botaniska avdelningen vid Natur
historiska Riksmuseet. Med tiden mognade tanken 
att utvidga materialinsamlingen i syfte att åstad
komma en mer omfattande framställning av Pite 
lappmarks växtgeografi. J ag hade fullt klart för 
mig, att det skulle bli ett arbete på lång sikt. Med 
hänsyn till det ytterligt knappa material a v växt
lokaler, som existerade från skogslandet, skulle 
många somrars exkurrerande krävas, innan någor
lunda acceptabla utbredningskartor kunde åstad
kommas. Under 1940-talet arbetade jag i lappmar
ken fem somrar ( 1942-43, 1946-48) ,  varjämte en 
senvinterexkursion gjordes påsken 1945. Materialet 
svällde ut, särskilt som jag fortsatt med zonatians
och höjdgränsstudierna vid sidan av det floristiska 
arbetet. Omkring år 1948 ansåg jag mig någorlunda 

färdig med materialinsamlandet, och under de 
följande båda åren utarbetades i det väsentliga den 
artförteckning, som - med senare tillägg - utgör 
kärnan i detta arbete. Jag började· sedan skriva 
om zonations- och höjdgränsproblemet men kom 
småningom underfund med att hela materialet 
omöjligen kunde framläggas i ett enda arbete, 
åtminstone om detta skulle bli färdigt i någorlunda 
rimlig tid. Jag beslöt därför att tillsvidare koncen
trera mig på själva kärlväxtfloran. De mest väsent
liga bland de luckor, som visade sig förekomma på 
utbredningskartorna, jag har i någon mån kunnat 
fylla genom ytterligare exkursioner under som
rarna 1955-56 och 1959. 

Sammanlagt har jag sålunda ägnat åtminstone 
någon del av 13 olika somrar åt fältarbeten inom 
Pite lappmark. Den årliga arbetstiden har växlat 
mellan två månader (på 1930-talet) och ett par 
veckor ( 1950-talet) ;  sammanlagt torde den ha om
fattat 17 a 18 månader. Den effektiva exkursions
tiden har dock minskats på grund av tidsödande 
förflyttningar inom området, då jag endast under 
1938 och åren på 1950-talet haft tillgång till bil. 
studier i jämförande syfte har jag haft tillfälle 
företaga i andra delar a v Norrland, i N or ge och i 
Alperna. 

Den artförteckning och de utbredningskartor, 
som här framläggas, kunna naturligtvis i detaljrike
dom inte alls jämföras med landskapsfloror i stil 
med t. ex. Dalafloran {ALMQUisT 1949) eller Jämt
landsfloran (LANGE 1938) .  Dessa bygga ju på en om
fattande äldre litteratur och många medarbetares 
insatser, medan materialet från Pi te lappmarks 
skogsområde i huvudsak är mitt eget. Särskilt i 
fråga om florans trivialare element finns nästan 
intet att hämta ur litteraturen eller de offentliga 
herbarierna. En konsekvens härav har blivit, att 
vissa arter äro underrepresenterade. Varje botanist 
torde ha gjort den erfarenheten, att det kan dröja 
ganska länge innan man hittar en art, vars bekant
skap man ej tidigare gjort, men att man sedan 
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8 Inledning 

finner den på nya lokaler ideligen. En art har jag 
fortfarande icke lyckats finna i området, trots att 
den rimligen måste finnas där, nämligen Ca r ex 

disperma. Egendomligt nog har ingen annan heller 
kunnat påvisa den. 

Egentligen är Pite lappmarks skogsområde allt 
för stort till arealen för att en enda person genom 
självsyn skall kunna göra sig förtrogen med det
samma. Jag får därför nöja mig med att ha åstad
kommit en floristisk rekognoscering. Åven med en 
sådan karakteristik torde undersökningarna dock ha 
fyllt en uppgift som underlag för framtida detalj 
forskningar. 

Mitt egentliga undersökningsområde har varit 
skogslandet med de i fjällområdet inträngande 
dalgångarna intill barrträdens västgräns. Att jag i 
artförteckningen även medtagit fjällområdet, beror 
på två skäl. Dels har jag en del eget material att 
bidraga med, huvudsakligen från trakter öster om 
ARWIDSSONS undersökningsområde, dels har AR
WIDSSON i sitt huvudarbete (1943) icke konsekvent 
tagit med uppgifter ur den äldre litteraturen. 

Vid sidan av det floristiska material, som här 
framläggs, har jag ganska omfattande preliminära 
manuskript om t. ex. skogszonationen, skogsträ
dens höjdgränser, lågfjällens vegetationsförhållan
den, rasbranterna, inundatzonen m. m. Jag hoppas 
att i en framtid få möjlighet fullborda åtminstone 
de viktigaste bland dem. 

U n der de gångna åren har j ag från skilda håll 
fått mottaga ekonomiskt understöd för mina fält
arbeten, så från Stockholms Högskola (Liljevalch
fonden) ,  från K. Vetenskapsakademien (Hierta
Retziusfonden, ett Krokstipendium) samt från 
Svenska Turistföreningen. För det värdefulla stöd 
jag härigenom erhållit får jag till berörda institu
tioner framföra ett varmt tack. J ag tackar också 
mina reskamrater och medhjälpare under fältarbe
tena, numera rektor K. G. KÖKERITZ (1936, 1938) , 

förf. S. KEY-ÅBERG (1942) ,  jägm. H. LUNDBERG 

(1943) och civilekonom T. GöRANsSON (1947) ,  lik
som de personer i Arjeplog och Arvidsjaur jag under 
årens lopp gästat. Bland de sistnämnda vill jag 
särskilt nämna dr E .  W ALLQUIST, som också givit 
mig värdefulla upplysningar om de trakter han 
känner bättre än de flesta. 

Vidare tackar jag prof. E. HULTEN, som under 
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flera perioder berett mig arbetsplats på Riks
museets botaniska avdelning, prof. G. E .  Du RIETZ 

och andra medlemmar av växtbiologiska seminariet 
i Uppsala för givande diskussioner samt tjänste
männen vid de botaniska museerna i Stockholm, 
Lund och Uppsala för deras välvilja vid mina be
sök. Hjälp med bestämningsarbete har jag under 
årens lopp fått av talrika specialister, flera av dem 
nu bortgångna: dr B. FLODERUS (t), Salix; disp. S.  
GRAPENGIESSER (t), Salix; prof. G. SAMUELssoN 

(t), Alchemilla, Luzula, Sparganium m. m.; apo
tekare M. ENGSTEDT (t), Alchemilla; apotekare J. 
GuNNARssoN (t), Betula; prof. J. A. NANNFELDT, 

Poa; docent A. NYGREN, Calamagrostis; docent B .  
PETTERssoN, Dactylorchis; dr H. PERssoN och 
telegrafkommissarie F. AGELIN (t), mossor; inten
dent T. HAssELROT, lavar. Uppgifter om växtloka
ler har jag fått av läroverksadj . F. DAHLSTEDT (t), 
docent G. DEGELIUS, länsjägm. S. LINDROTH, läns
jägm. G. NYLANDER, docent M. FRIEs, ämneslärarin
nan L. RoosvALL samt civiling. T. VESTERMARK. 

Docent MATs W 1ERN har varit mig till stor hjälp 
vid arbetets befordrande till trycket, och jag 
tackar honom hjärtligt härför. 

Jag kan icke underlåta att vid detta tillfälle 
framföra ett senkommet tack till mina lärare i 
botanik och geografi vid Stockholms Högskola, 
prof. O. RosENBERG (t), prof. M. G. STÅLFELT och 
prof. H. W-soN AHLMANN. 

Två bortgångna botanister ha betytt särskilt 
mycket för mina arbeten med Pite lappmarks 
flora. Den ene var GUNNAR SAMUELssoN, som 
först intresserade mig för detta undersöknings
område och sedermera ofta hjälpte mig med råd 
och anvisningar, den andre ToRsTEN ARWIDSSON, 

som genom sina undersökningar i Pite lappmarks 
fjällområde lagt den grund på vilken jag sökt bygga 
vidare. Ur hans fältdagböcker har jag fått hämta 
viktiga upplysningar. Med honom hade jag intill 
hans bortgång många för mig värdefulla diskus
sioner om den lappmark, för vilken vi hade ett ge
mensamt intresse. 

Falun och Växtbiologiska Institutionen, 
Uppsala, i mars 1962 

Gunnar W istrand 



I. Historik 

Den nedanstående översikten över tidigare bo
taniska forskningar inom Pite lappmark är utar
betad med särskild hänsyn till skogsområdet. Det 
föreligger nämligen i äldre litteratur åtskilliga bi
drag till lappmarkens botaniska utforskningshis
toria, och i avseende på fjällområdet behöver jag 
endast hänvisa till denna litteratur (BJÖRNSTRÖM 
1856 p. l, BIRGER 1909 p. 257, ARWIDSSaN l926a 
p .  209, 1943 p. 25). 

Den sedermera så ryktbare DANIEL SaLANDER 
anses vara den förste botanist, som besökt Pite 
lappmark. Man vet mycket litet om förloppet av 
hans resa (jfr W AHLENBERG 1812 p. XXII; BJÖRN
RTRÖM l.c . ) .  Den synes emellertid ha företagits år 
1753 (R. E. FRIEs 1940 p. 299, not 4) ,  och SaLANDER 
var då en ung student på 20 år. 

När LINNE i >>Flora lapponica>> på ett par ställen 

talar om >>Pite lappmark>> (se t.ex. p. 271 under 344 

Sagittaria foliis sagittatis) avses givetvis ingen del av 

den nuvarande lappmarken. LINNE kom aldrig inom 

Pite lappmarks gräns men besökte bl. a. Piteå-trakten 

och det är någon lokal här det är fråga om. Gränsen 

mellan lappmarken och kustlandet var vid denna tid 

ännu icke fastställd (så skedde först 1751-52) och 

man torde ha använt benämningen lappmark även i 

fråga om kusttrakterna. 

Att döma av det herbariematerial från SoLAN
DERs resa, som alltjämt finnes bevarat (i Bergi
anska trädgårdens her barium jämte Riksmuseets bo
taniska a v delning) måste denna resa ha berört ä ven 
skogsområdet. Var resan gick fram, är tyvärr omöj 
ligt att nu avgöra, eftersom lokalangivelser genom
gående saknas på herbarieexemplaren. Det repre
senterade artmaterialet borde ju kunna ge vissa 
upplysningar, tyvärr äro de dock otillräckliga för 
ett fastställande av resvägen. I SoLANDERs ma
terial befinna sig åtskilliga för Sverige nyupptäckta 
arter (betr. dessa se WIKSTRÖM 1824), ett par voro 
t. o. m. nya för vetenskapen. Mycket litet har eljest 

publicerats rörande SaLANDERs upptäckter. Ett 
par uppgifter inflöto i ett tillägg till 2. uppl. av 
LINNEs >>Fauna suecica>> (p . 557) och ytterligare 
några fynd finnas publicerade i den i London 
( 1792) utgivna upplagan av >>Flora lapponica>>. 
Några växtlokaler, användbara i föreliggande sam
manställning, kunna icke utletas ur SaLANDERs 
kollekter, men ur utforskningshistorisk synpunkt 
har resan ett betydande intresse. 

W AHLENBERGS drygt veckolånga besök i Pite 
lappmark på eftersommaren 1807 (se W AHLENBERG 
1812 p. XXVIII; d:o manuskript i universitets
biblioteket, Uppsala; BJÖRNSTRÖM l. c . )  berörde 
även skogsområdet, närmare bestämt trakterna 
mellan Pite och Skellefte älvar inom Arjeplogs sn. 
Flera under denna resa antecknade lokaluppgifter 
finnas publicerade i W AHLENBERGS >>Flora lappo
nica>>; de utgöra de första exakta uppgifterna från 
området. Den i samma verk framlagda kartan över 
vegetationsbältena är emellertid för Pite lapp
marks del mycket missvisande; den bygger uppen
barligen på ett otillräckligt iakttagelsemateriaL 

Ett par lokalnamn hos W AHLENBERG måste i kort

het beröras, ehuru de avse fjällområdet. På skilda 

ställen i >>Flora lapponica>> omtalas ett fjäll med nam

net Kåbdespakte. Nu finnes å top. kartan endast ett 

så benämnt fjäll i Pite lappmark, nämligen ett gräns

fjäll mot Norge någon mil S om Nasa silvergruva. 

Detta är icke W AHLENBERGs Kåbdespakte; han be

sökte aldrig denna del av lappmarken. Såsom tydligt 

framgår av kartan i >>Flora lapponica>> och likaså av 

en karta i ett tidigare arbete av WARLENBERG (1808), 

åsyftas en del av Själlapuouda-massivet på gränsen 

mot Lule lappmark (i fältdagboken uppgives ut

tryckligen, att Kåbdespakte mtgör slutet av själva 

Själlapuolta>>). På kartan kallas den ifrågavarande 

delen av massivet Sirkastjåkko, men i trakten är den 

alltjämt känd under namnet Kåbda; den utgör en 

topografiskt mycket tydligt framträdande brant W 

om stigen mellan Västerfjäll och Kvikkjokk. LJESTA

DIUS (1826) å andra sidan, som också nämner ett 

A cta Phytogeogr. Suec. 45 
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Kåbdespakte, avser det förutnämnda fjället vid Nasa. 

Kåbrenåive i >>Flora lapponica>> är ett fjäll i Lule lapp

mark (Kuobberi) och sålunda icke id�ntiskt med 

Kåbre-aiwe hos LJESTADIUS (op.c.), Kåbroive hos 

BJÖRNSTRÖM eller Kåbrenåive hos BACKMAN-HOLM 

(1878), med vilka olika namn avses kartans Kåbrek 

(kartbladet nr 25 Nasafjället). På ett ställe hos BAcK

MAN-HOLM (op.c. p. 82) talas om ett Kåbrenåive 

mellan Bartutjaure och Tjeggelvas. Något så benämnt 

fjäll känner jag ej till i trakten mellan dessa sjöar, 

troligen avses även här det nyssnämnda Kåbrek. 

LARs LEVI LJESTADIUS (född i Jäckvik, Arje
plogs sn,  WARLENBERGs lärjunge och följeslagare 
på resan till Skåne 1822) företog under förra hälften 
av 1820-talet en hel del exkursioner i sin hembygd. 
LlESTADIUS var som bekant en mycket skarpsynt 
botanist, men hans intresse var mera systematiskt 
än växtgeografiskt, och mängden av det lokalma
terial han publicerat från Pite lappmark är ej sär
skilt betydande. I skogslandet synes han ha varit 
verksam åren 1820, 1823 och 1824; sommaren 1825 
företog han dessutom en längre exkursion i de 
västra fjälltrakterna, varvid han även besökte an
gränsande delar av Norge. Några större färder i 
skogslandet gjorde han av allt att döma icke utan 
synes i huvudsak ha hållit sig längs huvudvägen 
genom lappmarken: Glommersträsk-Arvidsjaurs 
kyrkplats-via Kasker till Arjeplogs kyrkplats 
samt längs Rornavan till Jäckvik. Av ett särskilt 
intresse äro de besök LJESTADIUS gjorde i ett par 
sydberg (Lul. Istjakk, som troligen besökts såväl 
1 820 som 1824 samt Aistjakk) ;  han torde ha varit 
en bland de första svenska botanister, som tillfullo 
insett den växtgeografiskt märkliga karaktären hos: 
dessa lokaler. LJESTADIUS har publicerat sitt ma
terial i flera skrifter ( 1822, 1824a, b ,  1826�

· 
1839) , 

det har dessutom beaktats i W AHLENBERGS >>Flora 
suecica>>. 

Parentetiskt må nämnas, att PETRUs LJESTADIUS 

(broder till LARS LEVI L.) i sin >>Lappmarksjournal» 

har ett par uppgifter av botaniskt intresse, sär�kilt 

beträffande trakten av Svartberget vid övre Horn

avan. 

N. J. ANDERSSON gjorde med två följeslagare en 
resa genom Pite lappmark 1845, varvid han två 
gånger genomkorsade skogslandet. På uppresan 
anlände han via Sorsele, varför han genomvandrade 
trakter väster om Storavan, som ingen botanist 
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före honom besökt. Efter ett besök i Lule lappmark 
kom han återigen in i Pite lappmark från Kvikk
jokk och torde i stort sett ha följt WARLENBERGs 
väg från 1807 ned till Arjeplogs kyrkplats; fort
sättningsvis reste han sedan den vanliga vägen 
nedåt Arvidsjaur. Hans material finnes framlagt 
dels i en resebeskrivning (1846a), dels i ett par 
sammanfattande arbeten rörande lapsk växtgeo
grafi (1845, 1846 b) .  En del uppgifter i det sist
nämnda arbetet förefaller något tvivelaktiga, det 
gäller arter, som anföras för Pite lappmark utan 
lokalangivelse och vilka icke nämnas i reseberät
telsen. 

F. J. BJÖRNSTRÖM följde på sin resa 1856 i säll
skap med brodern HERMAN BJÖRNSTRÖM samt 
bryologen S. O. LINDBERG den vanliga leden såväl 
på fram- som återvägen. Vistelsen i Pite lappmark 
varade hela två månader, men åt skogslandet kan 
han icke ha ägnat mycken tid. Under uppresan i 
juni >>kunde endast Salices studeras, emedan föga 
annat hunnit utveckla sig i den ovanligt sena som
maren>> ( 1 856 p. 3 ) .  Eftersom han sedan dröjde sig 
kvar i fjällen till några dagar in i augusti och läm
nade lappmarken den 19:e i samma månad, kunna 
uppehållen under färden ned genom skogslandet 
icke ha varit långa. Med hänsyn härtill måste fre
kvensuppgifterna i hans artförteckning (op.c .  p. 17 )  
tas med en viss reservation i vad de  avser skogs
området. Med säkerhet bygga de i väsentliga delar 
på den äldre litteraturen (WAHLENBERGs >>Flora 
lapponica>>, ANDERssoNs >>Conspectus>> m .  fl. ) .  En 
intressant nyupptäckt gjorde BJÖRNSTRÖM med 
sin ssp . opacum av Eriophorum vaginatum dvs . 
E. brachyantherum Trautv. enligt nutida nomen
klatur. BJÖRNSTRÖMs material framlades i en gra
dualavhandling (op.c . ) ,  vilken han var färdig att 
försvara redan den 12 dec. samma år som resan 
företogs. 

Under 1870-talet företog V. F. HoLM (adjunkt 
vid läroverket i Luleå) ett flertal (minst fem) resor i 
lappmarken. Pite lappmark besöktes med säkerhet 
1872, 1873 och 1 874, sannolikt även 1876. Resornas 
syfte synes egentligen icke ha varit botaniskt (jfr 
HoLM 1875 p. 72),  men mycket växtmaterial in
samlades, vilket nu finnes bevarat i botaniska 
museet i Uppsala samt å Riksmuseets botaniska 
avdelning. Tyvärr har HoLM själv publicerat 



Historik ll 

mycket litet om sina resor; endast 1873 års resa 
blev föremål för en skildring ( 1875 p. 72, 169) .  
Materialet i övrigt finnes delvis framlagt i BAcK
MAN-HOLMs flora ( 1 878) ,  delvis har det även ut
nyttjats i senare floraframställningar. HoLMs kol
lekter äro som regel väl etiketterade, och man kan 
av lokalangivelserna i någon mån bedöma hans 
resvägar. Det framgår tydligt, att han gjort om
fattande vandringar i skogsområdet, delvis i trak
ter, som ingen botanist före honom besökt. Bl. a. 
måste han ha genomvandrat de ödsliga och vid 
denna tid säkert helt obebodda skogsmarkerna vid 
gränsen mellan Pite och Lule lappmarker. Av ma
terialet från denna vandring är likväl huvudparten 
insamlad inom Lule lappmarks gräns, och detta 
gäller ä ven några kollekter, som på etiketten upp
givas vara tagna i Pite lappmark. Tydligen kände 
HoLM icke gränsens förlopp i detalj . 

HoLM var utan tvivel en skarpsynt botanist (jfr 
dock SELANDER 1950 I p. 14) , men den flora han 
utgav tillsammans med C. J. BACKMAN (rektor vid 
Luleå läroverk) är behäftad med en hel del brister 
(BACKMAN-HOLM 1878) .  En bidragande omstän
dighet härtill kan möjligen vara, att HoLM, sedan 
de fem första klasserna publicerats i Luleå läro
verks årsredogörelse för år 1875, flyttade från 
staden, varefter BACKMAN ensam fullbordade ver
ket. Den sistnämnde kan knappast ha haft någon 
större kännedom om lappmarkens flora, ty vissa 
frekvensuppgifter kunna omöjligen bygga på per
sonlig kunskap. 

Under senare delen av 1800-talet studerades 
Salix-floran i Pite lappmarks skogsområde av pro
vinsialläkaren C. HÅKANSSON, som gjorde talrika 
besök under särskilt 1870- och 1880-talen, samt av 
sedermera professorn A. N. LuNDSTRÖM, som reste 
i lappmarken 1874 och (tillsammans med E.  
NYMAN) 1892. Den sistnämnda resan medförde 
också den sensationen, att en för Skandinavien ny 
art, Potentilla multifida, upptäcktes inom området 
(NYMAN 1895) .  Sommaren 1874 tycks LUNDSTRÖM 
ha gjort en del exkursioner tillsammans med 
HoLM, särskilt i trakten av övre Hornavan , och 
möjligen samarbetade han tidtals även med HÅ
KANssoN. 

Såsom ett utmärkande drag för alla hittills 
nämnda arbeten rörande Pite lappmark kan anfö-

ras, att lokaluppgifter meddelas endast för säll
syntare arter. Först i och med BIRGERs besök i 
lappmarken 1909 påbörjades insamlandet av loka
ler även för vanligare arter. Om tidigare försum
melser vittnar det faktum, att icke mindre än 23 
arter av BIRGER antecknades för första gången. 
BIRGERs resväg var ungefär den vanliga, bortsett 
från att uppresan gick över Siksjö i stället för över 
Glommersträsk. Ett särskilt intresse ägnade BIR
GERät sydbergen, av vilka det intressanta Laisvare 
(förut mest känt ur geologisk synpunkt, jfr SvE
NONIUS 1899) nu för första gången studerades 
botaniskt. Resultaten framlades dels i ett >>Bidrag 
till Pite lappmarks flora>> ( 1909) ,  dels i det monu
mentalverk över sydbergens flora, som BIRGER 
1912  utgav tillsammans med bordern GuNNAR 
ANDERSSON. 

GRAPENGIESSER reste i skogsområdet 1916; även 
han intresserade sig särskilt för sydbergen. Han 
studerade bl. a. de redan tidigare kända bergen 
Vuornats och Lul. Istjakk samt nyupptäckte All.  
Istjakk (GRAPENGIESSER 1917 ) .  

En betydande förtjänst om skogsområdets växt
geografiska utforskande har H. E. JoHANssoN ned
lagt. Hans resa företogs 1918  och berörde en del 
trakter, som ej tidigare besökts, särskilt i ter
rängen mellan nedre Rornavan och Piteälven. Tre 
nya sydbergslokaler upptäcktes. J OHANSSON var ju 
egentligen geolog, och hans journal från resan inne
håller en säregen blandning av geologiska och bo
taniska notiser. Tyvärr äro anteckningarna på sina 
ställen ytterligt svårläsliga, och vissa delar av dem 
kunna överhuvudtaget icke utnyttjas. G RAPEN
GIESSER, som bearbetat och publicerat dem (H. E. 
JoHANssoN 1933) ,  har feltytt dem på ett par ställen 
(några rättelser jag kunnat göra återfinnas i art
förteckningen) .  

De  senaste åren har J .  LuNDQVIsT påbörjat 
vegetationsundersökningar i några sydväxtberg 
inom skogsområdet {LUNDQVIsT 1961 ) .  

Smärre bidrag till skogsområdets flora ha  med
delats av MELANDER ( 1883) , MÖRNER ( 1898, 1920, 
1923, 1935) ,  C. FRIEs ( 1922, 1925) ,  N. JoHNssoN 
(1930), TH. ARWIDSSON ( 1926a, 1943, i sistnämnda 
arbete särskilt sl. Taraxacum) . 

Å våra botaniska museer finnas dessutom en hel 
del kollekter från området, åtskilliga av dem 
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opublicerade. Bland representerade samlare må 
nämnas: O. C. DAHLSTRÖM ( 1849) ,  H. BJÖRNSTRÖM 

och S. O. LINDBERG ( 1856) ,  ScHLEGEL och ARNELL 

( 1869) ,  E. LuNDBERG ( 1874) , K. B. J. FoRssELL 

( 1883, lok. publ. av MöRNER), TH. ÖRTENBLAD 

( 1844) , K. BoHLIN ( 1891 ) ,  A. ULANDER ( 1892) ,  A. 
LILJEDAHL ( 1915) ,  HJ. MöLLER (1918) ,  E. HAG

LUND ( 1918) ,  C. MALMSTRÖM (1922) ,  N. JOHNSSON 
( 1926, 1928) ,  C. G. ALM (1927) ,  A. HöGBOM (början 
av 1930-talet) ,  M. ENGSTEDT ( 1933),  A. HULPERS 

( 1933),  N. o. KIHLBERG ( 1 937 ) ,  R. 0HLZEN ( 1937 ) ' 
L. RoasvALL ( 1930-talet) ,  O. ALMBORN ( 1934) ,  J. 
A. N ANNFELDT ( 1943). 

A v betydelse för kännedomen om skogsområdets 
vegetation äro vidare en del skogsvetenskapliga och 
geografiska arbeten: HOLMERZ-ÖRTENBLAD ( 1886) ,  
HoLMGREN ( 1904) ,  GAVELIN ( 1909) samt ENQUIST 

( 1933). 
I utforskandet av fjällområdet ha åtskilliga av 

de ovan omnämnda forskarna varit verksamma. En 
del av dem ha f. ö. gjort sina förnämsta insatser 
inom detta område, medan deras anteckningar, 
resp. insamlingar från skogsområdet varit ± spora
diska. Bland personer, som arbetat i fjälltrakterna 
enbart, kunna nämnas: C. O. STRÖMHOLM ( 1864) ,  
E .  J. WIDMARK ( 1867 , 1870), HJ . GRAPE ( 1888, 
1 890), A. FJELLSTRÖM ( 1907 ) ,  R.  FLORIN ( 1 929) 
BRITTA och OLLE ALMEN ( 1957-58) . Under senare 
år har Pite lappmarks fjällområde blivit föremål för 
omfattande undersökningar av ARWIDSSON, som i 
flera viktiga arbeten ( 1926a, b, 1943) framlagt sina 
resultat. Hans fältarbeten beröra likväl i främsta 
rummet de västligare fjälltrakterna; i östra delen 
har han endast studerat Peljekaise nationalpark. 

För mina egna exkursioner under de enskilda 
åren kan här icke redogöras i detalj. Exkursions
vägarna bilda ett glest nätverk, någorlunda regel
bundet fördelat över skogsområdet och - åtmin
stone i Arvidsjaur - till stor del sammanfallande 
med vägnätet, ehuru givetvis med längre och kor
tare avstickare in i den väglösa terrängen. Efter
som jag varit speciellt intresserad av de isolerade 
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fjällen, har jag besökt flertalet sådana och dess
utom många av skogsbergen, framförallt de större. 
Den mellanliggande skogsterrängen är i jämförelse 
härmed underrepresenterad. Alla åtkomliga syd
växtlokaler (c. 50 st. ) ha uppsökts och mycken tid 
har ägnars åt bäckstränder liksom åt sjöarnas in
undatzon. Myrmarkerna känner jag mindre väl till, 
och stora brister kvarstå i fråga om kulturstånd
orterna, något som särskilt gäller norra Arvidsjaur. 
Endast i undantagsfall har jag kunnat besöka en 
lokal mer än en gång under vegetationsperioden. 
De väsentligaste luckorna i exkursionsnätet (bort
sett från odlingsmarker o. dyl . )  finnas i följande 
områden: l. terrängen norr om Pite älv, 2 .  strän
derna av och framförallt öarna i Uddjaure-Stor
avan, 3. de flacka skogsområdena kring socken
gränsen mellan Arvidsjaur och Arjeplog, 4. vissa 
sträckor med dåliga eller inga vägförbindelser 
längs fjällälvarna, såväl inom Arvidsjaur som i de 
västra fjälldalarna. En annan kännbar lucka i ma
terialet är frånvaron av alla uppgifter från det vid
sträckta Arvasfjället i norra Arjeplog, en platå, som 
växtgeografiskt sett torde inta en mellanställning 
mellan själva fjällområdet och de isolerade fjällen. 

Inom fjällområdet har jag gjort några exkursio
ner för att få anknytning till ARWIDSSONs under
sökningsområde; de beröra bl. a. följande fjäll: 
Raska, Ardnavare, Utseb Njasa, Rebniskaise, 
Tjidtjakk, Avatjåkko, Peljekaise samt Nebsuort. 
Endast Tjidtjakk och Avatjåkko kunna sägas falla 
inom ARWIDSSONs egentliga undersökningsområde; 
de övriga ligga öster därom. Ganska betydande 
utforskningsluckor finnas i fjällkedjans östra del; 
man behöver utom Arvasfjället endast nämna 
Kustarakaisemassivet (ett litet fåtal uppgifter 
härifrån hos ARwiDSSON 1943 , egentligen här
rörande från EDIN, jfr EDIN 1939), Barturte-platån, 
stora delar av Tjidtjakkmassivet fram emot Rebnis
lmise, Krappesvare, Björkfjället, liksom de väldiga 
björkskogsområdena mellan sistnämnda båda fjäll. 
Man får ha dessa luckor i minne vid bedömandet 
av de här framlagda utbredningskartorna. 



PI. l 

Rornavan från Galtispuouda. Vad som här syns, är i huvudsak sjöns östliga, relativt grunda del. Raden av långsmala 

öar utgör en förlängning av Arjeplogåsen, som bildar underlag för landsvägen på en lång sträcka mellan Rackträsk och 

Kolmisjaur. 2/7 1934. 

2 

Fotografierna ha tagits av författaren. Bilderna från 1930-

talet äro tagna med en prisbillig men för landskapsfotografe

ring väl lämpad bälgkamera av Agfas tillverkning. På 1940-

talet använde jag en Rolleiflex och senare en småbildskamera 

av märket Kodak Retina I a. Samtliga bilder från 1950-talet 

(även färgbilden) utgöra förstoringar från färgdiapositiv i 

formatet 24 x 36 mm, vilket förklarar en viss oskärpa hos dem. 
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Rornavan från Akkelis. Längst bort på den utskjutande halvön ligger Rossnäsudden, som skiljer sjöns grundare del t. h. 

från det egentliga djupbäckenet. 29/7 1936. 
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Sundet mellan Uddjaure och Storavan, sett från Välbmapuouda. I skogen skymtar landsvägen Arjeplog-Slagnäs, som 

här korsar sundet. 13/7 1936. 
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a. Dödistopografi sydöst om l\'Iåfevare, Arjeplogs sn. :Morängropar under grundvattennivån och alltså vattenfyllda. 

1 1/7 1934. 

b. Hällmark i undre delen av granbältet på Hassevare i Arjeplog. Växtplats för bl. a. Silene rupestris och Visearia alpina. 
10/7 1936. 
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a. Höjdbebyggelse i östra Arvidsjaur: Näverliden. 4/8 1937. 

b. Den äldre bebyggelsen är i huvudsak bunden till sjöar (fiske, transportmedel). Långträsk i västra Arvidsjaur. 7/8 193 7. 
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Laisvare, bergroten under sandstensharnrnaren. Där hammaren är överhängande, blir 

översta delen av uren nästan horisontell med hårt packad finjord och blott sparsarn 

vegetation. I bakgrunden Peljekaise med sina två toppar (>>Örfjällot>>). 6/7 1938 . 
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Lul. Istjakk, sydrasbranten. Man urskiljer väl rasbrantens olika element: hammaren, ängs

uren och ökenuren. Lul. Istjakk är Pite lappmarks rikaste sydväxtlokal, trots att berg. 

grunden tillhör urberget. l / 7  1936. 
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Strömnäs vid Hornava.n. Lul. Istjakks sydrasbrant syns här i profil; längst t. v. skuggan av Strömnäsberget, en annan 

rasbrant i samma massiv. I Strömnäsberget växer Anthyllis vulnerm·ia och den atlantiska lavarten Normandina r;ulchella. 

2/7 1936. 
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Pl. 9 

a. Pilträskbäcken i Arvidsjaur med bäckdäldvegetation, växtplats för bl. a. Daphne och Rhamnus frangula. 12/8 1937. 
b. Ljusselet i Pite älv. 12/8 1937. 
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a. Trollforsen i Pite äh·. 12/8 193i. 
b. Rebnisälven, sjön Rebnisjaures avlopp till övre Hornavan. Skogen tillhör praealpina bältets tallbjörkfacies. ll/7 1938. 
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a. Ringseleforsen, Arjeplog, före kraftverksbygget. På klipporna invid forsen intressant flora med rikt inslag av alpina 

arter, nu sannolikt betydligt utarmad. Skogen i bakgrunden tillhör praealpina bältets tallbjörkfacies. 23/7 1934. 

b. Laisälven mellan Gautojaure oc:1 Storlai.:;a:1. Skogen tillhör praealpina bältets tallbjörkfacies. Björkanrikning såväl 

uppåt som nedåt mot dalbottnen, tallanrikning på torra kullar. 2/8 1938. 
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a. Båtsavare, Arjeplogs sn, östsidan. Två björkar och e:1 blommande rönn ovanför skogsgränsen. Björkarna ha en för 

lågfjällen typisk form med enkel, nedtill ogrenad stam och tät krona (inverkan av betning?). Nedanför fjället sjön Båtsa, 

därbortom t. v. Tjåkkoli3-fjällen. 9/7 1936. 

b. Ailesvare med fragment av ett subalpint björkskogsbälte. I förgrunden ,>Krummhob> av tall. T. v. bakgrunden 

Suobdekvare, t. h. därom Konjok med sydrasbrant. Långt bort skymtar sjön Rappen. 15/8 1934. 
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a .  stenträskberget i Arvidsjaur, västsidan med orört granbälte. Detta fjäll ä r  högre ä n  Vittjakk (751 m ,  jfr undre bilden), 

men kalfjället har betydligt mindre omfång. Isolerad lokal för Phyllocloce coerulea och Sibbalclia procumbens. 27/8 1934. 

b. Vittjakk, känd vintersportplats för Arviclsjaurs-borna. Bilelen visar norra platån med toppen (724 m) i bakgrunden. På 

platån glesa tallbestånd, längre bort rester av ett granbälte. Kalfjället har med hänsyn till elen ringa höjden onormalt stor 

utbredning: förmodligen har skogseld härjat någon gång uneler förra århundradet. 28/8 1934. 
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a .  Långträskberget, krönet av östsluttningen. Rasbjörkskogen ( jfr undre bilden) upphör oförmedlat, där sluttningens 

profil övergår från konkav till konvex. På den rundade hjässan finnes endast låga individ av gran och tall. 7/8 193 7. 

b.  Långträskberget i västra Arvidsjaur, östsluttningen. I sådana ± konkava sluttningar växer en •>rasbjörkskog•>, som helt 

bryter den normala zonationen. Längs det smala Långträsket gick i äldre tid vinterkörvägen mellan Arvidsjaur och 

Arjeplog. 7/8 193 7. 
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PI. 1 5  

a .  De högsta granarna på lågfjällen kunna bilda omfångsrika, flertoppiga bestånd. Det rör .sig här o m  kloner, dvs. alla 

topparna ha uppkommit genom vegetativ föryngring av ett enda moderindivid. Östra Stärpatsvare, östsidan. 22/7 1936. 

b. På lågfjällen ströva ofta små renfloekar ·omkring. Det torde som regel röra sig om skogsrenar, som söka sig hitupp för 

att undgå insektplågan, men vissa år kunna nog också kvarlämnade fjällrenar ingå. Renarna torde på de små lågfjälls

kalotterna utöva en -viss inverkan på vegetationen, bl. a. för uppkomsten av vad som här kallas l>kulturgräshec h. Bilden 

är från västsidan av Östra Stärpatsvare i nedre Arjeplog. 22/ 7 1936. 
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PI. 16 

Skogsgräns av tall på sydsidan av Välbmapuouda Arjeplog, en inom området unik företeelse. 13 j 7 1 936. 
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II. Geografisk översikt över undersökningsområdet 

Den geografiska översikten har medvetet gjorts 
mera omfattande än vad som kan synas erforderligt 
i detta sammanhang. Min tanke har nämligen varit, 
att denna översikt skall utgöra bakgrund icke blott 
till den föreliggande framställningen utan även till 
planerade framtida uppsatser om vegetationen och 
floran i Pite lappmark. 

Läge och utsträckning 

Pite lappmark omfattar Arjeplogs och Arvids
jaurs socknar av Norrbottens län. Lappmarken har 
formen a v en långsträckt rektangel med största 
längden c:a 23 mil i nordväst-sydöst. Bredden upp
går till 8 a lO mil. Totala ytan utgör 20 715 km2, 
varav på Arjeplogs socken komma 13 645 km2 och 
på Arvidsjaurs socken 6 070 km2• Lappmarkens 
sydligaste punkt, belägen i sydöstra Arvidsjaur 
faller på 65° 9' nordlig bredd, medan den nord
ligaste i nordvästra hörnet av Arjeplog når 67° lO' 
nordlig bredd. Polcirkeln genomskär Arjeplogs 
socken i dess norra del. 

Arjeplogs socken innefattar i sin västra del be
tydande kalfjällsområden, östra delen är däremot 
ett skogsland med strödda isolerade lågfjäll. Ar
vidsjaur faller så gott som helt och hållet inom 
skogslandet; endast i socknens västra del före
komma en del isolerade lågfjäll med obetydliga 
kalfjällsarealer. 

Fig. l .  Undersökningsområdets läge (W) i förhållande till 

av ARWIDSSON (AL SELANDER (S), TENGWALL (T) och 

BJÖRKMAN (B) undersökta områden. Mellan ARviDssoNs 

och författarens områden finnas ganska betydande, ± 
outforskade arealer, något som på grund av den lilla skalan 

icke tydligt framträder på kadan. 

3 - 62 l l 302 1 W istrand Acta Phytogeogr. Succ. 45 
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I den följande framställningen kommer hänsyn 
visserligen att i skilda sammanhang tagas till lapp
marken som helhet, det egentliga undersöknings

området omfattar likväl endast skogsområdet. Grän
sen för undersökningsområdet är självklar, i den 
mån den sammanfaller med de båda socknarnas 
administrativa gränser i norr, öster och söder. Det 
kan däremot diskuteras, hur man lämpligen bör 
draga skogsområdets gräns mot väster, dvs. mot 
fjällområdet. Jag har ansett det mest praktiskt, att 
i denna riktning utsträcka området till den sam

manhängande barrträdgränsen. Härigenom kan un
dersökningsområdet sägas ha erhållit en större 
växtfysionomisk enhetlighet än om någon annan 
princip följts vid gränsdragningen. I några fall 
kan visserligen tvekan uppstå, då det gäller att 
avgöra, huruvida en viss lokal bör räknas till skogs
området eller till fjällområdet, men de tveksamma 
fallen äro ej många, och samma svårighet skulle 
säkert uppkomma, om jag i stället stannat vid 
västgränsen för sluten barrskog. Med denna drag
ning får gränsen ett tämligen komplicerat förlopp: 
skogsområdet når långt mot väster i huvudälvarnas 
dalfören men stannar betydligt östligare mittför 
fjällområdets östliga utlöpare. I skogsområdet in
räknar jag också samtliga de lågfjäll, vilka ligga 
isolerade från det sammanhängande fjällområdet. 

Barrträdgränsen finnes markerad på de vanliga 
topografiska kartbladen (i skalan l :  200 000), och 
jag har dessutom lagt in den på underlaget till 
mina utbredningskartor. På de senare ha dessutom 
flertalet isolerade lågfjäll inritats . 

Undersökningsområdets yta kan beräknas ut
göra omkring 75 % av lappmarkens totalareal, dvs. i 
runt tal 15 000 km2• Som jämförelse kan nämnas, 
att landskapet Skåne omfattar l l  303 km2• 

Huvuddragen av under�ökningsområdets 
topografi 

Fjällområdets topografiska förhållanden beskri
vas i största korthet av ARWIDSSON ( 1943 p. 13) .  

Det skulle vara önskvärt med en kompletterande 
redogörelse, men av utrymmesskäl kan jag tyvärr 
icke ingå på en sådan. Förvånande är, att ARWIDS

SON bland de högre fjällen inom Pite lappmark icke 
omnämner Nuortap Saulo och Årjil Saulo, vilka 
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båda nå betydligt mer än l 700 m ö. h. (l 773 resp. 
l 7 1 6  m) .  

Undersökningsområdet, dvs. skogsområdet, ut
göres av en mot öster långsamt fallande platå. 
Genomsnittshöjden ligger närmast fjällkedjan vid 
450 a 500 m; vid gränsen mot kustlandet har den 
sjunkit till omkring 350 m. I västlig riktning fort
sätter platån in i fjällområdet i fyra väl markerade 
dalgångar (Pitedalen, Rebnisdalen, Skelleftedalen, 
Laisdalen) ,  skilda åt av mot öster framskjutande 
fjällutlöpare. Genom distinkta, förhållandevis branta 
sluttningar är fjällområdet tydligt avsatt mot såväl 
dalgångarna som mot platålandet. I förlängningarna 
av fjällutlöparna sträcka sig emellertid ett antal 
skogklädda lider ett stycke ut över platålandet. 
Norr om Pi te älv når det sammanhängande fjäll
området ovanligt långt i östlig riktning. Den yt
tersta delen bildar här ett vidsträckt fjällkomplex 
av ringa höjd: Arvasfjället. Dess ödsliga vidder ut
göra en naturlig gräns mot Lule lappmark. På 
samma sätt ligger Björkfjället med angränsande 
fjäll som en långt mot öster framskjuten barriär 
mot Vindelälvsdalen i Lycksele lappmark. 

Själva platålandet motsvarar vad som kallats 
inlandspeneplanet (AHLMANN-LAURELL-MANNER
FELT 1942) .  Dess variationer i höjdläge äro icke 
särskilt betydande. Dock finnas vissa terränga v
snitt med större genomsnittshöjd; de behandlas 
lämpligen i samband med lågfjällen. 

Under platåns nivå äro ·floddalarna nedskurna. 
Inom området förekomma följande större vatten
drag: Pite älv, Åby älv, Byske älv, Skellefte älv 
samt Laisälven. Till vart och ett av dessa höra en 
mängd tillflöden samt ett stort antal sjöar av väx
lande storlek. Bland tillflödena måste särskilt näm
nas Rebnisälven (till Skellefte älv),  eftersom denna 
bildar en egen stor dalgång i fjällområdets östra 
del. Av de nämnda älvarna ha Pite älv, Skellefte 
älv och Laisälven (biflod till Vindelälven) sina käl
lor väster om undersökningsområdet, medan de 
båda andra upprinna inom detsamma. Vi kunna 
lämpligen benämna de förra fjällälvar, de senare 
skogslandsälvar. Fjällälvarnas dalgångar äro dju
pare nedskurna och - åtminstone österut - topo
grafiskt mera framträdande än skogslandsälvarnas. 
Pite älv når vid utloppet ur Arvidsjaurs sn så djupt 
som till 159 m ö. h . ,  den lägsta punkten inom lapp-
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Fig. 2 .  Översiktskarta över Pite lappmark med vik
tigare geografiska namn. 

marken. Ett mindre område ligger här under marina 
gränsen. Motsvarande siffra är för Skellefte älv c:a 
250 m; för Åby älv däremot 338 m och för Byske älv 
293 m. Laisälven kan ej jämföras med de övriga, 
då den lämnar lappmarken 10 mil väster om grän
sen mot kustlandet (på 390 m ö. h . ) .  

Av sjöar finns ett mycket stort antal i alla delar 
av lappmarken. Pite älv har redan inom fjällområdet 
flera mycket stora sjöar (Pjeskejaure, Mavasjaure) .  
På gränsen mot skogslandet ligger Tjeggelvas och 
längre österut bl. a. Saddajure-Voulvojaur·e. Till 

N 

1 

samma system höra Labbas-Rappen, bildande ett 
sydligt tillflöde. Av Skellejteälvens fjällsjöar är 
Ikisjaure den största. På gränsen mot skogslandet 
genomflyter älven den långsmala Sädvajaure och 
mottager kort därpå från norr Rebnisälven med 
den likaledes mycket långsmala Rebnisjaure. Till 
denna älv hör Lapplands största sjösystem Horn
avan-Uddjaure-Storavan, tillsammans omfattande 
en yta av c:a 600 km2• Laisälven är fattig på sjöar, 
särskilt inom fjällområdet. Störst är den fjordlik
nande Storlaisan. Flertalet a v de nu nämnda stora 
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SJOarna i fjällälvarna (bortsett från de egentliga 
fjällsjöarna) ligga inom ett bälte närmast utanför 
fjällkedjan med utlöpare in i huvuddalgångarna. 
Man kan tala om en sjözon, som sträcker sig tvärs 
över mellersta och nedre Arjeplog. Inom Arvids
jaurs sn ha sjöarna i allmänhet små dimensioner, 
och detta gäller både fjällälvarnas sjöar och dem, 
som tillhöra skogslandsälvarna. I Aby älv äro Lau
ker och Östra Kikkejaure störst; i Ryskeälven 

märkas Långträsket, Västra Kikkejaure och Ar
vidsjaure. 

Sjöarnas djup växlar betydligt. De djupaste före
komma inom fjällområdet samt inom västra delen 
av >>sjözonem>. Särskilt kan nämnas övre Hornavan, 
som på en lång sträcka har ett djup överstigande 
200 m .  Andra djupa sjöar äro Tjeggelvas med 65 m 
och Storlaisan med 66 m. A v ringa djup är däremot 
nedre Hornavan, liksom Uddjaure-Storavan ( 15  
m resp. 2 1  m) och i övrigt flertalet av  de östliga 
skogslandssjöarna. 

Över platålandets vågiga yta höja sig ett stort 
antal, vanligen topografiskt väl avgränsade rest

berg, vilkas toppar markera läget av det s. k .  
lidpeneplanet, motsvarande en äldre landyta (AHL
MANN-LAURELL-MANNERFELT op.c. ) .  Restbergen 
höja sig i områdets östligaste del 100-200 m över 
inlandspeneplanet; de ha här i allmänhet karaktären 
av skogsberg. Redan på 7 km:s avstånd från nedre 
lappmarksgränsen höjer sig dock det 601 m höga 
Mattisberget, och 17 km innanför samma gräns 
når Stora Sandberget en höjd av 608 m. Det sist
nämnda har på toppen en rätt betydande areal av 
praktiskt taget skogfri mark, en skoglöshet, som 
förefaller att vara klimatiskt betingad. Ungefär 5 
mil innanför lappmarksgränsen börja verkliga fjäll 
att uppträda, i och med att restbergens höjd över 
platålandet börjar nå värden kring 300 m, samtidigt 
som platåns egen genomsnittshöjd stiger till mer än 
400 m .  Inom ett område i västra Arvidsjaur mellan 
Slcellefte och Byske älvar finnas ganska många 
lågfjäll med höjder mellan 700 och 750 m ö. h .  
Norr om Byske älv äro restbergen lägre (de nå  här 
icke över 700 m) och ha i allmänhet karaktären 
av skogsberg med inga eller obetydliga skogfria 
arealer. I sydöstra Arjeplog äro de verkliga fjällen 
sparsamma, men några av dem nå höjder på mel
lan 750 och nära 800 m. Ett stort antal skogsberg 
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med höjder föga överstigande 650 m förekomma 
också i denna trakt. Norr · om en linje Hornavan
Gubblijaure ligger lidpeneplanet så högt, att nästan 
alla restbergen framstå som verkliga fjäll. I denna 
del av Arjeplogs sn ha vi också de högsta lågfjällen. 
Åtskilliga höja sig till mer än 750 m ö. h. (c:a 300 m 
över platålandet) och sammanlagt fem fjäll nå en 
höjd av 800 m eller mera (350-400 m över platå
landet) .  Det högsta bland dem alla är Bårgo, som 
mäter hela 873 m ö. h. och höjer sig omkring 420 
m över platålandsnivån. 

För att bekvämt kunna ange ett lågfjälls läge, 
indelar jag fjällen enligt följande: ( l )  Norra Ar

jeplogsgruppen, omfattande alla isolerade fjäll i 
Arjeplog norr om linjen Hornavan-Gubblijaure. 
Kan i sin tur indelas i Nordvästra gruppen väster 
om Sikselsbäckens dalgång och Nordöstra gruppen, 
öster om samma dalgång. (2) Södra Arjeplogsgrup

pen, alla fjäll i Arjeplog söder om Hornavan
Gubblijaure. (3) Arvidsjaursgruppen. 

Närmare fjällkedjan finnes en zon, inom vilken 
lidpeneplanet åter sänker sig för att dyka ned 
under det kaledoniska systemets överskjutnings
skållor (jfr den geologiska översikten) .  Här nå 
restbergen ringa höjd, och man kan knappast tala 
om verkliga fjäll . I stället höja sig här de från väster 
framträngande skogsliderna, vilka åtminstone del
vis tillhöra de nämnda överskjutningsskållorna. 
De kunna uppvisa mycket obetydliga kalfjälls
arealer. 

I terrängen mellan Ho rna van och sj öarna La b bas-· 
Rappen når själva inlandspeneplanet tydligen ovan
ligt högt, ty här ligger platåterrängen mellan de 
båda fjällen Ardnapuouda på en nivå av 550-600 
m .  Denna trakt skiljer sig genom sin utpräglade 
fjällnatur rätt betydligt från övriga platålands
områden. Ett restberg av ovanligt stora dimensio
ner ligger i själva den krök, som Piteälven bildar i 
nordöstra Arjeplog; det kallas på vissa kartor 
Kardevare och består a v flera toppar på över 7 50 
m jämte mellanliggande högplatå på drygt 600 m.  

Geologiska förhållanden 

Berggrunden. Pite lappmark måste numera an
ses relativt väl utforskad ur geologisk synpunkt. 
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Särskilt över urbergsområdet finnas goda, moderna 
kartor. En del luckor torde dock alltjämt vara 
förhanden. Rörande fjällrandbildningarna norr om 
Rornavan har såvitt jag vet intet publicerats i senare 
tid, och vissa brister torde föreligga i vår kännedom 
om fjällområdet. 

En kortfattad översikt över fjällområdets berg
grund har lämnats av KULLING hos ARWIDSSON 
( 1 943 p. 18) .  I samma arbete ges också upplys
ningar rörande den föreliggande speciallitteraturen 
från nämnda område. På S .G.U:s nya Sverigekarta 
(S .G.U. 1958a) lämnas en i jämförelse med tidigare 
kartbilder betydligt reviderad bild av fjällområdets 
geologiska förhållanden. 

SvENONIUS har i ett par numera föråldrade upp
satser ( 1849, 1899) beskrivit vissa fjäll och lägre 
berg i anslutning till själva fjällranden (Ramanj 
pakte, Laisvare, Märkepakte) ,  och i senare tid har 
KAUTSKY behandlat fjällrandbildningarna söder 
om Hornavan. 

Från urbergsområdet föreligga moderna arbeten, 
åtföljda av kartor : HöGBOM 1937 (med karta av 
HöGBOM-BAECKSTRÖM) , GRIP 1935, 1946 (med 
karta) samt slutligen S.G.U:s nya berggrundskarta 
över urberget inom Norrbottens län (S .G.U. 1958 b,  

redigerad och försedd med beskrivning av ÖDMAN 
1957, i fortsättningen kallad >>berggrundskartam>) .  

HöGBOM-BAECKSTRÖMs karta omfattar a v  Pite 
lappmark Arvidsjaurs sn utom nordvästra delen 
samt sydöstra Arjeplog söder om linjen Gubbli
jaure-Aisjaure fram till kambrosilurgränsen. 
GRIPs karta, som är något mera detaljrik, omfattar 
av Arvidsjaur huvudsakligen området från Byske 
älv norrut (med undantag för en liten areal mellan 
Jäknajaure och Jokkmokksgränsen) samt av Arje
plog ett terrängavsnitt i östra delen från Stora van 
upp till Piteälven. 

Material rörande de tidigare okarterade delarna 
har för berggrundskartan sammanställts av S .  
GAVELIN (ÖDMAN 1957 p. 6) ,  varjämte de äldre 
kartorna underkastats en viss revision.  

Man kan urskilja tre huvudelement i lappmarkens 
geologi: l. urberget, 2. fjällrandzonen, omfattande 
dels den autoktona kambrosiluren (Hyol.i.thus
serien) ,  dels överskjutningsskållorna, 3. det egent
liga fjällområdet. Urberget omfattar den största 
arealen: hela Arvidsjaur och omkring hälften av 

Arjeplog. Urbergsområdets gräns mot fjällrandzo
nen utgör skogsområdets viktigaste växtgeografiska 
gränslinje och skiljer två arealer med helt olika 
floristisk karaktär. Det egentliga fjällområdets 
bergarter komma icke att behandlas i det följande. 

Det måste bli en uppgift för framtiden att i detalj 
klarlägga sambandet mellan å ena sidan fördel
ningen av områdets urbergarter, å andra sidan ut
bredningen a v växtsamhällen och enskilda växt
arter. Detta samband är endast sällan fullt påtag
ligt, dels därför att urbergarterna ej avvika särskilt 
starkt från varandra i sin inverkan på vegetation 
och flora, dels enär de lösa jordlagren, vilka ju så 
gott som överallt bilda växternas substrat, ofta 
innehålla beståndsdelar av främmande ursprung 
och därigenom verka utsuddande på gränserna 
mellan de olika bergarterna. Redan nu kan man 
dock i vissa områden skönja differenser i vegeta
tion och artutbredning, som måste ha geologisk 
orsak. 

Större delen av Arvidsjaur jämte östra Arjeplog 
bildar ett område, som geologerna bruka kalla 
Arvidsjaurfältet. Det är geologiskt sett ett höj 
ningsområde, karakteriserat av stark vulkanism i 
äldre tid. De här frambrytande lavorna ha lämnat 
material till en sedimentation, som huvudsakligen 
försiggått i fältets omgivningar och ej så mycket 
berört Pite lappmark. Frånvaron av urbergssedi
ment är sålunda i stort utmärkande för Arvids
jaurfältet som motsats mot omgivande trakter. 
Inom Arjeplogs sn förekomma dock i ett nord
sydligt bälte norr om Rornavan bergarter, vilka 
tydligen ursprungligen haft karaktär av sediment, 
nämligen den s. k. >>Skärfaseriem> (en lokal facies 
inom Sna vva-S j ö fallsserien) .  

Arvidsjaurfältet omfattar, framförallt öster- och 
norrut, bergarter av hög ålder, tillhörande den 
svioniska cykeln. Det rör sig om såväl ytbergarter, 
lavor (Arvidsjaurporfyrer) som djupbergarter (Ar
vidsjaurgraniter) .  Någon skillnad torde knappast 
föreligga mellan porfyrer och graniter, då det gäller 
inverkan på vegetation och flora. Av större bety
delse är motsättningen mellan sura och basiska ele
ment. Inom porfyrserien ha nämligen ± basiska 
lavor (omfattande basalt, andesit och dacit) stor 
utbredning, framförallt inom Arvidsjaurs sn. Sär
skilt rikligt uppträda de inom ett något orgelbundet 
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bälte, som från trakten av Glommersträsk-Järv
träsk sträcker sig i nordnordvästlig riktning ända 
upp mot Piteälven i närheten av Trollforsarna, men 
även vid Skellefteälven nära Hedberg liksom i om
givningarna av Gubblijaure i östra Arjeplog finns 
berggrund av liknande slag. Inom granitserien 
förekommer lokalt gabbro (ett bälte från stor
bodsund upp mot Baktåive, trakten av Östansjö, 
vid Vargisträsk etc. )  och diorit (Ljusträsktrakten 
m. m . ) .  

Vissa sidor av  artutbredningen inom Arvidsjaurs 
sn sammanhänger förmodligen med den relativt 
rikliga förekomsten av basiska lavabergarter. Jag 
tänker bl.  a. på det allmänna uppträdandet av så 
kalkgynnade arter som Selaginella och Tofieldia 

pusilla. Samma orsak ha väl också vissa drag i 
vegetationen, t .  ex. förekomsten av rikkärr i myr
komplexet Saltmyran-Fetmyran. De nämnda om
rådena med gabbro-diorit vore väl värda en växt
geografisk specialundersökning. I det floristiskt 
intressanta Gaddaberget måste basisk bergart vara 
förhanden, trots att detta inte direkt framgår av 
berggrundskartan (diorit anges dock från motsatta 
sidan av Grundselån) .  

Ett annat område, som borde undersökas när
mare, är Skelleftedalen nedanför Gallejaure i lapp
markens sydöstra hörn. Härifrån anges nämligen en 
liten förekomst av konglomerat, tillhörande den s. k. 
Elvabergsserien (KAUTSKY enl. ÖDMAN 1957 p. 30). 

Även i norra delen av Arjeplogs sn ha Arvids
jaurgraniter ganska stor utbredning, men de ha här 
invaderats av yngre granitmaterial, varigenom 
svårtolkade blandformer uppkommit (ÖDMAN op.c .  
p.  13) .  Detta har skett i samband med en period av 
intensiv veckning och nedsänkning av berggrunden 
under karelsk tid. Samma orogenes har också för
gnejsat eller på annat sätt omvandlat de tidigare 
omnämnda sedimenten av Skärfaserien. Dessa 
sträcka sig i en zon av växlande bredd från Rorn
avan (mellan Galtispuouda och Lul .  Istjakk) mot 
nedre delen av Rappen, sedan i huvudsak öster om 
denna sjö mot Skärfajaure och de båda Måskajaure 
samt vidare med avtagande bredd mot väständen 
av Arvasjaure. 

Det vore måhända värt att undersökas, huruvida 
icke inom Skärfaserien skulle kunna anträffas ur
kalksten eller annan för växtligheten gynnsam 
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bergart. Vissa uppgifter i H. E .  JOHANsSONs fält
dagbok peka i sådan riktning. Förekomsten av 
kalkbundna växter i Lul .  Istjakk och Galtispuouda 
kan möjligen också bero på influens från Skärfa
serien, trots att dessa fjäll ligga något utanför 
seriens område. 

Berggrunden i västra Arvidsjaur och södra Arje
plog fram till kambrosilurgränsen uppbygges 
väsentligen av djup bergarter, tillhörande den karel
ska cykeln. ÖDMAN (op.c .  p. ll )  urskiljer här dels 
en serie starkt veckade och migmatiserade graniter, 
till vilken höra Linagranit samt Palja-Arjeplog
granit (ej skilda på berggrundskartan),  dels en 
tektoniskt föga påverkad serie, innefattande bl. a. 
Sorselegranit. Den sistnämnda har särskilt stor 
utbredning söder och väster om sjösystemet i Skel
lefteälven. Från några platser (Ledfat, sydspetsen 
av Sebnejaure, söder om Vaxholm) anföres på 
berggrundskartan kvartsit-konglomerat av Varg
forsserien (ÖDMAN op.c.  p .  60) . 

Strax utanför fjällkedjans östra rand ligger ett 
smalt bälte av autokton, delvis fossilförande kam
brosilur ( = Hyolithusserien) inklämt mellan det 
västerut fallande urbergsplanet och det kaledoni
ska systemets överskjutningsskållor. Östgränsen för 
detta bälte har det ungefärliga förlopp, som kartan 
fig. 5 visar (mera i detalj finns gränsens förlopp 
angivet på berggrundskartan). De kambrosiluriska 
lagren utgöras av en ljus, något kalkhaltig sandsten 
och därovan mörka ler- och alunskiffrar. Förhål
landet mellan kambrosiluren och de ovanförlig
gande, ± metamorfa bildningarna är egentligen 
ganska komplicerat (jfr KAUTSKY 1940) ,  eftersom 
vi tydligen ha att göra med en hel rad överskjut
ningsplan och en serie övergångar mellan de autok
tona lagren och de överskjutna, i växlande grad 
omvandlade bergarterna. 

Kambrosiluren utbreder sig icke över några 
större arealer i horisontalplanet. De största ytorna 
torde den intaga i terrängen mellan Rornavan 
och Jutis-sjöarna, där de större överskjutningarna 
stanna relativt långt västerut. I trakten av Pite
älven synas de hithörande lagren däremot nästan 
helt vara täckta av överskjutningsskållorna. Huru
vida kambrosilurbergarter gå i dagen någonstädes 
i bottnarna av fjällälvarnas dalgångar, kan jag 
icke avgöra. 
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Fig. 3 .  Några av rasbranterna vid mellersta Tjeggelvas, Arjeplogs sn. Längst t .  v. Paktesuolo, i mitten Västra Ramanj

pakte, t .  h. Östra Ramanjpakte (jfr fig. 4). Paktesuolo är den klassiska lokalen för Potentilla multifida; senare har denna 

sällsynta art även anträffats i Västra Ramanjpakte och det på bilden icke synliga Arclnapakte. 24/7 1 947 .  

Bäst kan man studera de kambrosiluriska lagren 
vissa rasbranter. Den vita sandstenen ser man 

dock rätt sällan. I Laisvare på Hornavans sydsida 
bildar den en kilometerlång, men rätt låg hammare 
på fjällets halva höjd (jfr SvENONIUS 1899) ; man 

kan här tydligt iakttaga lagrens stupning mot 
väster. I det berg jag kallar Ardnapakte (jfr p. 54) 
söder om mellersta Tjeggelvas består hammaren 
till sin undre hälft av sandsten, och på Ramanj 
pakte, på nordsidan av sjön (SVENONIUS 1894) ,  har 

Fig. 4. Östra Ramanjpakte har en högst anmärkningsvärd topografisk utformning. På bilelen syns sydrasbranten; bakom 

klipphörnet t. h. finns en östexponerad rasbrant. Fjället utgör en del av en överskjutningsskålla. T. v. syns Västra Ramanj

pakte, som också har en vacker sydrasbrant (jfr fig. 3 ) .  T. h. nybygget Ramanj. 20/7 1938. 
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jag sett småavsatser av samma sandsten i skogen 
öster om de stora rasmarkerna på sydsidan (strax 
ovanför gården Ramanj ) .  Ganska många rasbranter 
inom kambrosilurområdet äro uppbyggda av skiff
rar, men för icke-geologen är det ej alltid lätt att 
avgöra, vad slags skiffrar man har att göra med. 
Man torde dock kunna påstå, att skiffrar, som ge 
ett mycket finkornigt rasmaterial, måste vara icke 
eller svagt metamorfa. Av sådana uppbyggas t. ex. 
de översta hamrarna på Laisvare, Svartberget 
vid Högheden, övre delen av Ardnapakte och åt
minstone de basala delarna av Ramanjpaktes syd
hammare. 

De ± metamorfa lager, som västerifrån längs 
flera plan skjutits fram över kambrosiluren, ha 
uppenbarligen en mycket komplicerad byggnad. 
Genom metamorfosen har deras ursprungliga karak
tär förändrats i växlande grad. Såväl eruptiva 
bergarter (granit, syenit, porfyr) som omvandlade 
sediment (kvartsit, sparagmit) ingå. I allmänhet 
torde de vara äldre än de kambrosiluriska lager 
de övertäcka. Det rör sig som helhet om tämligen 
hårdvittrade bergarter, vilka ge ett rasmaterial 
betydligt grovblackigare än kambrosilurens. På 
många ställen äro de kalkhaltiga, om än i mindre 
grad än vissa av Hyolithusseriens skiffrar. 

Kanterna av de större överskjutningarna bilda i 
stor utsträckning fjällområdets gräns mot skogs
området, vilket får anses som orsaken till att denna 
gräns är så distinkt. I denna skarpt markerade 
sluttning finnas på många ställen vackra rasbranter 
utbildade (fig. 3) .  

I några fall äro tunnare överskjutningstäcken 
på lägre nivå framskjutna utanför den topografiska 
fjällkanten, in över skogsområdets terräng. De 
täcka underliggande kam brosiluriska lager och äro 
utformade som långsmala lider. Som exempel kan 
nämnas den skogslid, som löper väster om Jutis
sjöarna ned emot landsvägen Båtsjaur-Laisvall. 
Ä ven dessa lider äro i sin kant mångenstädes utbil
dade med rasbranter. Ett par exempel finnas också 
på ett slags >>erosionsvittnen>>, ± isolerade stycken 
av överskjutningsskållor, liggande ett stycke in i 
urbergsområdet. Som ett sådant får man betrakta 
det förut omtalade Laisvare (PI .  6) ,  och sannolikt 
är det koniska Kebnevare nära Tjeggelvas ' syd
spets a v samma natur. 

Acta Phytogeogr. Suec. 45 

Den indelning av Pite lappmark i horisontella 
vegetationsområden, som genomförts i floraför
teckningen nedan, grundar sig i huvudsak på geo
logiska förhållanden. Östgränsen för vad jag kallar 
fjällområdet är visserligen ingen geologisk gräns
linje (den utgöres ju av den sammanhängande barr
trädgränsen) men sammanfaller nära med östkan
ten av de större överskjutningarna (ett undantag 
är Arvasfjället, som tillhör urberget) .  Det egentliga 
undersökningsområdet delas emellertid i två huvud
områden av väsentligt olika växtgeografisk karak
tär: urbergsområdet i öster och kambrosilurområdet 
närmast utanför fjällkedjan. Till det sistnämnda 
räknas här också huvudälvarnas dalgångar i den 
mån de falla nedom barrträdgränsen (se fig. 5) ,  

trots att detta ur rent geologisk synpunkt måhända 
icke är helt berättigat. 

De lösa jordlagren. Dessa kunna indelas i mi

nerogena och organogena. De minerogena jordar
terna utgöras av morän, rullstensgrus samt sand
och moavlagringar. Beträffande den ungefärliga 
fördelningen av dessa hänvisas till GRANLUND

LUNDQVIST ( 1942) .  

Huvuddelen a v  området täckes a v  morän. Area
ler utan moräntäcke (>>berg i dagen>>) förekommer 
mest på lågfjällen och på vissa skogsberg men icke 
heller här i särskilt stor utsträckning. Ett område 
med anmärkningsvärt stor procent kalt berg före
kommer kring mellersta Tjeggelvas. 

Moränens kornstorlek är mycket växlande. Vissa 
delar av platålandet utmärkas av en mycket stor
hlockig morän, så t. ex. terrängen norr om nedre 
Tjeggelvas (se fotografier hos HOLMGREN 1904) 

samt trakten kring Gallajaure i Arjeplog. Denna 
storblackiga morän har till stor del karaktären av 
dödismorän, varigenom många trakter erhålla en 
särpräglad mikrotopografi (jfr LuNDQVIsT 1 942 p .  
124,  fig. 3) .  Ett mycket vackert exempel på  dödis
morän förekommer i terrängen mellan Måfevare 
och Svartberget i Arjeplogs sn, på ömse sidor om 
bäcken från Sikselet (P l. 4 a) .  Morängroparna ligga 
här delvis under grundvattennivån och äro sålunda 
vattenfyllda. 

Uppåt sluttningarna av skogsberg och lågfjäll 
blir moränen i allmänhet finko�nigare, men ä ven 
här kan man stundom anträffa typer med grova 
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block och blockanhopningar, så t.  ex. på sydsidan 
av fjället Akkelis väster om Arjeplogs kyrkplats. I 
vissa områden i nedre Arvidsjaur liksom i ter
rängen sydväst om sjön Allejaure i östra Arjeplog 
förekomma drumlinartade, parallellt med varandra 
löpande moränkullar, vilka kunna göra terrängen 
mycket svårframkomlig, helst som sänkorna van
ligen intagas av kärrstråk. 

Som motsats mot de nu anförda, ±  starkt kupe
rade moräntyperna utbreda sig i andra trakter be
tydande arealer av en tämligen flackt lagrad, san
dig-moig morän. Typiska exempel förekomma i 
trakten av Arvidsjaurs kyrkplats. 

Moränens fysiska beskaffenhet har stor betydelse 
för fördelningen a v olika skogstyper. Det skulle 
måhända varit önskvärt med en utförligare be
handling, men jag nödgas inskränka mig till dessa 
antydningar. 

Ett intimt samband råder mellan florans sam
mansättning och förekomsten av kalkmorän. Inom 
kambrosilurområdet har sådan morän stor utbred
ning, även om den på många ställen kan vara starkt 
urlakad . På GRANLUND-LUNDQVISTs karta (op.c . )  
finnas kalkjordarter angivna endast för vissa delar 
av fjällområdet, nämligen Merkenesdalen-Sildut
dalen ned emot Vuoggatjålme. Emellertid torde 
ganska typisk kalkmorän också förekomma på sina 
ställen vid östra randen av fjällkedjan, t. ex. i Lais
dalen ned emot Hällbacken och vidare över J uti s 
upp mot Högheden, sannolikt även fortsättningsvis 
norrut i anslutning till silurstråket. 

Även utanför gränsen mellan kambrosilur och 
urberg, alltså inne på urbergsområdet, förekomma 
åtskilliga platser, där en kalkförande morän måste 
vara förhanden. I synnerhet gäller detta bergen på 
norra sidan av Rornavan ända ned till Vuornats 
och Galtispuouda, enligt H. E. J OHANSSONs fält
dagbok även vissa berg öster om Rappen. Längre 
österut känner jag endast till en trakt, där kalk
morän kan tänkas förekomma. Det gäller ter
rängen nordost om Avaviken i Arvidsjaurs sn, 
närmare bestämt sluttningarna av Talvatesåive och 
Hornliden. För en viss kalkhalt här talar förekom
sten av vissa kalkgynnade och kalkbundna arter, 
vilka för övrigt saknas i Arvidsjaur ± fullständigt 
( Geum rivale, E pilobi u m davuricum, spontan A nthris

cus silvestris) .  Vid ett par tillfällen har jag dess-

Fig. 5. Horisontell indelning av Pite lpm. = fjällområdet, 

I I I  kambrosilurområdet, ostreckat urbergsområdet, • - •  pro

visoriska gränser mellan urbergsområdets olika delar 

(västra, mellersta och östra delen), - - sockengräns. 

utom i trakten anträffat smärre stycken av en 
skifferartad bergart av främmande ursprung. På 
den nämnda kartan (GRANLUND-LUNDQVIST) fin
nes markerat ett område med kalkmorän i nedre 
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Fig. 6. Blockmark invid Byske älv mellan Boksele och Siksjön, Arvidsjaurs sn. Blocken äro starkt vattenslipade, för

modligen i ett senglacialt smältvattenflöde. Om en bäck rinner genom en sådan blockmark, avsättes finjord mellan ste

narna och det hela utvecklas till en bäckdäld. 4/8 1937. 

Skelleftedalen, vilket skulle sträcka sig ett litet 
stycke in i Arvidsjaur. Jag har besökt en kort 
sträcka av älven nedanför Gallejaure utan att finna 
någon särskilt anmärkningsvärd flora (bortsett 
från Thalictrum simplex var. bareale) .  Tyvärr 
hotas denna trakt a v betydande ingrepp på grund 
av kraftverksbygge, och en undersökning borde 
göras här innan det blir för sent. 

De glacifluiviala bildningarna utgöras av rull

stensåsar och - vanligen i nära anslutning till 
dessa - horisontellt utbredda sandslätter. Läget av 
dessa åsar och sandområden framgår av GRANLUND 
-LUNDQVISTs karta. Topografiskt särskilt vackert 
utbildad är den stora åsen omkring lO km öster om 
Arjeplogs kyrkplats, som på en sträcka av några 
km tjänar som underlag för landsvägen Arjeplog
Arvidsjaur. Dess fortsättning mot nordväst ut i 
Ho rna van markeras a v en rad långsträckta öar, 
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som nå ända fram emot Rebakudden. Ett större 
sandområde förekommer i trakten av Arvidsjaurs 
kyrkplats; det är utbildat i anslutning till ett par 
rullstensåsar, vilka i sig själva icke äro av större 
dimensioner. En annan ås utgör underlag för den 
äldre bebyggelsen i Lövnäs by vid Rappens syd
ände. 

Märkliga äro de urspolade stråk av runda block, 
som uppkommit i gamla smältvattensflöden från 
isavsmältningsperioden. Sådana träffas ofta i när
heten av de större vattendragen, så t. ex. vid 
Vaukaselet nära Arjeplogs kyrkplats samt - sär
skilt vackert - söder om Byske älv nära lands
vägsbron vid Siksjön (fig. 6 ) .  

Om de lösa avlagringarna på högre nivå och 
särskilt på lågfjällen lämnas ytterligare en del upp
gifter i det följande kapitlet. 

Till de organogena j ordarterna kan räknas torven 
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områdets talrika myrar samt vissa avlagringar i 
vattendragen (gyttja, dy) . Utbredningen av myrar 
inom området framgår a v de topografiska kart
bladen samt av GRANLUND-LUNDQVIST. Några 
större sammanhängande myrmarksområden före
komma knappast inom Pite lappmark. Det största 
komplexet, Saltmyran-Fetmyran i östra Arvids
jaur, har praktiskt taget fullständigt torrlagts och 
förvandlats till odlingsmark, vilket är att beklaga 
ur vetenskaplig synpunkt, då det förefaller att ha 
varit ytterst intressant i växtgeografiskt hänseende . 
Ä ven de omfattande myrmarksområdena väster om 
Stora van, bortemot Sorselegränsen torde i våra da
gar till större delen vara utdikade. I själva verket 
börjar det redan bli svårt att uppleta verkligt 
ursprungliga, av kulturen opåverkade flackmyrar 
av någorlunda storlek på platålandet, åtminstone 
gäller detta terrängen i vägarnas närhet. Smärre 
myrytor, liksom allehanda slag av försumpade 
skogsmarker förekomma dock i stor mängd över 
hela området. 

Mycket litet är känt rörande myrarnas strati
grafi . VON PosT har dock undersökt en del myrar i 
östra Arvidsjaur, i trakten av Glommersträsk och 
Ab borrträsk (voN PosT 1906) ,  och här bl .  a. påvisat 
en del intressanta växtfossil ,  tillhörande arter, 
vilka nu saknas inom Pite lappmark (Carex pseudo

cyperus, Oeratophyllum demersum, Lycopus euro

paeus) .  

Beträffande de organogena beståndsdelarna i va t
tendragens bottensediment kan jag icke lämna 
några uppgifter, då jag icke gjort några undersök
ningar över desamma. Några litteraturuppgifter, 
avseende det behandlade området, föreligga heller 
icke. 

Topografisk detaljbeskrivning av vissa 
landskapselement 

I detta avsnitt komma vissa, ur växtgeografisk 
synpunkt betydelsefulla topografiska detaljföre
teelser a t t behandlas något mera ingående än vad 
som kunnat ske i det föregående. 

Lågfjällens detaljtopografi Eftersom de isole
rade lågfjällens flora kommer att spela en viktig 
roll i den följande framställningen, torde det vara 

lämpligt att något närmare redogöra för fjällens 
topografi. I ett tidigare kapitel ha lämnats uppgif
ter om fjällens fördelning och höjdförhållanden. 
Det framgår härav, att Pite lappmark är ovanligt 
rik på verkliga lågfjäll, att dessa nå jämförelsevis 
stor höjd samt att de östligaste bland dem äro be
lägna endast några få mil innanför gränsen mot 
kustlandet. För närmare detaljer kan hänvisas 
till de topografiska kartorna. 

Flertalet isolerade fjäll och skogsberg ha starkt 
begränsad areal och j ämförelsevis branta slutt
ningar. Större omfång ha en del västliga fjäll ,  t. ex. 
de båda Ardnapuouda-fjällen, vilka även karakteri
seras av flackare sluttningar än vanligt. Något 
motsvarande gäller i fråga om skogsbergen bl. a. 
för Storliden i Arvidsjaur, som med en höjd av blott 
640 m ö. h. mäter ungefär 7 km i genomskärning. 

Fjällens topografi är stundom mycket enkel med 
blott en enda topp, varvid formen kan vara an
tingen flackt konisk (t. ex. Båtsavare i Arjeplog) 
eller mera brant tillspetsad (ex. Måfevare i Arje
plog, Jansvenssamössan i Arvidsjaur) .  Mycket ofta 
förekommer emellertid en mera komplicerad topo
grafi med flera toppar, skilda av dalsänkor. I all
mänhet är det dock endast fjällens högre delar, som 
beröras av denna uppdelning i toppar och dal
sänkor; djupare dalgångar, vilka nå väsentligt 
under skogsgränsnivån äro sålunda icke vanliga. 
En sådan komplicerad detaljtopografi utmärker 
naturligtvis i första hand de större fjällen (ex. 
Bårgo, de båda Istjakk-fjällen, Uljepuouda i Arje
plog, Levattsfjällen i Arvidsjaur osv. )  men träffas 
stundom även på helt låga fjäll (Ailesvare, Svart
berget, båda i Arjeplog, jfr PI. 12 b).  Den topografiska 
kartan i skala l : 200 000 ger i de flesta fall en 
mycket ofullkomlig bild av lågfjällens verkliga ut
seende och återger framförallt på ett ytterst brist
fälligt sätt utsträckningen av de skogfria arealerna. 
Bland mera anmärkningsvärda felaktigheter må 
nämnas, att en betydande höjd på sydsidan av 
Måfevare helt saknar markering på kartan. Det 
samma gäller ett skogsberg med vacker rasbrant 
mellan Storlaisan och Nebsuort nära Laisvalls by i 
Arjeplog. 

Den topografiska detaljutbildningen av lågfjällen 
har stor betydelse för skogens fördelning och höjd
stigande. sluttningarna äro i allmänhet något 
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välvda (konvexa) moränsluttningar av måttlig lut
ning utan blockmarker och öppna hällar. Större 
blockmarksområden äro överhuvudtaget ej vanliga 
på lågfjällen. Mycket ofta förekomma däremot slutt
ningar av större lutning. Ibland ha de trots den 
starka lutningen ett normalt moräntäcke. Vanligen 
äro de emellertid utbildade med små tvärbranta 
avsatser och hyllor däremellan, varvid hyllorna 
antingen kunna täckas av morän eller av nedrasat 
blockmateriaL Sluttningar av sistnämnda slag ha 
ofta en ± konkav profil, vilket är växtgeografiskt 
betydelsefullt, eftersom under vintern snö här an
hopas i stora mängder (jfr PI . 14 b) .  En extrem ut
bildningstyp är vad som här kallats rasbranten, 
som består av en enda lodrät brant med basal 
blockanhopning. (Om rasbranter se nedan.)  I några 
fall förekomma fjällsidor av brant stupande, ± 
vegetationsfria hällar, så t. ex. sydsidan av Ailes
vare och nordöstsidan av IDjepuouda. 

Om man bortser från de nyss omtalade branterna 
och hällsluttningarna, träder berggrunden jämförel
sevis sällan i dagen på lågfjällen, bortsett från de 
allra högsta delarna, där moräntäcket vanligen har 
ringa tjocklek och stundom kan saknas . Bland 
lågfjäll med större arealer naket berg kan nämnas 
Suppovare i Arjeplog. På Hassevare i samma 
socken förekomma rätt betydande öppna hällmar
ker på ovanligt låg nivå. Även skogsbergen kunna 
någon gång partiellt sakna moräntäcke, så är t. ex . 
fallet med Borstträskberget i Arvidsjaur. 

På de fjäll, som ha en komplicerad topografi, 
förekomma stundom små tjärnar även på tämligen 
hög nivå. Dessutom kan man under försommaren ej 
sällan påträffa små avloppslösa vattensamlingar, 
vilka senare uttorka. De bäckar, som förekomma 
på lågfjällssluttningarna äro i de flesta fall ± efemära 
i sin övre del. Endast då de avvattna någon av de 
nämnda tjärnarna äro de vattenförande hela som
maren igenom. På många fjäll kan det under hög
och eftersommaren vara svårt att överhuvudtaget 
uppbringa vatten ovan skogsgränsen. Ä ven de 
efemära bäckdragen ha emellertid stor växtgeo
grafisk betydelse såsom ståndort för en från omgi
vande hedar tydligt avvikande vegetation. 

Torvmarker ha en mycket liten utbredning på 
dessa lågfjäll, och i de flesta fall uppträda de endast 
på de lägre nivåerna. Ä ven här spelar dock topogra-

Acta Phytogeogr. Suec. 45 

fin en avgörande roll. Kring de nämnda småtjär
narna förekomma stundom kärr- och mossepartier 
även ovan skogsgränsen, de försumpade arealerna 
äro dock obetydliga. Något större utbredning ha 
vissa typer av försumpade rishedar, i synnerhet då 
på de större fjällen. 

Rasbranterna. På många ställen inom under
sökningsområdet äro sluttningarna av fjäll och 
skogsberg utbildade såsom ± lodräta stup med 
basala blockanhopningar. Dessa bildningar ha 
sannolikt i de flesta fall uppkommit genom glacial 
söndersprängning av normala sluttningar och ha 
sedermera omformats och förstorats genom post
glacial vittring. 

Som bekant brukar en vegetation och flora av 
stort växtgeografiskt intresse, innehållande såväl 
termofila som alpina element, vara bunden till 
sådana branter, i all synnerhet, om expositionen 
är sydlig. Den hittills mest använda termen för 
dessa lokaliteter är sydberg (ANDERSSON-BIRGER 

1912  och de flesta senare förff . ) .  Gentemot detta 
namn har bl. a. invänts, att expositionen ingalunda 
alltid måste vara sydlig, för att den särpräglade 
floran skall kunna existera. GRAPENGIESSER ( 1 934 

p. 304) har som ersättning föreslagit termen brant

berg. Emellertid kan man ytterligare invända, att 
det väsentliga i allmänhet icke är berget som sådant 
utan just själva branten med det åtföljande raset. 
Det är ganska vanligt, att på ett och samma berg 
kan finnas flera branter, var och en med sitt ras , 
vid sidan av eller ovanför varandra; de kunna också 
ha växlande exposition (jfr BJÖRKMAN 1 939 p.  
212 ) .  Den speciella vegetationen, resp. floran finns 
åtminstone till huvuddelen i dessa branter. Termer 
som >>sydberg>> och >>brantberg>> kunna icke åskåd
liggöra dessa förhållanden, utan det är nödvändigt 
att använda en speciell topografisk term som ge
mensam beteckning på stupet + raset. I riksspråket 
saknas uppenbarligen en allmänt erkänd term med 
denna innebörd; däremot finns i vissa dialekter ett 
fullt adekvat uttryck, nämligen ordet fligg (flygg, 
flyttj ) .  Som växtgeografisk term har detta ord i 
formen flyttj använts av D. GAUNITZ ( 1 939 p. 63) 

just i här åsyftad betydelse. Dess dialektala karak
tär och otymplighet i böjningsformer och samman-
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sättningar tycks mig dock omöjliggöra dess ac
cepterande som vetenskaplig term. 

Ordet rasbrant har använts i betydelsen ras + 
brant av BJÖRKMAN (op.c . ) . Gentemot detta kan 
invändas, att det i allmänt språkbruk icke är 
vedertaget med denna innebörd. Med rasbrant 
menar man oftast enbart en brant stupande ras
kägla (Du RIETZ 1954 p. 180, LUNDQVIST 1961 p.  
153 ) .  

Ett nytt bidrag till den terminologiska diskus
sionen har lämnats av HALDEN ( 1950 p. 546) ,  som 
häv dar kalkens betydelse för den speciella floran 
på dessa lokaler och fördenskull föreslår termen 
kalkbrant. Denna term kritiseras starkt av Du 
RIETZ (op.c. p. 182) ,  som på det synes mycket 
goda grunder. Det finns dock >>sydberg>> utan kalk
verkan. 

Du RIETZ ger (op .c . )  en förtjänstfull översikt 
över den tidigare terminologiska debatten och för 
sedan fram termen sydväxtberg som beteckning >>på 
varje berg med tvärbrant sida och en anmärknings
värd representation i denna av för trakten främ
mande sydväxter (ScHIÖLER 1934) eller sydflora 

(ScHIÖLER 1934, ALMQUisT 1949) ,  oberoende om 
tvärbranten är exponerad mot söder eller mot något 
annat väderstreck>> . Själva branten kan kallas 
syd växt brant. 

sydväxtberg är otvivelaktigt ett bättre namn än 
sydberg, framförallt därför att det är mindre dub
beltydigt, det utsäger intet om expositionen. Det 
borde dock enligt min mening ges en något a v
vikande definition (se nedan) .  

Trots de invändningar av språklig art, som kunna 
resas gentemot uttrycket rasbrant, kommer jag i 
brist på annan lämplig term att använda det här. 
Rasbrant är ett rent topografiskt begrepp och av
ser själva kombinationen brant + ras (BJÖRKMAN 

op.c. p. 209) .  Fördelarna med denna term äro 
många. Rent språkligt innehåller den ju uttryck 
för båda de huvudelement, som konstituera den 
topografiska bildning det är fråga om . Som be
teckning på själva raset har man då att välja på 
termer som rasmark och ur, om man nu inte som 
BJÖRKMAN vill använda ordet ackumultations
kägla. Termen rasbrant ger ingen förutfattad me
ning om den flora, som är bunden till lokalen, ej 
heller om den omgivning i vilken branten finnes 

utbildad (observera att en rasbrant kan förekomma 
i kanten av en alldeles jämn platå) .  Behövliga upp
lysningar om expositionen, bergarten m. m. lämnas 
genom förstavelser: sydrasbrant, skifferrasbrant, 
kalkvattenpåverkad urbergsrasbrant osv. 

De termer, som i fortsättningen komma att an
vändas, vill jag definiera enligt följande: En ras

brant är en topografisk bildning, bestående av ett 
tvärbrant stup med basal anhopning a v ur stupet 
frigjort rasmateriaL Rasbrantens närmare karak
tär i avseende på exposition, geologisk byggnad 
etc. angives genom förstavelser. Termen brantberg 

kan , om man så önskar, användas som beteckning 
på ett berg med en eller flera rasbranter av godtyck
lig exposition. En sydväxtlokal är en lokal i vars 
flora ingå sydväxter, dvs. för trakten i övrigt främ
mande termofiler (begreppet termofil får här olika 
inne börd allt efter lokalens geografiska läge) . Om 
en sådan lokal utgöres av ett berg, kan detta kallas 
sydväxtberg, eljest sydväxtbacke el . dyl. (t.  o. m. ett 
uttryck som sydväxtkärr kan tänkas, eftersom fak
tiskt vissa kalkkärr innehålla sydväxter) .  

J ag betonar ä n  e n  gång, att begreppet rasbrant 
är rent topografiskt och icke utsäger något om 
lokalens flora. Det finns rasbranter, som inte äro 
några sydväxtlokaler, vilket innebär att de sakna 
termofiler; de kunna - om exposition och berg
grund äro ogynnsamma - överhuvudtaget avvika 
mycket obetydligt från omgivningen i avseende på 
floran. Begreppet sydväxtberg är däremot växt
geografiskt. Ett sydväxtberg är som regel men inte 
alltid utbildat med en eller flera rasbranter; även 
berg med branta moränsluttningar kunna ibland 
hysa syd växter. 

I en rasbrant kunna urskiljas olika topografiska 
element. En kort översikt över dessa lämnas å 
p. 45. 

Såsom inledningsvis nämndes, torde det över
vägande flertalet rasbranter ha glacialt ursprung, 
och ur geomorfologisk synpunkt äro de sålunda 
unga bildningar (FRÖDIN 1915 p. 2 1 1 ) .  Under in
verkan av den fortgående vittringen förändras de 
dessutom snabbt. Undan för undan lösgöres nytt 
material ur hammaren och tillföres uren, som allt
mera växer i höjden, allt under det hammaren 
drar sig bakåt och förlorar i höjd. Ju lägre ham
maren blir, dess sparsammare blir material till-
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förseln, men till sist har dock uren vuxit upp mot 
hammarens krön och hela branten förvandlats till 
en blockmarkssluttning. Rasbranten har då över
gått i fossilstadiet (FRÖDIN l .c . ) .  Den tid, som åtgår 
för hela denna process, varierar naturligtvis starkt 
med bergartens fysiska och kemiska beskaffenhet. 
Vi ha tydligen här att göra med en geografisk cykel, 
som dock är av relativt kort varaktighet och blott 
utgör ett led i bergens nedvittring. Inom Pite 
lappmark är fjällområdet fattigt på typiska ras
branter och överhuvudtaget på sydväxtlokaler . 
I själva kanten av fjällrandens överskjutnings
skållor, just vid övergången mot skogslandet, finnas 
däremot ett stort antal, i allmänhet typiskt ut
bildade rasbranter och vid sidan av dessa några 
brant sydexponerade sluttningar, vilka delvis ha 
karaktär av sydväxtberg utan att vara rasbranter 
i egentlig mening. Rasbranterna i fjällranden äro 
åtminstone i sina övre delar uppbyggda av hårda, 
metamorfa men något kalkförande bergarter, vilka 
på sina ställen underlagras av kambrosiluriska, 
delvis fossilförande sandstenar och skiffrar. Något 
längre mot öster i kambrosilurområdet och i allmän
het på lägre nivå finnas några få rasbranter, vilka 
helt uppbyggas av mjukare kambrosilurbergar
ter, de karakteriseras av en mycket finblockig ur. 
Inom urbergsområdet avtaga i stort sett rasbran
terna i frekvens från väster mot öster. En del a v de 
hithörande branterna äro topografiskt mycket väl 
utbildade (Lul. Istjakk, Kuottavare) ,  andra där
emot och detta i synnerhet inom Arvidsjaur få 
betraktas som övergångstyper mellan egentliga 
rasbranter och branta sluttningar av mera ordinärt 
slag. Närmast gränsen mot kambrosilurområdet 
tycks blockmaterial av kambrosiluriskt ursprung 
ingå i uren hos åtskilliga urbergsrasbranter var
jämte sippervattnet från hammaren är kalkhaltigt, 
dessa branter ansluta sig växtgeografiskt nära till 
de egentliga kambrosilurrasbranterna. 

Vattendragen och deras stränder. HöGBOM 

( 1906 p. 250) indelar de norrländska sjöarna med 
hänsyn till deras >>konfiguration, topografiska läge 
och bottenrelief» i tre typer: dalsjöar, platåsjöar och 
slättsjöar. Av dessa förekommer den sistnämnda 
typen på ler- och sandslätter, huvudsakligen i 

Acta Phytogeogr. Suec. 45 

kusttrakter, och är sålunda icke representerad 
inom det här aktuella området. 

Till dalsjöarna höra älvdalarnas långsträckta, 
relativt djupa sjöar, av vilka flertalet äro belägna 
inom fjällkedjan och inom sjözonen närmast utanför 
denna. Åtminstone delvis bestämmas deras form 
och bottenförhållanden därav, att de äro klipp

bäcken (HÖGBOM op.c. p. 245) ,  men uppdämning 
genom åsar och moränbildningar torde i flertalet 
fall ha bidragit till deras skapande. Till de typiska 
dalsjöarna höra inom Pite lappmark flertalet sjöar 
i älvarnas huvudfåra, åtminstone i den mån dessa 
fåror sammanfalla med de praeglaciala älvloppen. 
Där älvarna avlänkats från sina ursprungliga dal
gångar genom moränfördämningar o. dyl . ,  ha de 
emellertid givit upphov till platåsjöar av ringa 
djup. Storavan-Uddjaure äro typiska exempel på 
sådana till huvudälvarna hörande platåsjöar. Även 
i älvarnas tillflöden finnas stundom typiska dal
sjöar; som exempel kunna nämnas Rebnisjaure och 
Labbas-Rappen. skogslandsälvarna i öster ha även 
de i vissa fall rätt typiska dalsjöar i sin lopp (Lång
träsket m. fl . i Byske älv) ,  men i övrigt får det stora 
flertalet sjöar i lappmarkens östra del betraktas 
som platåsjöar; de utfylla de lägsta partierna i 
urbergsplatån mellan älvdalarna och bestämmas till 
sin form väsentligen av moräntäckets ytformer. 

Man kan också indela lappmarkens sjöar ur en 
annan synpunkt, nämligen med hänsyn till ur
sprunget av det vatten, som genomrinner dem. Alla 
de sjöar, som genomflytas av fjällälvarna, och 
överhuvudtaget av vatten, som har sitt ursprung 
väster om kambrosilurgränsen, bilda den ena grup
pen. Vattnet i de hithörande sjöarna har på grund 
av sin kalkhalt gynnsammare reaktionsförhållanden 
än vad som är fallet hos de sjöar, som avvattna ren 
urbergsterräng. De senare utgöra sålunda en andra 
grupp. Visserligen uppblandas fjällälvarnas vatten 
under vägen genom urbergsområdet efterhand ge
nom en mängd tillflöden, men det förefaller ändå 
att bevara en jämförelsevis låg vätejonkoncentra
tion långt ned emot lappmarksgränsen (exakta 
undersökningar häröver saknas dock; sannolikt 
råda rätt olika förhållanden under hög- och låg
vatten) . 

Det stora flertalet av alla lappmarkens sjöar 
kunna med hänsyn till näringstillgången betecknas 
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Fig. 7.  Inundatzonen vid Rorn
avan (Kakelviken nära Nåtti) vid 
lågvatten. V ad som här syns är 
zonens undre horisont med hydro
fila arter och f. ö. ± koloniartad 
vegetation. Den övre horisonten 
med ängsartad vegetation, vide
buskar osv. dåligt utvecklad här 
på grund av terrängens starka 
lutning (rullstensås) .  2 6/ 7  1936. 

som oligotrofa. Eutrofa sjöar saknas sålunda. Stora 
växlingar förekomma eljest i avseende på sjövatt
nets kemiska och fysikaliska beskaffenhet; några 
undersökningar över dessa frågor föreligga dock 
icke från det här behandlade området. Ett stort 
antal mindre sjöar och tjärnar, i synnerhet i myr
länta trakter, ha ± starkt humusfärgat vatten och 
representera sålunda en dystraj sjötyp. 

En faktor a v stor växtgeografisk betydelse är 
den betydande växlingen i vattenstånd hos alla 
vattendrag, som upprinna i fjällområdet. Det är 
egentligen endast fjällälvarna och deras sjöar 
(inklusive en del större tillflöden) ,  som ha en verklig 
inundatzon med särpräglad vegetation. Ampli
tuden mellan högsta och lägsta vattenstånd be
tingar inundatzonens bredd, medan vattnets rela
tivt höga pH-värde utgör den viktigaste förut
sättningen för dess avvikande artbestånd. 

Strändernas topografiska utbildning är också av 
vikt. Det skulle föra allt för långt med en redo
förelse för alla förekommande strandtyper, men 
några uppgifter, framförallt om sjöstränderna, torde 
vara önskvärda. 

Man kan skilja mellan minerogena och organogena 

stränder. 
Bland de minerogena strandtyperna må främst 

nämnas den som skulle kunna kallas den normala 

typen, utbildad är sjöarna gränsa mot moränbild
ningar. Den har vanligen en karakteristisk profil. 

Mot landsidan finnes överst en strandbrink dvs. 
en ± tydligt utbildad moränvall, troligen i det 
väsentliga åstadkommen genom ispressning (jfr 
THUNMARK 1 931 p. ll ) .  Den kan saknas, där stran
den har stark lutning. Fram till basen av strand
brinken når vattnet vid islossningen (SELANDER 

1950 I p. 46) , och själva brinken översvämmas en
dast under en kort period på våren. Inom ett bälte 
a v växlande bredd närmast utanför strandbrinken 
finns erosionsstranden ( erosionsterrassen jfr AHL
MANN 1914) ,  där materialet utsättes för en mycket 
stark omröring genom inverkan av vågsvall, is
pressning och uppfrysning. Erosionsstrandens bredd 
står i samband med vattenståndsväxlingarna; den 
är frilagd under en del av vintern samt under sen
sommarens lågvattenstånd. Längre ut vidtar acku
mulationsstranden, som blottlägges i sin övre del 
endast vid extrema lågvatten. 

Vid stränder a v denna typ når inundatzonen sin 
bästa utbildning (fig. 7) .  Denna zon omfattar, såsom 
BJÖRKMAN ( 1939 p. 194) och SELANDER (l .c . )  på
visat, två horisonter, en övre med sluten, ängs
artad vegetation, samt en undre med öppen, ± 
koloniartad vegetation. Jag kommer i detta arbete 
icke närmare att behandla inundatzonens vegeta
tion och flora, utan hänvisar till de anförda arbe
tena av BJÖRKAMN och SELANDER.  

Rena sandstränder äro icke vanliga; de träffas 
nästan enbart i anslutning till glacifluiviala bild-
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ningar. Några få exempel föreligga på ett slags 
nipartade stränder på ställen, där en älv skurit sig 
ned i sand eller sandig morän (vissa avsnitt av 
Skellefte älv i sydöstra Arvidsjaur).  

Klippstränder förekomma framförallt vid en del 
dålsjöar inom fjällkedjan och i dess närhet. Inom 
kambrosilurområdet kunna de stupa ±. lodrätt ned 
i vattnet (ex. vid mellersta Tjeggelvas och på södra 
sidan av övre Hornavan) ,  men i allmänhet ha de 
karaktären a v rundade hällar. Inom ur bergsområ
det avtaga klippstränderna snabbt i östlig riktning. 

Vid forsar och vattenfall förekomma likaledes 
klippiga stränder, även i detta fall framförallt i 
fjälldalarna och inom kambrosilurområdet. Strän
derna av älvar och bäckar ha i övrigt mycket vari
erande beskaffenhet. Bland de strandtyper, som 
förtjäna att nämnas på grund av sin betydelse ur 
växtgeografisk synpunkt, är den s. k. skravelängen 

(VRETLIND 1930 p. 74) viktigast. Den förekommer 
vanligen vid mindre år och bäckar, där dessa rin
ner genom storblackig morän. Vattendraget delar 
här ofta upp sig (i synnerhet vid högvatten) i 
flera grenar, vilka bevattna ett tämligen brett 
bälte, belamrat med kvarlämnade, stora, rund
slipade block. Mellan blocken finns detritus an
hopad här och var. Vegetationen på dessa lokaler 
har karaktären a v bäckdälder (PI. 9 a) .  

Klimat 

Det material, på vilket den följande framställ
ningen bygger, är icke helt aktuellt. Flertalet ta

beller äro nämligen utarbetade för bortåt 10 år 
sedan, och jag har icke ansett det nödvändigt att 
arbeta om dem, eftersom det i princip måste anses 
riktigt, att de meteorologiska uppgifterna avse 
årsföljder, som antingen föregå eller sammanfalla 
med de tider under vilka fältarbetena utförts . 
Endast en temperaturtabell har tillkommit. 

Det meteorologiska material, som föreligger från 
Pite lappmark, är ur många synpunkter otill
fredsställande. Någon station med full utrustning 
finnes icke och har icke heller tidigare funnits. På 
några få platser, vanligen vid gårdar, ha termome
terburar funnits uppställda under skilda perioder. I 
vad mån avläsningen alltid skötts helt invändnings
fritt (jfr ARWIDSSON 1943 p. 22) undandrar sig mitt 
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bedömande. Nackdelarna med dessa temperatur
stationer är dels deras ± slumpartade placering dels 
de korta tidrymder, varunder flera a v dem varit 
verksamma. Det har visat sig mycket svårt att få 
fram parallella observationsserier för mer än ett 
par stationer i sänder. Framförallt det östra skogs
landet är mycket dåligt representerat, och jag har 
inte kunnat använda någon station där i de båda 
första tabellerna. En station, Stormyrheden, har 
funnits i Arvidsjaur under vissa perioder, men 
värdena därifrån förefalla mig icke fullt tillförlit
liga . Först på senare år ha några nya stationer bör
jat fungera 

Uppmätning av nederbörd har företagits på be
tydligt flera platser, men även för nederbörds
stationerna gäller svårigheten med parallella oh
serva tiansserier. 

Det kan nog icke förnekas , att vissa brister före
ligga i fråga om insamling av meteorologiskt pri
märmaterial här i landet. De ekonomiska resurserna 
äro tydligen otillräckliga för ett rimligt ekonomiskt 
vederlag åt stationernas föreståndare (jag bortser 
här från de alltför fåtaliga stationerna med full
ständig utrustning) .  Detta medför, att man i alltför 
många fall blir beroende av enskilda personers in
tresse för uppgiften. När dessa personer av någon 
orsak icke längre bli i stånd att utföra avläsning
arna, måste stationerna ofta läggas ned. 

Man skulle också vilja efterlysa systematiska un
dersökningar över lokalklimatet. Det skulle exem
pelvis vara synnerligen värdefullt, om man kunde 
få fram en detaljerad analys av den vertikala tem
peraturfördelningen i skilda slag av fjällslutt
ningar under olika årstider och olika delar av dyg
net. Särskilt värdefull skulle en jämförelse i detta 
avseende vara mellan å ena sidan en i fjällområdet 
inskuren dalgång, å andra sidan ett isolerat fjäll 
ute på platålandet. Ä ven expositionens inverkan 
på de termiska förhållandena borde studeras när
mare. På privat initiativ (FRÖDIN 1915) har ju 
under begränsad tid temperaturmätningar före
tagits i en rasbrant, men på detta område återstår 
ännu mycket att göra. 

Sammanfattande måste nog konstateras, att det 
från Pite lappmark existerande meteorologiska 
materialet endast kan ge oss en mycket schematisk 
bild av klimatet i olika delar av lappmarken. 
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Temperaturförhållanden. För belysande a v 
temperaturklimatet har jag sammanställt tabel
lerna l t. o. m. 5. Tab. l anger medeltemperaturen 
för årets månader ävensom för hela året under 10-
årsperioden 1 922-3 1 .  Av de här medtagna statio
nerna ligger Merlrenes i fjällområdet nära norska 
gränsen, i en trång nordväst-sydöstlig dalgång. 
Passpunkten i dalen ligger 734 m ö. h. ;  stationen 
är belägen någon mil östligare på en höjd av 600 m 
ö. h. Vuonatjviken ligger i övergången mellan fjäll
och skogsområdena, intill östra delen av Rebnis
jaure och omkring 500 m ö. h. Eftersom någon 
station icke varit verksam i skogsområdets cen
trala eller östliga del under 10-årsperioden, har 
jag som jämförelse tagit med två stationer utanför 
lappmarken, nämligen Malå och Jokkmokk. Den 
förra ligger söder om undersökningsområdet, den 
senare norr därom; båda äro belägna på lägre nivå 
än flertalet motsvarande platser inom Arvidsjaur. 
Tab. 3 avser att visa, i vad mån dessa båda statio
ner kunna anses representativa även för östra Pite 
lappmark. Jag jämför där värden för den är 1 936 
inrättade stationen Saltmyran med motsvarande 
värden för Malå och Jokkmokk. Jämförelsen avser 
perioden 1936-41 , alltså 6 år. Som synes, är Salt
myran obetydligt kallare än Malå (nordligare läge, 
något större höjd ö. h . ) .  Jokkmokk avvviker star
kare, särskilt genom sina kallare vintrar; den kon
tinentala karaktären är tydligen mera utpräglad 
där. 

Under rubriken ))Diff. )) längst t.  h. i tabellerna 
anges för resp. stationer skillnaden mellan den kal
laste och varmaste månadens medeltemperatur. 
Denna skillnad kan anses utgöra ett mått på gra
den a v kontinentalitet. 

För den följande 10-årsperioden (tab. 2, omfat
tande 1932-4 1 )  har stationen Vuonatjviken måst 
utbytas, då den upphörde som temperaturstation 
från 1933. Som ersättning har valts den år 1 931  
påbörjade stationen Jäkkvik. Liksom Vuonatjvi
ken ligger Jäkkvik vid övergången mellan fjäll
och skogsområdena. Höjden över havet är något 
mindre (430 m) ,  lokalklimatet förmodligen sämre på 
nordsidan av Peljekaisemassivet. Övriga stationer 
äro desamma som i tab. l .  

Slutligen har jag en tabell (tab. 4) , omfattande 
en del av 1940-talet. Av de tidigare stationerna är 

4 - 62 1 1 302 1  W istrand 

endast Merkenes (och Jokkmokk) kvar, men nya 
ha tillkommit: Vuoggatjålme, Arjeplog och Arvids
jaur (kyrkplatserna) .  Vuoggatjålme ligger endast 
16 km fågelvägen SE om Merkenes men intar lokal
klimatiskt ett helt annat läge, i betydande grad 
undandraget atlantvindarnas inflytande. Den korta 
årsföljden beror på att stationen Arjeplog tillkom 
först 1946, medan såväl Merkenes som Arvidsjaur 
upphörde efter 1950. I den senaste årsboken från 
Sveriges Meteorologiska och Hydrografiska Institut 
(avseende år 1951 )  finns i Pite lappmark endast 
stationerna Vuoggatjålme och Arjeplog, men att 
döma av väderleksrapporterna har på senare år 
även tillkommit en station Suddesjaur inom Arvids
jaurs sn. 

En granskning av tabellerna 1-4 ger oss följande 
fakta beträffande temperaturklimatet. De västra 
fjälltrakterna ha ett relativt maritimt klimat; de 
tillhöra - för att tala med ÅNGSTRÖM ( 1 942 p. 61 )  
- ett lokalmaritimt område. Siffrorna från Merke
nes torde nog icke till fullo ge uttryck åt denna 
maritimitet, eftersom stationen ligger i en dalgång 
och knappast i särskilt hög grad exponerad för at
lantvindarna. Att läget i förhållande till dessa 
vindar spelar en viktig roll, framgår av en jämfö
relse med Vuoggatjålme (tab. 4) ,  som ligger blott 
16 km längre mot sydöst men som genom flera 
fjällmassiv är avstängt från atlantluften. Här är 
den kontinentala prägeln redan mycket tydligare 
och framförallt äro vintrarna kallare. Vuoggatjålme 
tycks ha ovanligt låga minima vintertiden; många 
vinternätter uppvisar denna station köldrekord 
för landet med värden under - 40° , detta trots att 
den ligger blott 30 km fågelvägen från norska 
gränsen. Stationerna Jäkkvik och Vuonatjviken 
längre österut vid övergången till skogsområdet 
tycks även de vara lika vinterkalla som platser i 
centrala skogslandet, men deras sommartempera
turer är alltjämt ganska låga. 

De centrala och östra delarna av skogsamrådP-t 
utmärkas framförallt av sina betydligt varmare 
somrar. Differensen mellan varmaste och kallaste 
månad är omkring 4 o större än i Merkenes och 
klimatet sålunda relativt kontinentalt, ehuru 
knappast i så hög grad som t. ex. i Jokkmokks
trakten (differens 5 a 6°) . Det relativt låga värdet 
på nämnda differens för Arvidsjaur under 1946-50 
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TABELL l. Medeltemperaturer (pr månad och år) under 1 0-årsperioden 1922-31 . °C. 

Höjd 
ö. h.  

station (m) Jan. Fe b. Mrs A pr. Maj Jun. Jul. Aug. Spt. Okt. Nov. Dec. Ar Diff. 

Merkenes 600 - 10,9 - 1 1 , 8  - 7, 8  - 3, 1  + 3,2  + 7,5 + l l ,9 + 10, 1  + 4,9 - 2,2 - 7,5  - 10,0 - 1 ,3 23,7 

Vuonatjvik. 505 - 1 3,2 - 14,0 - 8,7  - 3,8 + 2, 8  + 7,6 + 1 2,0  + 10, 1 + 4,9 - 2,2 - 8, 7  - l l ,3 - 2, 1  26,0 

Mal å 320 - 1 1 ,9 - 12, 6  - 6,8 - 1 , 1  + 5,5  + 1 0,6 + 1 5,4 + 12,4 + 6,3  - 0,7 - 7,0  - 9,9 + 0, 1  27,3 

Jokkmokk 220 - 13,3 - 13 ,6  - 7,3  - 1 ,3 + 5,5 + 10,5 + 15,2  + 1 2,2  + 6,2 - 1 , 1  - 8,2  - l l ,6  - 0, 6  28,8 

TABELL 2. Medeltemperaturer (pr månad och år) under 1 0-årsperioden 1932-41 . °C. 

Höjd 
ö.  h. 

station (m) Jan. Fe b.  Mrs A pr. Maj Jun. Jul. Aug. Spt. Okt. Nov. Dec. Ar Di f f. 

Merkenes 600 - 10,3 - 10,0 - 8, 6  - 3,0 + 3,2  + 8,5 + 1 2,4 + 10,0 + 5,0  - 1 ,0 - 5,6 - 8,6 - 0, 8  22,7 

Jäkkvik 430 - l l ,4 - 1 1 , 8  - 9,2 - 2,3 + 3,7  + 9,� + 13,5  + 1 0,9 + 5,7  - 0,3  - 5,7  - 8,8 - 0,5  25 ,3  

Malå 320 - l l ,O - 9,9 - 7,2 - 0,3  + 6,4 + 12 ,5  + 16,2 + 12,8 + 7, 1 + 0, 8  - 4,6 - 8,0 + 1 , 3  27,2 

Jokkmokk 220 - 12,0 - 1 1 ,0 - 8,6 - 1 ,3 + 5,8  + 12,3 + 15,9 + 12,7 + 6,6 - 0,2  - 6, 9  - 10,0 + 0, 1  27,9 

TABELL 3. Medeltemperaturer (pr månad och år J under 6-årsperioden 1936-41 . °C.  

Höjd 
ö. h. 

Station (m)  Jan. Fe b. Mrs A pr. Maj Jun. Jul. Aug. Spt. Okt. Nov. Dec. Ar Diff 

Malå 320 - l l ,8  - 10,9 - 7,4 - 0,3 + 6,9 + 12,8 + 1 6,4 + 13,3 + 7,0 + 1 ,0 - 4,3 - 9,4 + l , l  28,2 

saltmyran 350 - 12, 6 - 1 1 ,8  - 8, 1  - 0,6 + 6,5 + 1 2, 2  + 1 5, 8  + 12,9 + 6,7 + 0,6  - 4, 7  - 10,2 + 0,6 28,4 

Jokkmokk 220 - 14,2 - 13,6 - 9,0 - 1 ,3 + 6,4 + 1 2,4 + 16,2 + 1 3, 1  + 6,5 ± o - 6,9 - l l , 5  - 0,2 30,4 

TABELL 4. Medeltemperaturer (pr månad och år J under 5-årsperioden 1945-1950. °C. 

Höjd 
ö. h .  

Station (m) Jan. Fe b.  Mrs A pr. Maj Jun. Jul. Aug. Spt. Okt. Nov. Dec. Ar Diff. 

Mer k enes 600 - l l ,4 - 12,2 - 8,3  - 1 ,9  + 2,2  + 7,6 + 10, 5  + 8,7 + 5,6  - 0, 6  - 5,7  - 7,7  - 0, 7  22,7 

Vuoggatj . 500 - 12,6 - 12 ,8  - 9,2  - 1 ,9 + 3,0 + 8,9 + 1 2,0 + 10,2 + 6, 6  - 0, 1  - 6,0 - 8,3 - 0,4  24,8 

Arjeplog 429 - 12,7 - 12,9 - 8,3 - 0,9 + 4,5 + 1 0,2 + 13,8 + l l ,7  + 7,7 + 0,4  - 5,2 - 8,6 ± O  26,7 

Arvidsjaur 385 - 10,7 - 1 1 ,0 - 6,8  + 0, 1  + 6, 1  + l l ,4 + 14,5 + 12,2 + 8,3 + 0,9 - 4, 1  - 7, 0  + 1 , 1  25,5 

torde väl vara en tillfällighet; media för en 5-års
period medge knappast säkra slutsatser. Om Ar
vidsjaur verkligen är mindre kontinentalt än Jokk
mokk, torde detta förhållande vara att tillskriva 
den större höjden ö. h. 

Den från väster mot öster tilltagande kontinen-

taliteten är under alla omständigheter den ter
miska faktor, som ur växtgeografisk synpunkt har 
den största betydelsen. A v stor vikt är säkerligen 
också lokalklimatet i olika delar av området, men 
beträffande detta tillåter observationsmaterialet 
inga som helst slutsatser. Det skulle bl. a. vara in-
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TABELL 5 .  Månads- och årsmediernas 'L'ariation från år  till år  under årsföljden 1932-41 
vid stationen J äkkvik. 

År Jan. Fe b.  Mrs A pr. Maj Jun. Jul . Aug. Spt. Okt. Nov. Dec. År D if f. 

1 932 - 6,8 - 4,9 - 5,7 - 1 ,2 + 3,6 + 9, 1 + 12,9 + 10,0 + 4,3 - 3,3 - 4, 1 - 5,2 + 0,7 19,7  
1 933 - 8, 1 - 15,6 - 8, 1 - 2,7  + 3,2 + 1 1 ,3 + 1 3,7  + 1 1 ,2 + 6, 1  - 0,7 - 10,2 - 6,0 - 0,5 29,3 
1 934 - 4,2 - 9,2 - 8,7 - 3,5 + 3,6 + 8,4 + 13,8 + 12,3  + 8,8 + 0,6 - 6,0 - 9,6 + 0,5 23,4 
1935 - 12,8 - 1 1 ,8 - 10,8 - 2,2 + 1,2 + 8,5 + 1 1 3  + 9,4 + 4,4 - 0,2 - 3, 8 - 8,8 - 1 ,3 24, 1 
1 936 - 1 6,7  - 1 7,4 - 10,6 - 3,4 + 4,3 + 12,3 + 13,3 + 1 1 ,2 + 5,9 - 1,5 - 3, 1 - 4,2 - 0,8 30,7 
1937 - 10,5 - 1 7,9 - 1 1 ,9 + 2,2 + 7,2 + 1 1 ,6 + 15 ,2 + 13,2  + 5, 7  + 2,4 - 5, 1 - 10,7 + 0, 1  33, 1 
1938 - 1 1,6 - 4,3 - 4,7 - 1 ,9 + 3,2 + 8,8 + 15,0 + 1 1 ,5  + 6,6 + 2,5 - 3, 8 - 6,9 + 1,2 26,6 
1 939 - 13,0 - 7,8 - 8,5 - 3,3 + 2, 1  + 8,6 + 12,7  + 12,4 + 4,9  - 0,6 - 5, 1 - 12,9 - 0,9 25,7 
1 940 - 15,7 - 15,5 - 14,0 - 3,0 + 6,4 + 1 1 ,0 + 1 1 ,9 + 8,8 + 5,2 ± o - 9,3 - 1 1 ,0 - 2, 1  27,6 
1941 - 14,7 - 13,8 - 9,3 - 4, 1  + 1,9 + 8,2 + 15,4 + 9,2 + 4,8  - 2,0 - 6,8 - 12,2 - 2,0 30, 1  

Am p l .  1 2,5 1 3,6 9,3 6,3 6,0 4, 1 

tressant att veta, vilken roll det stora sjösystemet 
Hornavan-Uddjaure-Storavan spelar. Inom ett 
bälte tvärs över detta sjösystem ha åtskilliga ter
mofila växtarter sina enda växtplatser i området, 
och det är inte utan vidare givet, att orsaken här
till ligger enbart i den brutna topografien och den 
rikliga förekomsten av rasbrantlokaler. Värdefullt 
vore vidare att få reda på, om möjligen ett infly
tande från Bottenviken gör sig gällande i östligaste 
Arvidsjaur. 

De termiska variationerna från år till år illustre
ras av tab. 5. Dessa variationer äro som synes be
tydande, framförallt i fråga. om vintermånaderna. 

A v intresse är en jämförelse mellan tabellerna l 
och 2 .  Som synes, kan den senare tabellen (i huvud
sak representerande 1930-talet) uppvisa högre 
medelvärden än den förra ( 1920-talet) .  Det gäller 
nästan genomgående för alla stationer, för såväl 
års- som månadsmedier. Ett anmärkningsvärt 
undantag finnes dock: mars har blivit kallare. I 
rättvisans namn måste dock anmärkas, att de 
högre värdena för högvintermånadernas medel
temperatur huvudsakligen äro att tillskriva tre 
varma vintrar i början av 1930-talet (jfr sifforna 
för dessa månader i tab .  5) .  Men som helhet har 
1930-talet haft ett varmare klimat än 1 920-talet. 
Utvecklingen under 1940-talet kan knappast ut
läsas ur det tillgängliga materialet. 

Beträffande sådana av temperaturen avhängiga 
förhållanden som isläggning och islossning, vegeta-

4, 1 4,4 4,5 5,8 7, 1 8,7 3,3 1 3,4 

tiansperiodens längd osv. har jag icke kunnat åstad
komma något material, som ger nämnvärda upp
lysningar utöver dem ÅNGSTRÖM ( 1942) meddelar. 
J ag hänvisar därför till denne förf. Snötäcket be
handlas nedan i anslutning till nederbörden. 

Nederbörd. Nederbördsmätare ha under tider
nas lopp funnits uppställda vid ett jämförelsevis 
stort antal gårdar i olika delar av lappmarken. 
Östra Arvidsjaur har dock länge varit dåligt repre
senterat. Som tidigare påpekats, ha många sta
tioner endast varit i verksamhet korta tidsperioder 
och sedan ersatts av andra. Det är därför svårt att 
få tillräckligt långa parallella observationsserier. 

En god uppfattning om nederbördsfördelningen 
inom området kan man få a v kartan hos W ALLEN 

( 1951 ) ,  som bygger på observationer under års
följden 1 901-30. Vid bedömandet av denna karta 
måste man dock ha följande förhållanden i minne: 
l.  Kartans uppgifter om nederbörden i fjällkedjan 
bygga icke på uppmätta siffror utan ha beräknats 
på grundval av värden på avrinningen (op.c. p. 
7) .  2 .  Ingen station inom Pite lappmark har varit 
verksam under hela 30-årsperioden, utan medel
värden ha beräknats genom att stationsvärdena 
>>reducerats till normalserien>> enligt en metod för 
vilken förf. utförligt redogör (op.c .  p .  5) men som 
här icke kan närmare behandlas. 

Till komplettering av de upplysningar, som kunna 
erhållas av kartan, har jag konstruerat ett antal 
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MERKENE� (6 00) 

!1ERKENES 

Fig. 8 .  Diagram över nederbördens årliga fördelning vid 8 stationer inom Pite lappmark (medelvärden för årsföljden 
1 922-44) .  Längst t. h. nederbördsfördelningen i Merkenes år 1943. 

diagram (fig. 8)  på grundval av oh-uppgifter 
(nederbörd förkortas i fortsättningen n b) för års
följden 1 922-44 (23 år) .  På varje diagram finns 
även årssumman angiven. Någon station i östra 
Arvidsjaur finns icke med. Stationen Glammers
träsk nedlades nämligen 1925, och först 1936 till
kom Saltmyran, 1 941 Arvidsjaur (efter ett uppehåll 
sedan 1915) .  

Om man jämför diagrammens nb-värden med 
dem W ALLEN lämnar (op.c. p. 3 1 ) ,  finner man, att 
de förra äro betydligt högre. Det gäller samtliga 
gemensamma stationer, men differenserna äro 
olika stora (högst 75 mm för Merkenes, lägst 16  
mm för Jäkna) .  Jag har icke närmare undersökt 
orsaken till dessa systematiska olikheter, men det 
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förefaller mest troligt, att 1930-talet och början av 
1 940-talet varit regnrikare än århundradets tre 
första decennier. Helt uteslutet är väl dock icke, att 
det kan föreligga någon felkälla i sam band med 
W ALLENs beräkningsmetod. Felkällan skulle i så 
fall vara det betydande avståndet till närmaste 
>>normalstatiom> (Jokkmokk, Kvickjokk, Malå). 

Med ledning av W ALLENs karta (op.c. pl. l) och 
mina diagram (fig. 8) kunna vi fastställa följande 
fakta beträffande den årliga nederbörden. Regnri
kast är västra delen av fjällområdet och framförallt 
Laisälvens källområde , där årssummorna beräknats 
ligga över l 100 mm, lokalt t. o. m. över l 200 mm. 
Fjälltrakterna kring övre Skellefteälven och vidare 
norrut mot Piteälven uppvisa summor på 900 a 
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l 000 mm, men i gränsområdet mot Lule lappmark 
stiga värdena åter snabbt upp emot l 200 mm. Allt 
detta enligt på avrinningen grundade beräkningar. 
De vid stationerna faktiskt uppmätta nb-mäng
derna äro betydligt lägre, vilket måste bero på 
läget i dalbottnar. Inom Pite lappmark finns endast 
en nb-station i de västra fjälltrakterna, nämligen 
Merkenes med 648 mm (enligt fig. 8, 573 mm hos 
W ALLEN) .  Denna station ligger ± i regnskugga för 
alla vindar utom nordvästliga. 

De stationer, som ligga i centrala delen av fjäll
området (Vuoggatjålme, Ballasviken) uppvisa på
fallande låga årssummor. De nå icke över 500 mm. 
Det är tydligt, att de relativt djupt nedsänkta dal
gångar, där dessa stationer äro belägna, ligga ± i 
regnskuggan för de flesta vindar och att stG.tions
värdena äro föga representativa för omgivande 
fjällområden. Vid övergången till skogsområdet 
(stationerna Jäkkvik och Vuonatjviken) stiga års
summorna till över 500 mm, vilket förmodligen 
beror på att stationerna här ligga exponerade för 
östliga vindar. Man hör ofta sägas, att det är östan
vinden, som ger regn i trakterna närmast utanför 
fjällranden. 

I skogsområdet erhålla fjällälvarnas dalgångar 
betydligt mindre regn än den mellanliggande p la tå
landsterrängen. Detta framgår tydligt av en jäm
förelse mellan stationerna i Pitedalen (Stenudden, 
N. Bergnäs, Jäkna) och övriga stationer i skogslan
det (t. ex. Allejaur, Arvidsjaur, Stormyrheden) . 
Skillnaden är särskilt markant mellan Jäkna och 
stormyrheden (avstånd knappt 2 mil, höjdskillnad 
LiO m, nb-differens 156 mm) .  I Skelleftedalen finns 
ingen nb-station, men troligen råda liknande för
hållanden där (Hedberg ligger visserligen nära älven 
men icke i dalbottnen) .  Jag är icke övertygad om, 
att kurvorna på W ALLENs karta äro helt riktigt 
dragna, när det gäller skogsområdet. Enligt kartan 
skulle hela området mellan nedre Ho rna van och 
Pite älv i östra Arjeplog ha mindre än 500 mm 
årlig nb, men det förefaller mig troligt, att åtmin
stone den högläntare terrängen här mottar betydligt 
mer än så; denna trakt är nämligen rik på lågfjäll 
av delvis betydande höjd och omfång. Någon station 
finns dock icke , som kan bekräfta eller motsäga 
denna förmodan. Överhuvudtaget är ingenting 
bekant om uh-förhållandena på lågfjällen. Den va t-

tenbrist som tycks råda på de högre delarna a v dessa 
fjäll, beror nog främst på den snabba avrinningen. 

Vi vända oss så till frågan om nb :s fördelning på 
olika årstider. En granskning a v diagrammen ger 
vid handen, att de olika stationerna i detta av
seende förhålla sig ganska enhetligt. Ett urpräglat 
minimum förekommer under månaderna mars
april-maj , ett maximum i juli-augusti. Fjäll
stationerna avvika emellertid från de östliga sta
tionerna i ett par avseenden; olikheterna äro mest 
påtagliga beträffande Merkenes. På sistnämnda 
plats är sommarens nb-maximum av betydligt 
längre varaktighet och omfattar även september
oktober. Ett andra, svagt antytt minimum före
kommer i november, varefter nb åter ökar något i 
december-januari . Överhuvudtaget är nb jämnare 
fördelad i Merkenes, och en större del av totala nb 
torde falla i form av snö. De båda östligare fjäll
dalsstationerna Vuoggatjålme och Ballasviken 
sakna det förlängda maximet, men ha kvar ten
densen till ett (här dock mycket svagt antytt) 
novemberminimum med påföljande stegring i de
cember-januari. skogslandsstationerna i öster ha 
däremot genomgående fallande värden alltifrån 
augusti till mars, alltså inget spår av något decem
ber-januari-maximum (Jäckvik och N. Bergnäs 
visa dock en svag ökning i januari) .  

Under de enskilda åren förekomma naturligtvis 
betydande variationer i nb-fördelningen. Som ett 
exempel härpå har jag tagit med ett diagram (fig. 
8 ) ,  som visar nb i Merkenes år 1 943. Som synes, 
förekom detta år ett maximum på senvintern och 
ett minimum under sommaren. Av årsnb föll 65 % 
under vinterhalvåret . Tab. 6 har medtagits för att 
visa de oerhörda växlingar, som kunna förekomma 
i avseende på nb-summorna för såväl året som för 
dess olika månader. Ta bellen avser samma sta tio
ner och samma årsföljd som diagrammen. Den 
största nb-mängd, som under perioden uppmätts 
för helt år är 835 mm (Merkenes 1934) , den minsta 
275 mm (Jäkna 1930) . Största månadssumman är 
266 mm (Jäkkvik Aug. 1941 ) ,  minsta O mm, som 
uppmätts åtskilliga gånger. 

Snötäcke. Av d{m årliga nb-mängden faller i 
skogslandet bortåt hälften, i fjällområdet sanno
likt betydligt mer än hälften i form av snö. Denna 
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TABELL 6. Maxima och minima av nederbördens månads- och årsmedier. mm. 

Samma period och samma stationer som å diagrammen (fig. 8). 

Mx = Maximum. Mn = Minimum. 

station Jan. Fe b. Mrs A pr. Maj 

Merkenes M x 137  1 16 102 87 81  
M n 15  8 6 4 

Vuoggatj . M x 1 12 78 68 54 79 
M n 2 7 5 o 

Ballasv. M x 98 72 58 47 87 
M n 12  6 5 5 o 

Jäkkvik M x 83 1 10 46 58 95 
M n 6 3 o o 

N. Bergnäs M x 87 50 41 44 84 
M n 5 l l 2 o 

Jäkna M x 6 1  64 35 52 48 
M n 6 3 5 2 2 

Stormyrh. M x 70 78  56 97 94 
M n 4 4 6 2 

Hedberg M x 76 70 52 60 99 
M n 7 6 3 2 4 

uppskattning grundar sig på en jämförelse mellan 
stationerna i avseende på vintermånadernas sam
manlagda nb . Som vintermånader räknar jag okto
ber t. o. m. april (7 månader) .  Under denna tid fal
ler i Merkenes c :a 53 % av den årliga nb, vid övriga 
stationer 42-48 %. Vad Merkenes beträffar, är 
förmodligen snöns andel i totala nb större än vad 
siffran 53 % antyder, eftersom sannolikt även 
större delen av maj får anses som vintermånad. 
På högre nivå i fjällområdet faller naturligtvis 
ännu mycket mera snö, även relativt till mängden 
regn. 

Uppgifter om vinterns snöförhållanden på olika 
platser i lappmarken ha publicerats fr . o .  m. hösten 
1 932. Av de tre stationer, som från början med
delade snörapporter (Jäkkvik, N. Bergnäs, Hed
berg) , upphörde N. Bergnäs 1940. Fr. o. m. 1936 
ha rapporter lämnats från Saltmyran, på senare år 
dessutom från åtskilliga andra platser. Tab. 7 
grundar sig på uppgifter från åren 1936-44 (8 
vintrar) .  Periodens korthet och de avsevärda dif
ferenserna från år till år gör att värdena få be
dömas med en viss försiktighet. 
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Jun. Jul . Aug. Spt. Okt. Nov. Dec. Ar 

228 126 160 155 129 1 42 120 835 
5 1 8  1 3  1 8  I l  22  24 478 

221  147 173  105 83 70 72 704 
o 7 1 2  5 4 1 3  6 36 1 

1 73 16 1  1 84 1 1 8  100 55 75 644 
9 13  18  9 3 16  I l  366 

1 93 205 266 152 1 6 1  ?5 1 1 1  7 1 4  
5 I l  1 3  4 5 1 5  1 2  396 

1 39 141  1 53 141 103 67 68 6 1 3  
4 7 1 6  2 4 10 7 361  

1 16 149 1 36 140 10 1  10 1  67  641 
8 1 1  10  8 6 6 l 275 

159 167 152 190 154 1 14 105 785 
5 9 30 o 9 12 1 2  37 1  

107 167 1 3 1  1 33 147 1 1 9  7 9  791 
9 3 24 o 3 9 12 373 

Vissa fakta kunna dock utläsas ur tabellen. Den 
första snön faller i genomsnitt omkring 15.  okt . ,  i 
allmänhet någorlunda samtidigt över hela skogs
området (för högre nivåer i fjällen saknas uppgifter, 
men här kommer snön givetvis tidigare) .  På våren 
blir marken i allmänhet snöfri kring mitten a v maj 
eller något senare, varvid sydöstra Arvidsjaur 
tycks ha en dryg veckas försprång. Uppgifterna om 
snötäckets varaktighet stämmer icke med dessa 
tidsangivelser, vilket beror på att snöfria perioder 
ofta uppträda mellan första snöfallet och snöns 
definitiva bortsmältande. I genomsnitt är marken 
snötäckt mellan 6 och 6 t månad i östra Arvids
jaur (Saltmyran) men ungefär 7 månader vid 
gränsen mot fjällområdet (Jäkkvik) .  Uppgifterna 
om snödjup äro mycket ungefärliga på grund av 
bristfälligheter i primärmaterialet. Det samband 
mellan snödjup och varaktighet, som kan utläsas 
ur tabellen, är endast skenbart och föreligger icke 
alls för de enskilda åren. 

Några uppgifter om snötäcket och dess varaktig
het på högre nivåer i fjällen föreligga icke. Mina 
egna erfarenheter a v dessa förhållanden äro starkt 
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TABELL 7. Uppgifter om snötäcket under årsföljden 1 936-44 (8 vintrar). 

Med.: i medeltal under årsföljden. - Extr. :  extremvärden. 

Största Snötäckets 
Första Sista snödjupa varaktighet 

station snön den snön den i cm i dagar 

Jäkkvik . . .  

{ 
Med. 1 3 / 1 0  20 / 5  8 7  2 15 

h. ö. h. 430 Extr. 26 /9 - 4/ l l 4 /5 - 10 /6  1 64-50 238-194 

Hedberg . . .  

{ 
Med. 1 5 / 10 2 1 / 5  8 1  208 

h. ö. h. 430 Extr. 22/9 - 4/ l l  28 /4 - 12 /6 1 36-50 221-194 

saltmyran . . .  

{ 
Med. 1 6 / 10  10 /5  74 191  

h .  ö .  h .  390 Extr. 1 J 10 - 12 J l l  22 /4 - 22 /5 94-60 208-162 

a Uppgifter om snödjup saknas för vissa år. Värden därför starkt approximativa. 

begränsade, men några fakta kan jag meddela, 
framförallt om lågfjällen. 

Sedan gammalt vet man, att lågfjällen förlora 
sitt snötäcke betydligt tidigare än motsvarande 
nivåer inom själva fjällområdet (BJÖRNSTRÖM 

1856 p. 8) .  Orsaken ligger väl delvis i lågfjällens 
karaktär av starkt kringblåsta hättor med få vind
skyddade dalgångar men delvis säkerligen också i 
på våren tidigt stegrade dagstemperaturer. Själva 
toppkalotterna bevara under vintern ett så tunnt 
snötäcke, att blott några få dagars dagsmeja förmår 
bortsmälta detsamma. Följden härav är, att åt
minstone vissa år lågfjällens övre delar smälta 
fram långt tidigare än platålandet. År 1945 var 
omkring hälften av den alpina arealen på Galtis
puouda snöfri den l april (jfr fig. 9) .  

Lågfjällens lägre sluttningar bevara däremot sitt 
snötäcke längre än platålandet, och i klyftor och 
skrevor, under avsatser i nord- och östexposition 
osv. kunna enstaka små drivor bli kvarliggande till 
midsommar eller stundom någon vecka in i juli . 
År 1955 låg en stor driva kvar på nordsidan av 
Ståkkevare ännu den 1 9  juli. Ur växtgeografisk 
synpunkt är det betydelsefullt med dessa snölegor 
på lågfjällen, trots att de icke äro årsvissa . 

I fjällområdet ligger i genomsnitt snön kvar be
tydligt längre än på lågfjällen. Det är icke ovanligt 
med stora drivor i skogsgränsnivån vid midsommar
tid, och vissa år kunna ännu i mitten av juli stora 
delar av fjällen vara snötäckta (jfr t. ex . BJÖRN

STRÖM op.c.  p. 3) .  Naturligtvis finns även här vind
exponerade fläckar, som sakna snötäcke hela vin-

tern eller i varje fall förlora det mycket tidigt, men 
dessa intaga blott en obetydlig del av arealen. 

Under enstaka år förekommer även i fjällom
rådet en extrem stark bortsmältning av snötäcket 
under sommaren. Många pålitliga snölegor för
svinna helt och hållet. Så var t. ex. i slutet av juli 
1947 fjället Raska (c:a l 450 m) praktiskt taget 
snöfritt. Denna ± fullständiga bortsmältning av 
snötäcket under enstaka somrar har nog blivit van
ligare de sista årtiondena och utgör väl en paral-

Fig. 9. Galtispuouda under senvinterförhållanden. Stora 
arealer ovan skogsgränsen praktiskt taget snöfria. På dessa 
tidigt snöfria ytor växer aldrig björk. 1 /4 1 945. 
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lellföreteelse till jöklarnas kända tillbakagång. Den 
torde komma att medföra en utarmning av floran 
på vissa medelhöga fjäll, särskilt i östra delen av 
fjällområdet. Arter, som äro beroende av smält
vatten, torde få svårt att hålla sig kvar. 

Bebyggelse och vägnät 

Det är icke min avsikt att här söka ge någon 
skildring av Pite lappmarks bebyggelsehistoria, 
något som f. ö. vore överflödigt, då BYLUND 

i ett stort arbete ( 1956) ingående behandlat ko
lonisationen i lappmarken (det bör kanske nämnas 
här, att BYLUND på historiska grunder räknar även 
Malå sn till Pite lappmark; i växtgeografiskt hän
seende föres denna socken alltid till Lycksele lapp
mark) .  BYLUNDS avhandlingar ( 1947 , 1956) inne
hålla också en mängd värdefulla upplysningar om 
det äldre näringslivet. Även hos RAMSELIUS ( 1920) 
finns en del att hämta om socknarnas äldre his
toria, likaså i litteraturen om Nasafjällsgruvan 
(BROME 1923).  

Som en bakgrund till en redogörelse för nutida 
bebyggelse och näringsliv kan det emellertid vara 
av intresse att något dröja vid förhållandena under 
de första årtiondena av 1800-talet. I sin >>Lapp
marksjournah> har PETRUs LJESTADIUS givit en 
initierad skildring av levnadsbetingelserna i lapp
marken vid denna tid. Ä ven skogslandet var då i 
det väsentliga ett naturlandskap och bebyggelsen 
ytterligt gles. Den bestod av ett fåtal nybyggen på 
milslånga avstånd från varandra, de flesta belägna 
vid sjöar, andra i någorlunda frostfritt läge på syd
sidorna av skogsberg (Pl. 5; betr. sambandet mellan 
klimatet och bebyggelsens lokalisation, se BYLUND 

och SuNDBERG 1952) .  Kyrkplatserna voro ännu 
inga samhällen; där fanns blott ett fåtal hus. Lands
vägar saknades helt. Sjöarna utnyttjades så långt 
möjligt som färdleder; mellan dem fick man gå till 
fots, åtminstone sommartiden. Helst reste man på 
vintern; endast då kunde man färdas längre sträc
kor efter häst. 

Med tanke på de svårigheter, som resandet inne
bar, är det lätt att förstå, att 1800-talsbotanister 
som LJESTADIUS, ANDERssoN och BJÖRNSTRÖM 

sällan hade möjlighet till några längre avvikelser 
från de uppgångna stigarna. 
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Den viktigaste färdvägen genom Pite lappmark 
gick före landsvägarnas tillkomst från Glommers
träsk eller Gråträsk över Arvidsjaurs kyrkplats 
fram till Långträsket, följde denna sjö till dess 
nordände, gick sedan över den s. k. storbodskogen 
fram till Uddjaure och vidare längs sjösystemet upp 
till Arjeplogs kyrkplats. Därifrån kunde man sedan 
följa Rornavan till Jäkkvik och fjällen därbortom 
eller på flera skilda leder ta sig upp till Piteälven. 
Det finns fortfarande invånare i Arjeplogs fjälldalar, 
som få ta sig fram på det gamla sättet, även om re
sorna nu underlättas av motorbåtar. 

Under senare hälften av 1800-talet började be
byggelsen tätna. Många nya nybyggen togos upp, 
andra började växa ut till små byar. Kyrkplatserna 
blevo små samhällen, där handelsmän och andra 
yrkesutövare slogo sig ned. 

Verkliga landsvägar började byggas inom Pite 
lappmark på 1870-talet; att börja med berörde de 
endast Arvidsjaurs socken. Under ett par år
tionden därefter kunde man på landsväg komma så 
långt som till A va viken nederst vid Storavan, sedan 
fick man fortsätta båtledes uppför sjösystemet. 
För denna båttrafik sattes småningom in ångslupar, 
(den första 1893, LuNDMARK 1937) .  Ännu i början 
av 1930-talet trafikerades Storavan-Uddjaure av 
>>Carl XV>>, och på Rornavan har >>Iris>> uppehållit 
trafiken in i våra dagar. 

Vägen till Arjeplog blev färdig ett par år efter 
sekelskiftet men längre mot väster kunde man ej 
komma på landsväg förrän långt in på 1920-talet. 
Då byggdes ungefär samtidigt två viktiga vägar, 
nämligen dels söder om Rornavan till Jäkkvik och 
Sädvaluspe, dels norrut mot Piteälven (ändpunkt 
N. Bergnäs med avgrening till Lövnäs vid Rappen) .  
E n  n y  viktig förbindelse öppnades vid mitten av 
1930-talet med vägen söderut längs sjösystemet 
till Slagnäs vid [Inlandsbanan. Denna väg fick 
under 1940-talet stor betydelse, sedan gruvbryt
ningen i Laisvall påbörjats. I samband härmed 
bröts även landsväg från Jäkkviksvägen över 
Båtsjaur till Laisvallsgruvan, en väg som senare 
förts vidare till Hällbacken högre upp i Laisdalen. I 
Pitedalen har väg nu också dragits från N. Bergnäs 
ned efter älven mot Moskosel. 

Bland särskilt viktiga vägbyggen i Arvidsjaur 
kan nämnas den under 1940-talet öppnade vägen 
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Avaviken-Slagnäs (-Sorsele) samt brobyggena över 
Pite älv öster om Ljusselet, som underlättat för
bindelsen med Jokkmokk (förut färja över Ljus
selet), och över Skellefte älv nedanför Rönnliden 
med väganslutning till Malå. 

Även i övrigt har vägnätet under senare tid 
tätnat betydligt, särskilt i Arvidsjaur och nedre 
Arjeplog. Under sista årtiondet ha framförallt trak
terna väster om Uddjaure-Storavan fått många nya 
vägar, bl. a. en ny förbindelse med Slagnäs och 
Sorsele närmare Laisälven. 

På allra sista tiden har tillkommit en ny fin väg 
från Lövnäs väster om Rappen mot Stenudden 
nederst vid Tjeggelvas, varjämte den nya vägen i 
Laisdalen dragits vidare ända fram till Adolfsström. 

Den första järnvägen inom Pite lappmark öppna
des vid slutet a v 1920-talet med sträckan (J örn-) 
Glommersträsk-Arvidsjaur. Under 1930-talet till
kom så inlandsbanan (invigd 1937) med bandelar
na Arvidsjaur-Slagnäs(-Sorsele) och Arvidsjaur
Moskosel-Varjisträsk(-Jokkmokk) .  Arjeplogs soc
ken saknar fortfarande j ärnväg, frånsett en kort 
sträcka mellan Slagnäs och Gullön i sydöstra 
hörnet. 

Under det innevarande århundradet har bebyg
gelsen inom Pite lappmark genomgått en snabb 
utveckling, och folkmängden har ökat i rask takt . 
Befolkningsutvecklingen framgår av kartorna hos 
UHNBOM ( 1942) .  F. n. ( 1960) har Arvidsjaurs sn 
10 474 invånare, Arjeplog sn 5 624. Särskilt på
fallande är tätorternas utveckling. Kyrkplatserna 
ha vuxit ut till närmast stadsliknande samhäl
len (Arvidsjaur 2 843 inv. ,  Arjeplog 1516) .  Många 
byar längs järnvägen (Glommersträsk, Abborr
träsk, Slagnäs, Auktsjaur, Moskosel) ha börjat 
förvandlas till stationssamhällen. I Laisvall har 
ett gruvsamhälle vuxit fram i en förut jungfrulig 
omgivning. Även andra byar ha börjat anta karak
tären av små tätorter med egna affärer, egna skolor 
och egna fotbollsplaner. 

I fråga om bebyggelsens lokalisering äro andra 
faktorer verksamma än i gångna tider. Tillgången 
till snabba kommunikationer spelar numera en allt 
viktigare roll, vilket väl främst sammanhänger med 
att näringsgrenar som jordbruk, jakt och fiske trätt 
tillbaka för andra förtjänstmöjligheter. Inkomster 
från skogs- ,  gruv- och vägarbete utgöra i våra 

dagar underlag för en väsentlig förbättring i lev
nadsstandarden. 

J ordbruket och speciellt den animala produktio
nen spelar naturligtvis alltjämt en viktig roll för 
många lappmarksbor, även om få jordbruk i dessa 
trakter äro ekonomiskt bärkraftiga . Bruknings
delarna äro små, mer än 70 % mindre än 5 ha. Me
toderna ha moderniserats, gamla tiders myrslåtter 
och lövtäkt ha - i varje fall nedom odlingsgränsen 
- alltmera ersatts av plöjda och besådda vallar. 
Nyodling på myrmark ökar vallarealen, och val
larna plöjs om oftare med högre avkastning som 
följd. Uppgifter om här antydda förhållanden lik
som om husdjursbestånden återfinnas hos GRAN

STRÖM ( 1 942) .  
A v betydelse ur  växtgeografisk synpunkt är det 

förhållandet, att skogsbete allmänt förekommer 
över hela skogsområdet. Djuren sprida diasporer 
av allehanda synautropa arter från den odlade 
marken ut i angränsande naturvegetation. Ä ven 
skogsrenflockarna torde utöva ett visst inflytande, 
särskilt på de isolerade lågfjällen (jfr p. 44) .  

Vad som i nutiden mer än  något annat håller på 
att förvandla lappmarkens naturlandskap till ett 
kulturlandskap, är det moderna skogsbruket med 
dess trakthuggning, hyggesbränning och omfat
tande körningar i skogsterräng. J ag har ej haft till
fälle följa utvecklingen i detta avseende över hela 
området, men efter vad jag har sett, måste de land
skapliga verkningarna bli betydande. I lappmarken 
ha funnits stora arealer med dålig skog, antingen 
oväxtlig i sig själv eller fördärvad av misshushåll
ning i äldre tid. Kan man med moderna metoder 
förbättra avkastningen är därom intet ont att säga, 
även om de jättestora kalhyggena just nu te sig 
föga prydliga. 

Mera omfattande regleringar av vattendragen 
har Pite lappmark hittills varit förskonad från. 
Sädvajaure i Skellefte älv uppdämdes dock för ett 
20-tal år sedan i sam band med byggandet a v kraft
verket i Ringseleforsen. Nu tycks emellertid hår
dare tider stunda. När detta skrives , har tillstånd 
lämnats för igångsättande av det s. k. Gallejaure
projektet, vilket innebär, att hela Skellefteälven i 
sydöstra Arvidsjaur skall ges en ny fåra på en 
sträcka, som tycks komma att uppgå till ett par 
mil. Genom att leda in älven i sjön Gallejaure avser 
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man att sammanslå en rad mindre forsar och nedan
för sjön ta ut en fallhöjd av - som det uppgivits 
c. 80 m .  Det blivande kraftverket kommer tydligen 
att ligga utanför lappmarksgränsen, men omlägg
ningen kommer att få betydande verkningar inom 
Arvidsjaurs socken. Helt oreglerade är ännu Pite 
älv och Laisälven. 
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Av större industriella anläggningar äro endast 
Laisvallsgruvan att nämna. I övrigt finns endast 
småindustrier: små sågverk, snickerifabriker, mo
torverkstäder etc . ,  huvudsakligen på de båda 
kyrkpla tserna. 



III. Växtgeografisk indelning. Höjdbälten 

Pite lappmark kan i avseende på den horisontella 
vegetationsfördelningen indelas på följande sätt 
(jfr fig. 5) :  

A. Fjällområdet. 
B. Skogsområdet. 

l .  Kambrosilurområdet. 
2. Urbergsområdet .  

Till fjällområdet räknar jag, såsom redan i den 
geografiska översikten {p. 14) framhållits, det sam
manhängande västliga fjällområdet intill barrträd
gränsen. Hit hör sålunda icke de mot väster 
inträngande dalgångarna i den mån de falla nedom 
nämnda gräns, ej heller de i skogsområdet isolerade 
lågfjällen. Fjällområdet, sådant det här fattats, 
hör icke till mitt egentliga undersökningsområde 
och har i floraförteckningen behandlats mer sum
mariskt än skogsområdet. Det har dock varit nöd
vändigt att i skilda sammanhang beröra de växt
geografiska förhållandena även inom detta område, 
som ju åtminstone i avseende på sin västra del är 
jämförelsevis väl känt genom ARWIDSSONs under
sökningar ( 1926a, b, 1943) .  

Kambrosilurområdet omfattar de i fjällområdet 
inträngande dalgångarna intill barrträdgränsen 
samt ett område av växlande bredd närmast utanför 
deras mynningar. Gränsen följer i öster den geolo
giska gränsen kambrosilur-urberg. Dess exakta läge i 
terrängen kan ibland vara svårt att fastställa på 
grund av moräntäckets maskerande inflytande. 

Urbergsområdet omfattar den övriga delen av 
lappmarken inklusive de talrika isolerade lågfjäll, 
som ligga spridda över en stor del a v ytan. Området 
är mycket stort, och en uppdelning i specialom
råden hade varit önskvärd men har icke kunnat 
genomföras, dels på grund av svårigheten att fast
ställa läm p liga topografiska eller växtgeografiska 
gränslinjer, dels enär områdets skilda delar äro 
mycket olikformigt utforskade. Eftersom det emel-

lertid i skilda sammanhang är nödvändigt att 
kunna ange en lokalitets ungefärliga läge inom ur
bergsområdet, har jag använt en provisorisk upp
delning i )>västra)>, )>mellersta)> och )>östra)> delen, 
varvid gränserna utgöras av SSW-NNE-liga linjer 
genom de båda kyrkplatserna. Närmare bestämt 
kunna gränserna anses ha följande förlopp : l .  Gran
selet i Laisälven genom Uddjaure-Arjeplogs kyrk
plats-N. Bergnäs; 2. Hedberg-Arvidsjaurs kyrk
plats-Moskosel-Vargisträsk. De ha givetvis icke 
i något avseende karaktären a v växtgeografiska 
gränser utan tjäna enbart som hjälpmedel vid 
lokalangivelser. 

Vegetationens indelning i höjdbälten utgör ett 
ganska komplicerat problem. Då jag hoppas att i 
en framtid kunna ägna detsamma en mera ingående 
behandling, skall jag här endast lämna en kortfat
tad redogörelse för förhållandena. 

För de flesta forskare , som sysslat med de svenska 
fjällens växtgeografi, har zonationsproblemet ge
staltat sig tämligen enkelt, i det höjdbältena inom 
deras undersökningsområden motsvarats av stora 
sammanhängande arealer. Man har utan större 
nackdel kunnat nöja sig med indelningen i en regio 

alpina (med underavdelningar) ,  en regio subalpina 

och en regio silvatica ( = regio coniferina, SELANDER 
1 950) .  

Inom det här behandlade området ha  vi att göra 
med dels sluttningar av det sammanhängande 
fjällområdet med )mormah zonation, dels talrika 
isolerade lågfjäll , på vilka zonationen kan vara 
starkt avvikande. I korthet gestalta sig förhållan
dena på följande sätt: 

A. Fjällområdets sluttningar mot de västra dal
gångarna. 

Nedom skogsgränsen vidtar ett normalt björk
skogsbälte av växlande men i stort sett mot öster 
avtagande mäktighet. Det avlöses nedåt av en 

Acta Phytogeogr. Suec. 45 



40 Höjdbälten 

blandskog av björk (dominerande) och tall .  Små 
granbestånd resp. enstaka granar kunna uppträda 
(särskilt i nordläge) ,  överallt dock sparsamt. I 
branta nordsluttningar kan blandskogsbältet sak
nas, så att björkbältet når ända ned till dalbottnen. 
Vissa granbestånd nå å andra sidan så högt, att 
björkbältet över dem kan vara betydligt samman
pressat. Ned emot själva dalbottnen förekommer 
ibland en björkanrikning i blandskogen. 

B. Lågfjällen inom Norra Arjeplogsgruppen (dvs. 
norr om linjen Lulepotten-Gubblijaure) .  

Nedom skogsgränsen endast fragment av ett rent 
björkbälte. I övrigt blandskog av björk och gran, 
nedåt avlöst av ett ± rent bälte av granskog. På 
fjäll av liten areal kan dock granbältet vara svagt 
utbildat och i stället tallen anrikad, något som 
också kan vara fallet på horisontella platåer. De 
västligare fjällen i gruppen visa en övergång till 
normala förhållanden med bättre utbildat björk
bälte och fragmentariskt eller felande granbälte. 

C. Lågfjällen i Södra Arjeplogsgruppen och Ar
vidsjaursgruppen. 

Inget björkbälte finns i normala sluttningar, 
oftast ej heller något blandskogsbälte . skogs
gränsen bildas sålunda av sluten granskog (jfr 
WISTRAND 1934 fig. 2 ) .  Tallanrikning som förut på 
mindre fjäll och horisontella arealer. Vissa slutt
ningar med ± tydligt konkav profil och instabilt 
marktäcke avvika mycket starkt genom en mar
kant björkanrikning, jämsides med utglesning i 
barrskogs bestånden. 

Hur bör man nu genomföra en höjdbältesindel
ning av lappmarkens vegetation med hänsyn till 
ovan skisserade förhållanden. Som utgångspunkt 
kunna vi välja den indelning av de europeiska land
vegetationen, som framlägges av Du RIETZ i hans 
>>Vegetationsforschung>> ( 1930 p. 353) .  I enlighet 
med denna kan man i Europas vegetation urskilja 
7 Stufen eller höjdbälten ovanför varandra. Dessa 
höjdbälten äro strängt taget rent abstrakta be
grepp, skilda av imaginära, mot norr lutande plan. 
De arealer, som genom gränsplanen avskäras, dels 
på bergssluttningarna, dels på den horisontella 
jordytan, benämnas regioner, oavsett lutningsför
hållandena. Det subalpina höjdbältet representeras 
sålunda i Skandinavien av en björkregion men har 
i de östliga fjälltrakterna dessutom en undre hori-
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sont, karakteriserad av enstaka inblandade granar 
och tallar. 

Om vi nu skulle tillämpa denna indelning på det 
här aktuella området, skulle en konsekvens bli, att 
det subalpina bältet på fjällen i nedre Arjeplog 
och västra Arvidsjaur skulle motsvaras av en 
granregion, vilket vore mindre lyckligt, eftersom 
motsvarande region i Mellaneuropa räknas som en 
övre horisont till >>die Quercus-lose Fagus-Abies
Picea-Pinus-Waldstufe>>. Om å andra sidan fjäll
gransk0gen placeras i sistnämnda höjdbälte, får 
man inget subalpint bälte alls på de nämnda låg
fjällen, vilket synes mig vara oförenligt med grund
tanken bakom Du RIETZ' schema. 

För att få någon rätsida på höjdzonationspro
blemet inom det här behandlade området måste 
jag fatta begreppet höjdbälte på ett annat sätt. Att 
börja med, använder jag överhuvud taget icke 
begreppet region i fråga om vertikalzonationen utan 
endast det neutrala ordet bälte, något som f. ö. 
Du RIETZ själv gjort på senare år i svenskspråkiga 
arbeten (l942a, b) .  Bältena uppfattas vidare som 
reella företeelser, direkt iakttagbara i naturen. De 
ha växla�de vertikal utsträckning på olika fjäll, 
och ett mellanliggande bälte kan mycket väl tunna 
ut och försvinna i någon del av området. "Tv'idare 
inför jag en särskild benämning på den blandskog 
av björk och tall, resp. grail, som förekommer mel
lan fjällbjörkskogen och den slutna barrskogen, 
jag talar här om praealpina bältet. Det praealpina 
bältet motsvarar vad HEINTZE ( 1913 :  II p. 16) 
kallat >>subsilvina bältet>> med det undantaget att 
den slutna fjällgranskogen icke räknas hit. 

I enlighet med dessa principer använder jag 
följande indelning: 

l. Alpina bältet, kalfjällbältet 
a. Högalpina bältet, högfjällbältet 
b. Mellanalpina bältet, mellanfjällbältet 
c. Lågalpina bältet, lågfjällbältet 

2. Subalpina bältet, fjällbjörkskogsbältet, >>björk
bältet>> 

3. Praealpina bältet, fjällblandskogsbältet, inne
fattande 

a. en västlig facies med björk + tall 
b. en östlig facies med björk + gran 

4. Silvina bältet, barrskogsbältet 
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Fig. lO .  De skoglösa hedarna kring 
sjön Harrok, Arjeplogs sn. Bilden 
är tagen från Lul. Tjåkkolis mot 
Narnrnatespuouda. 1 6/7  1 942. 

a. Högsilvina bältet, fjällgranskogsbältet, 
>}gran bältet>} 

b. Lågsilvina bältet, barrblandskogsbältet. 

Jag vill framhålla, att denna indelning i första 
hand är avsedd att klargöra förhållandena inom 
det här aktuella området. Naturligtvis kan den 
även tillämpas på andra skandinaviska fjällområ
den, om än med vissa modifikationer. Sålunda 
torde det ej överallt vara möjligt att inom prae
alpina bältet skilja på en tallbjörk- och en gran
björkfacies. 

Om vi med utgångspunkt från den ovanstående 
översikten skärskåda de tidigare skisserade förhål
landena, få vi följande resultat beträffande zona
tionen: 

(A) Fjällområdets sluttningar mot de västra dal
gångarna. 

Närmast under alpina bältet (vars underavdel
ningar vi i detta sammanhang kunna förbigå) vidtar 
i vanlig ordning det subalpina fjällbjörkskogsbältet, 

vilket i sin tur nedåt avlöses av ett praealpint fjäll
blandskogsbälte, här representerat av sin tall
björkfacies. Denna västliga praealpina tallbjörkskog 
kan väl sägas motsvara W AHLENBERGs >}tallregiom} 
( 1812 :  XXXII) .  Björkanrikningen ned mot själva 
dalbottnen torde innebära en tendens till invertering 
av subalpina bältet under det praealpina. På samma 
sätt kan man lokalt påvisa ett slags invertering av 
lågalpina bältet under subalpina bältet (de bästa 
exemplen på denna företeelse känner jag dock 
från Torne lpm: Kårsavagges yttre del nedanför 
Tjasinjaskatjåkko) .  Jag vill betona, att jag med ett 
inverterat lågalpint bälte avser skoglösa arealer 
av lågalpin prägel (mestadels rishedar) nedanför 
den subalpina björkskogen, vilkas existens kan 
förmodas betingad av temperaturinversion, fall
vindar el . dyl. Den s. k. >>regio alpina descensa>} 
hos BJÖRKMAN ( 1939 p. 194) är något helt annat, 
såvitt jag förstår närmast en edafisk företeelse. De 
isolerade granbestånd i växlande höjdläge, som man 
någon enstaka gång ser i dalgångarnas yttre delar, 
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betraktar jag som mot väster framskjutna exkla
ver från lågfjällens granbälte. 

(B) Lågfjällen i Norra Arjeplogsgruppen. 
Det lågalpina bältet skiljer sig på dessa liksom 

på övriga lågfjäll från motsvarande bälte i fjäll
området därigenom att strödda barrträdsindivid 
(mest i form av buskar och ungplantor) uppträda i 
växlande frekvens, för tallens del ända upp emot 
själva topparna bortåt 100 vertikalmeter ovan 
skogsgränsen. Subalpina bältet är fragmentariskt, 
om man bortser från de västligare fjällen i gruppen 
(de båda Ardnapuouda, All. Istjakk etc . ) ,  och 
skogsgränsen bildas i allmänhet av praealpina 
bältets granbjörkskog. Praealpina bältet är i denna 
trakt även basalt, dvs. det går ut på höglänta delar 
a v p la tålande t (så i terrängen mellan La b bas
Rappen och Hornavan) ,  men i så fall ersättes gra
nen ofta av tallen. Det högsilvina fjällgranskogs
bältet (i fortsättningen kallat granbältet) är bäst 
utbildat österut (särskilt på Ståkkevare och andra 
fjäll och skogsberg i denna trakt) men blir mot 
väster allt mer ofullständigt. På vissa fjäll saknas 
bältet helt (de båda Ardnapuouda) eller på någon 
sida av fjället (nordsidan av Galtispuouda) .  Men i 
nordexposition tränga större eller mindre gran
bältesexklaver långt västerut, sådana finns t. ex. 
på All . Istjakk och på Ardnes vid väständen av 
Labbas (dessutom som nämnts i fjälldalarna: t. ex. 
på nordsidan av Rebnisfjället) . På Nebsuort, väster 
om Storlaisan, når granbältet fram till själva kanten 
av fjällområdet. Fjäll av litet omfång ha ett dåligt 
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utbildat granbälte, vilket tyder på att även andra 
faktorer än termiska betinga existensen a v detta 
bälte. På vissa fjäll bryts granbältet vidare av 
vad jag kallar rasbjörkskog (jfr nedan, sydslutt
ningen av Sommarvare är det bästa exemplet) .  
Lågsilvina bältets barrblandskogar täcker med 
förut nämnt undantag platålandet och går i öster 
upp ett stycke på fjällens lägre delar. 

(C) Lågfjällen i Södra Arjeplogsgruppen och 
Arvidsjaursgruppen. 

Dessa fjäll ha en skogsgräns med mycket väx
lande höjdläge; det är möjligt att växlingarna i 
många fall ha samband med skogseldar i äldre tid. 
Subalpina bältet saknas genomgående och i de 
flesta fall även praealpina bältet. Det sistnämnda 
finns dock kvar på Akkelis och i fragmentarisk 
form på Uljepuouda. I övrigt bildas skogsgränsen 
nästan genomgående av granbältet. Det senare 
saknas någon gång på fjäll av liten areal och i så 
fall kan skogsgränsen bildas av tall (sydsidan av 
Välbmapuouda, se PI . 16) .  Den förut omtalade, på 
björk rika skog, som finns i sluttningar av konkav 
profil och som helt bryter den normala zonationen, 
vill jag kalla rasbjörlcskog; den gör sig gällande på 
ett helt annat sätt på de hithörande fjällen än på 
de björkrikare fjällen i norra Arjeplog (ett bra ex
empel utgör östsidan av Långträskberget, PI. 14) . 
I vissa fall kan den ersättas av ett slags rasasp
skog (Kuottavare, västsidan) .  Både rasbjörkskog 
och rasaspskog betingas säkert av edafiska för
hållanden. 



Kap. IV. Systematisk översikt over l(ärlväxtfloran 

Inledande anmärkningar och 
förklaringar 

Under varje artrubrik lämnas följande uppgifter: 
l .  Artens ursprung, dvs. huruvida den är inhemsk 

(indigen) inom området eller införd med kulturen 
(synantrop) . 

2. En kort framställning av utbredningen i fjäll
området (F J . ) .  

3. En utförligare redogörelse för utbredning och 
förekomstsätt inom skogsområdet (inklusive de isole
rade fjällen) ( SIL ) .  Denna redogörelse omfattar: 

a. Den horisontella (regionala) utbredningen (Horis. 

utbr . ) ;  

b .  Den vertikala fördelningen, dvs. förekomst och 
frekvens i olika höjdbälten ( Vert.utbr. ) ;  

c.  Ståndortsförhållanden, inkl. förekomst i olika 
växtsamhällen (St . ) ;  

d. Artens förhållande till kalkfaktorn ( Oa. ) .  

Några närmare förklaringar beträffande dessa 
punkter torde vara motiverade. 

l .  Att med full säkerhet avgöra, huruvida en art 
är indigen eller synarrtrop inom lappmarken, kan 
ibland vara vanskligt. Dock äro möj ligheterna i detta 
avseende betydligt bättre i våra lappmarker än an
norstädes i landet; detta gäller i första hand fjäll
kedjan men i ganska hög grad även skogsområdet. I 
sistnämnda område har det dock på de allra sista 
årtiondena börjat bli allt svårare att hålla isär vilda 
och införda arter. De största svårigheterna erbjuda 
sig dels i fråga om några mycket lättspridda arter 
som Agrostis ten u is och Rumex acetosella, dels beträf
fande åtskilliga arter ur rasbrantfloran. I den allmänna 
delen behandlas de hithörande problemen på åtskilliga 
ställen, varför någon ytterligare diskussion här ej 
torde vara av nöden. 

2. Fjällområdet har behandlats kortfattat, därför 
att min erfarenhet av detsamma är mycket begrän
sad. Att området medtagits beror på att jag funnit det 
nödvändigt komplettera ARWIDSSONs arbete ( 1 943) 

med uppgifter ur den äldre litteraturen liksom med 
material ur de offentliga herbarierna (Stockholm, 
Lund, Uppsala) .  I detta avseende är nämligen AR
WIDSSONs artförteckning mycket ofullständig. Trots 

allt har jag också en del eget material från fjällkedjans 
östra del, vilken endast obetydligt berörts av ARwms
SONS undersökningar (endast 1926b ) .  Den ofullstän
diga utforskningen av de östliga delarna (jfr p. 12 )  

har tyvärr tvingat mig till stor försiktighet, då  det 
gällt att ange arternas frekvens på de mot öster fram
skjutande fjällutlöparna. För den västra delen kan 
jag däremot stödja mig på ARWIDSSONs arbeten 
( 1 926 a, 1 943 ) , liksom i vissa fall på hans fältdagböcker. 

3 a. Vid behandlingen av arternas horisontella för
delning har jag använt den indelning av området, 
som beskrivs å p. 39. Frekvensuppgifterna grunda 
sig icke enbart på allmänna intryck från olika delar 
av sk9gsområdet utan stödja sig på ett stort lokalma
terial även för vanliga arter. Detta material finns dels 
sammanfört i en lappkatalog dels redovisat i form av 
prickkartor, av vilka endast ett urval medtagits här. 
På grund av områdets storlek och bristen på litteratur
uppgifter är lokaltätheten dock icke tillräckligt stor 
för att medge ett absolut säkert bedömande av frek
vensvariationerna. En viss restriktivitet har därför 
tillämpats vid frekvensangivelserna; vad som medde
las är i allmänhet miniroifrekvenser. 

3b .  Då det gäller arternas frekvens i olika höjd
bälten är mitt material såtillvida bristfälligt som an
teckningar härom icke gjordes under de första åren, 
varför uppgifter saknas från vissa lågfjäll. Detta gäller 
i första hand de silvina arternas höjdstigande; fjäll
växters uppträdande på lägre nivå har jag nog från 
början observerat. Beträffande höj dbältesindelningen 
se p. 40. 

3 c . Jag har ansett det viktigt med ståndortsuppgif
ter för arterna. Motsvarande uppgifter i de vanliga 
florahandböckerna ha nämligen i många fall visat sig 
föga tillämpliga på det här aktuella området . Det är 
f. ö. min uppfattning, att många floraförfattare un
derskatta värdet av noggranna upplysningar om ar
ternas miljö .  

För förståelsen av artförteckningens ståndortsupp
gifter måste en tämligen utförlig redogörelse lämnas 
för den tillämpade terminologien. Denna terminologi 
får inte göras alltför komplicerad, och jag måste där
för röra mig med tämligen elementära begrepp. 

I avseende på skogarna har jag valt att använda det 
s .  k. skogstypsschemat, först framlagt av CAJANDER 
( 1909) och ytterligare utvecklat och preciserat av 
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ENEROTH och ARNBORG (om den hithörande littera
turen se ARNBORG 1943) .  Närmast följer jag ARN
BORGs översikt ( 1 945) .  Eftersom indelningen i skogs
typer hittills mest tillämpats i rent forstlig litteratur, 
har den i stort sett endast använts för barrskogar, men 
i princip synes den mig lifa användbar för subalpin 
björkskog och praealpin blandskog. Beträffande ter
minologin i övrigt må nämnas, att jag tillåtit mig an
vända uttrycket bräkenrisserien för den serie skogs
typer, som i allmänhet kallas Dryopteris-risserien 
(torr, frisk, fuktig bräkenristyp) .  

Inom kambro-silurområdet förekomma i den praeal
pina tallbjörkskogen små arealer av en tallfri lundartad 
vegetation med gråal, hägg och Salix nigricans som 
viktiga beståndsdelar i trädskiktet, ett högvuxet fält
skikt av så gott som enbart örter och gräs samt frag
mentariskt bottenskikt. Dessa lunddälder träffas i 
vissa väldränerade svackor utan öppet rinnande 
vatten. 

Ett särdrag i det lapska skogslandet utgör den i 
förhållande till omgivningen rika vegetationen längs 
rinnande vatten. Med bäckdälder förstår jag den nästan 
lövängsartade vegetation, som finns längs vissa 
sträckor av bäck- och älvloppen, i synnerhet där 
bäcken eller älven rinner genom storblackig morän 
(isälvsblock) .  Detta är vad VRETLIND ( 1930 p. 74) 
kallar skraveläng. 

Artlistans terminologi är nog tyvärr icke alltid helt 
konsekvent, då det gäller myrarnas olika element, 
vilket beror på brister i fältanteckningarna. J ag 
följer emellertid den i nyare svensk litteratur övliga 
indelningen i mossar och kärr. Kärren indelas i rik

kärr och fattigkärr (jämte övergångstyper, j fr DU 
RIETZ 1942 a, 1 949) .  I några fall ha  termer som fast-
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Fig. 1 1 . I utkanterna av det dikade 
myrkomplexet Saltmyran-Fetmy
ran i Arvidsjaur finns alltjämt 
små orörda arealer, vilka delvis ha 
karaktären av rikkärr (hirculus

kärr) . Vägen Glommersträsk-Sik
sjön, c:a 2 km söder om Apejaure. 
8/8 1 956. 

mattor, mjukmattor och lösbottensamhällen lånats från 
SJÖRS ( 1 948 pp. 60-67) .  

Baningar är naturliga slåtterängar, delvis på myr
länt underlag, mestadels förekommande i anslutning 
till större vattendrag (VRETLIND Le. ) ,  j fr fig. 12. 

Lågfjällens alpina vegetation domineras i hög grad 
av hedar. I stort sett följer jag beträffande dessa den 
terminologi, som återfinnes hos Du RIETZ ( 1 942 a, 

jfr även 1 942 b) .  Med vindblottehed förstår jag en hed
typ inom kråkrishedförbandet, som förekommer i 
speciellt exponerade lägen. Den är icke fullt sluten 
(vinderoderad) med lågvuxna ris (kråkris, dvärgbjörk, 
odon, lingon, Loiseleuria m. m. )  och ofta en tydlig 
anrikning av gräsartade växter (Festuca ovina, Jun
cus trifidus, någon gång Luzula arcuata eller Calamag
rostis lapponica) .  Gräsanrikningen beror förmodligen 
på en kulturfaktor (renar, jfr KALLIOLA 1 939 pp. 1 7 2-
173 ) .  Denna uppfattning styrkes därav, att vissa 
toppar och krön på lågfjällen kläds av rena gräs
societeter, i vilka finns ett tydligt inslag av synautropa 
växtarter (Poa annua, Rumex acetosella, Stellaria 
media, Cerastium holosteoides var. vulgare m. fl. ) .  
För dessa >>gräshedar>> använder jag benämningen 
kulturgräshed. De gräs, som ingå här, kunna växla 
från fjäll till fjäll (Festuca ovina, Poa glauca, Carex 
brunnescens osv. ) .  

Efemärbäckar kallar jag d e  endast under våren och 
försommaren vattenförande bäckrännor, som före
komma i lågfjällens alpina bälte (permanenta bäckar 
saknas praktiskt taget ovanför skogsgränsen) .  De 
obetydliga arealer av en kalkväxtfattig lågörtäng, som 
finns på lågfjällen, äro ± tydligt bundna till dessa 
efemära bäckstråk. 

Begreppet rasbrant har definierats å p. 24, där 
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Fig. 12. Naturliga slåttermarker 
längs vattendragen bruka kallas 
raningar. Bilden visar en sådan 
invid Laisälven nära lVIarielund . 
Trots sitt läge inom urbergsområ
det kan den uppvisa åtskilliga 
kalkgynnade arter. Sedum rosea 

växte längst ute på strandbrinken. 
20J7  1 959. 

även andra terminologiska frågor diskuterats. Inom 
en rasbrant urskiljas följande ståndorter: ( l )  ham

maren med dess sprickor och avsatser, (2 )  ängsuren, 

dvs. den övre, finblackiga och vegetationsklädda 
delen av uren eller rasmarken, (3)  ökenuren, ± grov
blackig, i stort sett fri från högre vegetation. Denna 
terminologi bygger på SERNANDER ( 1 920 p. 1 1 2 ) .  Att 
jag använder uttrycket >>ängsur>> i stället för SER

NANDERS >>lövängsur>> beror på dess större lätthanter
lighet i sammansättningar sådana som ängsurvege
tation, ängsursamhällen etc . 

Sjöarnas inundatzon torde icke erfordra någon defi
nition utöver den geografiska beskrivning, som läm
nats å p .  27 .  Som både BJÖRKMAN ( 1 939 p.  194) och 
SELANDER ( 1 950 p. 46) påpeka, består inundatzonen 
av två skilda >>horisonter>>, en övre med närmast 
ängsartad vegetation och en undre, som vid sidan av 
kärrväxter och andra hydrafiler kan rymma åtskil
liga kolonister. 

* 

De synantropa arterna ha i artförteckningen be
handlats på ett förenklat sätt. 

Av kartor har jag i första hand tagit med sådana, 
som kunna förmodas ge en någorlunda riktig utbred
ningsbild. Åtskilliga kartor representera dock än så 
länge endast en registrering av de kända lokalerna. 
På vissa kartor har fjällområdet streckats. Det gäller 
arter, som med säkerhet äro ± allmänna överallt inom 
nämnda område och för vilka kartbilden skulle bli 
missvisande, därest prickmetoden använts genom
gående, detta med hänsyn till de stora utforsknings
luckorna i fjällområdets östra del. 

För de karterade arterna ha lokaler i allmänhet icke 
uppräknats. Där lokaler anföras, sker det enligt föl-
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jande principer. Lokalerna ha fördelats på socknarna 
Arjeplog och Arvidsjaur och inom Arjeplog på fjäll
området och skogsområdet. Inom varje område äro 
lokalerna ordnade efter den topografiska kartan 
( 1 :200 000) med kartbladen i nummerordning. Kart
numret anföres inom klammer före motsvarande lo
kalgrupp och dessutom - för underlättande av orien
teringen - den kvadrant av bladet, inom vilken 
artgruppen hör hemma. 35 SE avser alltså den syd
östra fjärdedelen av kartbladet nr 35 Arvidsjaur. Jag 
har i allmänhet använt kartans namn och kartans 
stavning, även där dessa äro uppenbart felaktiga eller 
avvikande från de officiella. Jag anser det nämligen 
viktigare, att lokalerna kunna identifieras på kartorna 
än att namnen äro språkligt riktiga. Undantag utgör 
namn på mera kända orter. Härigenom ha uppkommit 
en del inadvertenser som i fråga om Moskosel (sta
tionssamhället) och Muskusselet (sjön) .  De förkortade 
formerna Gallejaur, Allejaur osv. avse byar och går
dar, Gallejaure, Allejaure etc. däremot sjöarna. l 
övrigt hänvisas till nedanstående förteckning på 
namn, som ej återfinnas på de topografiska kartorna. 

Vad fjällområdet beträffar, ha lokaluppgifterna i 
ARwmssoNs arbeten icke uppräknats på nytt, men 
däremot har jag angett hur många lokaler, som åter
finnas i resp. arbeten. Vissa uppgifter, som ARWIDS
SON lämnar i texten ( 1 943) men som icke återkomma i 
artförteckningen, ha dock medtagits. I övrigt har jag 
anfört alla uppgifter ur den äldre litteraturen och ur 
herbarierna, som jag kunnat uppspåra. 

Genom mina undersökningar ha åtskilliga för Pite 
lappmark nya arter tillkommit. Flera av dessa ha dock 
tidigare publicerats av mig själv och andra (WISTRAND 

1934, 1 938, LANGE 1 938:  två lokalprickar för Galium 

trijlorum, HYLANDER 1 953: Asplenium septentrionale) ,  
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varjämte opublicerade lokaler markerats på kartorna 
hos HuLTEN ( 1 950) . I fråga om Viola Selkirkii har 
LUNDQVIST ( 1 96 1 )  prioritet med publiceringen. Föl
jande indigena växtarter torde jag kunna göra an 
språk på att ha anträffat för första gången (i varje fall 
på säkra lokaler) :  

Isoetes echinospora 

Botrychium multifidum 

Dryopteris spinulosa 

Asplenium septentrionale 

Potamogeton pusillus 

J uncus bulb o sus 

Oarex Buxbaumii 

O. digitata 

Epipogium aphyllum (G. 

NYLANDER) 

Polygonum amphibium 

Thalictrum simplex var. bo-

Phalaris arundinacea reale 

Scirpus lacustris (omnämnd Actaea erythrocarpa 

av N. J. ANDERSSON 1846b Viola Selkirkii 

p. 6 men utan lokal) 
Oarex echinata 

O. appropinquata 

Pyrola chlorantha 

Galium triflorum 

Lobelia dartmanna 

Härtill komrna några småarter av Taraxacum (AR
wmssoN 1 943 pp . 245-255) samt omkring 50 syrran
troper. Hybriden Actaea erythrocarpa x spicata är 
enligt HYLANDER ( 1 955 p. 58) icke tidigare angiven 
för Sverige. 

Anmärkningar rörande vissa 
geografiska namn 

(inom klammer hänvisning till topografiska 

kartbladen) 

>>Abnasvare>> (Wn 1 934) : felskrivning för Aunasvare 
[34 NW]. 

Akkavare. Flera fjäll bära detta namn. I artlistan av
ses det flertoppiga lågfjället S om Suddesjaur [35 
NWJ. 

Ardnapakte: skogsberg med s-rasbrant s om mellersta 
Tjeggelvas (ca 3 km S om Paktesuolo) [20 SW] . 

Ardnas: nybygge vid foten av Ardnapakte (ett lågfjäll 
mellan Rornavan och Labbas bär namnet Ardnes) 
[20 SW]. 

Ballasviken: kartans >>Fjällstuga>> på N. stranden av 
Sädvajaure mittför Ballasjaure [26 NWJ. 

Bäckholm: gård vid V. Stråtsjaure [34 NWJ . 
Dellaurebäcken: sjön Dellaures avloppsbäck [27 SW]. 
Gitton: by invid vägen från N. Bergnäs mot E och SE 

längs Piteälven mittför kartans Kudduinjaure 
[27 NEJ. 

Harrejokk: tillflöde från W till övre Tjeggelvas upp
ges i verkligheten heta Salvajokk [ 1 9  SE] . 

Kåbdespakte (hos Wa 1 8 1 2) :  Sirkastjäkko i Sjella
puoudamassivet [ 1 9  NEJ .  Samma namn hos LlE
STADIUS ( 1 824, 1826) avser däremot kartans K. i 
trakten av Nasa [25 NEJ .  

Käbrenäive (hos B . -H. 1 8 7 8 ) :  Kåbrek [ 2 5  NEJ .  
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Käbroive (hos BJ. 1 856) :  Käbrek [25 NEJ .  
Lappträsk bäcken: Lappträskets avloppsbäck [ 4 3  NW]. 
Lillviken: gärdar på N. stranden av Sädvajaure ca 5 

km frän sjöns W-ände [ 1 9  SW] . 
Längudden: by vid sundet mellan Labbas och Rappen 

[27 NW]. 
Marielund: gärd vid Laisälven N om Granselet [33  

NE-34 NW] . 
Nyborgstjärn: liten sjö inne i Arvidsjaurs samhälle 

[35 SW] . 
>>Päkkejaure>> (Wn 1934) : felskrivning för Rakkejanre 

[27 SWJ . 
Ramanjpakte (Ö. och V. ) :  kartans Tjeggelvaspakte 

[20 SW]. 
Ramanj : nybygge vid SE. foten av d:o [20 SW] . 
Snierra: by nära vägen frän N. Bergnäs mot E och SE 

längs Piteälven vid kartans Snjäraluokte [27 SEJ. 
Obs! Ett Snierraluokte finns även i Arvidsjaur [34 
SE]. 

Staburknösen: skogsberg med rasbrant mellan Stor
laisan och Nebsuort [26 SE]. Jag hörde detta namn 
i Laisvall redan 1934 men vet ej , om det används 
fortfarande. 

Stenträskberget: kartans Akkavare, lågfjäll W om 
stenträsket [34 SE]. 

Storberget: fjället med höjdsiffra 752 S om stenträs
ket [34 SE-42 NEJ .  

Strömnäsberget: rasbrant ovanför gärden Strömnäs 
vid N. stranden av Rornavan [27 SWJ . 

Suobdek-gärden (H.JN 1933) :  gärd vid Suobdekjaure 
[27 NWJ . 

Svartliden: by vid vägen Glommersträsk-Abborrträsk 
kring avtagsvägen till Hälbergsliden [43 NW] . 

>>Tjärvesjokk>> (Wn 1 934) : felskrivning för Tjärves
j okk [27 SW]. 

Vuoggatjålme: kartans >>Fjällstuga>> vid E .  stranden av 
Vuoggatjälmejaure [ 1 9  SWJ . 

Vuonatjviken: fjällägenhet pä E. sidan av Rebnis
jaure nära mynningen av älven från Barturtejaure 
[26 NEJ.  

Övernäs: gärd vid W. stranden av Rappen (Tjäule} 
[27 NW]. 

Otryckta källor 

ALMQUIST, E . :  Floristiska notiser frän en resa längs in
landsbanan 1956 (i brev till förf . ) .  

DAHLSTEDT, F. : Floristiska anteckningar under 1918  
(förmodligen gjorda under arbete som extrageolog i 
Pite lpm. ) -

JoHANSSON, H. E . :  Fältdagbok för sommaren 1 9 1 8  
(denna, delvis mycket svärlästa dagbok utgör un
derlaget för GRAPENGIESSERS utgåva: H. JN 1933) .  

WAHLENBERG, G. :  Fältdagbok för sommaren 1 807 
(manuskript i Uppsala universitetsbibliotek) .  
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Ofta återkommande namn på förff. och samlare för
kortas sålunda: 

A. & A.:  B. ALMEN och O. ALMEN 
A.N.LM: A. N. LUNDSTRÖM 
ARW. : TH. ARWIDSSON 
B . :  s. BIRGER 
BJ. :  F. BJÖRNSTRÖM 
C.HÅK . :  c. HÅKANSSON 
H.JN: H. E. JoHANssoN (H.JN ant. = fältdagboken, 

j fr ovan) 
LJEST. :  L. L. LJESTADIUS 
N.J .A. : N. J. ANDERSSON 
WD : G. WISTRAND 
Wa: G. WARLENBERG (WG ant. = fältdagboken) 

Anlitade herbarier: 

Riksmuseet (H. S . )  
Uppsala ( H .  U.)  
Lund (H . L. ) 

Övriga förkortningar 

O saknas 
± mer eller mindre 
> mer än 
< mindre än 

alp.b.  alpina bältet 
Biol.förh. biologiska förhållanden 
Ca. förhållande till kalkfaktorn 
E öster, öst-
E. östra 
exp. exposition 
FJ. fjällområdet 
granb. granbältet 
Horis.utbr. horisontell utbredning 
höjdb. höj dbälte 
inundz. inundatzonen 
l .c .  loco citato, på anfört ställe 
lpm. lappmark 
N norr, nord-
N. norra 
omr. område(-t )  
op.c .  opere citato, i angivet arbete 
p. sidan 
praealp .b . praealpina bältet 
rasbr. rasbrant 
S söder, syd-
S. södra 
silv.b . silvina bältet 
SK. skogsområdet 
St. ståndortsförhållanden, milj ö 
subalp.b .  subalpina bältet 
Vert.utbr. vertikal utbredning, förekomst i olika höjd

bälten 

W väster, väst
W. västra 
ö.h. över havet 

Lycopodiaceae 

Lycopodium selago L. 

Indigen. - FJ. Låg-högalp.b. allm. ;  sällsyntare i 
subalp.b. (enl . ARw.) .  - SK. Horis.utbr. :  hela omr. 
allm. Vert.utbr. : alla höj db . ,  möjligen med lägre 
frekvens inom granb.-subalp.b. ,  i lågfjällens alp.b.  
åter rikligare. St. :  kärrpartier i myrar, fuktängar, 
längs vattendragen (även sjöarnas inundatzon) .  På 
lågfjällens högre delar även i smältvattenssänkor och 
klippspringor; ej sällan i vanliga rishedar. Ca. :  indif
ferent . Formväxl. :  i alp.b.  enbart f. appressum Desv. ,  
även på lägre nivå närmande sig till denna genom lågt 
växtsätt, ± tilltryckta blad, gulaktig färg och riklig 
förekomst av groddknoppar. Den sydsvenska resli
gare och grövre typen av mörkgrön färg har jag endast 
sett någon enstaka gång (t .  ex. i trakten av Laisvalls
byn) och då i skuggigt läge . 

Lycopodium annotinum L. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp .b.  t .allm. - Sl{ .  

Horis.utbr . :  hela omr. allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. St. : 

skogar av frisk-fuktig ristyp till örtristyp, mest på 
skuggiga ställen, bäckstränder, stundom rasbranter . 
Inom alp .b .  på lågfjällen även i rishedar. Ca: indiffe
rent. Formväxl. : ovan skogsgränsen som ± typisk 
var. alpestre Hartm. 

Lycopodium clavatum L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b .-lågalp.b.  t. allm. ;  dock 
enl. ARw. något sällsyntare än L. annotinum, enl. 
A. & A. 1 959 t.sälls. i lågalp .b. - SIC Horis.utbr . :  i 
stort sett t .allm. men i vissa flackare platålandsom
råden (t. ex . i E. och N. Arvidsjaur) anmärkningsvärt 
sparsamt antecknad. Vert.utbr. :  alla höjdb. men med 
rätt växlande frekvens. Rikligare på lågfjällens och 
skogsbergens högre delar än på platålandet; ofta med 
hög frekvens i alp. b. St. :  skogar av torr till frisk ris
typ; inom alp.b.  i rishedar. Ca. :  indifferent. Formväxl. :  

åtminstone i alp.b. som f .  lagopus Lrest. 

Lycopodium complanatum L. 

Indigen. - FJ. Arten är tydligen sällsynt i de W. 
delarna. Längre mot E börjar den uppträda sparsamt 
i subalp.b. ,  och på de E .  fjällutlöparna går den ± 
regelbundet upp i lågalp .b.  (flera lokaler i Peljekaise 
nationalpark enl. ARw. 1 926b, p. 3 1 ) . - SK. Horis. 

utbr. :  Kambrosiluromr. t .allm. men avtagande i de W. 
dalgångarna, urbergsomr. allm. Vert .utbr . :  alla höjdb. ;  
når nästan regelbundet upp i lågfjällens alp.b.  St. :  
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skogar av torr till frisk ristyp. Särskilt utmärkande 
för lavrika fläckar utan ristäcke. Rishedar i alp.b.  
Ca. :  indifferent. Formväxl. : inom alp.b.  på lågfjällen 
har arten stundom en mycket särpräglad habitus. 
Den är lågvuxen (omkr. 5 cm) med tätt gyttrade, 
knappt 2 mm breda sterila skott och närmar sig så
lunda åtminstone i vissa karaktärer ssp. chamae

cyparissus (A.Br. ) Milde. 

Lycopodium alpinum L. Karta l.  
Indigen. - F J. Alp.b.  allm. enl. ARw. ( 1 943 p .  1 5 1 ) .  

Tämligen spridd även i subalp.b. (se t .  ex. ARw. 
l926b p. 32) . - SK. Horis.utbr . :  arealen sammanfaller 
i stort sett med förekomsten av kalfjäll, se kartan. 
Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  subalp.b. mångenst. , 
praealp.b. ej sälls. i vissa trakter, silv.b.  sälls . ;  b) ur
bergsomr. :  förekommer inom alp.b.  på nästan alla 
lågfjäll, ehuru med starkt växlande frekvens. På de 
större fjällen allm. Subalp.b.  mångenst . ;  från praealp .b. 
och nedåt snabbt avtagande. På platålandet kan arten 
förekomma tämligen rikligt på högt liggande ter
rängavsnitt, men i övrigt är den sällsynt och har i 
Arvidsjaur överhuvudtaget icke anträffats nedom 
skogsgränsen. St. :  inom lågfjällens alp.b.  mycket 
skiftande : rishedar, klippavsatser, särskilt i N-exp. ,  
smältvattenssänkor och sent utsmält mark i allmän
het. Inom subalp .b.-praealp .b. företrädesvis smält
vattenssänkor men även skog av torr-frisk ristyp. På 
lägre nivå så gott som enbart i skog av torr ristyp. 
Ca. : indifferent. 

Följande platålandslokaler föreligga: 
Arjeplog: [26 NEJ Vaxnäs, strax bakom gårdarna; [26 

NE-SE] mårkan mellan Krutajaure och Storlaisan; [26 

SE] Aspnäs, invid landsvägen; [27 NW] terrängen utmed 
landsvägen Märsa-Lövnäs t.allm. ;  [27 SW] invid sydänden 
av sjön Båtsa; [27 SW-SE] terrängen kring sjön Harrok 
(jfr fig. 10) t.allm. ;  [34 NW] nära Arvidsjaur-vägen c:a 2 

km NE om lågfjället Kuottavare (WD 1 934 p. 25 :  i skogen 
SV om Radnejaur, vilket borde varit S om R. ) . - Arvids

jaur: inga platålandslokaler kända. 

Selaginellaceae 

Selaginella selagin o ides (L. ) Link Karta 2 .  

Indigen. - FJ.  Subalp .b.-mellanalp .b . ;  i W. delen 
mångenst. ,  mot E tilltagande, inom Peljekaise na
tionalpark allm. >>även på höga nivåer>> (ARw. 1 926b 

p. 3 1 ) .  - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. allm. , ur
bergsomr. t .allm. ända fram mot lappmarksgränsen. 
Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  såväl platålandet som 
liderna och fjällsluttningarna t. o. m. subalp .b. ;  b)  
urbergsomr. :  huvudsakligen på platålandet . Från låg
fjällens sluttningar föreligga endast få lokaler. Inom 
alp .b.  förekommer arten endast på några större fjäll . 
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St. :  inom kambrosiluromr. på en mängd olika stånd
orter, nästan överallt, där rörligt grundvatten är 
förhanden i marken, även i myrarnas kärrpartier. 
Inom urbergsoror. mera strängt bunden till marginal
samhällena längs sjöar, älvar och bäckar (mycket 
typisk för inundatzonen vid fjällälvarnas sjösystem) .  
I alp.b. i lågörtsamhällen vid efemära och permanenta 
bäckar. Ca. :  kalkgynnad. Detta förhållande kommer 
knappast till uttryck på utbredningskartan men 
framträder tydligt i fältet i det arten inom kambro
silurområdet ha.r en betydligt vidare ståndortsampli
tud. 

Isoetaceae 

Anm.:  lokalmaterialet för de hithörande arterna är 
mycket fragmentariskt. 

Isoetes Jaenstris L. 

Indigen. - F J. Ett par lokaler föreligga från sub
alp.b. i områdets E. del . - SK. Horis.utbr . :  ett litet 
fåtal lokaler ha uppgivits från kambrosiluroror. och 
W. delen av urbergsomr. Förmodligen är dock arten 
utbredd över hela området, men eftersom den växer 
på tämligen djupt vatten , är den i allmänhet oåt
komlig utan speciella hjälpmedel. Angående frekven
sen kan f. n. intet sägas. Vert.utbr . :  a) kambrosilur
omr. :  från silv.b.  upp till subalp .b. ;  b) urbergsomr. :  
sannolikt endast platålandet. St. : sandiga-dyiga sj ö
bottnar. Ca. :  indifferent( ? ) .  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926b: 2 lokaler. - SK. [ 1 9  SW] 
Vuoggatjålmejaure (ARw. 1 943 p.  1 52 ) ;  [26 NW] Sädva
jaure inom Peljekaise nationalpark (ARw. 1 926b p. 3 1 ); 

Kaskajaure ( = kartans >>Midtisjöm, ARw. 1 943 p. 1 52 ) ;  

[ 2 6  SE]  Aisjaure (ARw. Le. ) .  

Isoetes echinospora Durieu 

Indigen. - F J. O. - SK. Horis.utbr. :  hela området, 
sannolikt t .allm. ehuru hittills mycket sparsamt an
tecknad. Vert.utbr. :  antecknad endast från platå
landet och silv.b . ;  lokalen i Laisdalen kan dock räknas 
till praealp.b. St. :  sandiga-dyiga sjöbottnar, på grun
dare vatten än föregående art. Ca. : indifferent. 

Arjeplog. SK. [26 NW] Ladvisjaure invid Adolfström 
(ARw. 1 943 p. 1 52 ) ;  [27 NW] Mattaure, invid gården Mat
taur; [27 SW] Nåtti. 

Arvidsjaur. [34 NEJ Ö. Jerfojaure, strax W om Östansjö ;  
[35  NWJ Abmorälven; sundet mellan Lullejaure och Mus
kusselet; [35 NEJ SW. stranden av Ljusträsket; [35  SW] 
Byske älv ovan Arvidsjaure ( = V. Kikkejaures avlopp) ;  
Långträskälven nära utloppet i Arvidsjaure; liten tjärn 
invid kyrkplatsen; Arvidsjaure, E. delen: Nyträsket; [43 

NW-SW] vik av Skellefte älv mittför Sandfors (i Malå s:n, 
WD 1 938 p.  222) .  
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Equisetaceae 

Equisetum arvense L. 

Indigen, starkt hemerofil. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b .  
t.allm. , mellanalp.b. sälls. SK. Horis.utbr . :  hela omr. ,  
som vild sannolikt ej  mer än t .allm. ,  på kulturmark 
allm. Vert.utbr . :  platålandet. Föga antecknad från 
lågfjällen, ingen lokal känd från alp.b. St. :  skogskärr, 
stränder och annan fuktig mark. Till somliga bäck
strandlokaler torde arten vara sekundärt invandrad 
från angränsande kulturståndorter . Dessa utgöras av 
vägkanter, banvallar, gårdsplaner m. m. Ca. :  indif
ferent. 

Equisetum silvaticum L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.- lågalp.b. ,  i W. delen 
mångenst. ,  i E. delen t.allm. ,  åtminstone i subalp.b. 
SK. Horis.utbr . :  hela omr. allm. Vert.utbr. : alla höjdb. 
St. : skogar av frisk-våt ristyp till örtristyp, mosse
partier i myrar, bäckstränder. Inom alp.b. i rishedar 
m. m. Även kvarstående i fuktiga vallar. Ca. :  indiffe
rent. 

Equisetum pratense Ehrh. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. ,  i W. delen 
mångenst. ,  i E. delen förmodligen t.allm. - Sl{ .  

Horis.utbr . :  hela omr. t .allm. Vert.utbr . :  a) kambro
siluromr. :  från silv.b.  upp t. o. m. subalp.b . ;  b) ur
bergsomr. :  platålandet och lågfjällens lägre delar, ej 
antecknad ovanför granbältet (måhända förbisedd) .  
St. :  skogar av frisk-fuktig bräkenristyp till örttyp, 
lund- och bäckdälder, rasbranternas ängsursamhällen . 
Ca. :  sannolikt svagt kalkgynnad. 

Equisetum palustre L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b .-lågalp .b. t.allm. - SK. 

Horis.utbr. : hela omr. allm. Vert.utbr . :  a) kambrosilur
omr. :  silv.b . t. o. m. subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  platå
landet och lågfjällen upp t. o. m. praealp.b.  resp. 
(i SE) granb. Hittills ej antecknad för alp .b. (förbi
sedd? ) .  St. :  skogar av fuktig-våt ristyp till örttyp, 
kärrpartier i myrar, fuktängar, bäck- och sjöstränder. 
Ca. :  indifferent. 

Equisetum fluviatile L.;  Ehrh. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. ,  i W. delen sälls . ,  
mot E tilltagande, särskilt i subalp.b. - SK. Horis. 

utbr . :  hela omr. allm. , ehuru avtagande i de W. dal
gångarna. Vert.utbr. : företrädesvis platålandet. Uppåt 
avtagande såväl i fjällområdets sluttningar som på 
lågfjällen. Ej antecknad från lågfjällens alp.b. St. :  

stränder av sjöar och tjärnar, längs bäckar, kärrpar
tier i myrar. Ca. :  indifferent. 

Equisetum hiemale L. Karta 3 .  

Indigen. - F J. Subalp.b. (lågalp.b. ? )  sälls. Fler
talet kända lokaler ligga i NW. delen. - SK. Horis. 

utbr. :  hela omr. men sälls. Vert.utbr. :  alla höjdb. Fler
talet av de kända lokalerna falla inom silv.b. ,  men en 
lokal tillhör praealp.b. och en lågalp.b. St. :  sandiga
grusiga ställen, ängsvidesnår m. m.;  även funnen i 
vanlig rished. Som SELANDER påpekar ( 1950 II, p. 23) ,  

är det svårt att påvisa någon gemensam ekologisk 
faktor, som betingar artens existens på dess olika 
ståndorter. Ca. :  ARw. ( 1 943 p. 1 53) anser arten kalk
gynnad, något som knappast bekräftas av dess loka
ler i skogsområdet. 

I fråga om denna art har jag frångått min regel att icke 
anföra lokaler för de karterade arterna, närmast då för 
att ge en uppfattning om förekomstsättet. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: 4 lokaler; 1 943: 3 lokaler. 
>)Fjällfors>) (vid Laisälven 7 km ovanför Yraf) kan möjligen 
tillhöra praealp .b. och sålunda skogsområdet. - SK. [ 19  
SE]  Ballekjokk S om Tuolpakvare, videsnår i praealp.b. ;  
[27 NW] Konjak (H.JN 1933; enl. H.JN ant. utgöres lo
kalen av en liten sandås >)på sluttningen längst ned vid 
kärrsänkam); [27 SW] liten ö längst inne i Ruosneviken 
( = kartans Ruosnel. dvs. Ruosneluokte), sandig slänt mot 
sjön; SE om Nåtti på E. sluttningen av Arjeplogsåsen, ett 
par m ovan Hornavans yta; [27 SE] Ståkkevare, S-sidan, 
alp .b. i rished. - Arvidsjaur. [35 SW] Svärdälven nära ut
loppet i Arvidsjaure, invid gamla eL -verkets intagstrumma, 
grusig mark (WD 1934 p. 23), lokalen nu möjligen förstörd 
genom järnvägens framdragande, breddning av landsvägen 
m .  m. [35 SE] >)Njalletorpet>) (F.DT ant . ) .  Lokalens exaleta 
läge ej känt, torde ligga vid sjön Njallejaure. S om Mattis
berget, tuvig mark på hygge. 

Equisetum variegatum Schleich. Karta 4 .  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. mångenst. ,  
- SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. och W. delen av 
urbergsomr. mångenst. ,  längre mot E sälls. Inom 
urbergsomr. förekommer arten nästan uteslutande 
vid fjällälvarna och deras sjösystem. Vid Pite älv har 
arten dock märkligt nog ej anträffats inom Arvids
jaur, medan den däremot längs Skellefte älv når ända 
ned till lappmarksgränsen. Vert.utbr . :  tillhör nästan 
helt platålandet och bottnarna i de W. dalgångarna. 
Endast inom kambrosiluromr. når den via praealp.b. 
upp i subalp.b. Helt okänd från lågfjällen. St. : inom 
kambrosiluromr. i skogar av örttyp, lund- och bäck
dälder, sjöarnas inundatzon, inom urbergsomr. endast 
i inundatzonen. Ca. :  kalkgynnad, möjligen kalk
krävande. 

Equisetum scirpoides Michx Karta 5.  

Indigen. - F J. Subalp.b.-mellanalp.b. mångenst. ,  
SK.  Horis.utbr. :  kambrosiluromr. sälls., urbergs-
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omr. W och mell. delen O, E. delen mycket sälls. och 
osäker. Vert.utbr . :  silv.b.-praealp.b. St. : rasbranter i 
ängsuren, vattendragens inundatzon m. m. Lokalerna 
alltför få för ett säkert bedömande av ståndorts
kraven. Ca. :  kalkgynnad. 

Från urbergsoror. föreligger en enda, något osäker men 
ej direkt osannolik lokal i SE. delen. I terrängen mellan 
Gallejaura och Skellefte älv har nämligen anträffats ett 
obetydligt individ, bestående blott av ett ogrenat, ca 5 cm 
långt stamstycke, växande i kanten av en tuva intill ett ± 
efemärt bäckdrag. Trots letande kunde intet ytterligare 
material uppletas, och eftersom exemplaret ej blev beva
rat, är en efterkontroll omöjlig. Emellertid är ju arten 
känd från Malå på andra sidan älven (VRETLIND 1930 p .  
70 ,  73 ) ,  och vissa tecken tyda på, att j ordmånen i Galle
jaura-trakten är något kalkförande. Helt otänkbart är 
icke, att det kan ha rört sig om E. variegatum (som växer 
vid älven ca l km S-ut), men denna art uppträder såvitt 
hittills känt aldrig annorstädes i skogsområdet än i huvud
älvarnas inundatzon. 

Ophioglossaceae 

Botrychium lunaria (L.) Sw. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. mångenst. ;  enl. 
ARw. ( 1 943 p. 1 53) med utpräglat västlig utbredning. 
- SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. och W. delen av 
urbergsomr. mindre allm., längre mot E sälls . ;  ej 
antecknad i E. Arvidsjaur. Vert.utbr. :  silv.b.-praealp.b. 
Okänd från lågfjällens högre delar. St. :  gräsrik, ± 
ängsartad mark. Ett par lokaler utgöras av ängsuren i 
rasbranter. Ca. :  säkerligen kalkgynnad. 

Arten är synnerligen sparsamt antecknad i skogsområdet. 
Det kan nämnas, att BJÖRNSTRÖM ( 1 856 p. 34) kände den 
endast från fjällområdet och först BIRGER ( 1 909 p. 265 ) 
nämner den från skogsområdet. Givetvis kan arten vara 
förbisedd, men jag tror icke att den förekommer i någon 
högre frekvens åtminstone utanför kambrosiluroror. Hos 
HuLTEN ( 1950 karta 24) bar arten för praktiskt taget hela 
landet erhållit den generella beteckningen t.allm.,  ehuru 
med den reservationen i texten, att den traktvis kan vara 
sällsyntare. Av allt att döma äro emellertid frekvens
variationerna betydande, och det framstår som en uppgift 
för framtiden att åstadkomma en mera differentierad 
kartbild. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: 2 lokaler; 1 943: 12 lokaler. 
[ 19  SW] Avatjåkko, lågalp.b. ;  Tjidtjakk (BJ. 1 856 p .  
34) ;  [26 NW] Vallåive (BJ .  l .c . ) .  - SK. [ 1 9  SW] Vuoggat
jålme fjällstuga (B.  1 909 p. 265); [26 NW-NE] Vitträskets 
W. del (B.  Le. ) ;  [26 NEJ Högheden i backen ovanför 
gårdarna; [26 SW] Märkepakte, sydrasbrant (LUNDQVIST 

1961  p. 160; ) [27 SW] Lul.Istjakk, sydrasbranten: >>spar
sam i hällsluttningen nedanför stora hammaren» (H.JN 
1 933 p. 485); Vuornats, sydrasbranten (GRAPENGIESSER 
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1 9 1 7  p. 265) .  - Arvidsjaur. [34 NEJ Stritjomvare ( 1 884 
TH. ÖRTENBLAD, H.U. ) .  

Botrychium boreale Milde 

Indigen . - F J. Sälls. Endast 2 lokaler kända; deras 
höjdläge ej angivet. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: l lokal; 1 943:  l lokal. 

Botrychium multifidum (S.G.Gmel. )  Rupr. 

Indigen, kulturgynnad. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  

kambrosiluromr. O ,  urbergsomr. mkt sälls. i E .  delen. 
Vert.utbr . :  platålandet. St. :  trampad gräsmark. Ca. :  

indifferent. 

Arvidsjaur. [43 NW] Glommersträsk, vägkant i samhällets 
E .  del. 

Polypodiaceae 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Indigen. - F J. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. mycket sälls. i W. delen, f. ö. O. 

Vert.utbr. : höjdläge okänt. St. :  (se nedan) .  Ca. :  för
modligen indifferent. 

Arjeplog. SK. [27 SW] All.Istjakk ( 19 1 8  H.JN i H.S . ,  
lokalen först publicerad av HOLMBERG 1 922 p .  27) .  A 
etiketten till herbarieexemplaret finns följande uppgifter 
om lokalens beskaffenhet: >>på sydsluttningen av berget 
All.Istjakk i frodig björkskog utefter en bäckdalsänka -
ett par frodiga bestånd.>> Ur H.JN ant. kunna några ytter
ligare upplysningar icke utläsas, skriften är här synnerligen 
svårläslig. Märkligt nog har jag icke lyckats anträffa arten 
i Arvidsjaur eller östra Arjeplog. Den borde ju finnas här, 
då flera lokaler äro kända från J okkmokks socken. Arten 
hör till dem,  som böra eftersökas av skogstjänstemän och 
andra, som ha sitt arbete i dessa trakter. Det kan emeller
tid tänkas, att den saknas eller är mycket sällsynt i de 
östra delarna av Pite lpm, vilket i så fall skulle kunna bero 
på områdets jämförelsevis stora genomsnittshöjd (trak
terna kring Lule älv ligga betydligt lägre). 

Cryptogramma crispa (L.)  R.Br. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b. sälls. ,  endast känd 
från E. delen. SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mycket 
sälls. ,  urbergsomr. O. Vert.utbr . :  praealp.b.  St. :  okänd. 
Ca. :  brukar anses kalkskyende. Med hänsyn härtill är 
det anmärkningsvärt, att arten inom Pite lappmark 
icke anträffats på urbergsgrund (ej känd från låg
fjällen) utan endast på ett underlag av kristallin 
skiffer, vilken dock som regel är något litet kalk
förande. 

Arfeplog. FJ. ARw. 1943: 2 lokaler. >>Ardnas>> motsvarar 
kartans [ 19  SE] Ardnavare. På detta fjäll träffas arten ej 



Kärlväxtfloran 51 

blott på l 1 00 m utan ända nere på 770 m. [ 19  NEJ  Sirkas
tjåkko i Själlapuouda-massivet (WG 18 1 2, fjället kallas där 
Kåbdespakte, jfr p. 9);  [26 BE] Peljekaise (WG op.c. ,  
kallas där >>Örfjellet>> ) .  - SK. [20 SW] Paktesuolo (utan 
årtal A. HöGBOM H.S. ) .  Lokalens närmare beskaffenhet 
okänd. Paktesuolos högre delar falla inom praealp.b. men 
har omfattande kala hällmarksområden, varför de göra 
ett något >>alpint>> intryck. 

Mattenecia struthiopteris (L. )  Tod. Karta 6. 

Indigen. - FJ. Saknas i W. delen, i E. delen invid 
själva gränsen mot skogsomr. ett par lokaler i subalp. 
b . - SK. Horis.utbr. :  sälls. De kända lokalerna fördela 
sig på två arealer, den ena inom kambrosiluromr. och 
W. delen av urbergsomr., den andra i SE . delen av 
sistnämnda område. Mellan dessa finns en rätt stor 
lucka. Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp. 
b . ;  b) urbergsomr. :  endast platålandet. Okänd från 
lågfjällen. St. :  skogar av örttyp (ängsbjörkskogar) ,  
lund- och bäckdälder. Ca. :  kalkgynnad. 

Woodsia ilvensis (L.)  R.Br. Karta 7. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. - SK. Horis.utbr . :  

kambrosiluromr. mindre allm. ,  urbergsomr. t .  sälls. 
Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b . ;  b )  
urbergsomr. :  platålandet och lågfjällens lägre delar 
upp t. o. m. praealp.b. resp. (E-ut) granb. St. :  ras
branter, mest i hammarsprickor; någon gång i klipp
branter av annat slag. Ca. :  indifferent. 

Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray Karta 8 .  

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. - S K .  Horis.utbr. :  

kambrosiluromr. mindre allm. ;  lokalt dock med ökad 
frekvens (t. ex. kring mellersta och övre Tjeggelvas) ;  
urbergsomr. W. delen sälls . ,  mellersta och E.  delen O. 

Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp .b . ;  b )  
urbergsomr. :  platålandet, lågfjällen t .  o .  m. granb. 
St. :  rasbranter i hammarsprickor eller någon gång i 
uren. Inom kambrosiluromr. även i helt små klipp
avsatser med växlande exposition. Ca. :  kalkgynnad, 
möjligen kalkbunden. 

W oodsia alpina x il vensis 

FJ. O. SK. Mycket sälls. ,  en enda lokal inom kambro
siluromr. helt nära gränsen mot fjällområdet. Borde 
dock kunna anträffas flerstädes. 

Arjeplog. SK. [26 NW] Kaskajaure, S-sidan ( = kartans 
Midtisjön, ARw. 1 943 p. 1 55 ) .  

Woodsia glabella R.Br. Karta 9. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  säJls. - SK. 

Horis.utbr . :  kambrosiluromr. O, urbergsomr. mycket 

sälls. i W. delen, f. ö. O. Vert.utbr . :  silv.b.  St. :  rasbrant 
i hammarspricka. Ca. :  kalkbunden. 

Anmärkningar till kartans lokaluppgifter: Den av ARw. 
( 1 943 p. 155 )  angivna lokalen Krapesvare är identisk med 
kartans [ 19  SW] Rattes och har intet med [26 SW-SE] 
Krappesvare att göra. Arten når sin svenska sydgräns med 
den av WG ( 1 8 12 p .  279) angivna lokalen >>Kalkisbout>> 
dvs. [27 SW] Galtispuouda. Lokalen är märklig såtillvida 
som den ligger inom urbergsomr. och som lågfjället Galtis
puouda knappast kan uppvisa någon för arten lämplig 
ståndort (det skulle i så fall möjligen kunna vara fråga 
om den branta nordostsidan) .  Emellertid framgår tydligt 
av WG:s fältdagbok att arten icke tagits på själva Galtis
puouda utan i det sydliga förberget Vuornats, närmare 
bestämt i den lilla sydrasbrant, som finns helt nära stran
den av Hornavan. I denna rasbrant är åtminstone sipper
vattnet tydligt kalkförande, och åtskilliga kalkgynnade och 
kalkbundna växter finnas. 

Att Wa:s >>Polypodium hyperboreum>> verkligen är iden
tisk med W. glabella R.Br., framgår av hans kollekt i H.U. 
Senare har emellertid BJÖRNSTRÖM ( 1 856) i någon mån trass
lat till begreppen. A p. l anför han WG:s lokal >>Kalkis
bout>> men under artnamnet W. hyperborea R.Br., varmed 
ej avses W. glabella utan W. alpina (Bolton) S. F. Gray. 
A p. 33 upptages å andra sidan (under samma artnamn )  
lokalen >>Worknats>> ( = Vuornats) .  Det är n u  e j  fullt säkert, 
att dessa båda lokaluppgifter få betraktas som identiska och 
byggande på WG:s kollekt, ty W. alpina kan BJÖRNSTRÖM 

mycket väl ha insamlat själv på Vuornatslokalen, där den 
faktiskt förekommer. 

Cystopteris fragills (L.)  Bernh. Karta 10. 

Indigen . - FJ. Subalp .b.-lågalp.b.  mångenst . -
Sl{. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mångenst. ,  ur
bergsomr. W. delen mångenst. ,  mellersta och E.  delen 
sälls. Vert .utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp .b. ;  
b )  urbergsomr. :  silv.b.-praealp.b. resp. (E-ut)  granb. 
Ej så vanlig på själva platålandet, huvudsakligen 
lågfjällens, skogslidernas och skogsbergens lägre slutt
ningar. St. :  rasbranter i hammarens sprickor och 
skrevor. Inom kambrosiluromr. även i uren samt i 

smärre klippavsatser med växlande exposition. Ca. :  

svagt kalkgynnad. Formväxl. : vid sidan av ssp . eufra

gilis Asch. har för området uppgivits ssp. dickieana 

(Sim)Hyl. 

Lokaler för ssp. dickieana: Arjeplog. FJ . [ 1 9  SW] >>ober
halb Jurunjaurekåtan (ARw. 1 9�3 p. 155) ;  - SK. [ 1 9  
SW] Vuoggatjålmejaure (HYLANDER 1953 p .  3 1 ) .  En 
form, som ifråga om sporernas utseende närmar sig till 
denna underart, har jag insamlat i [26 SE] skifferbranterna 
W om sjön Ö .Jutis. Bladen voro blott ca 5 cm långa men 
rikligt sporbärande; habituellt erinrade de mycket om 
W oodsia glabella. 
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Fig. 1 3 .  Athyrium alpestre i granbältet på Östra Stärpats
vare. Dessutom syns Dryopteris dilatata och Lastrea phego

pteris. 23/7 1 936 . 

Cystopteris montana (Lam. )  Bernh. Karta 1 1 .  

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. sälls. - SK. 

Horis.utbr. : kambrosiluromr. sälls., urbergsomr. O. 

Vert.utbr. :  silv.b.-subalp.b. St. :  lunddälder, rasbranter 
i ängsuren, mossrika smältvattensänkor i skog av 
frisk ristyp. Ca. :  kalkbunden. 

Athyrium filix-femina (L.) Roth Karta 12.  

Indigen. - FJ. Subalp.b. (-lågalp.b . )  sälls. - SK. 

Horis.utbr . :  hela omr. mångenst., i delar av kambro-
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siluromr. möjligen t.allm. Föga antecknad i omgiv
ningarna av Pite älv. Vert .utbr . :  a) kambrosiluromr. :  
silv.b.-subalp.b. ;  b) urbergsomr. : från platålandet 
upp t. o. m. granb. ,  i enstaka fall högre, högst anteck 
nad ungefär i skogsgränsens nivå. St. :  skogar av 
frisk-fuktig örtristyp till örttyp, lund- och bäckdälder, 
rasbranter i ängsursamhällen. Ca. : kalkgynnad. 

Athyrium alpestre (H oppe) Milde Karta 13 . 

Indigen. - F J. Subalp.b. sälls . ,  lågalp.b.  allm. över 
hela omr.,  troligen ända ut på de E. fjällutlöparna. 
SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. O (kalfjäll saknas 
praktiskt taget här),  urbergsomr. t .sälls. i W. och 
mellersta delen, f. ö. O. Vert .utbr . :  i alp.b.  på större 
lågfjäll. I ett par fall funnen i granb. St. :  sent utsmälta 
sänkor och bäckdalar. I granb. i skog av våt örttyp 
(grankäl) .  Ca. :  indifferent. 

Lastrea phegopteris (L.) Bory 

Indigen. - F J. Subalp.b.-lågalp .b. t .allm. - SK. 

Horis.utbr. : hela omr. t.allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. 
St. : skogar av frisk-fuktig bräkenristyp till örttyp, 
lunddälder, bäckstränder, rasbranter i hammar
skrevor samt i ängsursamhällen. Inom alp.b . i (helst 
s-exponerade) rishedar, bäckdrag, klippskrevor. Ca. :  

indifferent. 

Lastrea dryopteris (L.) Bory 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. allm. - 81{. 

Horis.utbr . :  hela omr. allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. St. :  
skogar av frisk ristyp till örttyp, lunddälder, bäck
stränder, rasbranter i hammarskrevor och ängsur
samhällen. I alp .b. rishedar, videsnår, klippskrevor 
m. m. Ca. :  indifferent. 

Dryopteris filix-mas (L.)  Schott Karta 14. 

Indigen. - F J. Subalp.b. mycket sälls. - SK. 

Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mindre allm. ,  urbergs
oror. W. delen mindre allm., mell. och E delen sälls. 
Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b)  
urbergsomr. :  saknas på det egentliga platålandet. 
skogsbergen och lågfjällen från silv.b. t. o. m. praealp. 
b. Högst funnen i skogsgränsens nivå (på Hassevare) .  
St. :  rasbranter i ängsuren, i enstaka fall i skog a v  ört
typ. Ca. : troligen kalkgynnad. 

Arten är tidigare knappast känd från det centrallapska 
skogslandet. Sålunda skriver HoLMBERG ( 1 922 p. 9 ) :  >>okänd 
inom norra Ångermanlands och Lapplands barrskogsregiom, 
och HYLANDER ( 1953 p. 40) : >>- längre N-ut spridd -
t.sälls. i fj . till TL, nedom fj . till Jmt o. Mpd; f. ö. blott 
enst. lok. vid kusten till Nb ->>. Flertalet av de på kartan 
markerade lokalerna avse visserligen lågfjäll, men åtskil
liga, däribland de båda östligaste tillhöra skogsberg långt 
utanför lågfjällsområdet. 
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Dryopteris spinulosa (O.F.Miill. )  Watt 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  mycket sälls. i 
E. delen av urbergsomr. ,  f. ö. O. Vert.utbr. :  silv.b.  
St. :  bäckdäld. Ca. :  indifferent. 

Arvidsfaur. [43 SW] bäck från S till Järvträsket, t .  
rikligt. 

f. ö. O. Vert .utbr. :  praealp.b. St. :  rasbranter i hammar
sprickor. Ca. :  brukar anses kalkskyende. Den ena 
lokalen i Pite lpm. ligger dock inom ett område med 
kalkhaltig berggrund, och arten uppträder i sällskap 
med flera kalkgynnade och kalkbundna arter. 

Arjeplog. SK. [20 SE] V. Ramanjpakte, S-rasbranten 
( 1 947 Wn i H .S . ,  lokalen först publicerad hos HuLTFiN 

Dryopteris dilatata (Hoffm. )  A. Gray Karta 15. 1 950, karta 4 1 ) . Känd endast från en nordligare lokal i 
Sverige (Farforita i Lule lpm. , SELANDER 1 950 II p. 25) . 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  mångenst. Sl{. 

Horis.utbr. : kambrosiluromr. mångenst. ,  urbergsomr. 
W. delen mångenst. ,  mellersta och E. delen t .sälls. 
Vert.utbr. : alla höj db. Vanligare på lågfjällen och 
skogsbergen än på själva platålandet, ofta anträffad 
inom lågfjällens alp.b . St. :  skogar av frisk-fuktig 
örtristyp till örttyp, rasbranter i ängsuren, blockmar
ker m. m. Inom alp.b.  i efemärbäckar, blockmarker 
osv. ,  ofta i N-exposition. Ca. :  indifferent. 

Uppgifterna om >>Dryopteris spinulosa>> i en av mina 
tidigare uppsatser (WD 1 934 p. 22) avse utan tvivel denna 
art, även om exemplaren voro alltför outvecklade för en 
absolut säker bestämning. Det är så mycket angelägnare 
att detta förhållande klargöres, som lokalerna omnämnas 
av GRAPENGIESSER ( 1 934 p. 3 1 7 ) .  

Polystichum lonchitis (L.) Roth Karta 16 .  

Indigen. - FJ.  Subalp.b.  mångenst. ,  lågalp.b. sälls. , 
mest i s-exposition . Ej känd från Peljekaise national
park. SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. och W. delen 
av urbergsornr. sälls . ,  f.  ö. O. Vert.utbr. : saknas å platå
landet. De få kända lokalerna ligga inom praealpina 
bältet i sluttningarna av de E. fjällutlöparna samt 
inom granbältet på ett isolerat lågfjäll. St. :  skogar av 
örttyp, rasbranter i ängsursamhällen. Ca. : starkt 
kalkgynnad, möjligen kalkbunden. 

Asplenium viride Huds. 

Indigen. - F J. Subalp.b.-lågalp.b.  sälls. Peljekaise 
nationalpark O. SK. Horis.utbr. :  karnbrosiluromr. 
mycket sälls. och endast i fjällområdets ornedelbara 
närhet. Vert.utbr . :  praealp .b.-subalp.b. St. :  klipp
springor i rasbranternas hamrar m. m. Ca. :  kalkbun
den. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: 2 lokaler, 1 943: 9 lokaler. [ 1 9  
SW] Tjidtjakk (BJ. 1 856 p.  34); d : o  å Raudoåive ( 1932 
ARw. i H.S.); Reus ( 1 9 1 8  HJ. MäLLER i H.S . ) .  - SK. [ 1 9  
SW] Rånekjokk, 500 m .  ö .  h.  ( 19 15  A .  LILJEDAHL i H.U.); 
[26 NW-SW] Kaskajaure ( = kartans Midtisjön, ARw. 
1943 p. 1 54), S-sidan; [26 SE] >>Staburknösem vid Lais
vall i E-rasbrantens hammare. 

Asplenium septentrionale (L.)  Hoffm. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  karnbrosilur
omr. mycket sälls. , urbergsomr. W. delen mycket sälls . ,  

[27 SW] Lul.Istjakk, s-rasbrantens hammare (LUNDQVIST 

1 961  p. 1 56) .  

Polypodium vulgare L. Karta 17 .  

Indigen. - FJ. Subalp .b . sälls . ,  endast i gränstrak
terna mot skogsomr. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
omr. rnångenst. ,  urbergsomr. W. delen mångenst. ,  
mellersta och E.  delen mindre allm. Vert.utbr. :  sälls .  
på själva platålandet, huvudsakligen i sluttningarna 
av lider, lågfjäll och skogsberg. Når här från silv.b.  
upp till närheten av skogsgränsen. St. :  företrädesvis i 
rasbranter (hamrnarsprickor, större block i uren) ,  
dessutom ofta i klippbranter a v  annat slag. Vanligast 
i s-exposition men även funnen i rent N-läge. Ca. :  
indifferent eller svagt kalkgynnad. ARw. ( 1 943 p 
1 56) betecknar arten som >>kalkstet>> inom sitt under
sölmingsområde, därtill förmodligen förledd av dess 
förekomst i nära anslutning till den östliga kambro
siluren . I skogsområdet förekornmer den dock ofta i 
branter utan spår av kalkverkan, och enda orsaken till 
att jag beteolmar den som svagt kalkgynnad är dess 
något rikligare förekomst och frodigare växtsätt i 
vissa kalkrasbranter. 

Pinaceae 

Picea abies (L. ) H.Karst. 

Indigen. - FJ. Ett litet fåtal granindivid kända 
från subalp.b. i de inre delarna av två W. dalgångar. 
- SK. Horis.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  sälls. i dal
gångarnas inre delar, tilltagande mot E, mångenstädes 
på platålandet utanför dalmynningarna; b) urbergs
omr. :  W. delen t.allrn.,  mell. och E. delen mycket 
allm. Vert.utbr. :  a) karnbrosiluromr. :  silv.b.-praealp.b . ;  
b )  urbergsomr. :  alla höjdb. Saknas dock i alp.b.  på de 
västligaste lågfjällen. Rikligare i lågfjällens och skogs
bergens sluttningar än på själva platålandet. Kan 
saknas ± fullständigt å vissa högt belägna platålands
arealer (t. ex. i terrängen mellan Rornavan och 
Labbas-Rappen) . St. :  skogbildande företrädesvis å 
friska-fuktiga (-våta) marker. I glesare bestånd på 
torra, saknas på skarpa marker. Inom lågfjällens 
alp. b. i form av låga träd och buskar. Undviker själva 
toppkalotterna och växer oftare i blåbärshedar än i 

kråkrishedar. Stundorn i urbergets rasbranter. Ca. :  
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kalkgynnad enligt erfarenheter från andra lappmarker. 
I Pite lpm. framträder knappast detta förhållande . 

Pinus silvestris L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. sälls. Uppträder 
dels i de inre delarna av de W. dalgångarna (subalp.b . ) ,  
dels i lågalp .b. på några fjäll i E .  delen av området. 
- SK. Horis.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  allm. men av
tagande i frekvens i de W. dalgångarna; här sällan i 
slutna bestånd och stundom helt felande i branta N
exponerade sluttningar; b )  urbergsomr. :  mycket allm. 
Vert.utbr. :  alla höjdb. Rikligast på platålandet, ehuru 
med minskad frekvens å vissa högre belägna partier. 
På vissa större lågfjäll sälls.-felande i sluttningarnas 
mellersta del (granbältet) .  Inom alp.b.  i form av bus
kar och ungplantor på nästan alla isolerade lågfjäll; 
når i allmänhet till topparnas närhet . Någon gång 
trädformig till ett litet stycke ovan skogsgränsen. 
St. :  skogbildande på så gott som all slags mark, i syn
nerhet dock skarp-torr samt våt. Ofta i rasbranter, 
framför allt inom urbergsomr. Ca. :  indifferent. 

Cupressaceae 

Juniperus communis L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  allm. - SK. 

Horis.utbr . :  hela omr. allm. Vert.utbr. : alla höjdb. 
St. :  skogar av skilda typer, bäckstränder, rasbranter 
m. m. Inom alp.b.  i rishedar. Ca. :  indifferent. Form

växl. : inom alp.b.  som var. montana Ait. 

Ä ven om enen på det hela taget är allm. över hela 
skogsområdet, äro frekvensvariationerna betydande, och i 
vissa av platålandets skogar av torr-frisk ristyp spelar den 
en jämförelsevis underordnad roll. Rikligare uppträder den 
i skogar av bräkenristyp och örtristyp. På sluttningarna av 
lågfjäll och skogsberg ökas frekvensen betydligt, men där 
granbältet är någorlunda slutet, är enen alltjämt ganska 
sparsam . En betydlig frekvensökning kan man iakttaga i 
praealpina bältets blandskogar, och detta gäller såväl 
lågfjällens granbjörkskogar som tallbjörkskogarna å hög
läntare platålandsavsnitt, ävensom kambrosilurområdets 
skogslider. Som ex. kan nämnas det högt belägna platå
landsområdet mellan Rappens S. del och de båda fjällen 
Ardnapuouda, där det på sina ställen kan vara ganska 
svårframkomligt på grund av enrissnårens täthet. Detsamma 
gäller i än högre grad om en del s-exponerade, branta slutt
ningar i skogsliderna. I alpina bältets rishedar förekommer 
enen med rätt växlande frekvens från fjäll till fjäll. I ras
branterna är enen regelbundet återkommande: särskilt 
hög frekvens når den i vissa av �ambrosilurområdets 
branter, där den kan bilda en ytterst svårgenomtränglig 
bård, som ersätter ängsuren på torra ställen. 
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Sparganiaceae 

Anm. Lokalmaterialet är i fråga om denna och följande 
familj så knappt, att jag icke ansett mig böra medtaga 
några utbredningskartor. I stället uppräknas de kända lo
kalerna. 

Sparganium minimum W allr. 

Indigen. - FJ. O. Lokalen hos ARW. ( 1 943 p. 157 )  
tillhör skogsområdet, som detta här avgränsats. -

SK. Horis.utbr. :  spridd över hela området men mindre 
allm. Vert.utbr. :  platålandet. Okänd från lågfjällen 
(högsta kända lokal ca 450 m ö.h. ) .  St. : sjöar på 
långgrunda ställen, bäckar. Ca. : indifferent. 

För flertalet nedan angivna lokaler finnas beläggexem
plar i H.S. Detta gäller också övriga arter och hybrider. 

Arjeplog. SK. [26 NW-SW] Gautosjö, S om gårdarna 
(ARw . 1 943 p. 1 57 ) .  Gautosjö är namnet på gårdarna vid 
Gautojaure (Kautojaure ) . [27 SW] liten tjärn strax SE om 
kyrkplatsen; [34 NW] Slipnejaure ( = S-ligaste delen av 
Fluka); [34 SW] bäck från V. Njuolejaure vid vägen mot 
Brändbacka. - Arvidsjaur. [34 SE eller 35 SW, exakt läge 
ej känt] Svärdälven (BJ. 1 856 p. 30);  [35 NW] Pite älv 
vid landsvägsbron E om Ljusselet; [35 SW] Långträskälven 
vid utloppet i Arvidsjaure (WD 1 934 p. 3 1 ) ; kyrkplatsens 
närhet ( 1 856 F. & H. BJÖRNSTRÖM & S. O. LINDBERG 

H .U.} ,  kan möjligen avse lokalen vid Svärdälven ; Renträs
kets avlopp till Tsåkas vid vägen kyrkplatsen-Lauker; 
[42 NEJ strax N om Hedberg vid bäck; omkring 7 km W om 
Rönnleden vid vägen mot Hedberg, bäck; [43 NW] sten
träskbäcken l km E om Aspliden; tillflöde till Byske älv 
vid vägen Siksjön-Glommersträsk ( = Apejaures avlopp) .  

Sparganium minimum x simplex 

FJ. O. - SK. siluromr. O, urbergsomr. sälls. 

Arjeplog. SK. [34 NW] Vaxholm vid sundet mellan Udd
jaure och Storavan. - Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsens 
närhet ( 1856 F. & H. BJÖRNSTRÖM & S. O. LINDBERG H.U., 

ett individ på ett ark S. minimum) ;  sjön Arvidsjaure, E. 
delen, bäckutflöde från S.  

Sparganium hyperboreum Lrest. 

Indigen. - F J. Subalp.b. sälls. - SK. Horis.utbr. :  

torde vara tämligen l ikformigt utbredd över hela 
området och torde få betecknas som åtminstone 
t .a.llm. Vert.utbr. : huvudsakligen platålandet. Inom 
kambrosiluromr. når den upp i subalp .b . ,  medan den 
däremot blott ett par gånger är funnen på lågfjällens 
sluttningar, högst i praealp.b. St. :  stränder av sjöar 
och tjärnar, bäckar, diken, naturliga och grävda dam
mar osv. Ca. :  indifferent. 

Arjeplog. FJ. ARw. l 926a: 2 lokaler; l926b: l lokal; 
1 943: l lokal. - SK. [ 19  SE] Västerfjäll, stranden; 1 , 5  
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km W om d:o, bäck: [20 SW] 2 km E om Akkapakte, bäck; 
mellan Akkapakte och Ramanj , bäck; Stenudden, stran
den; [26 NW] Yraf, E. delen; [26 NEJ Vuonatjviken, ovan 
forsen; Vitträsket, tillflöde till W. delen; Jäckvik (B. 1 909 
p. 272) ;  2 km NW om Jutis, tjärn; [26 NE-SE] nära Jutis, 
damm vid vägen; [27 NW] stranden av Saddajaure vid N. 
Bergnäs; stranden av Gallajaure nära nybygget Suppe
vare; [27 NW-SWJ nära Märsa, damm vid vägen; bäck 
till Stortjärn vid vägen Sikselet-Mattaur (Wn 1 934 p .  
3 1 ); [27 SWJ bäcken mellan Märsa och Sikselet; tjärn 
mellan Sikselet och Måfevare; tillflöde från E till Sikselet 
(WD l .c . ) ;  Båtsajokk nära dess utlopp i Sikselsbäcken; 
stranden av Kakel nära Stensund (Wn Le.) ;  Dellaure
bäcken (Wn l .c . ) ;  2 km NE om föreg. ,  damm vid vägen 
(Wn Lc. ) ;  Ruosneviken (GRAPENGIESSER 1 9 1 7  p. 268) ;  

vik av Uddjaure W om Thorborg (Wn Le.) ;  Lul.Istjakk i 
praealp.b. (700 m ö.h. ) ,  tjärn, dött individ, inga levande 
sågas; Vaukaselet nära kyrkplatsen; [34 NW] bäck från S.  
till All. Radnejaure (Wn Lc.) ;  Kuorokveik; Vaxholm. 

Arvidsjaur. [34 SW-SEJ 2 km W om Muorjeåive, bäck i 
myrmark; [34 SEJ Bredträskets avlopp till sotträsket vid 
vägen Avaviken-Slagnäs; SW om Repeåive, tjärn (WD 
Le.) ;  nära Långträsk (WD l .c . ) ;  bäck invid avtagsvägen 
till Arjeplog (Wn l .c . ) ;  [35 SWJ V.Kikkejaure, E. delen 
(Wn Lc.) ;  samma sjös avlopp till Arvidsjaure; 2 km W om 
kyrkplatsen )>vid myrtjärnbäckpassage>> (H. JN ant . ) .  
Sistnämnda lokal ersätter den felaktigt uppgivna >>Ava
viken>> hos H.JN 1933.  Byske älv mellan Arvidsjaure och 
Kilvejaure (WD l .c . ) ;  Vittjakk, SE-sidan ( 1 943 J. A. 
NANNFELDT H.U. ); liten sjö 7 km SSE om kyrkplatsen 
(WD l .c . ) ;  strömmen mellan sjöarna Lauker och Vuotner. 

[ Spargauium Friesii Beurl. 

Något exemplar av typisk S. Friesii tycks icke 
föreligga från Pite lpm. Då hybriden med S. angusti

folium anträffats flerstädes, torde även arten kunna 
förväntas. Sparganier med långa flytblad bildar ofta 
veritabla >>gräsmattor)> i bäckselen och ett stycke ut i 
sjöarna, men jag har haft mycket få tillfällen att 
undersöka dem närmare.]  

Sparganium augustifolium Michx 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mindre allm. i E. delen, 
tycks saknas W-ut. - Sl{. Horis.utbr. : hela omr. ,  
sannolikt t .allm., ehuru sparsamt antecknad inom 
kambrosiluromr. Vert.utbr. :  huvudsakligen platå
landet. Inom kambrosiluromr. t. o. m. subalp.b. Ej 
anträffad på lågfjällen. St. :  sjöar och tjärnar, diken, 
dammar, myrflarkar, bäckar. Ca. :  indifferent. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926b: 5 lokaler. [ 1 9  SEJ Mitskajaure. 
- SK. [ 1 9  SEJ l km W om Västerfjäll, bäck i myrmark; 
(26 NW] Ladvisjaure invid Adolfström (ARw. 1 943 p.  
1 57) ;  [26 SE] Aisjaure invid Båtsjaur samt i viken Ais-

tjakk; [27 NWJ Lövnäs; smasJoar mellan Lövnäs och 
Märsa; [27 SW] bäcken från Sikselet flerst. ;  nedre Horna
van flerst. t. ex. vid Rebakudden (WD 1 934 p. 30), vid 
Svolliholm och vid kyrkplatsen (WD Le. ) ;  stranden av 
Kakel nära Stensund (WD l .c . ) ;  Kolmisjaure; norra Udd
jaure W om Thorborg och vid Akkelisjaures utlopp (Wn 
Le.) ;  [27 SEJ 2 km SE om Tjipkejaures avlopp, myrflark; 
[33 NEJ bäck 4 km SW avtagsvägen till Mjölkberg (W 
om Maskaure ) ; [34 NWJ Slipnejaure; Kuorokveik. -
Arvidsjaur. [27 SE] strax E om Jäkna, bäck; [34 NEJ 
Sentner; Ö . Jerfojaure strax W om Östansjö; Brännudden 
i dike; [34 SE] Avaviken (WD l .c . ) ;  SW om Repeåive, 
tjärn; (Wn l .c . ) ;  Betsetjaure ( 1 856 F. BJÖRNSTRÖM m. fl. 
H.S. ,  H.U.) ;  [34 SE-35 SW] sjö i Svärdälven 5 km W om 
kyrkplatsen ; [35 NWJ strax E om Suddesjaure, tjärn; 
[35 SW] V. Kikkejaure, E. delen (WD Le.) ;  Långträsk
älvens utlopp i Arvidsjaure (Wn l .c . ) ;  småtjärnar kring 
kyrkplatsen; Arvidsjaure, E. delen (WD Le.) ; [43 NW] 
tjärn s om saltmyrans järnvägsstat. 

Spargauium augustifolium x Friesii 

FJ. O. - SK. Sannolikt ej ovanlig. Med långa, fly
tande blad på rätt djupt vatten. 

Nedan anföras endast kollekter, som granskats av SA
MUELssoN. 

Arjeplog. SK. [27 SW] i Rornavan vid Svolliholm; d:o 
nära Nåtti; [34 NWJ Kuorokveik. - Arvidsjaur. [34 NEJ 
Subdekjaure; [35 NW] Abmorälven; sundet mellan Muskus
selet och Lullejaure. 

Spargauium augustifolium x hyperboreum 
( + S. angustifolium x minimum) .  

F J .  O. - SK. Hybrider mellan å ena sidan S. an

gustifolium, å den andra S. hyperboreum eller S. 

minimum torde ej vara ovanliga i skogsområdet. 

De nedan anförda kollekterna finnas i H.S .  Då ett par 
av dem icke granskats av SAMUELssoN, anföras de båda 
hybriderna under gemensam rubrik. 

Arjeplog. SK. [27 SWJ 2 km W om Thorborg, dels i vik 
av Uddjaure, dels i damm invid landsvägen; Sälla ( 1 873  

E.  LUNDBERG H.S . ,  H.U. ) .  - Arvidsjaur. 34 NEJ Bränn
udden vid Abraure i dike; Sentner : [35 SW] V. Kikkejaures 
utlopp i Arvidsjaure; [35 SW-SE] Åby älv strax nedom ut
loppet i V u o t ner. 

Sparganium augustifolium x simplex 

FJ. O. - SK. Kambrosiluromr. O, urbergsomr. sälls. 
( ? )  

Arjeplog. SK. [34 NW] Kuorokveik. - Arvidsjaur. [34 
SE eller 35 SW, exakt läge ej känt] Svärdälven ( 1856 F. 
BJÖRNSTRÖM H.S., det. W. RoTHERT, H.U.); [43 NW-SW] 
vik av Skellefte älv mittför Sandfors i Malå. 

Acta Phytogeogr. S1wc. 45 



56 Kärlväxtfloran 

[Sparganium simplex Huds. 

Något säkert exemplar av artren S. simplex tycks 
ännu icke ha insamlats inom Pite lpm. Uppgiften hos 
BJ. ( 1856 p. 30) ,  där arten angives såsom sälls. i 
)>granregionem, grundar sig helt säkert på den ovan 
omnämnda kollekten från Svärdälven, som är S. 
angustifolium x simplex. Arten finns dock säkerligen 
inom området och bör eftersökas, särskilt i älvar och 
större bäckar. Jag har sett en Sparganium-form i [43 
NW] Lappträskbäcken N om Glommersträsk, mycket 
påminnande om S. simplex; tyvärr var den oåtkomlig 
från stranden.] 

J uncaginaceae 

'friglochin palustre L. Karta 18.  

Indigen. - FJ. Subalp.b. mångenst. - SK. Horis. 

utbr. :  mycket sparsamt antecknad men sannolikt 
spridd över hela området. Den här medtagna kartan 
ger naturligtvis ingen bild av artens frekvens utan re
gistrerar endast de kända lokalerna. J ag har ett in
tryck av, att arten är vanligare inom kambrosiluromr. 
än i urbergsomr. ,  men framtiden får utvisa om så 
verkligen är förhållandet. Vert.utbr. : huvudsakligen 
platålandet. Inom kambrosiluromr. upp t. o. m. 
subalp .b. ,  däremot ej antecknad från lågfjällen. St. :  

kärrpartier i myrar, fuktängar, sjöarnas inundatzon. 
Ca. :  förmodligen något kalkgynnad. 

P otamogetonaceae 

Potamogeton filiformis Pers. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. mycket sälls . ,  f .  ö. O. Vert.utbr. :  praealp.b .  St. :  
sjö i fjällälv. Ca. :  kalkbunden ( ? ) .  

Arjeplog. SK. [26 NW-SWJ Gautosjö ,  stranden av 
Gautojaure (ARw. 1 943 p. 1 57) .  

Potamogeton pusillus L . ;  Fr. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. O, urbergsomr. sälls. ,  inom ett litet område i N. 
Arvidsjaur. Har förmodligen större utbredning, men 
förbises lätt vid högt vattenstånd. Vert.utbr . :  endast 
platålandet. St . :  stränder av sjöar och lugnflytande 
älvar. Ca. :  indifferent. 

Arvidsjaur. [35 NWJ Abmorälven; sundet mellan Muskus
selet och Lullejaure; [35 NEJ Ljusträsket. I samtliga fall 
tagen vid extremt lågt vattenstånd.  

Potamogeton alpinus Balb. 

Indigen. - F J. Subalp.b. sälls. i E. delen. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området, antagligen t.allm. Vert . 
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utbr. :  huvudsakligen platålandet. Inom kambrosilur
oror. upp i undre subalp.b.  Okänd från lågfjällen. St. :  

sjöstränder ut till ett par meters djup, älvar, bäckar . 
Ca. :  indifferent. 

Arfeplog. FJ. ARw. 1926b: 3 lokaler. [ 1 9  SEJ Mitskajaure, 
N. änden. - SK. [ 19  SW] Raudojokk vid Vuoggatjålme 
(B .  1 909 p. 270); [26 NWJ Adolfström i bäck; [26 NEJ NW 
om Jutis, bäck i myrmark; [27 NWJ Ailesjaures avlopp 
till Mattaure; [27 NE-SEJ gren av Pite älv 5 km N om 
Eggelats' utlopp; [27 SWJ Dellaurebäcken (WD 1 934 p .  
27 ) ;  i Rornavan 2 km S E  om Nåtti; Kolmisjaure; kyrk 
platsen, bäck E om läkarbostaden; Navjaure (WD Le . ) ;  
forsen mellan Sälla och Tjårvesjokk; vik av Uddjaure W 
om Thorborg (WD Le . ) ;  [34 NWJ Kuorokveik; [34 SWJ 
Granselet i Laisälven; stranden av Ö. Mullejaure vid Mull
backa. - A1·vidsjaur. [34 NEJ Subdekjaure; [34 SEJ Bred
träskets avlopp till Sotträsket; Snierreluokte, N .  delen; 
bäck invid avtagsvägen till Arjeplog; [35 NW-SW] Åby 
älv vid Auktsjaur; [35 SWJ Krubbjokk invid vägen kyrk
platsen-Auktsjaur; tjärn invid kyrkplatsen; Byske älv 
mellan Arvidsjaure och Kilvejaure; Renträskets avlopp 
till Tsåkas; [43 NWJ 4,6 km W om Boksele, tillflöde till 
Byske älv (H.JN ant., hos H.JN 1933 uppgives mindre 
exakt )>Boksele)> ) ;  Lappträsk bäcken, dels invid vägen 
Glommersträsk-Siksjön, dels 2 km längre mot E; bäck 
strax E om Brunmyrheden; [43 NW-SW] vik av Skellefte 
älv S om Rönnliden (W landsvägsbron}; Petikån vid vägen 
N orsjö-Glommersträsk. 

Potamogeton natans L. 

Indigen. - F J. O. - SK. Horis.utbr . :  hela området 
utom de W. dalgångarna, men överallt t .sälls. Vert. 

utbr. :  endast platålandet. St. :  småsj öar, tjärnar. Ej 
antecknad från någon av huvudälvarnas stora sjöar. 
Ca. :  indifferent. 

Arjeplog. SK. [20 SW] liten sjö mellan Tjeggelvas och 
Rappens N-ände; [26 NEJ nära Jutis, tjärn i myren kring 
Esmejaure-sjöarnas avloppsbäck; [26 SEJ NE om Aspnäs, 
myrtjärn. [34 NWJ Kuosajaure. - Arvidsjaur. [27 SEJ 
invid Jäkna, tjärn; [34 NEJ Sentner; tjärn nära landsvägs
bron över Maderjokk; [35 NWJ tjärn mellan Suddesvare 
och Akkavare. 35 [NW-NE] Krokatjärns avlopp till 
Tjartsejokk invid vägen Moskosel-Ljusträsk; [35 SW] tjärn 
invid järnvägen 7 km SSE om kyrkplatsen (WD 1934 
p .  27) .  [35 SE] liten tjärn E om Njallejaure. N.J.A. ( 1 846a 
p. 28) uppger sig ha sett arten under vandring från Arvids
jaurs kyrkplats nedåt kusten men nämner ingen exakt 
lokal. Även BJ. ( 1 856 p. 30) nämner den som spridd i 
))granregionem men anför ingen lokal; möjligen stöder han 
sig helt enkelt på den vaga uppgiften hos N.J.A. 

Potamogeton gramineus L. Karta 19. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls. i E. delen. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området, antagligen t.allm. Då de 
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kända lokalerna, trots sin fåtalighet, torde ge en 
någorlunda riktig bild av artens areal, har jag ansett 
mig kunna medtaga kartan. Vert.utbr . :  huvudsakligen 
platålandet . Inom kambrosiluromr. upp till subalp.b . ,  
ej  antecknad från lågfjällen. St. :  sjöar, älvar, bäckar. 
Ca. :  indifferent. 

[Potamogeton gramineus x lucens L.  

I H.S .  finnes ett ark med två ex. av denna hybrid, 
vilka enligt etiketten skulle härstamma från Pite 
lpm. Närmare lokaluppgift, datum och insamlarnamn 
saknas. O. HAGSTRÖM, som bestämt exemplaren 
( 1 907) ,  betvivlar enligt en tillfogad not lokalangivel
sens riktighet och anser kollekten härstamma från 
Mälaren. Sannolikt har väl också en etikettförväxling 
skett.] 

Potamogeton praelongus Wulf. 

Indigen. - FJ. Subalp .b. mycket sälls. i E. delen. 
- SK. Horis.utbr. :  hela området men sälls. Möj ligen i 
stor utsträckning förbisedd. Vert.utbr. :  endast platå
landet. Den W-ligaste lokalen tillhör dock praealp.b.  
St. :  sjöar, bäckar. Ca. :  indifferent. 

Arieplog. FJ. AR.w. 1 926b: l lokal. - SK. [26 SW-SE] 
Gautojaure, S-sidan, tjärn nedom E-brant ( 1 938 ARw. 
H.S. ) ;  [27 SW] kyrkplatsen nära kyrkan ( 1 823 L.l:EST. 

H.S. ) .  - Arvidsiaur. [43 NW] Lappträskbäcken omkring 
4 km W om gränsen mot Jörns s:n. 

Potamogeton perfoliatus L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mycket sälls. i E. delen. 
Sl{. Horis.utbr . :  hela området men sälls. och förbisedd. 
Förefaller att vara ± bunden till fj ällälvarna och 
deras sj öar. Kommer möjligen att visa sig relativt 
vanlig i älvarna, men är svåråtkomlig. Vert.utbr . :  

platålandet. Den W-ligaste lokalen i praealp.b. ,  de 
övriga i silv.b. St. : sjöar, älvar. Ca. :  möjligen kalk
gynnad. 

Arieplog. FJ. AR.w. 1 926b: l lokal. - SK. [27 SW] nedre 
Rornavan mittför Svolliholm; d:o nära Nåtti; [34 SW] 
Granselet i Laisälven. - Arvidsiaur. [34 SE] Snierreluokte, 
N. änden, funnen flytande. Hittills ej anträffad i Pite älv. 
I H.S. finns en kollekt av L.l:EST. med påskriften ))Från 
Piteå lappmark)>. BJÖRNSTRÖM uppger arten vara spridd i 
)>granregionem>, men jag vet ej på vilket lokalmaterial denna 
uppgift bygger. 

Alisma taceae 

Alisma plantago-aquatica L. Karta 20. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
omr. O, urbergsomr. mindre allm. i W. och mellersta 
delen, huvudsakligen inom Skellefteälvens sjösystem 

(nedre Hornavan-Uddjaure),  f. ö. sälls. och bunden 
till fjällälvarna. Vert.utbr. :  endast platålandet och 
silv.b. St. : långgnmda stränder med sandig-dyig 
botten. Ca. :  indifferent. Formväxl. : ofta med flytande 
blad. · 

Av kartans lokaler är det endast en, som icke tillhör 
fjällälvarna och deras sjöar: [27 SW] en mindre tjärn på 
W -sidan om Sikselet. 

Scheuchzeriaceae 

Scheuchzeria palustris L. Karta 2 1 .  

Indigen. - FJ. O .  - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
omr. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta och E. delen 
mångenst. (förmodligen t .allm. men hittills sparsamt 
antecknad) .  Vert.utbr. : endast platålandet och silv.b. 
St. :  myrar, huvudsakligen i kärrpartier. Ca. :  indiffe
rent. 

Liliaceae 

Tofieldia pusilla (Michx) Pers. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. t.allm. ,  
troligen någorlunda likformigt utbredd över hela om
rådet. - SK. Horis.utbr . :  hela området t .allm. Vert. 

utbr. : vanligast å platålandet; på lågfjällen med uppåt 
avtagande frekvens, sälls. i alp.b.  (saknas ofta på fjäll 
av liten areal) .  St. :  kärr, särskilt rikkärr, bäcksträn
der, sjöarnas inundatzon m. m. Ca. :  något kalkgynnad. 

Allium schoenoprasum L. 

FJ. O. - SJ{. Sälls. och tillfällig på kulturmark. 
Arieplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen i hamnen 1 947.  -

Arvidsiaur. [35 SW] kyrkplatsen bortåt lappstaden i väg
dike 1 948. 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Karta 22. 

Indigen. - FJ. Subalp .b. Sälls. i E .  delen (Pelje
kaise nationalpark 4 lokaler) ,  ej  angiven från W. delen. 
- SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. ± sälls. i de W. 
dalgångarna, f .  ö .  t.allm. ,  urbergsomr. allm. V ert. 

utbr. : a) kambrosiluromr. :  silv.b.-praealp.b. ,  b) ur 
bergsomr. :  alla höj db. Når på lågfjällen ofta upp i 
undre alp.b. ,  företrädesvis i s-exposition. St. :  skogar 
av frisk-fuktig ristyp till örttyp, bäckstränder, ras
branter. Inom alp .b. i rishedar. Ca. :  indifferent . 

Polygonatum verticillatum (L. )  All. Karta 23. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. ,  huvudsakligen i 
W. delen. Saknas i sluttningarna av de E. fjällutlö
parna (Peljekaise nationalpark 0) .  - Sl{. Horis.utbr. : 

k&mbrosiluromr. sälls. i de W. dalgångarna, f. ö. O .  

Vert.utbr . :  praealp .b. St. : skogar av örtrika typer. 
Ca. :  kalkgynnad. 
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Vid sidan av de på kartan inlagda lokalerna kan nämnas 
en uppgift hos HOLM ( 1 875 p. 69) :  mära gränsen och på 
flere ställen vid sjön Sädva1> ( = Sädvajaure) .  

Convallaria majalls L.  Karta 23. 

Indigen. - FJ. O .  - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
omr. mycket sälls. i E. delen, urbergsomr. W. delen O, 

mellersta delen mindre allm.,  E.  delen mångenst. ,  
längs Pite och Skellefte älvar förmodligen allm. V ert. 

utbr . :  flertalet lokaler tillhöra platålandet och i syn
nerhet fjällälvarnas dalgångar. Dessutom ett fåtal 
lokaler på högre nivå, de högsta inom granbältet . 
St. :  i strandvegetation utmed älvar, bäckar och sjöar, 
dessutom ej sällan i rasbranter (ängsuren) .  Ca. :  in
different eller svagt kalkgynnad. Biol.förh . :  ofta 
blommande, även på höga nivåer. 

Av flera orsaker har jag intresserat mig speciellt för 
liljekonvaljens utbredning och förekomstsätt. Några kom
pletterande uppgifter torde därför vara motiverade. Då 
jag började mina undersölmingar, var liljekonvaljen upp
given för en enda lokal i Pite lpm. LJESTADIUS ( 1 824 p .  
1 82)  skriver nämligen: 1>Arfvidsjaur på  snöfjellet nära 
skogsbrynet,>. Med l>Snöfjellet,> avses utan tvivel Vittjakk, 
och ,>skogsbrynet,> är givetvis skogsgränsen. Lokalen föreföll 
mig länge tvivelaktig, men förmodligen är den helt korrekt, 

ha en bestämd övre gräns i tillflödena och når sällan upp i 
små bäckarna. 

Från Arjeplogs s:n känner jag hittills blott en enda lokal 
för Convallaria, och denna är helt isolerad från det egentliga 
utbredningsområdet i Arvidsjaur (avståndet till närmaste 
lokal ca 9 mil). I skifferbranterna mitt emot byn Aspnäs 
förekommer nämligen ett litet bestånd av arten i kanten av 
en glänta i den f. ö. helt skogövervuxna ängsuren (gläntan 
uppkommen genom ett ras ur hammaren, tydligen i rätt 
sen tid) .  Åtminstone ett individ blommade här sommaren 
1 934 . Det förefaller ej omöjligt, att arten kan ha vandrat 
in här i samband med raset, som måste ha skapat en ökad 
tillgång på ljus. Häremot talar dock det faktum, att arten 
är helt okänd från övriga, ståndortsekologiskt till synes 
gynnsammare rasbranter i denna trakt. En annan möjlighet 
är givetvis, att Aspnäs-förekomsten kan vara av relikt
natur. 

Det är sannolikt, att ytterligare lokaler för Convallaria 

kunna anträffas inom Arjeplog, nämligen vid Pite älv på 
den långa, ur botanisk synpunkt okända sträckan mellan 
Jäknajaure och Vuolvojaure. Däremot tycks den icke nå in 
i socknen längs Skellefte älv, eftersom jag icke antecknat 
den i den tämligen rika däldvegetationen vid slagnäsforsen 
och heller aldrig sett den vid stränderna av Storavan-Udd
jaure. 

helst som ju Convallaria knappast kan förväxlas med Paris quadrifolia L. Karta 24. 
någon annan art. Jag har nämligen senare själv anträffat 
arten på hög nivå, närmare bestämt på [35 NW] Harre
jaurliden, där den växer strax under högsta toppen (som 
når 64 7 m ö.h. ) ,  i en ganska typisk sydrasbrant. Somrnaren 
1 946 blommade den här rikligt. Vittjakk-lokalen avser för
modligen någon liknande ståndort på fjällets sydsida. 
Sedermera har jag kunnat konstatera, att liljekonvaljen 
är något av en karaktärsväxt för de visserligen fåtaliga 
rasbranterna i östra Arvidsjaur. Den växer ± regelbundet 
i ängsuren, även på torra och till synes magra ställen. I 
några fall påträffas den f. ö. även nedanför rasbranternas 
ökenur. Man ser den här t. ex. vid permanenta och efemära 
småbäckar eller i de skogsfragment av bräkenristyp-ört
ristyp, som förekomma fläckvis i de f. ö. triviala skogssarn
hällena. 

Flertalet Convallaria-lokaler inom Arvidsjaur är emeller
tid av annat slag. De utgöras av älv- och bäckstränder, i 
enstaka fall sjöstränder. Särskilt rikligt tycks linjekonval
jen uppträda längs Piteälvens huvudfåra, åtminstone upp 
till Trollforsarna, men den går även upp utmed de större 
tillflödena (Vargisån, Grundselån, Abmorälven etc . ) .  
Från Skellefteälvens flodystern är ännu blott få  lokaler 
kända, men arten torde kornrna att visa sig ganska vanlig 
även här. Den västligaste lokalen i huvudfåran ligger mitt
för Hedberg. Vid Byskeälven känner jag hittills blott en 
lokal i Siksjö-trakten. Det borde vara en lockande, ehuru 
ganska mödosam uppgift att i detalj fastställa gränserna 
för artens utbredning, dels längs huvudälvarna, dels i de 
anslutande åarna och större bäckarna. Den tycks nämligen 
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Indigen. - FJ. Subalp.b. (-lågalp .b. ) ,  mindre allm. 
i W. delen, mångenst. i E. delen (Peljekaise national
park )>här och där)> ) .  - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
omr. mångenst. ,  urbergsomr. W. delen mångenst . , 
mellersta och E .  delen mindre allm. Den å kartan 
befintliga luckan i NE. Arjeplog och NW. Arvidsjaur 
torde dock få anses som en utforskningslucka. V ert. 

utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ,  b) ur
bergsomr. :  platålandet och lågfjällens lägre delar 
t. o. m. granbältet. St. :  skogar av frisk-våt örtristyp 
till örttyp, lund- och bäckdälder, rasbranter. Ca. :  

förmodligen svagt kalkgynnad. 

Juncaceae 

Juncus trifidus L. Karta 25. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. över 
hela området. - 81{. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. 
mångenst. ,  W. och mellersta delen allm. på lågfjällens 
högre delar, f.  ö. sälls . ,  E. delen mycket sälls. Vert. 

utbr. :  a) kambrosiluromr. : silv.b.-subalp.b. ,  b) ur
bergsomr. :  företrädesvis lågfjällens alp.b. Går med 
avtagande frekvens ned i praealp .b. resp. (på de E .  
fjällen) granb. P å  platålandet mycket sälls. St. :  inom 
alp .b. i topparnas vindblottehedar, kråkrishedar, 
mera sällan blåbärshedar, dessutom på klippavsatser 
m. m. Nedom skogsgränsen sparsam i skog av torr-
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frisk ristyp, dessutom i rasbranter och andra klipp
branter. Inom silv.b. endast i rasbranter och andra 
klippbranter samt i sj öarnas inundatzon. Ca. : indif
ferent. 

Nedan anföras endast lokaler av mera anmärkningsvärt 
slag, huvudsakligen inom silv.b 

Arfeplog SK. [ 1 9  SE] Svalesjaure (Falehaure), inundz. ;  
stränderna och öarna i övre Tjeggelvas, t .  ex.  Nisunsuolo 
och [20 SW] Paktesuolo, inundz. ;  Akkapakte, S-rasbrant; 
[26 NEJ Ringselforsen, på skifferklippor, E. delen av landet 
N om Myrviken, inundz.; stranden av Rornavan nedom 
Nammates, inundz.; längs Rebnisälven på strandklippor; 
[26 NE-SEJ Laisvare i översta S-rasbranten; [27 NWJ 
Gallapuouda, E-rasbrant; [27 SWJ All.Istjakk, E-rasbrant; 
Strömnästrakten (H.JN 1 933 p. 490), troligen = Bränn
berget (H.JN ant. ) ;  Lul.Istjakk, S-rasbrant; Rebakudden, 
inundz. ;  Vuornats, S-rasbrant (H.JN l .c . ) ;  [27 SW-SE] 
hedarna mellan Tjåkkolisfjällen och Nammatespuouda, 
ymnig. - Arvidsfaur. [43 SWJ Vithatten, NW om toppen 
i klippstup. 

Juncus bufonius L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna, mindre allm. , tilltagande i E .  delen 
av urbergsomr. Endast antecknad från platålandet 
och silv.b. Förekommer på fuktig gräsmark, t. ex. i 
diken samt på fuktiga ställen (hjulspår m. m. )  på 
vägar och stigar. 

Arfeplog. SK [26 NE-SEJ Krutajaures avlopp till sjön 
V. Jutis vid sågen 1 934; Jutis 1934; [26 SEJ Båtsjaur 1 934; 

[27 NWJ W om Sommarvare, kolningsplats vid landsvägen 
1 947; [27 SWJ kyrkplatsen 1 932 (Wn 1 934 p .  24). - Ar

vidsfaur. [34 NEJ Brännudden 1 938; [35 NW-SWJ Aukts
jaur 1 937; [35 SW] kyrkplatsen (LINDROTH enl. ARw. 
1 926a p. 221 ) , 1 936; Nyträsk 1 937; Vuotner 1938; [42 

NEJ Hedberg 1 938; [43 NW] Ånäs (4 km W om Abborr
träsk) 1 938; timmerväg över hygge nära Gällträsket 1 956; 

Hålbergsliden 1 937; Brännberg 1 948; Gloromersträsk 
(L.lEST. 1 824 p. 1 82) ,  1 948, flerstädes i diken, på tomter 
m. m. 1956.  

J une u s bulbosus L. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  siluromr. O, 

urbergsomr. sälls. i E .  delen, f .  ö. O. Vert.ittbr. :  endast 
platålandet och silv.b. St. :  älvar, på grunda ställen 
med strömmande vatten. Ca. :  indifferent . Formv. :  

alltid med flytande blad. 

Arvidsfaur. [43 NW-NE] Byske älv vid Siksjön; [43 

NW-SWJ Skellefte älv, vik mittför Sandfors ( i  Malå; Wn 
1 938 p. 222) .  

Juncus alpinus Vill. 
ssp. nodniosus (W g) Lindm. 

Indigen, något hemerofil. - FJ. Subalp.b.  sälls. -
SK. Horis.utbr. :  hela området t.allm. , ehuru avta
gande i de W. dalgångarna. Vert.utbr. :  endast platå
landet, dvs. silv.b. och (W-ut) praealp.b.  Ej anteck
nad för lågfjällens högre delar. St. :  kärr, bäckstränder, 
sjöarnas inundatzon m. m.  Även å kulturskapade 
ståndorter: diken, grävda dammar m. m. Ca. :  in
different. 

Arten tycks mycket sällan förekomma ovan barrskogs
gränsen . Jag känner endast två lokaler ovan denna gräns, 
båda från fjällområdet: [ 1 2  SW] Pjeskejauredeltat (ARw. 
1 926a p. 22 1 ) ; [26 NEJ tjärn å Vuotmesatjåkko inom Pelje
lmise nationalpark (ARw. 1 926b p.  23).  Lokalerna hos 
ARw. 1 943 (p. 1 78) tillhöra skogsområdet, som detta här 
avgränsats. Vuoggatjålmejaure ligger dock på gränsen mot 
fjällområdet. 

Juncus arcticus Willd. ; Hyl. 

Anm. Med någon tvekan följer jag HYLANDER 
( 1953 p. l 77) vid behandlingen av denna art. J uncus 

arcticus Willd. och J. balticus Willd. betraktas alltså 
som underarter, trots att de inom det här aktuella 
området förefalla tydligt skilda, såväl systematiskt 
som i fråga om utbredningen. Frågan är dock, om icke 
den kontinuerliga serie av intermediära former, som 
uppträder i vissa områden, skulle kunna betraktas 
som en serie ± fertila hybrider mellan extremtyperna. 
Just på Island, där enligt HYLANDER svårigheterna 
äro störst att hålla isär J. arcticus från J. balticus, 

borde förutsättningarna vara särskilt goda för hy
bridisering, eftersom kust- och fjällområden så nära 
beröra varandra. 

Juncus arcticus Willd. ;  Hyl.  
ssp. euarcticus Hyl. (J. arcticus Willd. )  

Indigen. - F J .  Lågalp.b.-mellanalp.b. mångenst . 
i W. delen, ej känd från de E. fjällutlöparna (Pelje
kaise nationalpark 0) .  - SK. O. 

Arfeplog. FJ. ARw. 1 926a: 6 lokaler, 1 943: 15 lokaler. 
[ 1 2  SW] Pjeskejauredeltat (ARw. 1 943 p. 1 32, ej medtagen 
i artlistan); [ 1 9  NW] Årjil Saulo (HoLM 1 875 p. 1 75) ;  

Måskevagge (NoRDHAGEN 1 929 p. 1 48) ;  Mavasjaure, W. 
stranden (NORDHAGEN Le.) ;  [25  NEJ Kåbdespakte (L2EST. 
1 826 p. 1 73 ) .  

Juncus arcticus Willd. ;  Hyl. 
ssp. balticus (Willd. )  Hyl. 

(J. balticus Will d . )  

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. och icke fullt säker. 
- SK. Horis.utbr.:  kambrosiluromr. sälls . ,  urbergs
oror. sälls. och osäker i W. delen f. ö. O. Vert.utbr. : 
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praealp.b.-subalp .b .  St. : på den enda lokal, där jag 
själv sett underarten, växte den i kärrparti av en 
hängmyr. Ca. :  kalkgynnad, möj ligen kalkkrävande. 

Följande, till stor del osäkra uppgifter föreligga (lokalerna 
ha icke kunnat fördelas på fjäll- och skogsområdena, efter
som det exakta läget, inkl. höjden ö .h. i många fall är 
ovisst) .  Herbarieex. föreligger endast från min egen lokal i 
hängmyren mellan Ringselet och Sädvaluspen (H.S. ) .  

Arfeplog. [ 19 SE] 1>Kåbrenåive mellan Bartutjaure och 
Tjeggelwas1> (B.-H. 1 878 p. 82), troligen felaktig uppgift, 
j fr nedan. [25 NEJ 1>Kåbroive1> (säkert = Kåbrek, BJ. 
1 856 p .  29) ;  [26 NW] medanför Walloive1> (BJ. Le . ,  I>Wal
loivel> hos B .-H. l .c . avser säkert samrna lokal) ;  1>söder om 
Sädwajaure1> (närmare läge okänt, B. -H. l .c . ) ;  [26 NE] 
mellan Ringselet och Sädvajaure i hängrnyr; [27 SW] 1>vid 
Arjeplog i Piteå lappmarlo> (LJEST. 1 824 p. 1 84, måste väl 
avse kyrkplatsens närhet) ;  [34 SW-SE?] 1>söder om Stor
afvam (B.-H. l .c . ) .  

Litteraturuppgifterna i ovanstående förteckning ha  ett 
mycket begränsat värde, eftersom herbarieexernplar icke fin
nas bevarade. Man har anledning misstänka att underarten 
stundom förväxlats med hybriden J. arcticus x jilijormis. 

Med stor sannolikhet är så fallet i avseende på de båda 
sist nämnda lokalerna, vilka härröra från urbergsområdet. 
Uppgiften hos B. -H. :  1>Kåbrenåive mellan Bartutjaure och 
Tjeggelwas1> är troligen att uppfatta som ett citat från 
BJ., ehuru förff. missuppfattat lokalens läge. Jag känner 
intet fjäll mellan de nämnda sjöarna med namnet Kåbren
åive. 

J uncus arcticus x filiformis 

FJ. Sälls. - 8K. Sälls. i W. delen. 

Arjeplog. FJ. A.Rw. 1943: 2 lokaler. - SK. [27 SW] 
Tjårvesjokk, strax nedom utloppet ur Sälla. Vissa uppgifter 
om ssp. balticus torde hänföra sig till denna hybrid (jfr 
ovan) .  Anmärkningsvärt nog tycks hybriden nå utanför 
utbredningsområdena för såväl ssp. euarcticus som för ssp. 
balticus. Vilken av underarterna, som ingår, kan jag icke 
avgöra. Hybriden mellan ssp. balticus och J. filiformis 

anges dock av HYLANDER endast för lokaler vid kusten. 

Juncus filiformis L.  

Indigen, något hemerofil. - FJ. Subalp.b.-lågalp .b.  
t.allm. - 8K. Horis.utbr. :  hela området allm. Vert. 

utbr. :  alla höjdb. Saknas dock i alp.b.  på de minsta 
och torraste lågfjällen. St. : kärr, fuktängar, bäck
stränder, sj öarnas inundatzon. Även å kulturskapade 
ståndorter: diken, fuktiga ställen på vägar och stigar. 
Ca. :  indifferent. 

Juncus stygius L. Karta 26. 

Indigen. - FJ. O. - 8K. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. sälls . ,  urbergsomr. mångenst. ,  möjligen t .allm. 
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Liksom många andra myrmarksväxter i avtagande 
på grund av myrarnas utdikande. Vert.utbr. : endast 
platålandet, dvs. silv.b.  och (W-ut) praealp.b.  Ej 
antecknad från lågfjällen. St. :  myrar i kärrpartier 
(lösbottensamhällen) ,  mossehöljor etc. Ca. :  indifferent . 

Juncus triglumis L. Karta 27. 

Indigen. - F J. Subalp.b.-lågalp.b . mångenst. i W. 
delen, mot E avtagande, torde saknas på de E-ligaste 
fjällutlöparna. - 81{. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. 
sälls. ,  urbergsomr. O. Vert.utbr . :  endast platålandet 
(silv.b.-praealp.b . ) .  St. : rikkärr, i enstaka fall i skog 
(tallbjörkskog) av fuktig örtristyp. Ca. :  kalkbunden. 

J uncus biglumis L. 

Indigen. - FJ. ( Subalp.b.-) låg-mellanalp.b. allm. 
inom större delen av området. Dock avtagande mot E ,  
torde vara ± sälls. på  de  E-ligaste fjällutlöparna. -
8K. Horis.utbr. : kambrosiluromr. mycket sälls. i de 
inre delarna av de W. dalgångarna, f .  ö .  O. Vert.utbr . :  

praealp.b. St. :  inundatzonen? Ca. :  kalkgynnad. 

Arjeplog. FJ. Artens östgräns inom fjällområdet går, 
såvitt hittills känt över: [ 19  SE] Ardnavare; Utseb Njasa; 
[26 NE] Peljekaise. - SK. [ 1 9  SW] Vuoggatjålmejaure, 
482 m ö.h. (B. 1 909 p .  268) .  

Luzula pilosa (L.)  Willd. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  (-lågalp.b . )  sälls. i W. 
delen, mot E tilltagande (Peljekaise nationalpark 
t.allm. ) .  - 8K. Horis.utbr. :  hela området allm. Vert. 

utbr. :  alla höj db. upp till skogsgränsen. Ej antecknad 
i lågfjällens alp.b.  men borde kunna anträffas här, 
åtminstone i S-läge. St. :  skogar av frisk ristyp till 
örtristyp, bäckstränder, rasbranter. Ca. :  indifferent. 

I sin huvudavhandling ( 1 943 p. 1 79 )  säger sig ARw. 
aldrig ha anträffat arten i alp.b . ,  men i en tidigare uppsats 
( 1 926a p. 222) uppger han den från [ 12  SW] Labba, 850 
m ö.h. och dessutom från Lairo (utan höjduppgift) .  Av 
dessa lokaler faller den första med säkerhet inom lågalp .b. 
troligtvis även den andra. 

Luzula luzuloides (Lam. ) Dandy & Wilm . 

Synantrop. - F J. O. - SK. Sälls. och tillfällig vid be
byggelse. 

Arjeplog. SK. [34 SW] Slagnäs, på järnvägsbanken strax 
E om stationen , omedelbart intill Sorsele-gränsen 1 938, 
säkert inkommen med gräsfrö (lokalen tidigare publicerad 
av HYLANDER 1943 p. 3 l l ) . 

Luzula parviflora (Ehrh. )  Des v. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp .b. sälls. ,  torde 
saknas på de E-ligaste fjällutlöparna. - 81{. Horis. 

utbr . :  kambrosiluromr. sälls. i de W. dalgångarna, f. ö.  
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O, urbergsomr. O. Vert.utbr . :  praealp.b.-subalp .b.  
St. :  skogar av örtrika typer, ängsmark. Ca. :  kalkgyn
nad (jfr ARW. 1 943 p. 1 79 ) .  

De  nedanstående lokaluppgifterna ha  icke kunnat för
delas på fjällområdet och skogsområdet, då höjdläget i 
flera fall är obekant. Arjeplog. ARw. l 926a: l lokal, l 926b: 

3 lokaler, 1 943: 2 lokaler. [19 NEJ >>Svartajokk>> ( = ?  
Sartajokk, B.-H. 1878 p. 80); [ 1 9  SW] Vuoggatjålmejaure 
(B. 1 909 p. 269; 19 18  HJ. MöLLER H.L. ,  H.S. ) ;  Tjidtjakk 
(utan årtal, troligen 1 874, A.N.LM, H.U.);  [ 1 9  SE] Ardna
vare, lågalp.b. ,  ängsfragment på avsatser mot NE, 880 

m.  ö.h.; [19 SE-20 SW] Tjeggelvas, närmare läge ej angivet 
(B.-H. l .c . ) ;  [ 1 9  SE-26 NEJ >>Rebnitz>>, närmare läge ej an
givet, kan avse Rebnisjaure eller troligare Rebniskaise 
(B.-H. l .c . ) ;  [26 NW] >>på fjellen söder om Sädwajaure>> 
(B. -H. l .c . ) ;  [26 NW-SW] Gavasjaure (B. ·H. l .c . ) ;  Tjäktja 
(BJ. 1856 p. 30); medanför Krappesvara vid Laiselfvem 
( 1 856 BJ.,  H.S. ,  jfr BJ. l .c . ) .  Från samma lokal härrör an 
tagligen ett ex. i H.U. med uppgiften >>Krappesvare>> ( 1 856  

F. & H. BJÖRNSTRÖM & s .  o .  LINDBERG) .  

Åtskilliga av litteraturuppgifterna äro ytterst vaga, och 
höjdläget kan ej bedömas. Nedom barrträdgränsen torde i 
varje fall lokalerna Vuoggatjålmejaure och Krappesvare 
falla. 

Luzula Wahlenbergii Rupr. 

Indigen. - FJ. Lågalp .b.-mellanalp.b.  t.allm. i W. 
delen, mot E avtagande (Peljekaise nationalpark 2 

lokaler) ,  torde saknas på de E·ligaste fjällutlöparna. 
Indifferent. - SK. O. Okänd från de isolerade låg
fjällen . 

Luzula arcuata (Wg) Sw. Karta 28. 

Indigen. - FJ. Alp.b. ,  särskilt mellanalp.b. ,  allm. 
över större delen av området, troligen dock avtagande 
på de E-ligaste fjällutlöparna. - SK. Horis.utbr. : 

kambrosiluromr. O, urbergsomr. W. delen sälls . ,  på 
ett fåtal lågfjäll, f. ö. O. Vert.utbr. : endast lågfjällens 
alp.b.  och huvudsakligen på och invid de högsta top
parna. St. : vindblottehedar. Ca. :  indifferent. 

Luzula multiflora (Retz . )  Lej . 

Anm. HYLANDER ( 1 953 p. 1 88) indelar denna poly
morfa art i två underarter: ssp. occidentalis V.Krecz . 
och ssp . congesta (Thuill . )  Hyl. I den förra, den enda 
som har aktualitet här, inordnar han också den nord
liga typ, som av SAMUELSSON (hos LINDMAN 1 9 1 8 )  
uppställdes som en egen art, L. frigida (Buch. )  Sam. 
och som HYLANDER tidigare ( 1 941 )  själv upptog som 
en ssp. frigida (Buch. ) V.Krecz.  Han har sålunda nu 
kommit till den uppfattningen, att denna ssp. frigida 

helt bör avskaffas. >>Det synes mig emellertid omöjligt 
att ge en så hög syst. rang (dvs. som art, min anm.)  åt 
dessa nordliga typer, då övergången mellan dem o. 
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typiska lågl . -ex. i alla karaktärer synes fullst. konti
nuerlig.>> Men även om man kan gå med på att frigida

typen kanske inte kan upprätthållas som art, anser 
jag det fel att frånkänna den varje systematiskt värde. 
Jag skall villigt erkänna, att den kan vara svår att 
på herbarieexemplar skilja från ssp. occidentalis, i all 
synnerhet, om kollekterna härröra från kulturskapade 
ståndorter. Men SAMUELSSON tvekade sällan om be
stämningen, och jag har ett mycket starkt förtroende 
för hans kapacitet i sådana fall. 

Det viktigaste skälet, varför jag trots alla bestäm
ningssvårigheter vill bibehålla ssp . frigida är emeller
tid av växtgeografisk art. Om vi nämligen hade att 
göra med en enhetlig art, skulle den aktuella utbred
ningen vara mycket svårförståelig. Arten skulle i 
södra Sverige förekomma på en mängd olika stånd
orter, såväl naturliga som kulturskapade, i centrala 
lapska urbergsområdet skulle den helt övergå till 
kulturståndorter för att närmare fjällkedjan på nytt 
bli vildväxande. Naturligare förefaller mig då an
tagandet, att vi ha att göra med två typer av olika 
härkomst, en sydlig och en västlig invandrare; den 
senare skulle i så fall höra till >>övervintrarna>>. Finns 
det nu en möj lighet att systematiskt hålla isär dessa 
vegetationshistoriskt helt skilda typer, bör man inte 
underlåta att göra det. Vi ha verkligen ännu ett par 
arter med det egendomliga förekomstsätt, som ovan 
skisserats, nämligen Anthriscus silvestris och Campa

nula rotundifolia. Ä ven i fråga om dessa anser jag, att 
vi ha att göra med två typer av olika ursprung; 
tyvärr synes det i detta fall helt omöjligt att skilja dem 
systematiskt. 

Vilket namn, som ssp . frigida rätteligen bör ha (jfr 
HYLANDER Le. ) ,  kan jag ej yttra mig om; huvudsaken 
är, att den nordligatypen verkligen bibehålles som syste
matisk enhet. Det skulle f. ö. vara intressant att 
veta, huruvida icke hybridisering förekommer mellan 
ssp. occidentalis och ssp. frigida, exempelvis i vallar, där 
de uppträda tillsammans; den kontinuerliga över
gången skulle här få en förklaring. 

De nedanstående uppgifterna bygga delvis på av 
SAMUELSSON granskat herbariematerial. I fältet ha 
huvudsakligen antecknats lokaler från naturliga 
ståndorter, där möjligheterna att hålla isär under
arterna torde vara större än i fråga om förekomster på 
kulturståndorter. Materialet är måhända väl knappt, 
men jag tror ändå, att jag fått en någorlunda riktig 
bild av utbredningsförhållandena. 

Luzula multiflora (Retz . )  Lej . 
ssp. occidentalis V.Krecz. 

Synantrop. Ett par till synes ursprungliga förekom
ster i rasbranter torde vara neofytiska. - FJ. O. -

SK. E .  delen av kambrosiluromr. samt hela urbergs
oror. mångenst. å kulturbetingade ståndorter, i E .  
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delen av urbergsomr. förmodligen t.allm. stundom 
neofyt vid bäckstränder, i sjöarnas inundatzon samt i 
rasbranter. Ovan platålandets nivå endast i rasbranter. 

Följande rasbrantlokaler ha antecknats: Arjeplog. SK. 
[26 SE] Jutavare (Wn 1 934 p .  13}; [27 SW] All.Istjakk 
(GRAPENGIESSER 1 9 1 7  p. 267) ;  Lul.Istjakk (N.J.A. 1 846 

p. 9). 

Luzula multiflora (Retz . )  Lej . 
ssp. frigida (Buch. )  V.Krecz . 

Indigen, starkt hemerofil. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  
allm. - SK. Horis.utbr. :  a) i ursprunglig vegetation: 
kambrosiluromr. t .allm., urbergsomr. W. delen mån
genst. ,  mellersta delen sälls. ,  E. delen förmodligen O; 

b) å kulturstånd orter: ± allm. över hela området. 
Går i E. delen av området från kulturskapade stånd
orter ut i ursprunglig vegetation vid kulturgränsen men 
tycks här saknas på större avstånd från bebyggelse. 
Vert.utbr. :  alla höj db. Inom urbergsomr. dock starkt 
avtagande mot högre nivå; i Arvidsjaur ej anträffad 
på lågfjällens högre delar. St. :  skogar frisk-fuktig ört
ristyp till örttyp, bäckstränder, sjöarnas inundatzon 
m. m. Inom alp.b.  mest i efemärbäckar. Kulturstånd
orter: vallar, gårdstun, vägkanter m. m. Ca. :  in di f
ferent eller som vild något kalkgynnad. 

lndigena arter av montan utbredningstyp, vilka som 
verkligt ursprungliga salmas i (mellersta-) E. delen av 
urbergsomr. ha ej sällan apofytiska förekomster här (huvud
sakligen i vallar) .  Detta gäller om t. ex. Luzula multiflora 

ssp. frigida, L. sudetica, Poa alpina och Phleum commuta

tum. Det är ganska vanligt, att dessa apofyter visa en 
tendens att vid kulturgränsen tränga ut i naturlig vegeta
tion, t. ex. längs betade bäckstränder o. dyl. Att de icke 
äro verkligt vilda på ståndorter av detta slag framgår 
därav, att deras frekvens alltmer minskas, ju längre bort 
man kommer från bebyggelse. Allteftersom kulturens på
verkan gör sig mera gällande, bli utbredningsförhållandena 
för de berörda arterna svårare att genomskåda. J ag skulle 
vilja beteckna dem som sekundära n e o f yt e r  på de lo
kaler i Arvidsjaur, där de förekomma skenbart vildväxande. 

Luzula sudetica (Willd.)  DC. 

Indigen, hemerofil. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b .  
mångenst. ,  når ej  så högt som föreg. art. - SK. 

Horis.utbr. :  som föreg. art. Vert.utbr . :  alla höjdb. upp 
till skogsgränsen. Sällsyntare än ssp. frigida på låg
fjällens högre delar och ej med säkerhet känd från 
alp.b.  Ej antecknad från fjällen inom Arvidsjaurs 
sn. St. :  som föreg. art. Oa. :  indifferent eller som vild 
svagt kalkgynnad. 

L. sudetica är som vildväxande i allmänhet lätt igen
kännlig. Den kan, särskilt i skuggiga lägen, bli mycket 
högvuxen (intill 5 dm) med enstaka strån, påfallande små 
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kapslar och länge kvarsittande stift. På kulturståndorter 
närmar den sig däremot habituellt ssp. frigida; den blir 
mera lågvuxen och har ofta talrika strån. Outvecklade 
exemplar kunna vara svåra att bestämma. 

Luzula pallescens Sw. 

Kan möjligen vara indigen i rasbranter, eljest i 
huvudsak synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området 
utom de W. dalgångarna mångenst. ,  huvudsakligen på. 
och intill odlad mark. Förekommer mest på vägkanter 
o. dyl. men även neofytiskt i fuktängar nära vägarna. 
Vid sidan härav föreligga ett par rasbrantlokaler. På 
dessa kan arten möjligen vara att betrakta som ur
sprunglig. För denna uppfattning talar det förhållan
det, att ingen väg finnes på Hornavans norra sida, 
där rasbrantlokalerna ligga, samt att arten icke an
träffats vid någon gård i deras närhet. Arten har f. ö .  
uppgivits för en rasbrantlokal så tidigt som 1 845, då 
överhuvudtaget ingen landsväg fanns i Arjeplogs sn. 
Arten tycks sprida sig alltmer, särskilt i Arvidsjaur, 
och den kommer förmodligen att i en nära framtid 
bli helt naturaliserad inom området. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Ringselforsen, vägkant 1938; 

[27 NEJ vik vid SE. delen av Vuolvojaure, vägkant 1 955; 

[27 SWJ Strömnäsberget, S-rasbr. (H .JN ant. ,  j fr H .JN 
1 933, lokalen där betecknad )>Strömnäs)> ): Lul.Istjakk, S
rasbr. ( 1 845 N.J.A., H.U., se även GRAPENGIESSER 1 9 1 7  

p .  266) . - Arvidsjaur. [34 S E  eller 3 5  SW] Svärdälven (BJ. 

1 856 p.  30);  [35 NWJ SW. om Suddesjaur, vägkant 1955; 

vid landsvägen N om Sepraliden, d:o; l km W om Tallsand, 
d:o; [35 SWJ kyrkplatsen ( 1 856 F. & H. BJÖRNSTRÖM & 
S. O .  LINDBERG, H.U.) ;  d:o på bangården 1 938;  [43 NWJ 
landsvägsbron över Byske älv nära Siksjön 1937;  bäck 
från St. Kallkällmyrar invid vägen Glommersträsk-Ab
borrträsk, fuktäng 1 948; [43 NW-SWJ S-ligaste grenen av 
Petikån invid vägen Glommersträsk-Norsjö 1938.  

Luzula spicata (L.) DC. Karta 29. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. ,  låg-mellanalp .b. 
allm. över hela området, säkerligen ända ut på de 
E-ligaste fjällutlöparna. - SK. Horis.utbr . :  kambro
siluromr. t .sälls. urbergsomr. W. delen mångenst. ,  
mellersta delen sälls . ,  E .  delen O.  Vert.utbr . :  företrä
desvis inom lågfjällens alp . b. På lägre nivå i allmänhet 
sälls . ,  i synnerhet på det egentliga platålandet. St. :  

inom lågfjällens alp .b. mest i topparnas vindblotte
hedar och i kråkrishedar, stundom även i blåbärs
hedar. På de E-ligaste lokalerna i Arvidsjaur gärna på 
kulturpåverkade fläckar (på storberget endast iakt
tagen i kulturgräshed) .  På lägre nivå nästan enbart i 
rasbranter. I ett fall anträffad å hedartad mark i 

silv.b. ,  däremot aldrig i inundatzonen. Ca. :  indifferent. 
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Gramineae 

Mollnia coerulea (L.) Moench 

Indigen. - F J. Subalp.b.-undre lågalp.b. mångenst. 
Enl. ARw. ( 1 943 p. 1 62)  vanligare W-ut. Även mot 
skogsomr. sker dock en anrikning (jfr ARw. 1926b p .  
2 8 ) ,  men det är möjligt, att ett frekvensminimum före
ligger i mellersta delen. - SK. Horis.utbr. : hela omr. 
allm. ,  ehuru avtagande i kambrosiluromr. och spe
ciellt i de W. dalgångarna. Vert.utbr. :  vanligast på 
platålandet. På lågfjällen med uppåt avtagande 
frekvens, dock även anträffad i alp.b. St. :  kärrpartier 
(mest fastmattor) i myrar, fuktängar, bäckstränder 
m. m. Ca. :  indifferent. 

Phragmites communis Trin. Karta 30. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mycket sälls. i W. delen, 
något tilltagande mot E. Flertalet av de lokaler, som 
anföras av ARw. ( 1 943 p. 158) ,  tillhöra skogsomr. -
SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mångenst. ,  ur
bergsomr. t .allm. Vert.utbr . :  huvudsakligen platå
landet. Når sällan mer än 500 m ö.h. Endast vid över
gången till fjällomr. har arten iakttagits på högre nivå 
(jfr ARw. 1 926b p. 28) .  St . :  sjöstränder, bäckar, myr
flarkar. Företrädesvis i mindre sjöar och tjärnar, 
stundom i grunda vikar av de större sjöarna. Ca. :  

indifferent. Biol.förh . :  arten förekommer mest i glesa 
och lågvuxna bestånd. Tätare vassar ha setts t. ex . 
vid Auktsjaur samt i småsjöarna N om kyrkplatsen i 
Arvidsjaur. Bestånden gödas förmodligen här av av
loppsvatten. 

Nardus stricta L.  

Indigen, hemerofil. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. t .  
allm. - S K .  Horis.utbr. :  hela omr. men mycket ojämnt 
antecknad (lokal uppgifter saknas för hela norra Arvids
jaur) . Intet kan f. n. sägas om frekvensvariationerna, 
eftersom arten tydligen i stor utsträckning förbisetts. 
En anhopning av lokaler förekommer i trakten av 
Abborrträsk-Glornmersträsk, men det är ovisst, om 
vi verkligen ha att göra med en frekvensökning här. 
Vert.utbr. :  alla höj db. På fjällen i N. Arjeplogsgruppen 
når arten tämligen regelbundet upp i alp.b. och spelar 
här mångenstädes en fysionomiskt viktig roll. På 
fjällen i W. Arvidsjaur har den däremot ej antecknats 
ovan skogsgränsen (däremot i granbältet) .  St. :  å 
platålandet vid bäckstränder samt i sj öarnas inun
datzon. Inom lågfjällens alp.b.-praealp.b.  vid efemär
bäckar, i smältvattenssänkor etc. Kulturståndorter: 
röjningar i subalp. björkskogar och praealp. tallbjörk
skogar, betesmarker, kreatursstigar m. m. Ca. :  in
different. 

Melica nutans L .  Karta 31 .  

Indigen. - F J .  Subalp.b. mångenst. ,  särskilt i S 
läge. Tilltagande mot E. - SK.  Horis.utbr. : hela omr. 
t.allm. Vert .utbr. :  alla höjdb. upp till skogsgränsen. Ej 
antecknad från lågfjällens alp.b. St. :  skogar av frisk
fuktig bräkenristyp till örttyp, lunddälder, bäck
stränder, rasbranter. Ca. :  förmodligen något kalk
gynnad. 

Glyceria finitans (L. )  R.Br. 

Indigen ( ? ) .  - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  en enda 
lokal känd från mellersta delen av urbergsområdet. 
Vert.utbr. :  platålandet (silv.b . ) .  St. :  okänd. Ca. :  in
different ( ? ) .  

Arjeplog. SK. [34 NEJ Allejaur (B.  1 909 p.  268). Något 
herbarieexemplar har jag icke sett, och jag vet icke något 
närmare om ståndorten. Om arten verkligen är vildväxande 
vid Allejaur, borde den kunna anträffas flerstädes. Den är 
funnen så nordligt som i Överkalix (LOHAMMAR, H.S. ) .  
Helt otänkbart är väl icke, att det kan ha rört sig om 
en synantrop förekomst. 

Festuca ovina L. 

Indigen, hemerofil. - F J. Subalp.b.-mellanalp .b . 
allm. - SK. Horis.utbr. :  hela området allm. Vert.utbr . :  

alla höjdb. St. :  skogar av skilda typer, sjö- och bäck
stränder, rasbranter m. m. Inom lågfjällens alp.b. i 
rishedar (stundom soc.-bildande på toppar: ett slags 
kulturgräshed) ,  vid efemärbäckar, på klippavsatser 
m. m. Kulturståndorter: äldre vallar, gårdstun, väg
kanter m. m. Ca. :  indifferent. 

Festuca vivipara (L.) Sm. 

Indigen. - FJ. (Subalp.b.-) låg-högalp.b.  (sär
skilt i mellalp.b . ) .  W-ut allm. ,  mot E avtagande, sak
nas på de E. fjällutlöparna (Peljekaise nationalpark 
0 ) . - SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. och W. delen av 
urbergsomr. sälls . ,  f. ö. O. Vert .utbr. :  silv.b.-praealp .b. 
St. :  klippavsatser, inundatzonen utmed sjöar och 
bäckar. Ca. :  kalkgynnad ( ? ) .  

Artens förekomst inom skogsområdet är  ganska an
märkningsvärd, då den ju brukar anses västlig och ut
präglat alpin. Följande lokaler ha antecknats från detta 
område: Arfeplog: SK. [ 19  SW] Raudojokk vid Vuogga
tjålme, praealp.b., grusig bäckstrand; [26 NEJ Jäckvik 
strax N om gästgivaregården, silv.b. ,  vägkant; [27 SW] 
All.Istjakk, praealp.b. på avsats i B-rasbrantens hammare; 
bäcken från sjön Märsa invid landsvägsbron, silv.b. ,  
inundatzonen; Sikselet, silv.b. ,  inundatzonen; Dellaure
bäcken, silv.b. ,  inundatzonen. 
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Festuca rubra L. 

Synautrop (den indigena var. mutica Hartm. be
handlas separat) ,  ofta neofyt. - FJ. Sälls. vid be
byggelse. - SK. hela området ± allm. på kultur
ståndorter av skilda slag: vallar, gårdstun, vägkanter, 
kolningsplatser m. m. Tämligen ofta som neofyt vid 
kulturgränsen, t. ex. i betade bäckdalar, raningar osv. 
stundom på större avstånd från bebyggelse: rasbran
ter, kulturgräshedar inom lågfjällens alp.b. 

Här anföras endast fjällområdets lokaler samt neofyt
lokaler på större avstånd från bebyggelse. Arjeplog. FJ. 

ARw. 1943: 3 lokaler i artlistan, dessutom 2 lokaler tidigare 
i avhandlingen: p. 1 39, 142.  [ 1 9  SW] Merkenes fjällstuga 
1 948. - SK. [20 SW] Ö. Ramanjpakte, E-rasbrant; [26 

SE] Aistjakk, S-rasbrant; [27 NW] Pellavardo, S-rasbrant 
(H.JN 1 933 p .  489); Ailesvare, alp.b. ;  [27 SW] Lul. Istjakk, 
S-rasbrant (H.JN l.c . ) ;  Strömnäsberget (H.JN l .c . ) ;  Galtis
puouda, alp.b . ,  kring den raserade stugan; Öberget, E-ex
ponerad klippbrant . - Arvidsjaur. [43 NW] Glommers
berget, toppen. 

Festuca rubra L. var. mutica Hartm. 

Indigen. - FJ. Mångenst. ,  framförallt i SW. delen. 
Inga uppgifter föreJigga om varietetens förekomst på 
de E. fjällutlöparna. Den är förmodligen kalkgynnad 
(jfr SELANDER 1 950 II p. 4 1 ) .  - SK. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: 1 9  lokaler. 

Festuca pratensis Huds. 

Synantrop. - FJ • .  O.  - SK. Arten är förmodligen 
ursprungligen odlad i vallar och andra insåningar och 
därifrån spridd till kulturståndorter av annat slag: 
gårdstun, vägkanter, avstjälpning m. m. Den är dock 
hittills mycket sparsamt antecknad. 

Arjeplog. SK. [26 SE] Laisvall 1 934; [27 NW] Långud
den 1938; [27 SW] nybygget >>Rio>> vid Sikselet 1 934; 

kyrkplatsen vid soptippen 1 943, 1 947.  - Arvidsjaur. [35 

NW] Tjappsåive jvstat. 1 938; [35 SW] kyrkplatsen 1937-

1 938, 1948; gamla el-verket vid Svärdälvens utlopp 1 932 

(WD 1 934 p .  23); [43 NW] Gloromersträsk 1 937 .  

Lolium multiflorum Lam. 
ssp. italicum Volk. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O.  - SK. Sälls. på av
stjälpning. 

Arvidsjaur. [35 SW] Svärdälvens utlopp vid gamla el
verket 1 932 (WD 1 934 p. 25) .  

Lolium perenne L. 

Synautrop och tillfällig. - F' J.  O. - Sl{. Stundom odlad i 
gräsmattor, obetydligt självspridd. Arjeplog. [27 SW] 
kyrkplatsen 1 948. Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen vid 
järnvägen o .  fl. 1 932 (WD 1934 p. 25) ,  1 937, 1 955. 
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Poa annua L. 

Synantrop . - FJ. I W. delen sälls. å kulturpåver
kad mark, t. ex. vid lappkåtor; i E .  delen vanligare, 
dels vid bebyggelse, dels på stigar. - SIL Hela om
rådet allm. på all slags kulturmar k: åkrar, trädor, val
lar, gårdstun, vägkanter, skogskojor, kolningsplatser 
etc . Når på stigar långt från bebyggelse och går högt 
upp på lågfjäll och skogsberg. Som neofyt t. ex. i kall
källor. Särskilt anmärkningsvärda äro förekomsterna 
i kulturgräshed på själva topparna av lågfjäll och 
skogsberg. Renar och annan boskap samlas gärna på  
dessa toppar, varvid vegetationstäcket brytes och 
marken får en viss gödning. Följden blir en gräs-an
rikning och ett inslag av antropokorer. 

Nedan anföras dels lokaler inom fjällområdet och an
gränsande delar av skogslandet (huvudsakligen de W. dal
gångarna) ,  dels några mera anmärkningsvärda lokaler i det 
övriga skogsområdet. 

Arfeplog. ARw. l 926a: 7 lokaler; 1926b: l lokal; 1943: 2 

lokaler. I sistnämnda arbete meddelas dessutom å pp . 
1 39-141  en rad lokaler, vilka icke medtagits i artförteck
ningen. [ 1 9  SW] mellan Merkenes fjällstuga och Merkenes
sjön på stigen 1 948; Merkenes fjällstuga (B.  1 909 p. 270),  

1 948; Tjaktajaure (B. Le. ) ;  mårkan Tjaktajaure-Vuogga
tjålmejaure på stigen fl. 1948; på stigen från Vuoggatjålme 
fjällstuga uppåt Tjidtjakk fl. 1 948; mårkan Vuoggatjålrne
j aure-Sädvajaure på stigen fl. 1 948; Lillviken 1 948; [ 1 9  

SE-26 NE] stigen mellan Vuonatjviken och Mitskajaure 
fl. 1 947; [26 SE] mellan Storlaisan och Nebsuort på stig 
1934; [27 NW] Ailesvare, alp.b. [27 SW] Galtispuouda, 
alp.b.  - Arvidsfaur. [34 SE] Hornliden alp .b . ;  Stenträsk
berget, alp.b. ;  Storberget, alp.b. ; [43 NW] Glommersberget, 
toppen; Brattberget, dels i kallkälla på E. sidan, dels vid 
toppen. 

Poa trivialis L. 

Synantrop . - FJ. O.  - SK. Kambrosiluromr. O, 

urbergsomr. mångenst. vid och i närheten av be
byggelse. Mest på fuktig mark: diken, fuktängar etc . 
Sparsamt antecknad och troligen mycket förbisedd. A 
andra sidan måste det innebära en överdrift att som 
BJ. ( 1 856 p. 32) beteckna arten som allm. inom >>gran- ,  
tall- och björkregionerna>> eller som B . -H.  ( 1 8 78 p .  
28) allm. >>i alla regioner>>. 

Arfeplog. SK. [20 SW] Stenuiden vid Tjeggelvas 1947; 

[27 NW] Övernäs vid Rappen 1947; [27 SW] kyrkplatsen 
vid soptippen 1 943, 1 947, d:o vid hamnen 1 947. - Arvids

faur. [34 SE] L. Bäcknäs 1 943; kyrkplatsen avstjälpning 
vid järnvägen 1 946, 1 948, 1 955; [43 NW] Gloromersträsk 
vid jvstat_ o .fl. 1 948; mittför skogträsket i vägdike 1 948; 

Norsjövägen 5 km S om Glornmersträsk, kolningsplats 
1 948. 
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Poa alpina L. 

Indigen, hernerefiL - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  
allm. och i stort sett spridd över hela området. - SK. 

Horis.utbr. :  a) i ursprunglig milj ö: kambrosiluromr. t. 
allm. , urbergsomr. W. delen mångenst . ,  längre mot E 
sälls. och ej med säkerhet vild; b) i kulturvegetation:  
t .allm. över hela området, ehuru avtagande i E .  delen . 
Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp .b . ;  b )  
urbergsomr. :  på de W. lågfjällen upp i alp .b . ,  ehuru ej 
vanlig på högre nivå, okänd som vildväxande på fjäl
len i Arvidsjaur (däremot någon gång kulturspridd 
till topparnas kulturgräshedar) . St. :  skogar (i  synner
het björkskogar) av frisk-fuktig örtristyp till örttyp, 
lund- och bäckdälder, sjöarnas inundatzon, rasbranter. 
Inom lågfjällens alp .b. i efemärbäckar . Kulturstånd
orter: vallar, gårdstun, vägkanter stigar. Som sekun
där neofyt (jfr p. 62) i lågfjällens kulturgräshedar. 
Ca. : som vild förmodligen kalkgynnad. Formväxl. :  f .  
vivipara L.  är i W .  delen av fjällomr. vanlig inom låg
mellanalp.b . ,  t .sälls. i subalp.b . ,  huvudsakligen ned
svämmad vid bäckar'. Den avtar emellertid snabbt 
mot E och torde saknas på de E. fjällutlöparna (ej 
angiven för Peljekaise nationalpark) liksom i hela 
skogsområdet. 

Jag känner hittills blott en lokal för f. vivipara nedom 
barrträdgränsen : Arjeplog. SK. [ 19  SW] Raudojokk vid 
Vuoggatjålme, praealp.b. (c. 500 m ö.h. B. 1 909 p. 263) .  

Poa pratensis L. 

Indigen. Förmodligen förekomma också synantropa 
typer. - FJ. Subalp.b .-lågalp.b. allm. - SK. 

Horis.1ttbr. :  som ursprunglig är arten allm. inom 
kambrosiluromr. ,  t.allm. inom W. delen av urbergs
oror. ,  längre mot E. förmodligen betydligt sällsyn
tare. På kulturståndorter förekommer den allmänt 
över hela området och sprids härifrån ut i ursprunglig 
vegetation vid kulturgränsen. I E. delen av urbergs
omr. är det mycket svårt att avgöra i vilken utsträck
ning arten förekommer verkligt vild. Vert.utbr. :  a) 
kambrosiluromr. : silv.b.-subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  
vanligast p å  platålandet och lågfjällens lägre delar. 
På högre nivå med avtagande frekvens; dock även 
funnen i alp.b.  Inom Arvidsjaur sällsynt ovan platå
landets nivå och, där den förekommer, vanligen kul
turspridd.  St. :  skogar av frisk-fuktig örtristyp till 
örttyp, lund- och bäckdälder, rasbranter. Kultur
ståndorter: vallar, gårdstun, vägkanter m. m. Ca. :  

som 11rsprunglig förmodligen svagt kalkgynnad. 
Formväxl. : jag har icke närmare studerat de olika 
underarterna. De vildväxande typerna tillhöra för
modligen (överallt ? )  ssp. alpigena (Fr . )  Hiit. Däre
mot kunna vissa typer på kulturståndorter troligtvis 
vara att hänföra till ssp. eupratensis Hiit. 

Poa arctica R.Br .  

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b.  sälls. Saknas på 
de E. fjällutlöparna (Peljekaise nationalpark 0) . -
SK. O. 

Arjeplog. FJ . ARw. 1 943: l O  lokaler. Lokalen Lairo hos 
ARw. 1 926a p. 223 utgår (jfr 1 943 p. 1 63) .  [ 1 2  SW] Kasak 
l 200 m ö.h . (A. & A. 1959 II p. 4 1 0) [ 1 9  NW] Årjil Saulo 
(HOLM 1 875 p. 1 75) ;  [ 1 9  NEJ Raska, mellanalp .b., c. l 250 

m ö .h. (det. J. A. NANNFELDT). 

Poa remota Fors. 

Indigen. - FJ. O .  - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. mycket sälls. i E. delen, f. ö. O. Vert.utbr . :  silv.b.  
St. :  rasbrant i ängsuren. Ca. :  kalkgynnad ( ? ) .  

Arjeplog. SK. [26 SE] Aistjakk, S-rasbrant (ARw. 1 943 

p.  i62) .  

Poa laxa Haenke ssp. flexuosa (Sm. )  Hyl. 

Indigen. - FJ. Mellanalp .b. sälls . ,  saknas i E. delen. 
- SK. O. 

ARw. ( 1 943 p. 1 63) anför inga lokaler, utan hänvisar till 
NANNFELDT ( 1935 p. 96) .  I litteraturen föreligger ett par 
uppgifter, för vilka jag icke sett några beläggexemplar. 
Arjeplog. FJ. [ 1 8  SE] Godepakte > l 000 m ö.h. ( = kar
tans Kujjaurtjårro, 1 938 ARw., H.S. ) ;  Vaulatjåkko, l 000 

m ö.h.  ( = Vaulatjårro, 1 933 ARw., H.S.); Ferras, N-sidan, 
l 300 m ö.h. ( 1933 ARw. ,  H.S. ) ;  [ 19  NW] Årjil Saulo 
(HOLM 1 875 p. 1 75) ;  [ 1 9  SW] Suombertjåkko ( = Såmper
tjårro, 1 933 ARw., H.S. ) ;  Tjidtjakk (BJ. 1 856  p. 32) .  

Poa nemoralis L. Karta 32. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  mångenst. -
SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. t .allm., urbergsomr. 
W. delen mångenst. ,  mellersta och E. delen mindre 
allm. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b . ;  
b) urbergsomr. :  platålandet och lågfjällens lägre delar. 
Ej funnen i alp.b . St. :  skogar av frisk-fuktig örtristyp 
till örttyp (i synnerhet ängsbjörkskogar) ,  lunddälder, 
stränder av bäckar och någon gång sjöar, rasbranter, 
mest i ängsursamhällen. Ca. :  svagt kalkgynnad. 
Formväxl. :  i rasbranter uppträda, särskilt inom 
kambrosiluromr. ,  former, som närma sig till P. glauca: 

f. glaucicolor Lin dm. 

Poa glauca V ahl Karta 33. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp .b. mångenst. -
SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mångenst. ,  ur
bergsomr. W. delen mångens t . ,  mellersta och E. delen 
t.sälls. Vert.utbr. :  alla höjdbälten. Dock endast i ett 
fall anträffad i lågfjällens alp.b. St. :  nästan uteslu
tande i rasbranter, vanligen på avsatser i hammaren, 
stundom på block i uren. Uppträder i mycket växlande 
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exposition. Inom lågfjällens alp.b. i ett fall på en mo
ränkulle, här närmast soc . -bildande. Ca. :  indifferent. 

Phippsia algida (Sol . )  R.Br. 

Indigen. - FJ. Låg-högalp.b. mångenst. i W. delen, 
torde saknas redan i E. delen av det sammanhängande 
fjällområdet, liksom på de E. fjällutlöparna. Bunden 
till snölegemarker, indifferent (enl. ARw. ) .  - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. l 926a: l O  lokaler; l926b: ingen lokal; 
1943: 28 lokaler. [ 12  SW] Låmeluobal (MöRNER 1 898 p .  
45 ) ;  [ 19  NW] N. Saulo (ARw. 1943 p .  53 ,  e j  medtagen i art
förteckningen) ;  [ 19  SW] Tjidtjakk (BJ. 1 856 p. 4 ) .  

Cynosurus echinatus L.  

Synantrop och tillfällig. - F J. O.  - S K .  Mycket sälls. 
på avstjälpning inom urbergsomr. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen, järnvägsbanken meHan 
småtjärnarna E om jvstat 1932 (WD 1934 p. 22) .  

Dactylis gloruerata L. 

Synantrop och tillfällig. - FJ. O .  - SK. Mycket sälls. 
på avstjälpning inom urbergsomr. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen på samma lokal som 
föreg. art 1 937-38, ej sedd senare. 

A ven a sativa L.  

Synantrop, ± tillfällig. - F J .  O. - S K .  Allmänt odlad, 
någon gång på avstjälpning. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen 1932-1948. - Ar
vidsjaur [35 SW] kyrkplatsen 1932-1948; [43 NW] Glom
mersträsk 1937.  

Trisetum spicatum (L. )  Richt. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mindre allm. , huvudsak
ligen i inundatzonen, låg-mellanalp.b. allm. över hela 
området, möjligen med undantag för de E. fjällutlö
parna. - SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. och W. 
delen av urbergsomr. sälls . ,  f .  ö.  O. Vert.utbr . :  funnen 
dels inom praealp.b. i de W. dalgångarna, dels i alp.b. 
på ett lågfjäll. St. :  förekommer dels i inundatzonen, 
dels (i alp.b.)  på snölegemark. Ca. :  indifferent. 

Nedan anföras endast skogsområdets lokaler. Arjeplog. 

SK. [ 19  SW] Vuoggatjålmejaure, W-sidan i inundatzonen; 
Raudojokk nära Vuoggatjålme fjällstuga (B.  1909 p.  
263) ;  [26 NE] Ringselforsen på skifferklippor: [27 SW
SE] Lul.Tjåkkolis, alp.b., dels i snölega, dels i efemärbäck. 

Deschampsia caespitosa (L ) PB. 

Indigen, starkt hemerofil. - F  J. Subalp. b .-lågalp. b. 
t.allm. (intill l 060 m ö.h. ) .  - SK. Horis.utbr . :  hela 
området allm. såväl i ursprunglig vegetation som på 
kulturståndorter. Vert.utbr. :  alla höjdb. På lågfjällen 
dock med uppåt avtagande frekvens, t.sälls. i alp .b. 
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(saknas på många mindre fjäll) . St. :  skogar av frisk
fuktig örtristyp till örttyp, lunddälder, skogskärr, 
videsnår, bäckstränder, sjöstränder i undre delen av 
inundatzonen, rasbranter. Kulturståndorter: vallar 
(särskilt äldre),  gårdstun, vägkanter m. m. Ca. :  in
different. Formväxl. :  inom inundatzonen som var. 
glauca (Hartm.)  Sam. F. aurea (W. & Gr. )  Neum. före
kommer ofta tillsammans med huvudformen. 

Deschampsia alpina (L. )  R. & S.  

Indigen. - FJ.  Låg-mellanalp.b. t.allm. Saknas 
möjligen på de E-ligaste fjällutlöparna. Indifferent 
enl. ARw. ( 1 943 p. 1 6 1 ) .  - SK. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1926b: 2 lokaler; 1943: 59 lokaler. 
[ 1 2  SW-19 NW] Pjeskejaure (närmare uppgift saknas, 
1 883 C. TH . MöRNER, H.U.) ;  Lairo (A. & A. 1 959 II p .  
410) ;  [ 19  NE] Raska, mellanalp.b . ;  [ 1 9  SW] Markenes
passet (B.  1 909 p. 264); fjällhed W om Merkenes ( 1 933 A. 
HuLPHERS, H .S .) ; >>stenig mark på väg till Grattis>> ( = Grad
dis i Norge, närmare läge ej angivet, 1933 A. HuLPHERS, 

H .S . ) ;  Tjidtjakk (ARw. 1 943 p. 55, lokalen ej medtagen i 
artförteckningen) ;  [26 NW] Rebniskaise, mellanalp .b. 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. t.allm. 
(intill l 1 25 m ö.h. ) .  - SK. Horis.utbr. :  hela området 
allm. Vert.utbr. : alla höjdb. St. :  skogar av skilda typer 
(luxurierande på hyggen) ,  bäckstränder, rasbranter 
m. m. Inom lågfjällens alp.b. i rishedar. Även på kul
turståndorter: vallar, gårdstun, vägkanter m. m. 
Ca. :  indifferent eller kalkskyende. 

Vahlodea atropurpurea (Wg) Fr. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. mångenst. ,  lo
kalt troligen t .allm. - SK. Horis utbr. :  kambrosilur
oror. och W. delen av urbergsomr. sälls. f. ö. O. 
Vert.utbr . :  praealp.b.-subalp.b. St. :  ängsartad mark. 
Ca. :  kalkgynnad. 

Arjeplog. FJ. ARw. l 926a: 9 lokaler, l 926b: 6 lokaler, 
1 943: 24 lokaler. [ 19  SE] Utseb Njasa, rikligt i lågalp.b.; 
[20 SW] trakten av Kaisatstjåkko (>>Gaissats>>, N.J.A. 
1 846 a p .  27 ) ;  [19 SW] Merkenespasset (B. 1909 p .  273) ;  
[26 NE] Rebniskaise (WG 1812 p .  37 ) ;  Peljekaise (WG Le. ) .  
- SK.  [ 19  SE-20 SW] >>ad Tjäkelvass>> ( = Tjeggelvas, Wo 
Le.) ,  närmare läge ej angivet, kan avse lokal på högre nivå. 
[ 1 9  SW] Vuoggatjålmejaure, W. änden (B.  1 909 p. 273) ,  
lokalen ligger på själva gränsen mot fjällområdet. [27 
NW] Nuo. Ardnapuouda, i botten av ravin inom översta 
subalp.b. 

Den sistnämnda lokalen är den enda från lågfjällen 
kända, vilket får anses märkligt, då arten inom fjällom
rådet synes nå ända ut på de E. utlöparna. ARw. ( 1 943 p.  
162)  anser, att den är vanligare i W. delen av fjällområdet 
än längre E-ut. Jag vill emellertid påpeka, att den på 
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många E-liga fjäll, såsom Peljekaise, Rebniskaise och i syn
nerhet Utseb Njasa förekommer synnerligen rikligt. Huru
vida dess nästan plötsliga upphörande vid övergången till 
lågfjällsområdet beror på spridningsbiologiska eller geo
logiska orsaker, är svårt att avgöra. En undersökning av 
Arvasfjället borde ge viktiga upplysningar, då detta vid
sträckta massiv torde ha lågfjällens markförhålladen·, sam
tidigt som det ansluter direkt till fjällområdet. 

Apera spica-venti (L. )  PP . 

Synantrop, tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. vid 
bebyggelse. Ej sedd i senare tid. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen (LAEST. 1 824 p.  1 83, 

ex. finnas i H.U.) .  - Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen 
(B . -H. 1 878 p. 22) .  Den senare uppgiften kan möjligen 
bero på en felskrivning. 

Calamagrostis epigeios (L. ) Roth 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
omr. O, urbergsomr. mycket sälls. i W. delen, f. ö. O. 

Vert.utbr. ,  St. ,  Ca. :  uppgift saknas. 

Arjeplog. SK_ [27 SW] Akkelis ( 1 824 LJEsT. ,  H.S. ) .  
Lokalen, såvitt jag vet, först publicerad av  HoLMBERG 

( 1 922 p. 148) .  

Calamagrostis purpurea Trin. 
Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. allm. - SK. 

Horis.utbr . :  hela området allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. 
Avtagande frekvens mot lågfjällens högre delar. St. :  

skogar av frisk-fuktig örtristyp till ört typ, lunddälder, 
skogskärr, längs älvar och bäckar, sjöstränder, ras
branter. Inom lågfjällens alp.b. stundom även på 
rätt torr mark. Arten är kulturgynnad i den meningen, 
att den ofta luxurierar kraftigt i diken samt på kanterna 
av vägar och järnvägar, där dessa dragits över fuktig 
mark. Ca. :  indifferent eller svagt kalkgynnad. 

Calamagrostis canescens (Web.)  Roth 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
omr. O, urbergsomr. sälls. och förmodligen förbisedd 
i E. delen. Vert.utbr . :  endast platålandet.  St. :  bäck
stränder. Ca. :  indifferent. 

Arvidsjaur. [35 SW] wid Svärdelfven och Svärdsjön 
nära Arvidsjaur>> (BJ. 1 856 p. 8) ;  [35 SE] Nuortebäcken 
mittför Åkkumvare. 

Calamagrostis neglecta (Ehrh. )  G . ,  M. & Sch_ 

Indigen, hemerafiL - FJ. Subalp.b. t .allm., lågalp . 
b .  mångenst. - SK. Horis.utbr. :  hela omr. t.allm. 
Vert .utbr. huvudsakligen platålandet. Inom kambro
siluromr. dock genom praealp.b. upp i subalp.b. Från 
lågfjällens högre delar föreligga inga uppgifter, och 
förmodligen saknas arten åtminstone i alp. b. St. :  

bäckstränder, fuktängar m .  m .  Kulturståndorter: 
fuktiga vallar, dikeskanter och annan fuktig mark 
invid bebyggelse. Ca. :  indifferent. Formväxl. :  i fjäll
områdets lågalp.b. (möjligen även i subalp.b. )  re
presenteras arten huvudsakligen av ssp. borealis 

(Lrest. ) Löve. Denna underart förefaller att saknas 
helt och hållet i skogsområdet. Den tycks mig klart 
skild från huvudtypen, såväl habituellt som ifråga om 
ståndortskraven (den växer ej enbart på fuktig mark 
utan ofta även i vanlig rished, jfr SELANDER 1950:II 
p. 35) .  HYLANDER upptar fjälltypen som varietet i 
sin förteckning av år 1 941 ,  men 1 955 utelämnar han 
den helt och hållet. 

Calamagrostis lapponica (W g) Hartm. Karta 34. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. enl. 
ARW. 1 943 p. 1 60. Frågan är dock, om icke ARw. 
överskattat artens frekvens- Den är icke antecknad 
från Sulitelma-omr. av A. & A. ( 1 959 II).  - SK. 

Horis.utbr. :  hela området mångenst. men med mot E 
avtagande frekvens. Vert.utbr . :  alla höjdb. Inom låg
fjällens alp .b. förekommer arten rätt allmänt på vissa 
fjäll men saknas helt på andra. I Arvidsjaur ej fun
nen i alp.b. St. :  på platålandet längs älvar och bäckar, 
särskilt på grusig mark, å klippavsatser i rasbranter 
och andra klippbranter osv. Inom alp.b.  i rishedar 
(särskilt topparnas vindblottehedar) ,  å klipphyllor 
m. m. I enstaka fall å kulturskapade ståndorter: väg 
kanter, grusupplag m. m. Ca. :  indifferent. 

Agrostis stolonifera L. 
Synantrop, förmodligen tillfällig. Det bör dock under

sökas, huruvida icke denna art förekommer som indigen i 
fjällälvarnas inundatzon. - FJ. O (? ) . - S K. Mycket sälls. 
vid bebyggelse. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen vid järnvägen 1 932 (Wn 
1 934 p.  19 ) .  

A .  stoloni/era är enligt SELANDER ( 1 950: II p .  8 ,  p .  34) 

vildväxande i de nordlapska sjöarnas inundatzon. Den här 
förekommande lågvuxna formen betecknas som var. arctica 

T. V est. Den borde givetvis också kunna påvisas inom Pite 
lpm., närmast då vid fjälldalarnas sjöar. Hittills föreligger 
dock ingen uppgift om densamma. Inundatzonen är över
huvudtaget mycket rik på Agrostis-former. 

Agrostis tenuis Sibth. 

Möjligen indigen i inundatzonen, sannolikt dock i 
huvudsak synantrop, ehuru med talrika neofytiska 
förekomster. - FJ. Subalp.b. sälls. i E. delen, huvud
sakligen vid bebyggelse. - Sl{. Horis.utbr. : hela om
rådet allm. på all kulturpåverkad mark. Vert.utbr. :  

huvudsakligen platålandet. Kan dock efter stigar gå 
ett stycke uppför lågfjällens sluttningar (t. o. m. 
granb . ) ;  inom kambrosilurområdet når den på samma 
sätt upp i subalp .b. St. : kulturmark av alla slag: 
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vallar, gårdstun, vägkanter, stigar, kolningsplatser 
m. m. Mycket lättspridd och med god konkurrenskraft 
i ursprunglig vegetation, därför ytterst vanlig som 
neofyt. Nästan konstant uppträder arten inom fjäll
älvarnas inundatzon, och den kan möjligen vara ur
sprunglig här. Dessutom träffas den ofta vid bäckar 
och i kulturpåverkade kärrängar (raningar) ,  någon 
gång även i rasbranternas ängsursamhällen. I om
givningarna av byar och större orter tränger den ofta 
in i rena skogssamhällen. Ca. : indifferent. Formväxl. :  

e n  form med borstbärande ytterblomfjäll (var. 
aristata (Hn)Holmb.)  har insamlats på två lokaler. 

Lokaler för var. aristata: Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrk
platsen vid gamla gästgivaregården. Arvidsjaur. [35 SW] 

Fjällbonäs. 

A grostis canina L. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  mycket obe
tydligt känd, sannolikt starkt förbisedd. A v de 4 

kända lokalerna ligger en på gränsen mellan siluromr. 
och urbergsomr. ,  de övriga inom E. delen av urbergs
oror. Vert.utbr. : endast känd från platålandet och 
silv.b. St. : bäckstränder, sjöarnas inundatzon. Ca. :  

indifferent ( ? ) .  

Arfeplog. S K .  [20 SW] Tjeggelvas vid S-spetsen a v  Keb
neluokte, inundatzonen. - Arvidsjaur. [35 SW] Borst
bäcken (H.JN 1 933 p. 483); [35 SEJ Grundselån vid Åkro
ken; [43 NW] bäck från Lappträsket vid vägen Glom
mersträsk-Siksjön. 

Agrostis borealis Hartm. 

Indigen, något hemerofil . - FJ. Subalp.b.-lågalp.b .  
allm., mellanalp.b. sälls. - SK.  Horis.utbr . :  hela om
rådet t.allm. Frekvensen dock avtagande i E. delen, 
dessutom sparsamt antecknad i N. Arvidsjaur. Vert. 

utbr . :  alla höjdb. St. :  på lägre nivå mest bäckstränder, 
sjöarnas inundatzon, rasbranter m. m. Inom lågfjäl
lens alp.b. i lågörtängar, efemärbäckar och ej sällan i 
vanlig rished. Kulturståndorter: vägkanter, stigar. 
Ca. :  indifferent. 

Inom alp.b. kan artens frekvens växla mycket starkt 
mellan olika lågfjäll. Särskilt riklig och uppträdande i de 
mest skilda växtsamhällen är den på [27 SWJ Akkelis i 
Arjeplogs sn. 

Alopecurus pratensis L. 

Synantrop. Den indigena var. alpestris Wg behand
las särskilt nedan. - FJ. O. - SK. Mångenst. vid be
byggelse, i större byar och samhällen t .allm. Arten 
har förmodligen tidigare varit odlad som vallgräs och 
har spritt sig till gårdstun och allehanda gräsmarker 
inom byarna, till vägkanter, avstjälpningar m. m. 
I stort sett håller den sig inom bebyggda områden och 
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går endast i obetydlig utsträckning ut längs vägar och 
stigar. Ej heller förekommer den som neofyt. Väst
gränsen går, såvitt hittills känt, genom [ 1 9  SE] 
Västerfj äll, [26 NEJ Jäkkvik och [26 NW] Adolfsström. 

Alopecurus pratensis L. 
var. alpestris Wg. 

Indigen, hemerofil. - FJ. Subalp.b.-lågalp .b. sälls. 
Torde saknas på de E-ligaste fjällutlöparna. - SK. 

Horis.utbr. : kambrosiluromr. mycket sälls. och endast 
känd från Laisdalen (här förmodligen apofyt) . V ert. 

utbr. : praealp .b. St. :  inga uppgifter föreligga. Ca. :  

förmodligen kalkgynnad. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1943: 2 lokaler. [ 1 9  SEJ Ardnavare, 
lågalp.b. (950 m ö .h.), ängsmark kring liten bäck på E .  
sidan. - S K .  [26 NW] Adolfsström (LAEST. 1 826 p.  1 72) .  

Från sarruna trakt uppgives arten av N .J . A. ( 1 846a p. l O) ,  

som sett den vilda ängskavlen på en exkursion från Adolfs
ström till mågra öar uppe i elfvem (troligen = Laisälvens 
delta i Yraf) .  Huruvida LAESTADIUS avser samma lokal, 
kan knappast avgöras. Det bör också nämnas, att sist
nämnde förf. tillägger: >>sam t flera ställen i Piteå lappmark 
vid skogsbrynet>>. 

Alopecurus genieulatus L. 

Synantrop. - FJ. mycket sälls. vid bebyggelse. 
SIL Hela området, mångonst. på kulturskapade 
ståndorter: fuktiga vallar och gårdstun, vägkanter, 
avstjälpningar m. m. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: l lokal. - SK. [ 19  SW] 

Vuoggatjålme fjällstuga 1 948; [26 NEJ Jäckvik (B.  1 909 

p .  264), 1934; Högheden 1 932 (WD 1934 p .  1 9) ;  [26 NE

SEJ Jutis 1 934; [26 SE] Aspnäs 1 934; [27 NW] Övernäs 
vid Rappen 1 938, 1 947; [27 NEJ Gitton 1 942; [27 SW] 

nybygget >>Rio>> vid Sikselet 1 934; nybygge vid sjön Del
laure 1 938; kyrkplatsen med omnejd flerst . 1 932-48; [34 

NEJ Allejaur 1 938; [34 SW] Slagnäs 1 937.  - Arvidsjaur. 

[34 SEJ Långträsk (B. Le. ) ;  [35 NW] Tjappsåive 1 938;  vid 
vägen mittför Bärberget; [35 SW] broarna vid Långträsk
älvens utlopp i Arvidsjaure 1 93 7; kyrkplatsen flerst. 
1 932-48; vid avtagsvägen till Lauker på avstjälpning 1 934; 

[43 NW] Glommersträsk 1 937 .  

Alopecurus aequalis Sobol. Karta 35. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b.  (intill l 000 m 
ö.h. )  sälls. i W. delen, vanligare E-ut. - SK. Horis. 

utbr. :  kambrosiluromr. och W. delen av urbergsomr. 
mångenst. ,  längre mot E förmodligen mindre allm. 
Mycket obetydligt antecknad i NE . Arjeplog och N. 
Arvidsjaur. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv .b.
subalp.b . ;  b)  urbergsomr. :  mest på platålandet. Få 
lokaler antecknade från lågfjällen, de högsta i all
mänhet inom granb. I ett fall dock i alp.b. ,  hit dock 
kulturspridd. St. :  sjöstränder i undre delen av in-
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Fig. 14 .  Gren av Skellefte älv mittför Sandträsk i Arvidsjaurs sn. Det högvuxna gräset är Phalaris arundinacea, en till 
älvstränder bunden art. 3/8 1 937. 

undatzonen, tjärnar och dammar, särskilt efemära 
smältvattendammar. Någon gång även i kulturska
pade vattensamlingar, diken osv. Ca. :  indifferent . 

På [34 SE] Hornliden i Arvidsjaur växer arten på själva 
toppen i starkt kulturpåverkad miljö. Den kan omöjligen 
vara ursprunglig här. 

Phleum pratense L. 

Synantrop. - FJ. Mycket sälls. vid bebyggelse. -
SK. Allmän vid bebyggelse, i de W. dalgångarna dock 
t.sälls. Arten är ju allmänt odlad som vallgräs. I äldre 
vallar går den snart ut men sprider sig till kulturmark 
av annat slag: vägkanter, banvallar, gårdstun osv. 
Däremot visar den ringa konkurrenskraft i ursprung
lig vegetation och uppträder sålunda aldrig som neo
fyt. Ej heller går den ut efter mindre stigar och har 
därför icke anträffats nämnvärt ovan platålandets 
nivå. 

Phleum commutatum Gaud. 

Indigen, hemerafiL - FJ. Subalp .b.-lågalp.b.  allm . ,  
mellanalp.b.  mindre allm. - SK.  Horis.utbr. :  a)  i 
ursprunglig miljö :  kambrosiluromr. t.allm.,  urbergs
oror. W. delen mångenst. ,  mellersta och E. delen för
modligen O; b) i kulturvegetation: hela området t.allm. 
Inom urbergsoror. dessutom ofta som sekundär neofyt 

(jfr p. 62) . Vert.utbr. : inom det spontana utbrednings
området i alla höjdb. I mellersta och E. urbergsomr. 
huvudsakligen platålandet, dock med meofyt)>-före
komster på högre nivå. St. :  skogar (särskilt subalpina 
björkskogar) av frisk-fuktig örttristyp till örttyp, 
lunddälder, bäckstränder, sjöstränder i inundatzonen 
osv. Inom lågfjällens alp.b. i lågörtängar, efemärbäc
kar m. m. Kulturståndorter: vallar, gårdstun, väg
kanter, stigar, kolningsplatser m. m. Går långt utan
för den egentliga bebyggelsen efter vägar och stigar 
och kan sekundärt spridas till bäckstränder, raningar 
osv. Ca. :  som indigen troligen svagt kalkgynnad. 

Det är svårt att avgöra, hur långt mot E .  Ph. commuta

tum är utbredd som ursprunglig. Inom Arvidsjaurs sn 
känner jag dock ingen säkert spontan förekomst. Även där 
arten träffas högt uppe i sluttningarna av lågfj,äll och skogs
berg visar den ett otvetydigt samband med kulturen. 
Vanligen växer den här vid bäckar, där dessa korsas av 
stigar. 

Phalaris arundinacea L. Karta 36. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. : siluromr. O,  

urbergsomr. W. delen O, mellersta och E .  delen sälls. 
Bunden till huvudälvarna (hittills dock okänd från 
Pite älvdal) .  Vert.utbr. : endast silv.b. St. :  älvstränder. 
Ca. :  indifferent ( ? ) .  

A cta Phytogeogr. Suec. 4S 
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Phalaris canarlensis L. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 
vid bebyggelse . 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen 1 932 (WD 1934 p .  
26) . 

Hierochloe odorata (L.) PB. Karta 37. 

Indigen . - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  t .allm. -
SK. Horis.utbr . :  Hela området mångenst. (kommer 
förmodligen att visa sig t.allm. ) .  Vert.utbr. : a) kambro
siluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  endast 
platålandet. Ej antecknad från lågfjällen. St. :  bäck
stränder, fuktängar. Någon gång även på kulturska
pad gräsmark (t. ex . Arjeplogs kyrkplats på vägkant) .  
Ca. :  förmodligen svagt kalkgynnad. 

Anthoxanthum odoratum L. 
[inkl. A .  alpinum (Löve & Löve)]. 

Indigen, hemerofil . - FJ. Subalp.b.-mellanalp .b. 
allm. - SK. Horis.utbr. :  hela området t.allm. i ur
sprunglig vegetation, på kulturståndorter allm. 
Vert.utbr. :  alla höj db. St. :  skogar av frisk-fuktig 
bräkenristyp till örttyp, lunddälder, stränderna av 
sjöar och bäckar, rasbranter m. m. Inom lågfjällens 
alp.b.  i lågörtängar, vid efemärbäckar, å tidiga snö
legor samt å hällmark. Kulturståndorter: vallar, 
gårdstun, vägkanter m. m. Ca. :  indifferent. 

Milinm effusnm L. Karta 38. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. t.allm., lågalp.b.  mångenst. 
Troligen tilltagande mot E. - SK. Horis.utbr. :  kambro
siluromr. mångenst. ,  lokalt t.allm. ,  urbergsomr. W. 
delen mångenst. ,  mellersta delen sälls. ,  E .  delen O. 

Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b)  
urbergsomr. :  sälls. på platålandet, vanligare på låg
fjällens sluttningar från gran b. till skogsgränsen. St. : 

skogar (mest subalpina björkskogar och praealpina 
blandskogar) av frisk-fuktig örtristyp till örttyp, 
företrädesvis i s-exposition, lund- och bäckdälder, 
rasbranter i ängsursamhällen. Ca. :  kalkgynnad. 

Bromus arvensis L. 

Synantrop, tillfällig. - FJ. O .  - SK. Sälls. vid bebyg
gelse. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen (LlEST. 1 824 p .  
1 83, ex .  i H.S . ) ,  d:o, soptippen nedom Öberget 194 1  (G. 
DEGELIUS enl. medd. ) .  

Bromus secalinus L. 

Synantrop, tillfällig. - FJ. Mycket sälls. vid bebyggelse. 
SK. Sällsynt vid bebyggelse. 

Arjeplog. FJ. [ 1 9  SW] Merkenes fjällstuga (B .  1 909 p .  
265 ) .  - SK. [27 SW] kyrkplatsen, )>införd med säd)> 
(LAEST. 1 824 p. 1 83 ) .  En Bromus-form, om sannolikt var 
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denna, sågs å en tomt på kyrkplatsen 1 934 men kunde inte 
närmare undersökas. [34 NEJ Allejaur (B. Le. ) .  

Triticum aestivum L. ;  Hayek & Markgr. 

Synantrop, tillfällig. - FJ. O. - SK. Sällsynt vid be
byggelse, mest på avstjälpning. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen vid järnvägen 1932 
(med mogna ax, WD 1 934 p .  3 1 ) , 1937 .  

Elytrigia repens (L.)  N evski 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Mångenst. på kultur
mark. I större byar och samhällen sannolikt t.allm. 
Åkrar, trädor, trädgårdsland, avstjälpning m. m. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Högheden 1932 (WD 1934 p. 
1 9) ;  [26 SE] Östansjö 1 934; nära vägskälet Laisvallsvägenf 
Sorselevägen på grus 1 959; [27 NW] Långudden 1938;  
[27 SW] kyrkplatsen (B. 1 909 p. 273) ,  1 932 (WD Le. ) ;  
[27 SE] Snierra 1 942; [34 NW] nedanför Krajak vid väg
kanten 1 959; [34 SW] Gargjaur 1 938. - Arvidsjaur. [34 
[SE] Avaviken jvstn 1 943; Julträsk jvstn 1956 (E.  ALMQ. ) ;  

[35 NW] Tjappsåive jvstn 1938; Trollforsen vid jvbron 
1 956 (E. ALMQ. ) ;  [35 SW] kyrkplatsen 1932 (WD Le. ) ,  

1 934-59; [43 NW] Svartliden 1 948; Glominersträsk 1 937,  
d:o vid jvstn 1948. Hos BJ. ( 1 856 p .  8 )  uppges arten för 
)>Svärdelfven och Svärdsjöm. Det torde här röra sig om en 
felskrivning, säkerligen åsyftas Roegneria canina, som i 
artlistan anföras från dessa lokaler. 

Ro egneria canina (L.) N evski 
(Agropyron caninum (L.)  PB. )  Karta 39. 

Indigen. - FJ. Subalp .b. t.sälls. - SK. Horis.utbr. :  

hela området mångenst. Vert.utbr. :  a) kambrosilur
omr. :  silv.b. - subalp.b.;  b) urbergsomr. :  platålandet 
och lågfjällens lägre delar t. o. m. granb. St. :  skogar 
av örttyp, lund- och bäckdälder, rasbranternas äng
sursamhällen. Ca. :  kalkgynnad. 

Roegneria borealis (Turcz . )  Nevski 

Indigen. - FJ. Lågalp.b. ( ? )  mycket sälls. W .  
delen, f .  ö .  O .  - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. l 926a: l lokal (samma lokal angives 
hos HoLMBERG 1926 samt hos ARw. 1 943). F. ö. inga upp
gifter. 

Hordeum vulgare L. ;  Lam. 

Synantrop, tillfällig. - FJ. O . - SK. Odlad, någon gång 
på avstjälpning. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen 1932 (WD 1 934 p.  
24) ,  1 937, 1947 . 

Cyperaceae 

Eriophornm vaginatum L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. allm. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området allm. Vert.utbr. :  alla höj db. 
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Saknas dock ovan skogsgränsen på  vissa lågfjäll. St. :  

sumpskogar, myrar, fuktängar, stränder av sjöar 
och bäckar. Även på kulturståndorter: äldre vallar 
på gammal myrmark, diken osv. Ca. :  indifferent. 

Eriophorum brachyantherum Trautv. Karta 40. 

Indigen. - FJ. Subalp .b. sälls. - SK. Horis.utbr. :  

kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. O .  Arten är nog 
ganska mycket förbisedd; den borde vara möjlig att 
anträffa även inom urbergsomr. Vert.utbr. :  silv.b.
subalp.b. St. : skogar av fuktiga-våta typer. Ca. :  

kalkgynnad. 

Arjeplog. FJ. ARw. l926a: l lokal; l926b: l lokal; 1 943: 

4 lokaler. - SK. [19 SWJ Sädvajaure, förmodligen vid W. 
änden (HoLM 1 875 p .  176 ) ;  [26 NWJ nedanför Vallåive vid 
Laisälven (BJ. 1 856 p. 16 ) ;  [26 NEJ nedanför Fabmevare, i 
fuktig lunddäld. 

[Eriophorum russeolum Fr. 

Om denna art säges hos B.-H. ( 1 878 p. 16 ) :  >>P .  
Lpm: flerestädes på gränsen mot Qvikkjokk». Någon 
lokal angives icke. En kollekt i H.U. ( 1 872 V. F.  
HoLM) har emellertid lokaluppgiften >>Vid Pajkja
jaure>>, och denna uppgift citeras av HoLMBERG 
( 1 926 p. 294) samt angives såsom avseende Pite lpm. 
Detta >>Pakjajaure>> motsvarar emellertid utan tvekan 
top. kartans [27 NEJ Paktjajaure, vilket namn bäres 
av två närliggande små sjöar i trakten NW om Udtja 
i Jokkmokks sn, Lule lpm, c:a lO km utanför Arje
plogs sockengräns. När HoLM 1872 genomvandrade 
dessa trakter, hade han tydligen föga kunskap om 
sockengränsens förlopp i detalj . Eftersom sålunda 
t .v. ingen säker lokal föreligger från Pite lpm, måste 
arten uteslutas ur lappmarkens flora. Den bör dock 
eftersökas, särskilt i området N om Pite älv.] 

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe Karta 41 . 

Indigen, hemerofil. - FJ. Subalp.b.-lågalp .b. 
allm., når upp i mellanalp.b. - SK. Horis.utbr. :  hela 
området t .allm.,  ehuru med rätt stora variationer i 
frekvensen. Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.
subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  huvudsakligen platålandet. 
På lågfjällen med uppåt starkt avtagande frekvens, i 
ett par fall dock funnen i alp.b. St. : myrar, fuktängar, 
stränder av sjöar och bäckar. Kulturståndorter: diken. 
Ca. :  indifferent. 

Eriophorum augustifolium Honck. 

Indigen, något hemerofil . - FJ. Subalp.b.-mellan
alp.b. allm. - SK. Horis.utbr. :  hela området allm. 
Vert.utbr. :  alla höjdb. Torde dock saknas i alp.b. på 
många mindre lågfjäll. St. : sumpskogar, skogskärr, 
myrar i kärrpartier, flarkar osv . ,  stränder av sjöar 
och bäckar. Kulturståndorter: diken. Ca. :  indifferent. 

[Eriophorum latifolium Hoppe 

Arten är hittills ej anträffad inom Pite lpm. ,  men 
bör eftersökas, både inom kambrosiluromr. och i E.  
delen av urbergsomr. Den är nämligen funnen såväl i 
SW. Lule lpm. (Tarradalen jfr SELANDER 1 950:II p. 43) 
som strax nedom lappmarksgränsen i Norsjö sn 
(MELANDER 1883 p. 2 12 ) .] 

Eriophorum gracile Koch 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  hela området 
utom de W. dalgångarna men sälls. Vert.utbr. : endast 
känd från platålandet och silv.b. St. :  kärrpartier i 
myrar, företrädesvis på ett något näringsrikare under
lag. Ca. :  troligen kalkgynnad. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ c. 2 km NW om Jutis; [27 NW] 
Ardnajokk nära utloppet i Märsajaure. - Arvidsjaur. [34 

SEJ mellan Långträsket och Långträskberget; [34 NWJ W 
om sjön Sleng; [43 NWJ S om Abborrträsk (MELANDER 

1 883 p. 2 1 3) ;  Boksele (H.  JN 1 933 p. 489) = >>i översilning
myr vid landsvägen 2 km ESE Boksele>> ( 19 1 8  H.JN, H.S. ) ;  
kring bäcken från Frökentjärn invid vägen Glommers
träsk-Siksjön . 

Scirpus silvaticus L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mycket sälls. i W. delen. 
- SK. O. 

Arjeplog. FJ. [ 1 9  SWJ Avatjåkko (HJ. MöLLER enl. B .  
1 909 p.  2 1 ), j fr ARw. 1 943 p.  1 6 7 .  Jag har själv förgäves 
eftersökt arten under två exkursioner på Avatjåkko: ej 
heller ARw. har sett den. Lokalen är icke osannolik, då 
Avatjåkkos sydsluttning, utan att vara en rasbrant i egent
lig mening, dock har en ganska utpräglad karaktär av 
sydväxtberg. Arten kan möjligen förväntas i E. Arvidsjaur, 
då den anträffats vid Petikån inom Norsjö sn (MELANDER 

1 883 p. 2 12 ) .  Petikån upprinner inom Arvidsjaur. 

Scirpus lacustris L.  

Indigen . - FJ. O. - SK.  Horis.utbr. : kambrosilur
oror. O, urbergsomr. sälls. (en lokal i W., en i E. delen) .  
Vert.utbr. :  platålandet och silv.b. St. :  sjöstränder, 
Ca. :  indifferent ( ? ) .  

Arjeplog. [34 NWJ W .  Stråtsjaure invid Bäckholm, glest 
bestånd. - Arvidsjaur. [35 NW-NE] Abborrträsken, nära 
gamla landsvägen, tätt bestånd (jfr fig. 1 5) .  

Eleocharis palustris (L. )  R.Br. Karta 42 . 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. sälls. i W. och mellersta delen, 
f. ö. O. Lokaler egendomligt fördelade med anhopning 
kring nedre Rornavan . En gundligare undersökning 
av stränderna av Uddjaure-Storavan torde komma att 
ge åtskilliga nya lokaler. Vert.utbr. :  endast platålandet 
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och silv.b. St. :  långgrunda sjöstränder på sandigt 
eller sandigt-dyigt underlag. I ett fall i en bäck. Ca. :  

indifferent . 

Jag har tidigare (WD 1 934 p. 30) anfört en del lokaler 
för arten. Beträffande dessa må nämnas, att )>Påkkejaure)> 
skall vara [27 SWJ Rakkejaure (felläsning på kartan) .  Det 
är så mycket angelägnare att detta rättas, som namnet ci
terats på flera ställen hos SAMUELSSON ( 1934) .  

Eleoch aris acicularis (L.)  R.Br. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  förefaller att 
vara utbredd över hela området och är sannolikt ej 
sällsynt men har hittills antecknats mycket sparsamt. 
Man förbiser den nämligen lätt vid högt vattenstånd. 
Vert .utbr . :  förekommer över större delen av området 
endast på platålandet och i silv.b. ;  i de W. dal
gångarna når den emellertid upp i praealp .b. St. :  
sjöstränder i undre delen av inundatzonen. Torde även 
gå utanför denna zon och alltså leva helt submerge
rad. Ca. :  indifferent. 

Arieplog. SK. [ 1 9  SWJ Vuoggatjålmejaure (ARw. 1 943 

p. 167 ) .  Lokalen ligger på gränsen mot fjällområdet. [20 

NEJ Vuonatjviken, ovan forsen. - Arvidsiaur. [34 NEJ 
Sentner; [35 NWJ Abmorälven; sundet mellan Muskusselet 
och Lullejaure; [35 SW] Nyträsket; [43 NW-SW] vik av 
Skellefte älv mittför Sandfors i Malå (Wn 1938 p. 222};  

[ 43 SW] Järvträsket, E.  stranden. Dessutom uppgives av 
B.H. ( 1 878 p. 1 8 )  en lokal )>Akajaure)>, vilken knappast kan 
identifieras, då flera sjöar inom lappmarken bära namn som 
Akajaure och Akkajaure. 

Eleocharis pauciflora Lightf. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  (-lågalp.b.  ? )  sälls. -SI{.  

Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mycket sälls. och t. v .  
endast känd från ett begränsat område i trakten av 
Jutis, urbergsomr. O. Vert.utbr. :  platålandet och silv.b . 
(dock nära övergången till praealp.b. ) .  St. :  rikkärr. 
Ca. :  kalkgynnad, möjligen kalkbunden. 

Arieplog. FJ. ARw. l 926a: l lokal; 1 943: l lokal. [26 NW] 
Vallåive ( 1 856 H. BJÖRNSTRÖM, H.U. ,  under namnet 
Carex mic1'0glochin, j fr HoLMBERG 1 926 p. 3 l l ) . - SK, 
[26 NEJ mellan bäcken från Esmejaure-sjöarna och berget 
p. 5 12; mellan Fabmevare och skogsberget Laisvare. 

Trichophorum alpinum (L. )  Pers. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. ,  i W. delen sälls . ,  mot E 
tilltagande (Peljekaise nationalpark 6 lokaler) .  -

SK. Horis.utbr. :  hela området ± allm., ehuru avta
gande i de W. dalgångarna. Vert.utbr. :  a) kambrosilur
omr. : silv.b.-subalp.b . ;  b) urbergsomr. :  huvudsakligen 
platålandet. På lågfjällen snabbt avtagande uppåt, ej 
antecknad i alp.b. St. :  kärrpartier i myrar (ej endast 
rikkärr utan även fattigare typer}, bäckstränder m. 
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m. Ofta starkt (tillfälligt? )  luxurierande på vissa di
kade myrytor. Ca. :  anses vara kalkgynna d, något 
som knappast bekräftas av utbredningen i det här 
aktuella området. 

ARw. anger i sin huvudavhandling ( 1 943 p. 1 67 )  såsom 
de W -ligas te lokalerna för denna art Peskeluspestugan och 
Västerfjäll (båda i Pitedalen) .  Han förbiser därvid, att 
han i ett tidigare arbete ( l926a p. 221 ) uppgivit de betydligt 
W-ligare Njåskejokk och )>Sårjusareut)> ( = Sårjusvare ) .  På 
den här framlagda kartan ha dessutom efter ARw:s 
fältanteckningar inlagts ytterligare ett par W -ligt belägna 
lokaler, vilka tydligen bortglömts vid bearbetningen. 

Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. 
ssp. austriacum (Palla) Regi 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp .b. t.allm . 
Enl. A. & A. ( 1 959 II p. 4 1 1 )  dock endast till övre 
delen av lågalp.b.  - SK. Horis.utbr. :  hela området 
allm. Vert.utbr . :  alla höj dbälten, ehuru avtagande på 
lågfjällens högre delar. St. :  myrar, bäckstränder m. m. 
Ofta även i grävda diken. Ca. :  indifferent. 

Kobresia myosuroides (Vill . )  F. & Paol. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp .b. sälls. Kalkbun
den och därför O i E. delen, liksom på fjällutlöparna. 
- SK. O. 

Arieplog. FJ. ARw. 1 926a :  l lokal; 1 943: 9 lokaler. [ 1 9  

NW] Akaris (LJEST . 1 826 p. 1 72) ;  Måskevagge (NoRDHAGEN 
1 929 p .  1 48); D9 SW] Tjidtjakk (BJ. 1 856 p. 4, 32) .  

Care x nardina Fr. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b.  sälls. och endast 
i W. delen. Kalkbunden. - SK. O.  

Arieplog. FJ . ARw. 1 943: 4 lokaler. Någon ytterligare 
lokaluppgift har jag icke lyckats uppspåra. 

Carex capitata Sol. Karta 43. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. (-lågalp .b.  ? )  sälls. och 
huvudsakligen i W. delen. Saknas på de E.  fjällutlö
parna (Peljekaise nationalpark 0). - SK. Horis.utbr. : 

kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. W. delen sälls . ,  
f .  ö .  O .  Vert.utbr . :  endast platålandet, dvs. silv.b.  och 
W-ut praealp.b. Ej känd från lågfjällen. St. :  sjöarnas 
inundatzon, inom siluromr. även i rikkärr. Ca. :  kalk
gynnad. 

Arten är ej anträffad i Arvidsjaur. Den kan möjligen 
förväntas i SE. delen, då den uppgivits för lokaler såväl i 
Norsjö (MELANDER 1 883 p. 2 1 4 ) som i Malå (VRETLIND 
1 930 p. 90).  

Carex aretogena H.Sm. Karta 43. 

Indigen. - F J. Subalp.b.-mellanalp.b. sälls. och 
endast i W. delen. Kalkgynnad. - SK. O. 



Kärlväxtfloran 73 

Fig. 15. Scirpus lacustris-bestånd i Abborrträsken i Arvidsjaurs sn. 1 2/8 1937 .  

På kartan har som O. aretogena endast inlagts lokaler, 
som grunda sig på av SMITH granskade exemplar. Åtskil
liga av de från fjällområdet som O. capitata angivna lo
kalerna torde hänföra sig till O. arctogena. 

Carex paraHela (L rest . )  Somf. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b.  mångenst. i W. 
delen, torde saknas på de E.  fjällutlöparna (Peljekaise 
nationalpark 0) .  Kalkbunden. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: 5 lokaler; 1 943: 14 lokaler. 
Carex chordorrhiza Ehrh. Karta 44. [ 1 9  NW] Måskevagge (NoRDHAGEN 1 929 p. 148) ;  Årjil 

Indigen. - FJ. Subalp.b. ,  i W. delen sälls. ,  mot E 
tilltagande. - SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. sälls . ,  
möjligen förbisedd, urbergsomr. t .allm. men avtagande 
i W. delen. Vert.utbr. :  endast antecknad från platå
landet, dvs. silv.b. och (W-ut ) praealp.b.  St. :  kärr
partier i myrar. Ca. :  indifferent. 

Carex dioeca L.  

Indigen. - FJ. Subalp .b.-undre delen av mellan
alp.b.  mångenst. ,  tilltagande mot E. - SK. Horis. 
utbr . :  hela området t.allm. Vert.utbr. : a) kambrosilur
oror. ;  silv.b.-subalp .b. ;  b) urbergsomr. :  huvudsakligen 
platålandet. På lågfjällen avtagande uppåt, ej an
träffad inom alp.b. St. : myrar, fuktängar, bäcksträn
der, stundom även ängsartad mark. Ca. :  indifferent 
eller svagt kalkgynnad. 

Saulo ( 1 925 ARw., H.S . ) ;  Ikisvagge ( 1 875 E. J. WmMARK, 

H.S . ) ;  [ 1 9  SW] Tjidtjakk (BJ. 1 856 p.  32) ;  [ 1 9  SE-20 NEJ 
Rebnisjaure (närmare läge okänt, avser väl något fjäll i 
omgivningen av sjön, 1 872 V. F. HoLM, H.U. , jfr SAMUELs

SON 1 92 1  p. 226) ;  [26 NW] Vallåive (BJ. Le . ) .  

Carex Lachenalii Schkuhr 

Indigen. - FJ. Subalp .b. sälls . ,  låg-mellanalp.b . 
allm. ,  möjligen ända ut på de E-ligaste fjällutlöparna 
(Peljekaise nationalpark t .allm. ) .  - SK. Horis.utbr. :  

kambrosiluromr. O ,  urbergsomr. mycket sälls. i W.  
delen, f .  ö. O.  Vert.utbr. :  alp.b. av  ett lågfjäll. Ej  känd 
från lägre nivå. St. :  snölegemark. Ca. :  indifferent. 

Lokal i skogsområdet: Arjeplog. SK. [27 NW] Bårgo. 
Det är anmärkningsvärt, att denna art, som är så vanlig i 
hela fjällområdet, icke i större utsträckning går ut på de 
isolerade fjällen. Åtminstone på de större bland dessa fjäll 
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tycks lämpliga ståndorter förekomma. Orsaken måste 
uppenbarligen ligga i spridningsbiologiska förhållanden. 
Arten träffas ju sällan nedom skogsgränsen, och någon suc
cessiv utvandring från fjällområdet till de isolerade fjällen 
kan det ej bli tal om. En långspridning över större avstånd 
tycks å andra sidan vara förenad med stora svårigheter, 
och det förhåller sig troligen så, att arten icke hunnit kolo
nisera lågfjällen efter värmetidens skogsperiod. I H.S.  
finns en kollekt av O. Lachenalii med lokaluppgifter 
•>Storavaw>- (utan årtal eller insamlarnamn men sannolikt 
tagen av ÅNGsTRÖM) .  Här avses av allt att döma icke sjön 
med detta namn i Pite lpm. utan någon lokal i S .  Lappland.  

Carex Lachenalii x paraHela 

FJ. Mycket sälls. i W. delen. - SK. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1943 : 1  lokal. 

Carex heleonastes Ehrh. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
omr. O, urbergsomr. sälls. i E .  delen, f. ö. O. Vert.utbr. : 

endast platålandet och silv.b. St. :  kärrpartier i nä
ringsrikare myrar. Ca. :  knappast direkt kalkgynnad. 
Torde däremot kräva ett substrat med högre elektro
lythalt än som erbjudes i flertalet av urbergsområdets 
ntyrar. 

Arvidsjaur. [43 NW] Boksele (H.JN 1 933 p. 486 ) .  Denna 
uppgift måste betraktas som en väl kraftig generalisering 
av angivelserna i H.JN:s fältanteckningar. Det är i själva 
verket fråga om tre lokaler, nämligen: l )  2 km ESE om 
Boksele, )>översilningsmyr)>; 2) »vid bron över bäcken 4,6 km 
W om Boksele)>; 3) »vid km 101 ,  härligt ängskärr>> (siffran 
101  avser här km-stolpen och motsvarar en punkt 6 km W 
om Boksele, ungefär rakt N om Saltmyrans jvstat. ) .  
Arten torde numera :finnas kvar endast p å  den första av 
dessa tre lokaler; de övriga förekomsterna ha förstörts 
genom utdikning. Mellan Boksele och Abborrträsk ( 1891 
K.  BoHLIN, H.S. ) .  Sannolikt identisk med någon av loka
lerna 2 eller 3 ovan, och sålunda förstörd. Detsamma gäller 
uppgiften >>Boksele>> ( 1 874 V. F. HoLM, H.U. ) .  Abborrträsk 
( 1 892 A. ULANDER, H.U., 1 892 E. NYMAN, H .L. ) ; invid 
vägen Siksjön-Glommersträsk vid Apejaures avloppsbäck; 
ca l km S om föreg. vid bäcken från Frökentjärn. [43 NW
N E] Siksjö kronopark nära Siksjön ( 1 9 1 8  E. HAGLUND, 

H .S. ,  H.U. ) .  Samtliga kända lokaler för arten tillhöra de 
perifera delarna av det stora, numera till stor del utdikade 
och uppodlade myrkomplexet Saltmyran-Fetmyran. Även 
de få kvarvarande lokalerna torde vara starkt hotade. 

Carex canescens L. 

Indigen, svagt hemerofil. - FJ. Subalp.b. mången
st. lågalp.b. sälls . ,  tilltagande mot E. - SK. Horis. 

utbr. :  hela området aUm. , möjligen avtagande i de W. 
dalgångarna. Vert.utbr. :  alla höjdb. ,  åtminstone upp 
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till skogsgränsen. På lågfjällens sluttningar snabbare 
avtagande uppåt än följande art. St. :  sumpskogar 
(särskilt i små rännilar, vattengropar etc . ) ,  skogskärr> 
kärrpartier i myrar, fuktängar, bäckstränder. Kul
turståndorter: våta sänkor i vallar, diken, fuktiga 
gångstigar osv. Ca. : indifferent. 

Carea canescens x dioeca 

F J. O. - SK. Sälls. men tydligen över hela området, 
bortsett från de W. dalgångarna. 

Arjeplog. SK. [26 SE] Aistjakk (LlEST. 1 822 p. 342) ;  
[27  SW] kyrkplatsens närhet (LAllST. l .c . ) .  Sistnämnda lokal 
motsvaras säkerligen av en kollekt i H.S. med uppgiften: 
>>Arjeplog, Lappon.Pitens. 1 824)> (namn saknas, men exem
plaren äro utan tvivel tagna av LAESTADIUS) . - Arvidsjaur. 

[43 SW] Brattberget, NE-sidan i kärrstråk; Petikån nära 
gränsen mot Norsjö, kärr på S. sidan. 

Carex canescens x loliacea 

FJ. O. - SK. Sälls. och hittills endast känd från 
kambrosiluromr. och W. delen av urbergsomr. 

Arjeplog. SK. [26 NE] Jäckvik, myr vid Vårberget 
( 1 933 M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  [27 NW] >>i hvitmosse vid S :a  
foten av berget Ailesvare 3 km W om Hällnäs>> ( 19 18  H.JN, 

H.S. ) ;  [27 SW] »vid skogsbäck på Lul.Istjakks vestsluttning 
800 m N om Strömnäs i öfversta barrskogsregionem ( 1 9 1 8  
H.JN, H.S. ) .  

Carex brunnescens (Pers . )  Poir. 

Indigen, svagt hemerafiL - FJ. Subalp.b.-mellan
alp.b. allm. - SK. Horis.utbr . :  hela området allm. 
Vert.utbr. :  alla höjdb. St. :  skogar av skilda typer, 
våtängar, bäckstränder, klippavsatser m. m. I alp.b. 
i rishedar (stundom luxurierande i topparnas kultur
gräshedar) ,  snölegor m. m. Kulturståndorter: äldre 
vallar, stigar m. m. Ca. :  indifferent. 

[Carex disperrna Dew. 

Märkligt nog är denna art alltjämt icke anträffad 
inom Pite lpm. , trots att jag länge eftersökt densamma. 
Då den är funnen i övriga lappmarker och på sina håll 
uppgives vara icke sällsynt (jfr t. ex. MELANDER 188 3  
p .  2 14),  måste den betraktas som förbisedd. I littera
turen finns heller ingen uppgift; likaså saknas den i 
her b arierna. J 

Carex tenuifiora Wg 

Indigen. - F J. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
omr. mycket sälls. ,  urbergsomr. sälls. i mell. och E .  
delen, f .  ö .  O, sannolikt förbisedd. Vert.utbr. :  Silv.b. 
St. :  bäckstränder m. m. Ca. :  indifferent ( ? ) .  

Arfeplog. SK. [26 SE] Aistjakk (Wo 1 833 p .  6 1 7 ) .  Denna 
uppgift grundar sig otvivelaktigt på en iakttagelse av 
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LlESTADIUS, som emellertid icke själv omnämner arten i 
någon av sina uppsatser. [28 SW] Kuollejaure ( 1 872 V. F. 
HOLM, H.U. ) .  - Arvidsjaur. [34 NE] Rakkorjokk nära 
vägen Suddesjaur-Östansjö; [35 NW] liten bäck SW om 
Bär berget. 

Carex loliacea L. Karta 45. 
Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. : kambrosilur

orrir. mångenst. ,  urbergsomr. W. delen mångenst. ,  
mellersta och E.  delen sälls. Vert.utbr. : a )  kambrosilur
oror. :  silv.b.-subalp .b. ;  b) urbergsomr. :  platålandet 
och lågfj ällens lägre delar t. o. m. granb . St. :  skogar av 
fuktig örtristyp till örttyp, videsnår, skogskärr, bäck
stränder. Oa. : indifferent eller svagt kalkgynnad. 

Carex echinata Murr. Karta 46. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  tydligen 
spridd över hela området men sälls. Vert.utbr. :  endast 
platålandet och silv.b. St. :  fastmattor i myrarnas 
kärrpartier, bäckstränder. Ca. : indifferent. 

Carex diandra Schrank Karta 47 . 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. sälls. och t. v. endast känd från 
E. delen men på sina lokaler ofta i stor mängd. Vert. 

utbr.: endast platålandet och silv.b.  St. : kärrpartier i 
myrar av näringsrikare typ. Ca. :  förmodligen kalk
gynnad. 

Carex appropinquata Schum. Karta 47. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. mycket sälls. inom ett begränsat område i J utis
trakten, f. ö. 0 . ,  urbergsomr. O. Vert.utbr. :  platålandet 
ungefär vid övergången mellan silv.b.  och praealp .b. 
St. :  rikkärr. Oa. :  kalkgynnad, möjligen kalkbunden. 

Förekommer endast på två helt nära varandra (avstånd 
c. 300 m) belägna lokaler i terrängen NW om Jutis. Lo
kalerna torde vara de nordligaste i Lappland. 

Carex macloviana d'Urv. Karta 48 . 

Indigen, starkt hemerofil . - FJ. Lågalp.b.  mycket 
sälls. - SK. Horis.utbr. :  hela området mångenst. på 
kulturståndorter, dock ej antecknad i N. Arvidsjaur 
(säkert utforskningslucka).  Vert.utbr. :  endast platålan
det dvs. silv.b.  och (W-ut) praealp.b.  St. :  gårdstun, 
vallar, vägkanter, stigar. Oa. :  indifferent. 

ARw. har ingen säker lokal för arten i fjällomr. En kollekt 
från [ 1 9  SWJ Tjidtjakk ( 1 856 F. BJÖRNSTRÖM, H.S. )  anser 
han härröra från [34 NW] Kasker i skogsomr.  ( 1943 p .  
1 70) .  Enligt min mening kunna exemplaren dock mycket 
väl vara tagna på Tjidtjakk, så mycket mer som jag själv 
anträffat arten på ett likartat fjäll, nämligen [ 19  NEJ 
Raska. Den växte här i en Ranunculus acris-äng i lågalp.b., 

Fig. 1 6. Oarex juncella - tuva. vid bäck nära vägen Glom
mersträsk-Siksjön, Arvidsjaurs sn. 3/7 1 948. 

skenbart som fullt vild. Det måste dock påpekas, att en 
renstig korsade växtplatsen . Den på kartan tydligt fram
trädande luckan i N. Arvidsjaur ser ju märklig ut, men jag 
förmodar, att vi ha att göra med en ren utforskningslucka. 
J ag har nämligen överhuvudtaget mycket bristfälliga an
teckningar om kulturbetingade och kulturgynnade element 
i denna del av socknen. Beträffande artens allmänna ut
bredning se ALM ( 1 940) . 

Carex nigra (L.)  Reich. (C. fusca All . )  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. t .a.Um. - SK. 

Horis.utbr. : hela området allm. Vert.utbr. :  alla höjdb . ,  
på  lågfjällen dock med uppåt avtagande frekvens. 
St. :  kärrpartier i myrar, fuktängar, sjö- och bäck
stränder m. m. Ä ven på kulturståndorter: fuktiga 
vallar, diken osv. Ca. :  indifferent. Formväxl. :  habi
tuellt mycket variabel. Vissa former närma sig ganska 
mycket O. juncella och skilja sig från denna huvudsak
ligen genom bredare blad. 

Carex juncella (Fr. )  Th.Fr.  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-undre lågalp.b.  mångenst. 
- SK. Horis.utbr. :  hela området allm. Vert.utbr. :  a) 
kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b . :  b) urbergsomr. : 
platålandet och lågfjällens lägre delar upp till närhe
ten av skogsgränsen. Ej känd från alp.b. St. :  skogs
kärr, sjö - och bäckstränder. Särskilt rikligt och så 
gott som ensam soc. -bildande brukar arten uppträda 
kring sel i mindre skogsbäckar. Oa. :  indifferent. 
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Carex aquatilis Wg. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. t.allm. -
SK. Horis.utbr. : hela området mångenst. , på sina 
ställen t .allm. I vissa trakter är arten mycket spar
samt antecknad. Jag kan ännu ej avgöra, huruvida 
detta beror på bristfällig utforskning eller om verkliga 
olikheter i frekvensen äro förhanden. Sålunda saknar 
jag nästan helt lokaluppgifter för NE Arjeplog och N.  
Arvidsjaur, medan däremot en mängd lokaler anteck
nats i trakten kring Glommersträsk. Vert.utbr . :  a) 
kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp .b. ;  b) urbergsomr. :  
huvudsakligen platålandet. Inga uppgifter från låg
fjällens högre delar. St. :  kärrpartier i myrar, strän
derna av sjöar, älvar och bäckar. Även på kultur
ståndorter: diken, ibland även vägkanter. Ca. :  in
different. 

Carex aquatilis x Bigelowii 

FJ. Sannolikt t.allm. - SK. Sälls. å lågfjällens högre 
delar. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943 (inga lokaler angivas) . - SK . 
[27 NW] Gallapuouda, invid tjärn straxunder skogsgränsen. 

Carex Bigelowii Torr. Karta 49. 

Indigen. - FJ. (Subalp.b.-) låg-mellanalp.b.  allm. 
ända ut på de E-ligaste fjällutlöparna. - SK. Horis. 

utbr . :  kambrosiluromr. sälls . ,  urb�somr. W. och mel
lersta delen t.sälls. på ett fåtal isolerade lågfjäll, E .  
delen O .  Blott l lokal i Arvidsjaur. Vert.utbr. : a) 
kambrosiluromr. : praealp.b . :  b )  urbergsomr. :  endast i 
alp.b.  St. :  rishedar, snölegemark, efemärbäckar. Ne
dom skogsgränsen vid en bäck. Ca. :  indifferent. 

Vid [ 1 9  SW] Raudojokk på Tjidtjakks W-sida har arten 
anträffats nedom barrträdgränsen, och sannolikt kunna 
flera liknande förekomster påträffas i de W. dalgångarna. 

Carex Bigelowii x nigra 
(inkl. O. Bigelowii x juncella) 

FJ. Sannolikt ej sälls. - SK. O (förbisedd ? ) .  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: >>hier und dort>>, blott l lokal 
angives. [ 1 2  SW] mellan Pjeskejaure och Låmejaure ( 1 873 

V. F. HoLM, H .L . ) .  Hybrida övergångsformer mellan å 
ena sidan O. Bigelowii, å andra sidan C. nigra och O. jun

cella torde vara rätt vanliga i fjällomr. ,  där arterna mötas, 
men utgöra ett svårutrett formkomplex. Sannolikt före
komma sådana hybrider även på de större lågfjällen, men 
något säkert ex. föreligger t.v. icke. 

Carex rufina Drej . 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  sälls. i W. delen, 
f. ö .  O. - SK. O. 

A cta Phytogeog1-. Suec. 45 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943 (p. 76, j fr även kartan å p. 77 ) :  

l l  lokaler. [ 12  SW] Låm9luobal (HoLM 1 875 pl 1 74) = ?  
mellan Pjeskejaure och Låmejaure ( 1 883 K. B. J. FoRs
sELL, H .S . ,  H.L. )  = ?  nedom Sulitälma (HARTMAN 1879  

p.  470); [ 1 9  NW] Ikisvagge, >>vid en liten tjärn, som genom 
en l 000 alnar lång bäck afbördar sitt öfverflödiga vatten
förråd i sjön» (dvs. i Ikisjaure; HOLM op.c. p. 1 76) ;  Jårrom
jaure ( = Jurunjaure hos ARw.; 1 873 V. F. HoLM, H.U. ) .  

Carex bicolor All. 

Indigen. - FJ. Lågalp.b.  sälls. i W. delen, f .  ö .  O. 

Sl{. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: l lokal, 1 943:  l lokal. [12 

SW] Pjeskejauredeltat ( 1 873 V. F. HOLM, H.S. ,  j fr B . -H . 
1 878 p. 239, MöRNER 1 898 p. 42).  Denna lokal omnämnes 
av ARw. ( 1 943 p. 1 35-1 36)  men upptages icke i artlistan. 
En kollekt i H.L. :  >>Stora Lairojokks utlopp>> ( 1 883 K. B. J. 
FoRssELL) härrör från samma lokal. 

[Carex Hartmani A.Caj . 

Ett herbarieex.  av denna art i H.S .  med påskriften 
>>från Piteå Lappm.>> tillskrives LJE3TADIUS. Sannolikt 
föreligger emellertid här en lokalförväxling (j fr ARW. 
1 943 p. 1 74) .  Arten torde icke förekomma i Pite 
l pm.] 

Carex Buxbaumii W g 

Indigen. - F J. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta och E. delen 
sälls. Vert.utbr. : endast platålandet och silv.b.  St. :  

bäckstränder. Ca. :  indifferent. 

Arjeplog. SK. [34 SW] Slagnäs vid forsen nära järnvägs
bron. - Arvidsjaur. [35 NW] litet tillflöde till Pite älv 
från S nära nedre Trollforsen; [35 NW] Abborrträskens 
avlopp till Ljusträskbäcken; [35 SW] kyrkplatsens närhet 
( 1 824 utan namn m9n säkerligen LAEST. , H.S . ) .  Uppgiften 
om denna art från Pjeskejaurestugan hos A. & A. ( 1 959 

II p.  412 )  beror på ett missförstånd (jfr ARw. 1 943 p.  1 74) .  

Det är O.  aclelostoma, som avses. 

Carex adelostoma V.Krecz . Karta 50. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  mångenst. -
SK. Horis.utbr . :  hela området t.allm. Vert.utbr. :  alla 
höj db. men med minskad frekvens mot lågfjällens 
högre delar. Saknas i alp.b. på många fjäll. St. :  kärr
partier i myrar, stränder av sjöar och bäckar. Ca. :  
indifferent. 

Carex norvegica Retz . s .lat. 
( >>0. Halleri>> ) .  

Karta 51 .  

Anm. Under tidigare å r  höll jag icke isär C. media 

R.Br. ( = C. Angarae Steud. )  och C. norvegica Retz. s .  
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str. Det var ju  först 1 944 som KALELA påvisade, att 
vad som hos oss gått under namnet O. alpina Sw. 
resp. C. Halleri Gunn. i själva verket utgör två skilda 
arter. Eftersom det tillgängliga och säkert bestämda 
herbariematerialet från Pite lpm. är ganska litet, har 
jag nödgats redovisa lokalerna för de båda arterna på 
en gemensam karta. Beträffande denna torde man 
med säkerhet kunna påstå, att huvudparten av fjäll
områdets lokaler avser O. norvegica s .str. samt att 
flertalet a v lokalerna i skogsområdet gäller C. media 

(i Arvidsjaur torde samtliga höra till denna art ) .  
De  nedanstående uppgifterna om de  båda arternas 

utbredning m. m. få anses preliminära. Som en kom
plettering anför jag samtliga kollekter i herbarierna, 
som granskats av KALELA. 

Carex media R.Br. (C. Angarae Steud. )  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  mångenst . 
Frekvensen i områdets W. del är dock oviss, då her
bariematerial saknas härifrån. - Sl{. Horis.utbr. :  

kambrosiluromr. förmodligen t.allm. , urbergsomr. W.  
delen mångenst . ,  mellersta delen t.sälls. E .  delen O .  

V ert. utbr . :  a)  kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp .b. ;  b)  ur-
bergsomr . :  platålandets och lågfjällens lägre delar. Ej 
känd från alp.b.  St. :  skogar av frisk-fuktig örtristyp 
till örttyp, lunddälder, bäckstränder, rasbranter. Ca. :  

kalkgynnad. 

A1·jeplog. FJ. [ 19  NEJ Raska, 900 m. ö.h. ( 1928  N. 
JoHNssoN, H.S.) ;  [1 9 SWJ Tjidtjakk (utan årtal, trol. 
1 874 A.N.LM, H.U. ) ;  [26 NW-SWJ Tjäktja ( 1 856 H. 

BJÖRNSTRÖM, H.S. ,  H.U.); [26 NEJ Peljekaise ( 1 856 BJ. ,  

H.S.) ;  Rebniskaise ( 1 856 F. & H. BJÖRNSTRÖM & S .  O .  
LINDBERG, H.U.) ;  [ 26  SW] Krappesvare ( 1 856 F. & H. 

BJÖRNSTRÖM & s .  o .  LINDBERG, H.S . ) ;  - SK. [20 SWJ ö. 
Ramanjpakte, S-rasbrant ( 1938 WD, H.S. ) ;  [26 SEJ Lais
vall vid bäck ( 1 934 WD , H.S. ) ;  skifferbranterna W om 
Aspnäs ( 1 934 WD, H.S. ) ;  [27 SWJ All.Istjakk ( 1 9 1 6  

S .  GRAPENGIESSER, H.S . ) ;  Strömnäsberget ( 1 936 Wn, 
H .S . ) ; Lul.Istjakk ( 1 845 N .J .A . ,  H.U.);  bäck mellan Sten
sund och Galtisjare ( 1 932 WD, H.S . ) :  kyrkplatsens närhet 
{ 1 849 D-R = DuHR, H.S. ) .  Ett ark utan namn och årtal 
bär lokaluppgiften )>Arjeplog)>, vilket väl också får anses 
avse kyrkplatsens omgivning. Uppgiften )>Allmän i Gran
skogar omkring Arjeplog)>, som återfinnes på en kollekt av 
LAEST. ur herb. WARLENBERG (H.U. ) ,  får betecknas som en 
lätt överdrift. slutligen föreligger ett ark med uppgiften 
)>vid Hornavan)> (utan årtal, O. DAHLSTRÖM, H.S . ) .  -

Arvidsjaur. [34 SEJ Hornliden, W-sidan i granb. ( 1 943 WD, 
H .S . ) ; [35 NWJ liten bäck på W-sidan av Suddesjaure 
(eget herb . ) .  

Carex norvegica Retz. s .str. 

Indigen. - FJ. I herbarierna finns ytterst få kol
lekter av dC::mna art från Pite lpm:s fjällområde. Min 

7 - 62 1 1 302 1 Wistrand 

egen erfarenhet är mycket begränsad, men jag har sett 
otvivelaktigt hithörande former såväl på Avatjåkko 
som på Tjidtjakk. De utbredningsuppgifter ARw. 
( 1 943 p. 1 75) lämnar för O. norvegica Retz (coli . )  avse 
säkerligen i huvudsak denna art. I enlighet härmed 
skulle den förekomma inom subalp.b.-lågalp.b. och 
sannolikt få betraktas som t.allm. ,  den tycks f. ö .  
även nå upp i mellanalp .b. (A. & A. jfr nediw ).  -
SK. Horis.utbr . :  förekommer åtminstone inom kambro
siluromr. och W. delen av urbergsomr. Längre mot E 
sannolikt O. Frekvensen är oviss enär hittills endast 
två säkert bestämda kollekter föreligga. Vert.utbr. : 

anträffad dels i silv.b . ,  dels i skogsgränsens närhet 
på ett lågfjäll . St. :  funnen dels i bäckdäld, dels i NE
orienterad klippbrant. Ca. :  indifferent (jfr KALELA 
1 944 p. 1 66) .  

Arjeplog. FJ. [ 12  SWJ Kasak l 365 m.  ö.h. (A.  & A. 1 959 

Il p .  412) [26 NW-SWJ Tjäktja ( 1 856 F. & H. BJÖRNSTRÖM 

& S. 0. LINDBERG , H.U. ) ,  ett individ på ett ark med 0. 
media; [26 NEJ Peljekaise ( 1856 BJ., H.S . ) - SK. [26 NEJ 
bäck S om Svartberget ( 1 932 WD, H .S . ) ; [27 SWJ Galtis
puouda i NE-branten ( 1936 WD, H . S . ) .  Dessutom finns i 
H.S .  ett ark med påskriften )>Arjeploug)> utan namn och 
årtal, materialet är sannolikt avskilt från en kollekt av 
C. media (jfr ovan ) .  

Carex atrata L. Karta 52. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  t.sälls . ,  låg-mellanalp.b. 
mångenst. - SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. sälls . ,  
urbergsomr. ,iV. delen sälls. , mellersta och E.  delen O .  

Vert.utbr . :  flertalet lokaler ligga på  låg nivå och  till
höra silv.b. resp. (i de W. dalgångarna) praealp.b.  
Högre ligga några rasbrantlokaler, och på Galtis
puouda växer arten i en NE-brant i den översta glesa 
rasbjörkskogen. Däremot har den icke anträffats inom 
alp .b. på lågfjällen. St. :  lunddälder, rasbranter och 
andra klippbranter, på klippor vid sjöstränder och 
forsar. Ca. :  sannolikt kalkbunden. Lokalerna inom 
urbergsomr. torde överallt vara betingade av kalk
förande älv- och sippervatten. 

Carex atrata x norvegica 

FJ. Sälls. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw . 1 943 (ingen exakt lokal angiven) .  

Carex atrofusca Schkuhr 

Indigen. - FJ. Subalp .b. mindre allm.,  lågalp.b. 
mångenst. ,  lokalt troligen t.allm. i W. delen, avta
gande mot E, torde saknas på de E. fj ällutlöparna 
(Peljekaise nationalpark 0) .  Sl{. Horis.utbr. :  

kambrosiluromr. mycket sälls. i inre delarna a v  de W. 
dalgångarna, f .  ö .  O. Vert.utbr. : praealp.b.  St. :  uppgift 
saknas. Ca. :  kalkgynnad. 
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Arjeplog. FJ. ARw. 1 943:  30 lokaler. [ 12  SW] Kasak 
(A. & A. 1 959 II p. 413 )  [ 1 9  NWJ Snolovare ( 1 870 E. J. 
WIDMARK, H.S . ) ;  Pjeskejaure (utan närmare uppgift, 1 883 

C.  TH. MöRNER, H.U. ) ;  [19 SW] Avatjåkko, lågalp.b. samt 
efter bäck ned i subalp.b. ;  Tjidtjakk (BJ. 1 856 p. 4) .  -
SK. [ 19  SW?] >>vid Sädva>> (antagligen = W. änden av Sädva
jaure, 1 874 V. F. HoLM, H.L.,  H.S . ,  H.U. ) .  

Ca rex magellanica Lam. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. ,  i W. delen 
mångenst. ,  E-ut t .allm. - SK. Horis.utbr . :  hela områ
det allm. Vert.utbr. :  alla höjdb . St. :  kärrpartier i my
rar, skogskärr, fuktiga ställen i skog, våtängar, bäck
stränder. Även å kulturskapade ståndorter: diken, 
fuktiga ställen på skogssvägar och stigar. Ca. :  indif
ferent. 

Carex magellanica x rariflora 

FJ. sälls. - SK. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: 2 lokaler. 

Carex limosa L. Karta 53. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp .b. mångenst. -
SK. Horis.utbr. :  hela området t.allm. men avtagande 
i de W. dalgångarna. Inom vissa områden sannolikt 
allm. ,  ehuru i viss mån på tillbakagång på grund av 
myrdikning. Vert.utbr. : huvudsak!. platålandet; ej 
känd från lågfjällens högre delar. St. :  våta kärrpartier, 
flarkar i myrar. Ca. :  indifferent. 

Carex limosa x rariflora 

F J. sälls. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: 3 lokaler . 

Carex rariflora (Wg) Sm. 

Indigen. - FJ. Företrädesvis i lågalp.b . ,  mindre 
allm. Saknas förmodligen på de E-ligaste fjällutlö
parna. Indifferent eller svagt kalkgynnad enl. ARw. 
- SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw . 1 926a: 2 lokaler; 1 926b: l lokal; 
1 943: 7 lokaler. [ 1 9  NW] Mavasjaure, W-änden, nära 
stranden (NoRDHAGEN 1929 p. 148) ;  Pjeskejaure (närmare 
läge ej angivet, 1 873 V. F. HoLM, H.U.) .  

Care x laxa W g 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta och E. delen 
sälls. Vert.utbr . :  endast platålandet och silv.b.  St. :  

kärrpartier i myrar, bäckstränder. Ca. :  indifferent. 

Arjeplog. SK. [27 SW] Kolmisjaure, W. stranden, kärr
parti i myrmark tillsammans med C. adelostoma. - Arvids-
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jaur. [28 SW?] >>Wargajokk» ( = Vargisån, närmare läge 
okänt, 1 872 V. F. HoLM, H .S . , H .U . ) ;  [34 SE] Vuolgam
jaure, tillflöde från E till sjöns SE. del, invid själva bäck
stranden med strån hängande ut över vattnet. En kollekt 
i H.U. med påskriften: >>Pite lpm. :  Udtjajaure>> ( 1 872 V. F. 
HoLM ) avser en lokal i Lule lpm. (se ovan p .  71, anmärk
ning under Eriophorum russeolum) .  

Carex vaginata Tausch 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. ,  säker
ligen över hela området . - SK. Horis.utbr . :  hela om
rådet allm. Vert.utbr . :  alla höjdb. St. : skogar av 
frisk-fuktig bräkenristyp till örtristyp, lunddälder, 
bäckstränder, sjöarnas inundatzon m. m. Inom alp.b.  
vid efemärbäckar m. m. Ca. :  indifferent eller svagt 
kalkgynnad. 

Carex panicea L. Karta 54. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. ,  i W. delen sälls . ,  mot E 
tilltagande. - SK. Horis.utbr. : hela området t.allm.,  
lokalt allm. men avtagande mot W i kambrosiluromr. 
V ert. utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b . ;  b) ur
bergsomr. :  platålandet och lågfjällens lägre delar 
t. o. m. granb. St. :  kärrpartier i myrar, våtängar, 
stränder. Ca. :  indifferent. 

Carex livida (W g) Will d. 

Indigen. - FJ. O. - SIL Horis.utbr. : kambrosilur
omr. O (bortsett från en lokal på själva gränsen mot 
urbergsomr. ) ,  urbergsomr. mångenst. Arten är på
fallande sparsamt antecknad, och en karta skulle icke 
kunna ge en riktig bild av utbredningen, lokalerna 
uppräknas därför nedan. Sannolikt är arten i avta
gande i samband med myrdikning. Vert .utbr . :  endast 
känd från platålandet och silv.b. St. :  kärrpartier och 
flarkar i myrar, sällan vid stränder. Ca. : indifferent. 

Arjeplog. SK. [26 SE] mellan Aspnäs och Laisvik; N. 
stranden av Aisjaure nedanför Jutavare (WD 1 934 p.  
21 ) ;  [27 NW] Rappens S-ände, på E. sidan (H .JN ant) .  I 
bearbetningen (H.JN 1933 p. 486) står: >>Rappen, Lövnäs>>, 
varav man möjligen kan få intrycket, att två lokaler före
ligga, så är dock ej fallet. [27 SW] kyrkplatsens närhet 
(utan årtal, LAEST., H .U. 1 856 G. & H. BJÖRNSTRÖM & 
S. O. LINDBERG, H .U . ) ; strax SE om d:o (WD Le. ) ;  på W. 
sidan av Navjaure (Nabraure, WD Le. ) ;  [34 NW] E.  stran
den av Uddjaure nära Kåtjok. - Arvidsjaur. [35 NW] 
nära Suddesjaure, invid vägen mot Brännudden; [35 NW
NE] invid Krokatjärns avlopp till Tjartsejokk; [43 NW] 
två närliggande lokaler mellan Boksele och Abborrträsk, 
3 resp. 4 km W om Boksele (H.JN ant . ) ,  dessa motsvara 
lokalen >>Boksele>> hos H.JN 1933 (p. 486) .  Förmodligen ut
gången här. [ 43 SW] Gallejaure, strandkärr vid W. änden . 
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Carex flava L. Karta 55. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-undre lågalp.b.  sälls. -
SK. Horis.utbr . :  hela området t. allm. men avtagande 
i de W. dalgångarna. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  
silv.b.-subalp .b . ;  b) urbergsomr. :  endast platålandet. 
Ej antecknad från lågfj ällen. St. :  kärrpartier i myrar, 
våtängar, bäckstränder, sj öarnas inundatzon. Ca. :  
troligtvis något kalkgynnad. Detta förhållande fram
träder knappast av artens utbredning inom området 
men antydes i någon mån genom dess ståndortskrav. 

Carex flava x Oederi 

FJ. O. - SK. Sälls. i E. delen av urbergsomr. 
Arvidsjaur. [35 SW] Fjällbonäs, stenig strand ( 1 93 7  

vVD ,  H.S . ,  det. A. PALMGREN 1 946) .  

Carex Oederi Retz. Karta 56. 

Indigen. - FJ. Subalp .b. mycket sälls. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området men t. sälls. Vert.utbr. :  
endast platålandet och silv.b. St. :  kärrpartier i myrar, 
stränder av sj öar, älvar och större bäckar i inundatzo
nen. Ca. :  indifferent eller svagt kalkgynnad. 

Carex lasiocarpa Ehrh. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. ,  i W. delen sälls . ,  
mot E tilltagande. - SK. Horis.utbr . :  hela området 
allm. , ehuru avtagande i W. delen. Vert.utbr. :  alla 
höj db. ;  frekvens dock avtagande uppåt lågfj ällen; 
saknas i alp.b.  på många fjäll. St. :  kärrpartier i myrar, 
sjö- och bäckstränder. Ca. :  indifferent. 

Carex vesicaria L. Karta 57 . 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-undre lågalp.b. ,  i W. 
delen sälls . ,  mot E tilltagande. - SK. Horis.utbr . :  
hela området mångenst. Vert,utbr. : a) kambrosiluromr. :  
silv.b.-subalp.b . ;  b) urbergsomr. :  endast platålandet. 
Okänd från lågfjällen. St. : stränderna av sjöar, älvar 
och bäckar, efemära vattensamlingar i morängropar. 
Ca. :  indifferent. 

Carex saxatHis L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mindre allm.,  lågalp .b.  
allm. i W. delen. Mot E avtagande, torde saknas på 
de kalkfattiga E-liga fjällutlöparna (Peljekaise na
tionalpark l lokal) .  - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. mycket sälls . ,  urbergsomr. O. Vert.utbr . :  praealp. 
b .-subalp.b.  St. :  på den enda lokal, där jag sett arten 
nedanför barrträdgränsen, växte den på skifferklip
por vid en fors. Ca. :  kalkbunden. 

Arjeplog. Fjällområdets lokaler uppräknas icke. De E
ligaste äro, såvitt hittills känt: [ 19  SE]  l km S om Mits
kajaure, subalp.b. i smältvattenssänka; [26 NW] Vuoma-

vare inom Peljekaise nationalpark (ARw. 1 926b p. 25) .  -
SK. [26 NEJ Ringsauvons E. del (B.  1909 p. 266) ;  Ringsele
forsen. Lokalerna kunna möjligen vara identiska. Arten 
borde kunna anträffas på flera lokaler i de W. dalgångarna. 

Carex saxatHis x vesicaria 

FJ. Sälls. i NW. delen - SK. O 

Arjeplog. FJ. [ 1 2  SW] Lairo (A. & A. 1 959 II p .  4 1 3) .  

Carex ro  tundata W g 
Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b.  t.sälls. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området men sälls . ,  möjligen förbi
sedd. Vert.utbr. : av de få kända lokalerna tillhör en 
alp.b. av ett lågfjäll medan de övriga falla inom silv.b. 
St. :  kärrpartier i myrar; inom alp.b. i försumpad ris
hed. Ca. :  brukar anses kalkskyende (jfr dock ARw . 
1 943 p. 1 77 ) .  Själv har jag vid ett tillfälle sett arten 
växa tillsammans med den kalkbundna C. saxatilis, 
varför man nog måste beteckna den som indifferent. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1926b: 5 lokaler; 1 943: I l  lokaler. 
[ 1 9  SW] W om Merkenessjön i kärr tillsammans med O. 

saxatilis. - SK. [26 NEJ Sautoluokte (F. DT ant . ) ;  [26 SE] 
strax N om Aspnäs; [27 SW] Tjårvesjokk, kärr invid SE. 
stranden, tillsammans med O. rostrata; [27 SE] Ståkke
varemassivet, N. delen, alp.b . - A1·vidsjaur. [43 SW] 
Glommersträsktrakten, S om Lillträsket ( 1932 G. FRIDNER, 

H.S. ) .  Lokalen kan möjligen ligga utanför lappmarken, då 
ifrågavarande sjö ligger just på gränsen mot Jörn. 

Carex rostrata Stokes 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  allm. över hela 
området, mellanalp.b. sälls. - SK. Horis.utbr. :  hela 
området allm. Vert.utbr. :  alla höj db . St. :  kärrpartier 
och flarkar i myrar, sjöstränder, bäckar m. m. Även 
å kulturbetingade ståndorter: diken, grävda dammar 
etc. Ca. :  indifferent. 

Carex capillaris L. Karta 58. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  t.allm., på 
de E.  fjällutlöparna säkerligen starkt avtagande. -
SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. t.allm.,  urbergs
oror. W. delen mindre allm., mellersta delen sälls . ,  E .  
delen O.  Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  silv.b .-subalp. 
b . ;  b) urbergsomr. :  platålandet och lågfjällens lägre 
delar. Ej antecknad inom alp .b. St. : inom kambro
siluromr. mycket skiftande: skogar av örtristyp till 
örttyp, lund- och bäckdälder, rikkärr, sjöarnas in
undatzon, rasbranter m. m.; inom urbergsomr. :  bäck
stränder, inundatzonen, någon gång rasbranter. Ca. : 
såväl ARW. ( 1 943 p. 1 76)  som BJÖRKMAN ( 1 939 p .  35) 
beteckna arten som kalkbunden, och det är j u  möjligt, 
att förekomsterna i urbergsomr. äro att tillskriva 
existensen av lokal kalkmorän. Den plötsliga fre-
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kvensminskningen vid kambrosilurgränsen är i varje 
fall mycket påtaglig. 

Carex glacialis Mack. 

Indigen. - FJ. Alp.b. mycket sälls. i W. delen. 
SK. O. 

Arjeplog. F.J. ARw . l 926a: l lokal, 1943 : l lokal. De 
båda lokalerna ligga i nära anslutning till varandra . .Jag 
antar, att uppgiften )>mellan Pjeskejaure och Mavasjaure, 
700 m. ö.h. ( l 926a p. 220) är identisk med )>dem östlich 
davon (dvs. von Akaris, min anm. )  gelegenen Hochgebirgs
plateau ( 1 943 p. 176 ) .  Lokalen Akaris har först angivits 
av LAESTADIUS ( 1826 p. 1 74 ) .  Redan SaLANDER insamlade 
arten i Pite lpm . (EJ. 1 856 p. l ) , men jag vet ej varpå ARw. 
grundar uppgiften, att han tagit den just på Akaris. EJ. 
(Le . )  säger endast, att SaLANDER tagit den i lappmarkens 
l>fjällregiom. WG upptager icke arten från Pite lpm. i 
Flora lapponica ( 1 8 12 )  men väl i Flora suecica ( 1 833) .  

Han kan alltså icke ha känt till, var SaLANDER samlat 
den (uppgiften i Flora suecica bygger givetvis på LAE

STADrus) .  Det kan slutligen nämnas, att LAESTADIUS 

(Le . )  uppger, att arten förekommer )>flerstädes)>. 

Carex pallescens L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mycket sälls. i W. delen. 
- SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mycket sälls . ,  
urbergsomr. W. delen mycket sälls. ,  f .  ö .  O. Vert.utb1·. : 

silv.b.-praealp .b. St. :  rasbranter i ängsursamhällen. 
Ca. : förmodligen kalkgynnad. 

Arjeplog. F.J. ARw. 1 943: l lokal. - SK. [20 SW] 
Akkapakte, på fuktigt ställe i s -rasbrantens ängsur; [27 

NW] Pellavardo, SE-rasbrant (H . .JN 1 933 p .  487) .  

Carex digitata L. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. sälls. i mellersta och E. delen. 
Vert.utbr. : silv.b .  (högst anträffad på en nivå, mot
svarande granbältets) .  St. : bäckdälder samt i ett fall i 
ängsuren i en (föga typisk) rasbrant. "Oa. :  indifferent. 

Arjeplog. SK. [34 NW] Ö. Stärpatsvare, under stupen 
på S-sidan. - Arvidsjaur. [35 NWJ Pite älv vid landsvägs
bron E om Ljusselet; Bärberget, S-rasbrant; [35 NEJ Pite 
älv vid Storedan. 

Carex ornithopoda Willd. Karta 59. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mycket sälls. - SK. 

Horis.utbr. : kambrosiluromr. t .sälls . ,  urbergsomr. W. 
delen sälls . ,  mellersta delen O, E.  delen mycket sälls. 
V ert. utbr. : platålandet, lidernas, lågfjällens och skogs
bergens lägre delar upp t. o .  m. praealp.b.  St. : huvud
sakligen i rasbranter och som regel i S-lig exposition. 
Förekommer å hammaravsatser samt i ängsursamhäl-
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len. I ett fall anträffad i övre delen av inundatzonen, i 
ett fall i en bäckdäld. Ca. :  kalkbunden eller i varje fall 
mycket starkt kalkgynnad. 

Inundatzonslokalen är: Arjeplog. SK. [26 NEJ stranden 
av Rornavan nedanför Nammates. Invid landsvägsbron 
över Pite älv E om Ljusselet i Arvidsjaur anträffades åt
minstone ett litet exemplar av denna art tillsammans med 
O. digitata. Fyndet är anmärkningsvärt såtillvida som lo
kalen ligger långt nere i urbergsomr. men knappast direkt 
överraskande; vid t. ex. U me älv känner man ganska många 
lokaler (jfr HULTEN 1 950, karta 370) .  

Carex globularis L. Karta 60. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen t .sälls. , mellersta delen 
t .allm. (lokalt allm. ) ,  E. delen allm. Vert.utbr. :  platå
landet och lågfjällens lägre delar t. o. m. granbältet. 
I enstaka fall högre, en gång t. o. m. funnen i alp.b. på 
ett lågfjäll. St. :  skogar av fuktig-våt ristyp, mosse
partier i myrar. Ca. :  indifferent eller kalkskyende. 
Biol.förh. :  arten luxurierar ofta på gamla myr
stackar, ej sällan även längs landsvägarna. 

Lokal i alp.b . :  Arjeplog. SK. [27 SWJ illjepuouda, invid 
en sten. 

Carex rupestris All. 
Indigen. - FJ. Lågalp.b.  mångenst. i W. delen, 

mot E avtagande, saknas på de E. fjällutlöparna 
(Pelj ekaise nationalpark 0 ) .  Kalkbunden. - SK. O .  

Arjeplog. F.J.  ARw. l 926a: 1 2  lokaler, 1 943 : 37 lokaler. 
[ 19  NW] Akaris (LAEST. 1 826 p. 1 72 ) ;  [25 NEJ Kåbdes
pakte (LAEST. l . c . ) .  Lokalerna )>Pjeskejaurel> ( 1 883 C. 
TH. MöRNER, H.L. ,  H.S . ,  H.U.) samt wid SÖ. änden av 
Pjeskejaure)> ( 1 883 K. B . .J. FoRSSELL, H.S . )  torde sam
manfalla med l>Pjeskeluspestugam hos ARW. 1 943 (p.  1 70) . 

Carex pauciflora Lightf. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. i W. delen, mot E 
tilltagande. - SK. Horis.utbr. : hela området allm. , 
ehuru avtagande mot W i siluromr. Vert .utbr . :  a) 
kambrosiluromr. : silv.b.-subalp .b. ;  b )  urbergsomr. :  
vanligast på  platålandet. På  lågfjällen uppåt avta
gande, ej anträffad inom alp .b. St. :  myrar, dels i vissa 
slag av kärrpartier, dels även i mossetuvor, skogar av 
våta typer (huvudsakligen i övergången till öppen 
myr) .  Ca. : indifferent. 

Carex microglochin W g 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp .b. sälls. och endast 
i W. delen. Kalkbunden. - SK. O. 

Arjeplog. F.J. ARw. 1 943: 4 lokaler. [ 1 9  NW] Årjil 
Saulo (HOLM 1875  p. 1 76) ;  )>Mavasjaurel> ( 1 873 V. F. HoLM, 
H.L. )  avser möjligen samma lokal; Måskevagge (NORD

HAGEN 1929 p. 148) ;  (26 NW] Vallåive (EJ. 1 856 p. 32) .  
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Orchidaceae 

Leucorchis albida (L . )  E.Mey Karta 61 . 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. sälls . ,  saknas på 
de E. fjällutlöparna (Peljekaise nationalpark 0) . -
SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mycket sälls. , ur
bergsomr. O. Vert.utbr . :  praealp.b. St. :  ängsmark invid 
fors. Ca. : kalkbunden. 

Arjeplog. F.J. ARw. 1 926a: 8 lokaler, 1 943: 1 1  lokaler. 
[ 1 2  SWJ Labba (A. & A. 1 959 II p. 414 ) .  [ 1 9  NW] Måske
vagge (NoRDHAGEN 1 929 p. 148) ;  [ 1 9  NW-SW] Ferro, 
sluttning mot övre Sildutdalen (T. VEsTERMARK enl. 
medd.) ;  [ 1 9  SW] Avatjåkko, lågalp.b. ; [ 1 9  SW-SE] 
Stuor Njasa (B .H . 1878  p. 2 14) .  - SK. [26 NEJ Ringsel
forsen. Anmärkningsvärt nog har jag sett denna art i två 
herbarier, inlämnade till NKI. Enligt etiketterna skulle 
arten vara tagen dels vid [26 NEJ .Täkkvik, dels vid [27 
NW-SW] Märsa (inom W. delen av urbergsomr . ) .  Någon 
garanti för lokalangivelsernas riktighet finns knappast; 
det skulle inte förvåna mig, om de angivna platserna vore 
insamlarnas hemorter i stället för växtplatsen. 

Coeloglossum viride (L.)  Hartm. Karta 62. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. t .allm. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området, sannolikt t.allm., ehuru 
hittills sparsamt antecknad i E. delen av urbergsomr. 
Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. : silv.b.-subalp .b . ;  b )  
urbergsomr. ;  mindre van1ig på själva platålandet, till
tagande uppåt lågfjällens och skogsbergens slutt
ningar, når även upp i alp .b. St. :  skogar av fuktig 
bräkenristyp till örttyp, bäckstränder (särskilt kall
källbäckar) ,  någon gång i rasbranter. I lågfjällens 
alp.b.  vid efemärbäckar. Ca. :  förmodligen svagt kalk
gynnad. 

Gymnadenia conopsea (L. )  R.Br. Karta 63. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. mindre allm. 
SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. mindre allm. ,ur
bergsomr. W. delen t .sälls. , mellersta och E. delen 
sälls. Vert.utbr. : a) siluromr. :  silv.b.-subalp.b . ;  b) 
urbergsomr. :  platålandet och lågfjällens lägre delar 
t. o. m. granb. St. : fuktig ängsmark, kärrpartier i my
rar (särskilt i silurområdets rikkärr) ,  stränder av 
sjöar och bäckar. Ca. :  såväl BJÖRKMAN ( 1 939 p. 76)  
som ARw. ( 1 943 p .  1 82 )  betrakta arten som kalkbun
den. På grundval av utbredningen i skogsområdet 
skulle jag vilja beteckna den endast som starkt kalk
gynnad. Formväxl. : en rent vitblo�mig form har an
träffats inom siluromr. (översilningskärr ca 2 km NW 
om Jutis) . 

D act y l orchis. 

Anm. Komplexet Dactylorchis incarnata - Traun
steineri omfattar i Lappland en rad svårutredda for-

mer. Behandlingen av det hithörande materialet för
svåras därav att man på varje lokal som regel endast 
anträffar ett fåtal individ, varför insamling av her
bariematerial måste ske med stor försiktighet. Den 
här tillämpade uppdelningen är provisorisk. 

Dactylorchis Traunsteineri (Saut. )  Verm. (coll . )  

Indigen. - FJ. O .  - sn:. Horis.utbr . :  kambrosilur
omr. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta och E. delen 
sälls. Vert.utbr. : platålandet och silv. b. St. :  kärr av 
rikare typ . Ca. :  antagligen kalkgynnad. Formväxl . : . 
den hithörande populationen förefaller systematiskt 
heterogen. Variationer i en rad karaktärer förekomma 
även inom de enskilda bestånden . Sålunda kan blad
formen vara ganska växlande, likaså bladens fläckig
het; även individ helt utan bladfläckar ha anträffats. 
Blomfärgen kan också variera, liksom teckningen på 
kalkbladen; en viss parallellvariation tycks vara för 
handen mellan bladfläckigheten och kalkbladens 
teckning. Hithörande former ha tidigare betecknats 
som D. cruenta O. F. Mull . ,  liksom även D. cruenta x 

maculata (H.JN 1933 p. 492, H.JN ex. i H.S . ) .  Jag tror 
knappa�:>t, att äkta D. cruenta förekommer inom om
rådet. Däremot är det klart, att Orchis lapponica 
Laest. grundar sig på material, tillhörigt denna form
krets. En cytogenetisk undersökning av de hithörande 
formerna vore mycket önskvärd. 

Arvidsjaur. [35 SE] S om Mattisberget (form utan blad
fläckar) ;  [43 NW] 2 km ESE om Boksele (H . .TN ant. ) ;  6 
km W om Boksele efter vägen mot Abborrträsk (H . .JN ant. ,  
ex . i H.S. u.n.  >>Orchis cruenta x maculata>> ) .  Båda dessa 
lokaler motsvara uppgiften >>Boksele>> hos H . .Jn 1 933 (p. 
492 ) .  Den sistnämnda av dem torde vara förstörd av dik
ning. Efter vägen Siksjön-Glommersträsk vid Apejaures 
avlopp; d:o vid bäcken från Frökentjärn ( l  km S om föreg . ) .  
Från den sista av dessa båda lokaler har jag samlat ett 
ganska stort material, som torde finnas i H.U. 

Följande uppgifter, för vilka beläggexemplar saknas, 
avse sannolikt former ur denna formkrets: Arjeplog. SK. 
[27 SE] >>nära sjön Tibrikjaure>> ( = kartans Debrikjaure, 
nära gränsen mot Lule lpm.,  B. -H . 1 878  p. 2 1 3) . - Arvids

jaur. [35 NWJ E om Suddesjaure; [35 NE?J >>Tjakkasbäcken 
(F.DT ant . ) .  Lokalens läge ej säkert känt, den ligger dock 
troligen E om Ljusträsk i närheten av kartans Tsåkasj . 
(-aure) .  En annan uppgift hos F .DT: >>Källmyram kan jag 
ej alls placera, såvida det icke är fråga om [ 43 NW] St. 
Kallkällmyran mellan Gloromersträsk och Abborrträsk. 
Detta är dock högst ovisst. 

Dactylorchis incarnata (L.)  Verm. 

Indigen. - FJ. O. - 81{. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. sälls . ,  urbergsomr. O. Vert.utbr. :  silv.b.-praealp.b.  
St. :  kärr på kalkrikt underlag. Ca. : kalkbunden? 
Formväxl . :  den population från kambrosiluromr. som 
hänförts till denna art, förefaller att vara tämligen 
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enhetlig ur systematisk synpunkt. Stam och blad ha 
en påfallande ljusgfön färg och bladfläckar salmas 
alltid. Blommorna äro mörkt purpurvioletta. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Högheden i kärr S om gårdarna; 
myrmarkerna N och NW om Jutis mångenst. i de våtaste 
kärrpartierna. 

Dactylorchis maculata (L.)  werm. Karta 64. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mångenst. ,  lågalp .b. 
sälls. - SK. Horis.utbr. :  hela området t.allm.,  ehuru i 
vissa trakter sparsamt antecknad. Vert.utbr. :  alla 
höjdb. ,  dock avtagande på lågfjällens högre delar. 
Endast en gång funnen i alp .b. St. :  skogar av frisk
fuktig ristyp till örttyp, i kanten av skogskärr, myrar 
i Molinia-fastmattor, sällan i sjöarnas inundatzon. 
Någon gång å kulturståndorter: fuktiga vallar, väg
kanter. Ca. :  förmodligen något kalkgynnad. 

Lokal i alp.b. :  Arjeplog. SK. [34 NWJ Välbmapuouda. 
Nedanför [35 SEJ Gaddaberget i E. Arvidsjaur förekommer 
i skogskärr en distinkt typ, som förmodligen kan hän
föras till denna art. Den är mycket smalbladig och saknar 
helt bladfläckar. 

Chamorchis alpina (L.) L.C.Rich. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b. sälls. och huvud
sakligen i W. delen. Torde saknas på de E. fjällutlö
parna (Peljekaise nationalpark förmodligen O, j fr 
nedan) .  Kalkbunden. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. l926a: 2 lokaler; 1 943:  lO lokaler. 
[ 12  SWJ Kasak (A. & A. 1 959 II p. 414) ;  [ 1 9  NW] Kiron 
(MöRNER 1 898 p. 42);  Årji1 Saulo (HoLM 1 875 p. 1 76 ) ;  [ 1 9  
SW] Tjidtjakk, lågalp.b. LAESTADIUS ( 1 826 p.  1 7 3 )  om
nänmer arten från Pite lpm. utan exakt lokaluppgift: 
>>samt äfven inom Pite Lappmarks gräns>>. En uppgiven 
lokal: [26 NE J Peljekaise ( 1 907 A. FJELLSTRÖM, H.S. )  be
tvivlas av ARw . ( 1 943 p .  1 82 )  och torde behöva bekräftelse, 
då Peljekaises högre nivåer äro rätt kalkfattiga. 

Epipogium aphyllum Sw. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. vV. delen mycket sälls . ,  f .  ö. O.  

Vert.utbr. :  silv.b. St. :  uppgift saknas. Ca. : ?  

Arfeplog. SK. [26 SEJ c:a l km E om Bassejaure, i W
sluttningen av höjdområdet mellan Aisjaure och Hor
navan, 3 blommande individ funna den 23 aug. 1946 (G. 
NYLANDER enl .  medd. ) .  

Listera cordata (L.)  R.Br. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mångenst. ,  lågalp.b.  
sälls. - SK. Horis. utbr . :  hela området t.allm. Vert. 
utbr . :  alla höj db. upp till skogsgränsen. Ej antecknad 
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inom lågfjällens alp.b.  St. :  skogar av fuktig ristyp 
till örtristyp, sumpskogar, någon gång mossepartier i 
myrar. Ca. :  indifferent. 

Goodyera repens (L.)  R.Br. 

Indigen. - }'J. O? En lokal inom Peljekaise natio
nalpark kan möjligen räknas till detta område (se 
nedan) ,  och arten torde kunna förväntas inom 
subalp.b.  i gränstrakterna mot skogsomr. - SK. 

Horis.utbr. : hela omr. men sälls. Vert.utbr . :  a)  kambro
siluromr. :  silv.b.-praealp.b . ;  b) urbergsomr. :  ej så 
ofta på platålandet; företrädesvis lågfjällens och 
skogsbergens sluttningar upp t. o. m. granb. St. :  

skogar av frisk-fuktig ristyp till örtristyp. Ca. :  in
different eller svagt ka]kgynnad. 

Arjeplog. SK. [26 NWJ Sädvajaureområdet inom Pelje
kaise nationalpark (ARw. l 926b p. 23) ;  [26 NEJ Högheden, 
toppen av Svartberget (Wn 1934 p. 24); [27 SW] Galtis
puouda (B. 1 909 p. 268, 1 930 C. TH. MöRNER, H.U. ) ;  
kyrkplatsens närhet ( 1 824 LAEST. ,  H.S. ) ; berget W om 
Kolmisjaure; [34 NW] Uljepuouda i granb. - A1·vidsjaur. 

[34 SE] Långträskberget, E-sidan ; [43 SW] mell!tn Galle
jaure och Skellefte älv på två ställen. Arten är påfallande 
sparsamt antecknad. 

Calypso bulbosa (L.)  Rchb .fil. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. O, urbergsomr. sälls. i E. delen, f.  ö. O. Vert.utbr. : 

endast platålandet och silv.b. St. ,  Ca. :  då jag själv 
aldrig anträffat denna art, har jag intet att meddela 
om ståndortskraven utöver vad som från andra håll 
angivits. 

A1·vidsjaur. [35 NWJ Iggijaur-trakten (F. DT ant . ) ;  
[ 43 NW] Skattån, 5 km ovan utloppet (E.  MOBERG och H.  
PERSSON enl. ARW. 1929 p.  307 ,  1 928 H. PERSSON, H.L.) ;  
[ 43 SWJ Järvträskets avlopps bäck, ca l km ovan ut
loppet i Skellefte älv (G. NYLANDER enl. medd . ) .  Arten 
har åtskilliga lokaler i de angränsande kustlandssock
narna, varför den torde kunna förväntas på flera ställen i 
E. Arvidsjaur. 

Corallorhiza trifida Chat. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. (-lågalp .b . )  sälls. -

SK. Horis.utbr . :  hela området mångenst. Kommer 
troligen att visa sig vara t .allm. , men antalet kända 
lokaler är ännu tämligen litet. Förekommer alltid 
sparsamt på lokalerna. Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  
silv.b.-praealp.b . ;  b )  urbergsomr. :  platålandet och 
lågfjällens lägre delar t. o. m. praealp .b.  resp. (E-ut) 
granb. St. :  fuktiga-våta skogstyper, bäckstränder, 
kärrpartier i myrar. Ca. :  indifferent. Anw. ( 1943 p.  
1 83)  uppger, att arten inom fjällomr. skulle vara kalk
gynnad eller t. o .  m. kalk bunden. J ag kan icke finna, 
att så är fallet i skogsom r. 
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Arjeplog. FJ . ARw. l 926a: 3 lokaler; l926b: l lokal; 
1943: 6 lokaler. [ 1 2  SW] Lairo (A. & A. 1 959 II p. 414 ) .  

- SK.  [26 NEJ Jäkkvik, 450  m. ö.h. ( 1 926 N. JOHNssoN, 
H.S. ) ;  [27 NW] Suppovare; mellan Ailesjaure och Ailes
vare; [27 SW] All.Istjakk; Strömnäs; Galtispuouda (B.  
1 909 p .  267) ;  invid kyrkplatsen två närliggande lokaler 
efter Arvidsjaur-vägen; Renberget; Dellaurebäcken; [34 

NW] Ö. Stärpatsvare; [34 NE] 3 km SE om S-spetsen av 
Allejaure (G. NYLANDER enl. medd. ) .  - Arvidsjaur. [34 

SE] Snjerreluokte, E. sidan; [35 NW] Harrejaurliden ; [35 

SW] Rönnberget (F.DT ant . ) ;  kyrkplatsen, myrmark mel
lan småtjärnarna i samhällets E. del; [35 SE] mittför 
Gaddaberget på myrmark; [ 42 NE] Oppavare; [ 43 NW] 
skogen W om Svartliden; [43 SW] S-ligaste grenen av 
Petikån vid Norsjö-vägen; Brattberget; Vithatten; till
flöde till Petikån från S nära gränsen mot Norsjö; mellan 
Gallejaure och Skellefte älv vid liten skogsbäck. 

Salicaceae 

Populus tremula L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. (-lågalp .b . )  sälls. ,  tillta
gande i E. delen. I allmänhet buskformig. - Sl\:. 

Horis.utbr . :  hela området allm. , men avtagande i de 
W. dalgångarna. Vert.utbr. :  alla höjdb. ;  i lågfjällens 
a.Ip .b. dock t.sälls. och endast buskformig. St. : skogar 
av skilda typer, lund- och bäckdälder, rasbranter. 
Som fullt utvuxet träd framförallt i rasbranter samt i 
± steniga, s-exponerade sluttningar. Stora träd före-

komma dessutom invid gårdarna. Ca. :  indifferent. 

Några ytterligare detaljer angående aspens förekomst 
inom lappmarken torde vara motiverade. Vad först fjäll
området beträffar, säger ARw. i sin huvudavhandling 
( 1 943 p. 1 83 ) ,  att aspen inom detta område nästan ute
slutande uppträder i form av ungplantor. Detta är knap
past riktigt, säkerligen ha vi att göra med rotskott av 
gamla individ, vilka aldrig nå större höjd än c:a l m (jfr 
SELANDER 1950: II p. 66) .  I den branta s-sluttningen av 
Avatjåkko vid Merkenes växer f. ö. fullt trädformig asp 
inom subalp.b . ,  och det förefaller sannolikt, att flera så
dana bestånd av aspträd skulle kunna påträffas på lokaler 
av liknande slag. Inom skogsområdet är det påfallande, 
huru sällan några mera omfattande bestånd av trädformig 
asp träffas i platålandets skogar av torr-frisk ristyp. Här 
och där ser man enstaka mindre klungor av unga träd och 
buskar, men träd av grövre dimensioner finner man ej 
ofta i själva skogen, däremot ibland i bäckdälder. Uppåt 
skogsbergen och lågfjällen sker emellertid en rätt påtaglig 
anrikning, och i brantare, gärna blockrika sluttningar i 
s -exposition kunna förekomma omfattande bestånd av 
även rätt grova träd. I rasbranterna är aspen regelbundet 
återkommande och dimensionerna stundom aktningsvärda. 
I vissa typer av lågfjällssluttningar förekommer ett slags 
>>rasaspskog>> även på så höga nivåer som omkr. 600 m ö.h. 

Fig. 1 7 . Buskformig asp nära skogsgränsen på Gallapuouda, 
Arjeplogs sn. Flera sådana buskindivid sammanhänga 
med underjordiska delar och bilda sålunda en klon. 6/8 

1 942. 

Inom lågfjällens praealp.b. liksom i understa delen av 
alp.b. träffar man ofta halvmeterhöga rotskott i täta be
stånd. Det är här tydligen fråga om individ, som aldrig -
i varje fall icke under nutida klimatförhållanden - kunna 
växa upp till träd utan som föra en helt och hållet vegetativ 
tillvaro (fig. 1 7 ) .  

Salix 

Anm. I fråga om detta släkte har jag vid fältarbe
tena med få undantag endast antecknat rena arter. 
Av hybridogena former har jag samlat ett ganska stort 
herbariematerial, vilket under årens lopp bestämts 
av FLODERUS och GRAPENGIESSER. En del av materialet 
finnes inordnat i riksmuseets herbarium, men åt
skilligt har senare måst kasseras på grund av att 
kollekterna varit ofullständiga. Från Pite lpm. finnes 
i övrigt ett mycket betydande material såväl i H.S .  
som i H.L. och H.U. , till större delen insamlat under 
senare hälften av 1 800-talet av N. J. ANDERssoN, F. 
och H. BJÖRNSTRÖM, V. F.  HOLM, A. N. LuNDSTRÖM 
och C. HÅKANSSON. Materialet ifråga har legat till 
grund för flera på sin tid väsentliga men nu föråldrade 
avhandlingar (N .J.A . 1 845, A.N.LM 1875 ) .  Det har 
sedermera reviderats av framstående salicologer, på 
senare tid särskilt av FLODERUS och GRAPENGIESSER. 
Den senare gick under slutet av 1940-talet för min 
räkning ånyo igenom det i H.L. och H .U. befintliga 
materialet. J ag anser mig därför böra. framlägga hela 

A cta Phytogeogr. Suec. 45 



84 Kärlväxtfloran 

materialet från de nämnda museerna, trots att lokal
listorna måhända kräva större utrymme än vad som 
motsvarar deras vetenskapliga värde. Den äldre lit
teraturen har jag däremot endast i begränsad omfatt
ning velat utnyttja, eftersom i densamma vissa hy
bridogena former belagts med namn, vilkas exakta 
motsvarighet många gånger är svår att fastEtälla. 
Uppgifter, bevarade på icke bevarade egna kollekter 
ha medtagits endast i den mån de avse enkla hybrider, 
rörande vilkas tolkning intet tvivel kan råda. 

De under f1 800-talet i Pite lpm. verksamma sali
calogerna ha i stor utsträckning gjort sina insamlingar 
på vissa favoritlokaler, vilka besökts år efter år. Bland 
sådana, man kan säga klassiska Salix-lokaler kan 
nämnas den i äldre litteratur ofta omtalade Galgtjärn 
invid Arjeplogs kyrkplats samt omgivningarna av 
Högheden vid övre Hornavan. Den förra lokalen 
tycks ha hyst en synnerligen intressant serie hybrida 
former (med arterna S. aurita, S. lapponum, S. myrtil
loides och S. starkeana i olika kombinationer) ;  förmod
ligen är den numera ± förstörd. Beträffande Hög
heden-lokalen kan nämnas, att LUNDSTRÖM ( 1 875 p. 
53)  ansåg sig här ha påträffat den dittills okända hy
briden S. glauca x hastata (jfr p. 85) .  Det kan i detta 
sammanhang vara värt att nämnas, att man alltjämt 
i gårdarna i Högheden kan berätta om en ytterligt 
sällsynt videart, som skulle växa i det närbelägna 
Svartberget. Det synes mig uppenbart, att denna 
muntliga tradition går tillbaka till 1870- och 1880-
talen, då LuNDSTRÖM och HÅKANSSON exkurrerade i 
trakten, och sannolikt är det just den ifrågavarande 
>>nya>> hybriden man avser. 

Salix reticulata L. Karta 65. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls . ,  låg-mellanalp.b. 
t.allm. Förmodligen O på de E-ligaste fjällutlöparna. 
- SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. sälls . ,  urbergs
oror. O. Vert.utbr. : silv.b.-praealp .b. St. :  rikkärr på 
kalkgrund, klippor vid forsar m. m.  Ca. :  kalkbunden. 

Salix herbacea L. Karta 66. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mångenst. ,  låg-högalp .b. 
allm. över hela området. - SIL Horis.utbr. :  kambro
siluromr. sälls . ,  urbergsomr. W. delen t.allm. på låg
fjällens högre delar, eljest sälls. , mellersta delen 
mindre allm. och endast på lågfjällen, E. delen mycket 
sälls. Vert.utbr. :  företrädesvis inom lågfjällens alp.b . ,  
härifrån ned i praealp.b. ,  resp. granb. På platålandet 
överallt sälls. St. :  snölegor och sent utsmält mark i 
allmänhet, efemärbäckar, ej sällan vanlig rished. På 
lägre nivå t. ex. i inundatzonen, vid bäckar m. m. 
Ca. :  indifferent. 

Några mera anmärkningsvärda lokaler från lägre nivå 
anföras här. Arfeplog. SJ. [ 19  SE] Svalesjaure, S. änden, 
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inundatzonen; Tjeggelvas ( 1 883 C. TH. MöRNER, H.S. ) ;  
d:o W. delen, ö i mynningen av den vik, där Tjäurejokk 
mynnar, inundatzonen; [26 NW-NE] Ringselforsen på fuk
tiga skifferklippor; [26 SE] mårkan mellan Storlaisan och 
Gautojaure vid kanten av stigen; [27 SW] Strörrmästrakten 
(H.JN 1933 p. 495 ) .  En granskning av fältdagboken 
(H.JN ant. ) ,  som här är ytterst svårläslig, ger vid handen, 
att uppgiften möjligen kan avse de högre delarna av Lul. 
Istjakk, i så fall bör den utgå här. >>Vid vägen mellan Arje
pluog och Skeut>> ( 1929 A. LrNDSTRÖM, H.S. ) .  - Arvids

faur. [34 SE] Tjipko, SE-sidan i undre granb. ,  på sten invid 
bäck; [43 NW] Myrträsk (BJ. 1 856 p. 28) .  

Salix herbacea x lanata 

F J. Sälls. - 81{. O .  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: l lokal; 1 943: 2 lokaler. I 
H.S. finns dessutom ett ark av hybriden med påskrift 
>>Arjeplogs sm utan närmare lokaluppgift ( 1 874 V. F .  
HoLM) .  Av de  båda lokaler som anföras hos ARw. 1 943 (p. 
1 86) ,  kan möjligen den ena: >>Västerfjäll vid Svalobäcken>> 
( = kartans Svalesjokk) falla nedom barrträdgränsen och 
därmed inom skogsoror. 

Salix herbacea x lapponum 

FJ. Sannolikt ej ovanlig. - SK. Inom alp.b. av ett 
fåtal lågfjäll. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: l lokal; 1 943: 3 lokaler. [ 1 9  
NW] Årjil Saulo ( 1 872 V .  F .  HoLM, H.U. ) ;  [ 1 9  SW] Stor
selet ( 1 874 V. F. HoLM, H.L. ) ;  [ 1 9  SE] mellan Bartutjaure 
och Tjeggelvas ( 1 872 V. F. HoLM, H.U. ) .  - SK. [27 NW] 
Bårgo ( 1 936 Wn , H.S . ) ;  [27 SW] All.Tjåkkolis ( 1942 Wn , 
H.S. ) :  Tjuorre ( 1943 WD , H.S . ) .  En kollekt i H.L. ,  som 
betecknats S. glauca x herbacea ( [ 1 2  SW] Varvekädno, 
1 873 V. F. HoLM) är enligt GRAPENGIESSER hithörande . Hit 
torde vidare åtminstone delvis höra former, som i äldre 
litteratur betecknades som S. ovata. Denna >>art>> uppgives 
bl. a. för Arfeplog. FJ. [20 SW] Kaisatstjåkko (Gaissats, 
N.J.A. 1 845 p. 8 1 ) . 

Salix herbacea x polaris 

FJ. ARw. ( 1 943 p .  186) anser denna hybrid som t.  
allm. i mellan-högalp.b. SK. Kambrosiluromr. mycket 
sälls. i praealp .b . ,  f. ö. O. Okänd från lågfjällen. 

Arjeplog. FJ. ARw. l 926a: l lokal; 1 943: 2 lokaler ( + en 
mera obestämd uppgift) .  [ 1 9  SW-SE] Stuor Njasa ( 1 8 72 

V. F. HoLM, H.U. ) . - SK. (26 NW-NE] Ringselforsen på 
skifferklippor tillsammans med S. herbacea. 

Salix polaris W g 
Indigen. - FJ. Låg-högalp.b . ,  sannolikt mångenst. ,  

åtminstone på högre nivå (jfr dock ARw. 1 943 p .  186 ) .  
Torde i ren form saknas på de E.  fjällutlöparna (Pelje
kaise nationalpark 0) .  - SK. O. 
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Arfeplorf. FJ. ARw. 1 943: 1 3  lokaler. [ 1 2  SW] Kasak 
(A. & A. 1 959 II p. 414); [ 1 9  NW] Akaris ( 1 870 E. J. Wm 
MARK, H.S. ) ;  [ 1 9  NE] Raska ( 1 947 WD, H.S. ) ;  [ 1 9  SW
SE] Stuor Njasa ( 1 872 V. F. HoLM, H.S. ,  H.U. ) .  Dessutom 
finns i H.S.  ett par kollekter, samlade av LAEST. 1 825. 
De salrna dock exakt lokaluppgift. Flertalet av de här 
omnämnda kollekterna äro ganska heterogena; jämte 
ganska typisk polaris innehålla de exemplar, som otvivel
aktigt måste föras till herbacea x polaris. Enligt ARw. 
(l.c . )  skulle den övervägande delen av S. polaris i Pite 
lappmarks fjällomr. ha en hybridogen inblandning av S. 

herbacea. 

Salix myrsinites L. Karta 67 . 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. mångenst. ,  
mellanalp .b. sälls. Saknas förmodligen p å  de E
ligaste fjällutlöparna. - SIL Horis.utbr. : kambro
siluromr. sälls . ,  urbergsomr. mycket sälls. i mellersta 
delen, f. ö. O. Vert.utbr . :  silv.b.-subalp.b. St. :  före
trädesvis i rikkärr på kalkgrund. Oa. :  kalkbunden 
(jfr dock nedan) .  

Arten har inom urbergsomr.  en ytterst anmärkningsvärd 
lokal ungefär 1 0 mil E om sitt egentliga utbredningsområde, 
nämligen ett litet stycke från Pite älv vid Ljusselet i N. 
Arvidsjaur. Arten växer här i en vanlig skogsbacke, och 
det är svårt att föreställa sig någon nämnvärd kalkhalt hos 
substratet .  

Salix myrsinites x phylicifolia 

FJ. O. - SK. Kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. O. 

Arfeplog. SK. [26 NW] Sädvajaure (närmare läge ej 
känt, 1 874 A.N. LM, H.U.); Tjärnberg ( 1 874 A.N.LM, H.U. ) .  

Salix glauca L. 

Indigen. - F J .  Subalp .b.-lågalp.b.  allm. ,  säkerligen 
över hela området. - SIL Horis.utbr. :  hela området 
allm. ,  ehuru av allt att döma något avtagande i E .  
delen a v  urbergsomr. Vert.utbr. :  alla höjdb . St. :  

sumpskogar, myrkanter, sjöstränder, längs bäckar 
m. m. Inom alp.b.  i fuktig rished. Då och då träffar 
man på alla nivåer enstaka buskar även på ganska 
torr mark. Inom urbergsområdets E. del förefaller 
arten vara mera strängt bunden till bäckstränder. Ca. :  

indifferent. 

[Salix >>glauca x hastata>> 

I sin avhandling >>Studier öfver släktet Salix>> ( 1 875 
p .  53) omnämner A. N. LUNDSTRÖM denna hybrid 
såsom en m.hybr.>> från trakten av Högheden vid 
övre Rornavan och säger om densamma: >>Detta är en 
af de tydligaste hybrider jag sett>>. Ett omfattande 
herbariematerial föreligger, insamlat av LuNDSTRÖM 
själv samt av C. HÅKANssoN (H.L., H .S. , H.U. ) .  

Materialet är mycket enhetligt och härstammar m ö  j 
ligen från ett och samma individ. Kollekten finns 
utdelad i ENANDERS exsiccat men här under namnet 
S. glauca x nigricans. Enligt FLODERUS och GRAPEN
GIESSERS samfällda uppfattning ha vi att göra med 
en form av S. glauca x myrsinifolia x phylicifolia. ]  

Salix glauca x myrsinifolia 

FJ. Mångenst. - SK. Sannolikt t .allm., åtminstone 
inom kambrosiluromr. och W. delen av urbergsomr. 

Arfeplog. FJ. [ 19  NW] Aitevarats ( 1 925 ARw., H.S . ) ;  
[ 1 9  SW] Sildutdalen ( 1 880 C. RÅK.,  H.U. ) ;  Tjidtjakk ( 1 956 
F. & H. BJÖRNSTRÖM & s .o .  LINDBERG, 1 874 A.N.LM, 
H.U., 1 926 N. JoHNssoN, H.L.); [19 SE] >>Njasja>> ( = 
Stuor. eller Utseb Njasa, 1 883 C. RÅK.,  H.U. } ;  [26 NW] 
Peljekaise, >>juxta fluvium Lutam (troligen = bäcken från 
Vuolle Tjalasjaure till Luotaure, 1 856 H. BJÖRNSTRÖM, H.S. ,  
H.U. ) .  - SK. [ 19  SW] Vuoggatjålmejaure ( 1 928 N.  
JoHNSSON, H.S. ) ;  [26 NW] nedanför Vallåive ( 1 856 Bj . , 
H.U. } ;  Tjärnberg ( 1 874 A.N.LM, H.U. ) ;  [26 NEJ Jäkkvik 
( 1 874 V. F. HOLM, H.S. ) ;  Högheden ( 1 87 1 ,  1 874 C. HÅK . ,  
H .L . ,  H .S . ,  1 874 A.N.LM, H.U., j fr WD 1 934 p .  29) ;  
[26 SE] Aspnäs, på W. sidan av sjön Ö. Jutis; [27 NW] 
Suppovare; i skogen E om Måfevare; [27 SW] Sikselet vid 
stranden ( 1 938 WD, H.S. ) ;  Akkelis ( 1 936 WD, H.S. ) ;  
nära kyrkplatsen ( 1932 WD, H.S. ,  j fr WD l.c . ) ;  Galtis
puouda ( 1 880 C. RÅK.,  H.U. } ;  Rakkejaure (WD l.c .  u.n.  
>>Påkkejaure>> ) ;  [34 NW] bäck till All.Radnejaure (WD l.c . ) .  
- Arvidsfaur. [34  SEJ Avaviken (WD l.c. ) .  

Här kunna lämpligen också anföras några kollekter, som 
bestämts till S. borealis x glauca (alltså S. glauca x myrsini

folia var. borealis) .  Arfeplog. SK. [26 NEJ Högheden ( 1 874 
A.N.LM, H.U.); [27 SW] Strömnäs ( 1 856 B.r., H.U. } ;  
Galtispuouda ( 1 856 BJ. H.U. ) .  - Arvidsfaur. [35 SW] 
kyrkplatsens närhet ( 1 856 F. & H. BJöRNSTRÖM & S. O. 
LINDBERG, H.S . ,  H. BJÖRNSTRÖM, H.U. ) .  

Salix glauca x myrsinifolia x myrsinites 

FJ. Sälls. - SK. Sälls. 

Arfeplog. FJ . [ 1 9  SW] Tjidtjakk ( 1926 N. JoHNssoN, 
H.U. ) .  - SK. [26 NEJ >>Löfmokk>> ( 18 7 1  C. HÅK. ,  H.S . ) ;  
[27 SW] 2 km E om kyrkplatsen vid bäck ( 1932 WD, H.S .  
jfr WD 1934 p .  29) . Här kunna också anföras några kol
leider, bestämda till S. glauca x myrsinifolia x myrsinites 

x phylicifolia: Arfeplog. SK. [26 NE] >>Ofvan Löfmokk vid 
forsen>> ( = Ringelforsen , 1 845 N.J.A., H.S . ) ;  Jäkkvik ( 1 8 7 1  
C.  HÅK. ,  H.S. ) ;  Högheden (flera kollekter 1 874, 1 880 C. 
HÅK . , H.S . ) .  

Salix glauca x myrsinifolia x phylicifolia 

FJ. Sälls. ( ?  blott en lokal föreligger) .  - SK. Torde 
vara en av de vanligaste Balix-hybriderna i området, 
även om alla arterna ej framträda tydligt. 
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Arfeplog. FJ. [ 1 9  SWJ Merkenes ( 1 926  N. JoHNssoN, 
H.S . ) . - SK. [ 1 9  SWJ Vuoggatjålmejaure ( 1928 N. JoHNs
soN, H.S. ) ;  [26 NWJ Sädvajaure, E. änden ( 1 874 V. F. 
HoLM, H.S . ) ;  [26 NW-NEJ Ringselforsen; [26 NEJ Jäkk
vik ( 1 8 7 1  C. HÅK. ,  1 933 M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  Högheden 
(talrika kollekter 1 8 7 1 ,  1 874, 1 880 C.HÅK . ,  1 874 A.N.LM, 
1 874 V. F. HoLM, H.L., H.S., H.U. , jfr Wn 1934 p. 29) ;  

[27 SWJ Måfevare, dels på fjället, dels i skogen nedom; 
Galtispuouda ( 1 874 C. HÅK. ,  H.S. ) ;  kyrkplatsen vid stran
den av Rornavan ( 1 9 1 6  S. GRAPENGIESSER, H.S. ) ;  Rakke
jaure (Wn Le . ) ;  [34 NWJ Maskaur ( 1 874 V. F. HoLM, H.S. ) .  
- Arvidsfaur. [34 SEJ Avaviken (WD L e . ) ;  [ 3 5  NWJ invid 
Malmesjaures utlopp i Muskusselet; [35 SWJ Krubbjokk 
vid vägen kyrkplatsen-Moskosel; Arvidsjaure, bäck från 
S till sjöns E. del (WD Le . ); Framnäs ( 19 1 0  F. E. A. 
BLOCK, H.S., H.U. ) .  

Salix glauca x myrsinites 

FJ. Troligen ej sälls. - SK. Kambrosiluromr. 
mångenst. ,  urbergsomr. O. 

Arfeplog. FJ. [ 1 9  NWJ Kiron ( 1925 ARw. , H .S . ) ;  [ 1 9  

SWJ Tjidtjakk ( 1926 N. JoHNssoN, H.L . ,  H.U., 1 928 N.  
JoHNssoN, H.S. ,  j fr ARw. 1 943 p. 1 87) ;  [26 NWJ Vallåive 
( 1 856 F. & H. BJÖRNSTRÖM & s. o .  LINDBERG, H.S. ) .  
- SK.  [ 1 9  SWJ Vuoggatjålmejaure ( 1928 N. JoHNSSON, 
H.L. ) ;  Sädvajaure, W. änden ( 1 874 A.N.LM & V. F. HoLM, 
H.U. ) ;  [26 NWJ d:o, E. änden ( 1 874 A.N.LM & V. F. 
HoLM, H.U. ) ;  Tjärnberg ( 1 874 A.N.LM, H.U. ) ;  [26 NEJ 

mellan Sädvjaure och I>Jäggjaur>> ( = ?Myrträsket, 1 874 

A.N.LM, H.U. ) ;  wid norra ändan av Hornafvam (utan årtal 
men säkert 1 845 N.J.A., H.S . ) ;  = >>juxta Löfmokk» (N.J.A. 
1 845 p.  79, j fr N.J.A. 1 846a p. ll samt BJ. 1 856 p.  28);  

>>Löfmoklo> ( 1 871  C.HÅK. ,  H.L. ,  H.S . ,  H.U. ) ;  stigen Vaksnäs
Labbas på lidens N-sida ( 1 938 Wn, H.S. ) ;  Högheden ( 1 874 

A .N .LM, H.U. ) .  

Salix glauca x phylicifolia 

FJ. Mångenst. ( ? )  - Sl{. Antagligen t.allm. 

Arfeplog. FJ. [ 1 9  SWJ Merkenes ( 1 926 N. JoHNssoN, H .  
L . ,  H.U.) ;  Tjidtjakk ( 1 874 A.N.LM, H.U.,  1 926 N .  JoHNs

SON, H.L. ) .  - SK [ 1 9  SWJ Vuoggatjålmejaure ( 1 926 N. 
JoNssoN, H.L. ,  H .S . ) ;  >>V. öfversta Säfjam ( = Sädvajaure, 
W. delen, 1 869 H. W. ARNELL, H.U. ) ;  [26 NW-NEJ 
Ringselforsen; [26 NEJ Löfmokk ( 1 871  C.HÅK. ,  H.U.) ;  

Jäkkvik ( 1 871  C.HÅK.,  H.S. ,  H.U.);  d:o vid Vårberget 
( 1 933 M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  mellan Sädvajaur och >>Jägg
jaur>> ( = ?  Myrträsket, 1 874 A.N.LM, H.U. ) ;  Högheden 
( 1 874 v. F. HOLM, H.L.,  1 880 C.HÅK. ,  H.S. ) ;  [26 SEJ 
mellan Storlaisan och Nebsuort; [27 NWJ N. Bergnäs vid 
stranden av Saddajaure; Ö . Maltok, N-sidan ( 1 943 Wn, 
H.S . ) ;  [27 SWJ Måfevare; Sakkavare (N.J.A. 1 845 p. 48) ;  

Galtispuouda ( 1 87 1  C .HÅK. ,  H.S. ,  H.U. ) ;  d:o myr nedom 
fjället ( 1 9 1 6  S. GRAPENGIESSER, H. S . ) ;  2 km E om kyrk
platsen vid bäck ( 1 932 Wn, H.S. ) ;  [34 NWJ Maskaur 
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( 1 874 V. F. HOLM, H.U. ) . - Arvidsfaur. [34 SEJ Avaviken. 
(Wn' 

1 934 p. 29);  Långträskberget; [35 SWJ kyrkplatsen 
( 1 929 A. LINDSTRÖM: H.S. ) ;  d:o Prästberget ( 1 9 1 0  P. H. 
JoHANSSON, H.L. ) ;  Arvidsjaure, bäck till sjöns E. del 
(Wn Le. ) ;  Framnäs ( 1 9 1 0  F. E. A. BLOCK, H.L. ) .  Vid 
sidan av de ovan nämnda kollekterna föreligger en med 
den osedvanligt diffusa lokaluppgiften 1>mellan Arjeplog o. 
Tjäggelvas>> ( 1 892 A. ULANDER, H.U.) ;  avståndet mellan 
kyrkplatsen och sjön är fågelvägen 55 km. 

Salix phylicifolia L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  allm. , utbredd 
över hela området. - SK. Horis.utbr. : hela området 
allm. Vert.utbr. : alla höjdb. St. :  skogar av fuktiga
våta typer, myrkanter, sjö- och bäckstränder, fukt
ängar m. m. Ofta starkt luxurierande längs vägar. 
Ca. :  indifferent. 

Salix myrsinifolia Salisb. (S. nigricans Sm) 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  t.allm.,  lågalp .b.  sälls . ,  
förmodligen spridd över hela området. - SK. Horis. 

utbr . :  kambrosiluromr. t .allm. , urbergsomr. mångenst. 
I allmänhet är arten lättast att känna igen som fullt 
typisk inom kambrosiluromr. ;  i urbergsomr. träffar 
man ej så ofta typiska ex. Förmodligen gör sig här en 
viss hybridogen inblandning av t. ex. S. phylicifolia 

gällande. Vilken roll var. borealis (Fr . )  Hyl . spelar i 
detta sammanhang kan jag ej avgöra, då jag känner 
densamma mycket dåligt. - Vert.utbr. :  a) kambro
siluromr . :  silv.b.-subalp.b . ;  b) urbergsomr. ;  platå
landet och lågfjällens lägre delar t. o. m. granb. St. :  

skogar av frisk-fuktig örtristyp till örttyp, lunddälder, 
bäckstränder, någon gång rasbranter. Ca. :  indifferent 
eller svagt kalkgynnad. 

Redan HoLM ( 1875  p. 7 3 )  påpekar, att S. myrsini

folia i typisk utbildning uppträder sparsamt i det 
egentliga lapska skogslandet, däremot riklig och väl 
avgränsad i trakterna närmast utanför liksom inom 
själva fjällkedjan. 

Salix myrsinifolia Salisb. 
var. borealis (Fr . )  Hyl. (S. borealis (Fr. )  Nas . )  

Då jag tyvärr icke har några fältanteckningar rö
rande denna varietet, kan jag icke lämna några upp
gifter om utbredning och ståndortsförhållanden, 
utan får inskränka mig till att framlägga en lista på 
lokaler. I de fall material icke finnes bevarat i mu
seerna, ha kollekterna likväl granskats av FLODERUS 
eller GRAPENGIESSER. 

Arfeplog. FJ. ARw. 1 943: 2 lokaler. - SK. [26 NWJ 
nedanför Vallåive ( 1 856 BJ., H.U. ) ;  nedanför Tjäktja 
( 1 856 BJ . , H.U. ) ;  [26 NEJ Jäkkvik ( 1928 N. JoHNSSON, 
H.L. ,  H.S . ,  H.U.) ;  Högheden, dels ovanför gårdarna, dels i 
Svartberget; [26 SEJ Aspnäs, branter på W. sidan av sjön 
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Ö. Jutis; Laisvall; [27 NWJ i skogen nedom Ailesvare; [27 

SWJ Galtispuouda ( 1 856 BJ.,  H.U. ) .  - Arvidsjaur. [35 

NWJ invid Abmorälven; [35 SWJ kyrkplatsens närhet 
( 1 856 BJ. ,  H.S. ) .  

Salix myrsinifolia x myrsinites 

FJ. Mångenst. - SK. Mångenst. inom kambrosilur
oror. ,  f. ö. sälls. 

Arjeplog. FJ. [ 19  NWJ Talput ( 1925 ARw . , H.S. ) ;  [ 1 9  

SWJ Sildutdalen ( 1880 C.HÅK. ,  H.S. ,  H.U. ) ;  Tjidtjakk 
( 1 926 N. JOHNSSON, H.S. ,  1 933  M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  
[26 NWJ Vallåive ( 1 856 F. & H. BJÖRNSTRÖM & S .  O .  
LINDBERG, H.S . ,  H.U.) ;  Vuomavare, sluttning mot Sädva
jaure ( 1925 ARw., H.S. ,  jfr ARw . 1 926b p. 22) .  - SK. [26 

NWJ Tjärnberg ( 1 874 A.N.LM, H.U.) ;  Sädvajaure, E. 

änden ( 1 874 V. F.  HoLM, H.S., H.U. ) ;  [26 NEJ mellan 
Sädvajaure och )>Jäggjaun ( = ?  Myrträsket, 1 874 A.N.LM, 
H.U. ) ;  vid Skellefte älv N om Jäkkvik ( 1 874 V. F. HOLM, 
H.U. ) ;  = ?  )>juxta Löfm.okk)> ( 1 8 7 1  C.HÅK. ,  H.L. ,  H .U. ) ;  
Rebnisälven ( 1 874 C.HÅK. ,  H .L . ,  H .U. ) ;  stigen Vaksnäs
Labbas, på lidens N-sida ( 1 938 WD, H.S . ) ;  Högheden 
{ 1 874 C.HÅK. ,  A.N.LM, H.L.,  H.U. ) ;  [34 SW-SEJ )>söder 
om Storafvam ( 1 874 V. F. HoLM, H.S. ) .  - Arvidsjaur. 

I35 NWJ Pite älv vid Ljusselet ( 1937 WD , H.S . ) .  

Salix myrsinifolia x myrsinites 
x ph y licifolia 

FJ. Ej uppgiven men borde finnas. - SK. Ett par 
lokaler i kambrosiluroror. 

Arjcplog. SK. [26 NWJ Sädvajaure, E. änden ( 1 874 V. 
F. HOLM, H.S . ) ;  [26 SWJ )>Löfmokk» ( 1 87 1  C.HÅK. ,  H.S. ) .  

Salix myrsinifolia x phylicifolia 

platsen, bl. a. vid )>Präst berget)> ( 1 856 talrika kollekter, 
BJ., H. BJÖRNSTRÖM, F. & H. BJÖRNSTRÖM & s. o .  LIND

BERG, H.S., H.U. ) ;  SE om d:o vid avtagsvägen till Lauker; 
Arvidsjaure, E. delen; Sebbikjokk invid Laukervägen; 
[35 SEJ intill korsvägen vid Ruolojegge; [ 43 NWJ Abborr
träsk. 

Salix arbuscula L. ;  Sm. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b .  sälls. ,  saknas 
troligen på de E-ligaste fjällutlöparna. - SK. Horis. 

utbr. :  kambrosiluroror. sälls. ,  mest i de W. dalgångarna, 
urbergsomr. O. Vert.utbr . :  silv.b.-praealp.b.  St. :  skogar 
av ± örtrika typer. Ca. :  starkt kalkgynnad, möjligen 
kalk bunden. 

Arjeplog. F.J. ARw. 1 926a :  l lokal; 1926b: l lokal; 1 943: 

4 lokaler. [26 NWJ Vallåive, sluttningen mot Laisälven 
( 1 856 F. & H. BJöRNSTRÖM & S. O. LINDBERG, H.S. ,  jfr 
BJ. 1 856 p. 28) .  - SK. [ 19  SWJ Vuoggatjålme ( 1926 N. 
JoHNSSON, H.L . ,  H.S . , ) ;  mårkan mellan Vuoggatjålmejaure 
och Sädvajaure ( 1933 M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  W. änden av 
Sädvajaure ( 1 874 V. F. HoLM, H.S. ,  H.U., j fr B. 1 909 p.  
2 7 1 ) ; [26 NEJ Ballasviken ( 1883 C.HÅK., H.L. ) ;  mellan 
)>Ribnits)> ( = Rebnisfjället) och Rornavan (BJ. 1 856 p. 
28) ;  Högheden i backen ovanför gårdarna ( 1 932 WD, H.S. ,  
j fr WD 1 934 p.  29) .  

[ Salix arbuscula x herbacea x lapponum 

I H.S .  föreligga kollekter från Arjeplog. FJ. [ 1 2  SW] 
mellan Pjeskejaure och Lomijaure ( 1 873, V. F. HoLM),  
bestämda till denna kombination eller till S. arbuscula 
x herbacea. De anses av ARw. ( 1 943 p. 189) vara S. 

herbacea x lapponum. J 

FJ. T.allm. enl. ARw. ( 1 943 p .  188) . - SK. Förmodli- Salix arbuscula x lapponum 

gen ± allm. över hela området. FJ. Sälls. - SK. Mycket sälls. i mellersta delen av 

Arjeplog. F.J. ARw. 1 943:  inga lokaler uppräknas. [ 1 9  urbergsomr. 

SWJ Sildutdalen ( 1 880 C.HÅK. ,  H.S . ) ;  Tjidtjakk ( 1 874 A. Arjeplog. FJ . ARw. 1 943: 1 lokal. _ SK. [27 SEJ invid 
N.LM, H.U. ) .  - SK. [ 1 9  SWJ-26 NWJ Sädvajaure (utan Harrakjokk strax nedom utloppet ur sjön Harrak ( 1 942 
närmare uppgift, 1 874 A.N.LM, H.U. ) ;  [19 SE-26 NEJ WD, H.S. ,  det. GRAPENGIESSER) . Lokalen är märklig, då 
Rebnisjaure (utan närmare uppgift, 1 874 A.N.LM, H.U. ) ;  den faller långt E om utbredningsområdet för S. arbuscula, 
[26 NEJ Högheden (WD 1 934 P· 29);  [26 SEJ Laisvall; och man får kanske t.v. ställa sig något tveksam inför 
NNW om Aspnäs vid bäcken från Jaulaksjöarna; [27 NWJ bestämningen . 
Luovaluokte, bäck från E till vikens S. del; bäcken från 
Suppovare till Gallajaure; i skogen nedom Ailesvare; [27 

SWJ Måfevare; Sikselet; Galtispuouda ( 1 874 V. F. HoLM, 
H.S . ) ;  kyrkplatsen (WD Le . ) ;  mellan kyrkplatsen och Ren
berget ( 1 932 WD, H.S. ,  j fr WD Le. ) ;  )>Njuorakkåtam 
{sannolikt invid kartans Nuorajaure, 6 km W om kyrk
platsen, 1 823 LAEST., H .S . ) ;  Rakkejaure (WD Le.  u.n. 
>>Påkkejaure)> . )  - Arvidsjaur. [34 SEJ Avaviken (WD l .c . ) ;  
bäck invid avtagsvägen till Arjeplog; bäck till Grundträs
ket; [35 NWJ Trollforsen; vid vägen till Jäkna ett par km 
W om avtagsvägen till Nedre Trollforsen; [35 SWJ kyrk-

Salix myrtilloides L.  Karta 68 . 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. mycket sälls. och endast i E. delen, urbergsomr. 
W. delen t .sälls. ,  mellersta delen mångenst. E. delen 
på sina ställen t.allm. Vert.utbr. : platålandet och låg
fjällens lägre delar, högst anträffad ca 600 m ö.h. 
(motsvarande granbältets nivå) .  St. : sumpskogar, 
mossepartier i myrar, stundom även i mera kärrartade 
partier (fastmattor) .  Ca. :  indifferent. 
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Hos HoLMBERG ( 1 93 1  p. 94) säges om arten bl.a . :  >>fläck- kyrkplatsen (utan årtal men säkert 1 845, N.J.A. ,  1 893 
vis rikl. ss. Arjeplog omkr. Hornavan . Jag vet ej  varpå E. NYMAN, 1929 A. LINDSTRÖM: »nära prästgårdem och 
uppgiften bygger, men den kan vara riktig endast om man mära kyrkam, 1942 WD, samtliga H.S. ) .  
avser E-ligaste delen av  sjön . Även med denna begränsning 
torde den vara något överdriven. Den högsta kända loka
len är: Arvidsjaur [34 SEJ Vittjakk på N. platån. 

Salix myrtilloides x starkeana 
(inkl. S. myrtilloides x starkeana x xerophila) .  

FJ. O.  - SK. Sälls. och endast inom mellersta-E . 
delarna a v ur bergsoror. 

Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen ( 1 874 V. F. HoLM, 
H.S. ) .  - Arvidsjaur. [35 SWJ kyrkplatsen ( 1 932 WD, H.S. ,  
j fr Wn 1934 p .  29) ;  Framnäs ( 1 9 1 0  F. E.  A. BLOCK, H.L. ,  
H.S. ) ;  [43 NW-NEJ Siksjön ( 1 869 C.HÅK., H.L. ,  H.S. ) .  

Salix starkeana Willd. 

Indigen. - FJ. Lågalp.b. mycket sälls. i E. delen, 
f. ö .  O. Från subalp.b.  föreligga märkligt nog inga 
lokaler. SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr . O, 

möjligen förbisedd, urbergsomr. mångenst. ,  lokalt, 
såsom kring Arvidsjaurs kyrkplats t.allm. Vert .utbr . :  

huvudsakligen platålandet och silv.b. Endast två 
lokaler kända från lågfjällen, men dessa på hög nivå 
(i skogsgränsens närhet) .  St. :  skogar, företrädesvis av 
torr ristyp, någon gång vid bäckar. Ovan skogsgränsen 
i rished. Ca. :  indifferent. 

En karta skulle på grund av lokalmaterialets knapphet 
ge en ofullkomlig bild av utbredningen; de kända lokalerna 
uppräknas därför. Arjeplog. FJ. ARw. 1926b: 1 lokal (samma 
lokal anföras 1 943) . - SK. [27 NWJ »nära Suobdek-gården, 
på hedem (H.JN ant., j fr H.JN 1 933 p. 495) ;  E om sundet 
mellan Mattaure och Al.Mattaure; [27 SWJ kyrkplatsen 
(N.J.A. 1 846a p. 8 ) ;  invid Geijejaurejokk; Rackträsk; 
[27 SEJ Nammatespuouda, alp .b. - Arvidsjaur. [28 SWJ 
Trollforsen; [34 NEJ invid Maderjokk nära landsvägen mot 
Östansjö; [34 SEJ Vuolgamj aure, E. sidan; Långträsket, 
W. sidan mittför Långträskberget; Vittjakk på N. platån 
(ca 600 m ö.h. ) ;  [35 NWJ tillflöde från S till Malm.esjaure; 
W om Trollforsens jvstn; invid Malmesjaures avlopp till 
Muskusselet; W om Abmorälven ; Ljusselet i Pite älv, S .  
sidan; [35  NEJ  mittför Ruongovarats nära landsvägen; 
[35 SWJ kyrkplatsen ( 1 856 BJ.,  1904 P. H. JoHANssoN, 
båda i H.S. ) ,  t .  allm.; medanför Arvidsjaur>> ( = mellan 
kyrkplatsen och Abborrträsk, N.J.A. op.c .  p. 28 ) ;  [35 SEJ 
vid Grundselån Ö om Nja.llejaure; mittför Gaddaberget vid 
landsvägen ; [42 NEJ nära Hedberg. 

Salix starkeana x xerophila 

FJ. O. - SK. Endast ett par lokaler föreligga från ur
bergsomr. Borde dock kunna anträffas flerstädes . 

Arjeplog. SK. [34 NWJ E. stranden av Välhma mittför 
Välbmapuouda ( 1 934 WD, H.S . ) .  - Arvidsjaur. [35 SWJ 
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Salix xerophila Flod. 

Indigen. FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. 
O, urbergsoror. mycket sälls. i E. delen. Vert.utbr. :  en
dast platålandet och silv.b. St. :  uppgift saknas men 
sannolikt i skog av torr ristyp. Ca. :  indifferent. 

Arvidsjaur. [35 SWJ kyrkplatsen ( 1 892 E. NYMAN, H.S.,  
det GRAPENGIESSER) . 

Salix aurita L. 

Indigen. - FJ. O.  - Sl{. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. O, urbergsoror. W. delen O, mellersta och E. delen 
sälls. Vert.utbr. :  platålandet och skogsbergen (högst 
funnen ca 475 m ö.h. ) .  St. :  på den enda lokal, där jag 
sett arten, växte den i ett kärrstråk i barrskog. Ca. :  

indifferent. 

Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen (BJÖRKVALL enligt 
HoLMBERG 1931  p. 55, exemplar ej sett) .  - Arvidsjaur. 

[34 SEJ Vittjakk ( 1 880 C.HÅK. ,  H.U., jfr HoLMBERG Le. ) ;  
[43  NWJ Hålberget (BJ. 1 856 p. 27 ) ;  Gloromersträsk (N.J. 
A. 1 845 p .  36) .  Mot sistnämnda lokal svarar sannolikt ett 
exemplar i H.S. med påskriften: >>Lapp.Pit. 1 845 ANDERs
som. [43 SWJ Vithatten , NW-sidan i kärrstråk ( 1 948 
WD , H.S. ) .  

Salix aurita x einerea 

FJ. O. - SK. Mycket sälls. i E. delen av urbergsomr. 

Arvidsjaur. [35 SEJ Åkroken, vid bäck från Städdjejaur 
( 1938 WD, H.S . ) .  I H.S. finns dessutom en kollekt från 
[35 SWJ kyrkplatsens närhet ( 1 856 F. & H. BJÖRNSTRÖM & 
S. O. LINDBERG) ,  vilken bestämts till S. aurita x cine1·ea x 
myrsinifolia x phylicifolia. 

Salix aurita x lapponum 

FJ. O. - SK. Urbergsomr. sälls. i mellersta och E .  
delen. 

Arvidsjaur. [34 SEJ Långträsk ( 1 824 LAEST. ,  H.S. ) ;  
[35 SWJ kyrkplatsens närhet ( 1 824 LAEST., H.S. ) ;  Nuorte
jaure invid avloppsbäcken; [43 NWJ nära Gloromersträsk 
( 1 845 N.J.A., H.S. ) .  Hit hör delvis vad som i äldre tid 
betecknades som S. canescens Fr. ( jfr t. ex. N.J.A. 1 845 p. 
27 ) ,  vilken >>art>> emellertid också innefattade S. caprea x 
lapponum och S. einerea x lappqnum. 

Salix aurita x lapponum x myrtilloides 

FJ. O. - SK. Urbergsoror. mycket sälls. 

Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen ( 1 880, 1 883 C.HÅK. ,  
H. U. ) .  
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Salix aurita x myl'tilloides 

FJ. O. - SK. Urbergsomr. mindre allm. i mellersta 
och E. delen. 

Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen (talrika kollekter i 
H.S . :  1 824 LAEST. ,  1 880 C.HÅK. ,  1 886 BJÖRKBOM. 1 9 16  
GRAPENGIESSER) .  En kollekt i H.L. ( 1 880 C.HÅK . )  kan 
enligt GRAPENGIESSER ej säkert bestämmas, då vedprov 
saknas. - Arvidsjaur. [35 SWJ Arvidsjaure, bäck från S 
till sjöns E. del ( 1 932 WD, H.S., j fr WD 1934 p. 29) ;  
[43 NWJ Glommersträsk; [43 NW-NEJ Siksjön ( 1 869 C. 

HÅK.,  H.S. ) ;  [43 SWJ Brattberget, NE-sidan, försumpad 
barrskog, stort J -bestånd; Vithatten, NW-sidan, kärr
stråk; tillflöde från S till Petikån nära gränsen mot Norsjö 
(samtl. 1 948 WD, H.S. ) .  Denna kombination motsvarar 
vad som i äldre tid gick under namnet S. Finmarkica Fr. 
(jfr t .  ex. N.J.A. 1 845 p. 70). Alltsedan LAESTADIUS år 
1 824 anträffat denna form kring Galgtjärn intill Arjeplogs 
kyrkplats, eftersöktes den, länge förgäves, av alla genom
resande botanister (se t. ex. N.J.A. 1 846a p. 8, HoLM 1 875 
p .  1 7 7 ) .  

Salix aurita x myrtilloides x starkeana 

FJ. O. - SK. Urbergsomr. mycket sälls. 

Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen, >>vid Tingshuset>> 
( 1 874 V. F. HoLM, H.S . ) .  Hos HoLMBERG ( 1 93 1  p. 67 )  
uppges också kombinationen S. aurita x myrtilloides x 

starkeana x xerophila för Pite lpm. (utan lokaluppgift) .  

Salix einerea L .  

Indigen. - F J .  O. - S IL Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta och E. delen 
sälls. Vert.utbr . :  endast platålandet och silv.b. St. :  

älv- och bäckstränder. Ca. :  indifferent. 

Arvidsjaur. [35 NWJ Pite älv vid landsvägsbron E om 
Ljusselet; [35 NEJ Pite älv vid Storedan; [35 SWJ wid 
bäckpassagen 1 , 7  km VNV från kyrkan ( 1 9 18  H.JN, H.S . ) .  
Denna lokal ersätter den hos H.JN 1933 (p .  494) uppgivna: 
>>Avaviken>>, vilken tillkommit genom ett missförstånd. 
Kyrkplatsens närhet ( 1 824 LAEST. H.S. ,  jfr N.J.A. 1 845 
p. 35); [43 NWJ Abborrträsk ( 1 874, 1 880 C.HÅK. ,  H.U., 
j fr HOLMBERG 1931 p. 52) .  [43 SWJ Skellefte älv nedanför 
Gallejaure. 

[Salix einerea x lapponum 

En kollekt i H.L. bestämd till denna hybrid: [34 
SE] Långträsk ( 1 823 LAEST. )  kan enligt GRAPENGIES 
SER ej säkert bestämmas. S. einerea torde dock ej ingå.]  

Salix caprea L. Karta 69. 

Indigen. - FJ. Subalp .b. sälls. ARw. har icke an
träffat denna art vare sig i de W. fjälltrakterna ( 1 943 
p.  1 88) eller inom Peljekaise nationalpark. Själv har 

jag dock funnit den på ett par ställen (se nedan) .  -
SIL Horis.utbr. :  kambrosiluromr. t.sälls. i de W. dal
gångarna, f.  ö. mångenst. ,  urbergsomr. t .allm.-allm. 
Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b) 
urbergsomr. :  alla höjdb. upp till skogsgränsen, i ett 
fall även anträffad något ovan denna. St. :  skogar av 
frisk-fuktig ristyp till örttyp, lunddälder, bäcksträn
der, rasbranter (här nästan konstant) .  Unga individ 
ses stundom rikligt vid vägkanter. Ca. :  indifferent. 

Anmärkningsvärdare lokaler: Arjeplog. FJ. [ 19  SWJ 
Avatjåkko vid Merkenes, s -sluttningen i subalp.b . ;  [26 
NEJ Peljekaise, N-sidan, subalp.b. - SK. [27 NWJ 
Ailesvare, alp.b. 

Salix caprea L. var. coaetanea Hartm. 
(S. coaetanea (Hartm. )  Flod.) 

Någon kollekt av typisk var. coaetanea tycks icke 
föreligga från Pite lpm. Enligt ARw. ( 1 943 p.  1 88) 
skulle sälgarna i rasbranterna vid Rornavan höra 
hit, men något belägg för denna uppfattning torde 
näppeligen föreligga. Däremot finns ganska mycket 
material, som av FLODERUS bestämts till S. caprea x 

coaetanea. Det är också ett faktum, att områdets säl
gar i stor utsträckning avvika från normaltypen, 
bl . a. genom tydligt silverskimrande hårbeklädnad på 
bladen. Detta gäller i viss utsträckning rasbranternas 
sälgar men framförallt dem man träffar glest inblan
dade i granbältets skogar. Vid platålandets bäckar, 
längs vägarna etc. torde dylika övergångstyper mellan 
huvudarten och var. coaetanea däremot mera sällan 
uppträda. 

Kollekter, bestämda till S. caprea x coaetanea föreligga 
från följande lokaler: Arjeplog. SK. [20 SWJ Akkapakte 
( 1 927 C. G. ALM, H.U. ) ;  [26 NEJ >>Gäckjaur>> (troligen = 
Myrträsket vid Jäkkvik, 1 874 A.N.LM, H.U. ) ;  [26 SEJ 
Hällbacken i rasbranterna ovanför gårdarna ( 1 934 Wn, 
H.S. ) ;  [27 SWJ Akkelis, S-sidan i björkblandad granskog 
( 1932 WD, H.S . ) ;  Vuornats ( 1856 H. BJÖRNSTRÖM, H.U. ) ;  
[ 34  NWJ Kuottavare i granb. ( 1 932 WD, H.S. ) . - Arvids

jaur. [34 SEJ Vittjakk, N-sidan nära skogsgränsen ( 1934 
WD, H.S. ) ;  [35 SWJ kyrkplatsens närhet ( 1 856 BJ., H.U. ) .  

Salix caprea x lanata 

FJ. Sälls. i E. delen. - SK. Sälls. och t.v. endast 
uppgiven för kambrosiluromr. och W. delen av ur
bergsomr. 

Arjeplog. FJ. [26 NW-SWJ Tjäktja ( 1 856 BJ., H.S. ,  
H.U. ,  jfr ARw. 1943 p .  1 88 ) .  - SK. [26 NEJ Högheden 
(talrika kollekter, 1 883, 1886 C.HÅK. ,  H.S.,  1 883 T. H. 
BJÖRKBOM, H.L., H.S., 1 932 Wn, H.S., j fr WD 1 934 p. 
29) ;  [27 SWJ kyrkplatsens närhet (utan årtal S.  C. BERG

STRÖM, H. S . ) .  En kollekt i H.L.  [ 19  SEJ Ardnavare ( 1 926 
N. JoHNssoN) har bestämts till S. caprea x hastata x lanata. 

Från Tjäktja föreligger dessutom en uppgift om kombina-
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tiorren S. caprea x coaetanea x hastata x lanata (HOLMBERG 

1 93 1  p. 76) ,  som skulle återfinnas i material, samlat 1 856 

av F. & H. BJÖRNSTRÖM. Jag har icke kunnat anträffa 
ifrågavarande kollekt, och möjligtvis har bestämningen 
sedermera ändrats. 

Salix caprea x lapponum 

FJ. O. - SK. Tydligen mångenst. över hela områ
det. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Jäkkvik ( 1926 N. JoHNSSON, 
H.S . ) ;  Högheden ( 1 874, 1 880, 1 883, C.HÅK. ,  1 874 A.N.LM, 

samtl. H.U. ) ;  [27 SWJ Galtispuouda ( 1 87 1 ,  1 880 C.HÅK. ,  

H.L. ,  H.S . ,  H.U., 1 874 A.N.LM, H.U.,  1 892 E.  NYMAN, 

H.L. ,  H.U. ) ;  kyrkplatsen ( 1 87 1  C.HÅK. ,  H.U., utan årtal 
men säkert 1 892 E .  NYMAN, H .S . ) ;  Rakkejaure ( 1932 

Wn . ,  H.S . ,  jfr Wn 1934 p. 29); [34 NW] »Vid norra Kas
kerströmmem ( 1 87 1 C.HÅK. ,  H.U. ) . - Arvidsjaur. [34 SE] 
Vittjakk ( 1 874 A.N.LM, H.S . ,  1 880 C.HÅK. ,  H.U. ) ;  [35 

SW] kyrkplatsens närhet ( 1 869 C.HÅK., H.U. ) ;  [35 SW-
43 NW] mellan kyrkplatsen och Abborrträsk ( 1 856 B.r., 
H.U. ) ;  [43 NW] vägen Glommersträsk-Abborrträsk invid 
bäcken från St. Kallkällmyran ( 1 948 Wn, H.S . ) ;  nära 
Storträsk vid bäck ( 1 948 Wn, H .S . ) .  

Salix caprea x starkeana x xerophila 

FJ. O. - SK. Sälls. och t.v. endast anträffad inom 
W. delen av urbergsomr. Torde dock förekomma även 
längre E-ut. 

' 

Arjeplog. SK. [27 SWJ Sakkavare ( 1 856 B.r., H.S. ) ;  

Galtispuouda ( 1 880 C.HÅK. ,  H.S . ) ; nedanför Galtispuouda 
vid Rornavan ( 1 856 B.r., H.S . ) ;  Vuornats ( 1 856 B.r., H.S . ) .  

[Salix repens L . ,  
Salix repens L. var arenaria (L . )  Hartm. 

Varken huvudarten eller varieteten är i ren form 
känd från Pite lpm.,  men i H.S.  finns två kollekter, 
vilka av FLODERUS bestämts till följande kombina
tioner: l )  Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen ( 1 874 V. 
F. HoLM), bestämd till S. areanaria x myrtilloides x 

repens. 2) Arvidsjaur. [43 NW] Abborrträsk ( 1 9 1 0  F .  
E. A .  BLOCK) ,  bestämd till S .  lapporvum x myrtilloides 

x ?arenaria x repens. Man kanske får ställa sig tvek
sam till bestämningarnas riktighet, men om S. 

repens verkligen skulle ingå i hybrida kombinationer 
inom området, borde det vara möjligt att anträffa 
arten i ren form.] 

Salix lapponum L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. allm. - SK. 

Horis.utbr . :  hela området allm. Vert.utbr. : alla höjdb. ,  
men sparsam i alp.b. på de flesta lågfjäll. St. : sump
skogar, myrar, fuktängar, längs bäckar, sjöstränder. 
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Inom alp.b. 
different. 

± försumpade rishedar m. m. Ca. :  m-

Salix lapponum x myrtilloides 

FJ. Sälls. i E. delen (möjligen felaktigt angiven, se 
nedan) .  - SK. Kambrosiluromr. sälls. och något tvi 
velaktig, urbergsomr. mångenst. (på sina ställen i E .  
delen förmodligen t.allm.) .  

Arjeplog. FJ.  [ 19  SW] Vädderspakte i Tjidtjakk-mas
sivet ( 1 874 A .N.LM, H.U. ) .  - SK. [26 NW] Ballasviken 
( 1 874 A .N.LM, H.S . ) ;  [27 NEJ Tjavelkjaure ( 1 872 V. F .  

HoLM, H.U.) samt mellan Tjavelkjaure och Tjårveluobal 
( 1 872 V. F. HoLM, H.U. ) .  Det är ovisst, om dessa HoLMs 
lokaler ligga inom Pite lpm. Visserligen finns en sjö Tjavelk
jaure ca 6 km NE om Vuolvojaure, men även i angrän
sande del av Jokkmokk finns en sjö med samma namn, 
och Tjårveluobal har jag icke lyckats anträffa på kartan 
(jfr anm. å p. 7 1 ) . En annan uppgift: Tjäura avser med 
säkerhet en lokal i Lule lpm. [27 SW] Sakkavare ( 1 856 F. & 
H .  B.röRNSTRÖM, j fr B.r. 1 856 p. 27,  1 880 C.HÅK., H.S . ) ;  

kyrkplatsen vid Galgtjärn och annorstädes (talrika kol
lekter av LAEST. C.HÅK. ,  A.N.LM samt V. F. HoLM, H.L.,  

H .S . ,  H.U., jfr LAEST.  1 824 p .  1 86, N.J.A. 1 845 p.  63) ;  

[27 SW-SE] berget N om Harrak mellan All.Tjåkkolis och 
Nammatespuouda ( 1 942 Wn, H.S . ) ;  [34 NW] Kuorokveik 
( 1 824 LAEST. H.S. ,  j fr B.r. 1 856 p. 27 ) .  - Arvidsjaur. [35 

NW] holme i Malmesjaures avlopp till Muskusselet; Tall
sand vid Kvarnbäcken; [35 SW] kyrkplatsen ( 1 823 LAEST. 

H.S. ,  jfr LAEST. 1 824 p. 1 86 ,  1 932 Wn, H.S. ) ;  Västlunda 
( 1 938 Wn, H.S . ) ;  [35 SE] invid vägkorset vid Ruolojegge 
E om Ö. Kikkejaure ( 1938 Wn, H.S . ) ;  [43 NW] Abborr
träsk (N.J.A. 1 845 p. 63, 1 9 1 0  F. E. A. BLOCK, H.L. ,  

H.S . ) ;  Boksele vid >>Saltbäckem ( 1 8 7 1  C.HÅK. ,  H.L. ,  H.S . ) ;  

vägen Glommersträsk-Abborrträsk invid bäcken från St. 
Kallkällmyran ( 1 948 Wn, H .S . ) . 

LUNDSTRÖMs lokaler (Vädderspakte och Ballasviken) 
äro högst anmärkningsvärda, då de ligga betydligt utanför 
W-gränsen för S. myrtilloides . Omöjligt är icke, att en 
etikettförväxling kan ha ägt rum, då LUNDSTRÖMs eti
kettering ej alltid förefaller fullt vederhäftig. Till denna 
hybrid höra former, som tidigare betecknats som S. versi

folia Wg. 

[ Salix lapponum x phylicifolia 

Jag vet ej , om denna hybrid överhuvudtaget exi
sterar; den är i varje fall icke upptagen hos HYLANDER 
( 1 955) .  Emellertid finns i H.L.  två kollekter med detta 
namn: Arjeplog. SK. [26 NW] Ballasviken ( 1 928 N. 
JoHNSSON); [26 NEJ Jäkkvik ( 1 926 N. JOHNSSON) .  
Det förefaller troligt, att v i  h a  att göra med någon 
form inom hybridserien S. glauca x phylicifolia.] 

Salix hastata L. Karta 70.  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  t.allm.;  enligt 
ARw. ( 1 943 p. 189) vanligast i E. delen. - SK. Horis. 
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utbr. : kambrosiluromr. mångenst. och i de  W.  dal
gångarna möjligen t.allm.,  urbergsomr. W. och mel
lersta delen sälls. , E. delen O. Vert.utbr. :  a) kambro
siluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  endast 
känd från platålandet och silv.b. St. :  skogar av frisk
fuktig örtristyp till örttyp, bäckstränder, rikkärr 
m. m. Ca. :  synes mig vara tydligt kalkgynnad (jfr 
ARw. Le . ) .  

Salix hastata x herbacea x lanata 

FJ. Sälls. - 81{. O. 

Arjeplog. FJ. [ 1 2  SW] Utse Varvek ( 1925 ARw . , H.S. ) ;  
[19 SW] Storselet ( 1 874 V. F. HoLM, H.S . ,  H.U. ) .  

Salix hasta ta x lanata 

FJ. Ej omtalad hos ARw. ( 1 943) men sannolikt rätt 
vanlig. - SK. Mångenst. inom kambrosiluromr. och 
W. delen av urbergsomr. 

Arjeplog. FJ. [ 1 9  SW] Avatjåkko, undre lågalp.b. ( l 9i8 

Wn, H.S. ) ;  Tjidtjakk (flera kollekter från olika toppar i 
massivet, 1 874 A.N.LM, H.U. ) ;  [26 NEJ Peljekaise. I H.S.  
finns dessutom en kollekt av LAEST. med påskriften: >>Ex 
alpib. Lappon. Pitensis>> ( 1 825) .  - SK. [ 1 9  SE] Västerfjäll 
( 1 892 A. ULANDER, H. U.,  1 892 E. NYMAN, H.L. ) ;  [26 NW] 
Ballasviken ( 1 874 A.N.LM, H.U. ) ;  [26 NEJ Ringselforsen; 
Rebnisjaure, E. änden i inundatzonen; [26 SE] Laisvall; 
W om Aspnäs vid bäck från Jaulaksjöarna; [27 SW] E om 
Måfevare vid liten tjärn; Rakkejaure (WD 1934 p. 29 

u.n. >>Påkkejaure>> ) .  Åtskilliga av de angivna lokalerna 
grunda sig på icke bevarat material, bestämt av FLODERUS. 

Hybriden är f. ö. tämligen lätt igenkännlig. 

Salix lanata L. Karta 71 .  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. t .allm. - 81{. 
Horis.utbr. :  kambrosiluromr. t.allm.,  urbergsomr. W 
delen mångenst. ,  mellersta delen sälls. ,  E. delen O. 
Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b) 
urbergsomr. :  platålandet, skogsbergen samt lågfjällen 
upp till skogsgränsen. Endast i ett fall anträffad i alp. b 
St. :  skogar av fuktig-våt ristyp till örttyp, myrkan
ter, längs bäckar, sjöstränder, fuktängar m. m. Ca. :  

kalk gynnad. 

Lokal i alp .b . :  Arjeplog. SK . [27 SE] Nammatespuouda. 
Artens E-ligaste lokal invid kyrkplatsen i Arvidsjaur 
torde nu vara förstörd genom bebyggelse . 

Salix glandulifera Flod. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mycket sälls. ( ? )  i E. de
len. - 8K. O. 

Arjeplog. FJ. [26 NEJ Peljekaise ( 1 856 H. BJÖRNSTRÖM, 

H.U., ett individ på ett ark S. lanata, jfr HOLMBERG 1 93 1  
p .  1 28 ) .  Förmodligen förbisedd. 

Salix pentandra L. Karta 72 . 

Indigen. - FJ. O. - 8K. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. mycket sälls . ,  urbergsomr. W. och mellersta 
delen O, E. delen sälls. Vert.utbr. :  lokalen i siluromr. 
tillhöt troligen praealp.b. ,  de övriga silv.b. St. :  före
trädesvis vid bäckstränder. Ca. : indifferent ( ? ) .  

Som framgår av kartan, fördelar sig artens areal p å  två 
områden, ett W-ligt inom kambrosiluromr. (vilket dock 
t.v. representeras av en enda lokal) och ett E-ligt nedemot 
gränsen till kustlandet. Det synes mig möjligt, att vi ha 
att göra med två skilda invandringsvägar. 

Betulaceae 
Betula. 

Anm. De av GuNNARssoN ( 1 925) urskilda arterna 
B. coriacea och B. concinna ha aldrig upptagits av 
HYLANDER i någon upplaga av hans >>Förteckning>> 
(HYLANDER 1 94 1 ,  1 955) .  Dels av denna anledning, dels 
enär jag känner dem alltför dåligt för att kunna an
teckna dem i fältet, måste jag avstå från att med
taga dem här. I den senaste upplagan av förteckningen 
( 1 955) har HYLANDER dessutom vidtagit den radikala 
åtgärden att helt utesluta även B. tortuosa, vilken art 
han nu inkluderar i B. pubescens. Jag måste erkänna, 
att jag har full förståelse för detta tillvägagångssätt. 
När man i litteraturen behandlar fjällbjörken, före
faller det att vara mer av vana än av övertygelse man 
använder namnet B. tortuosa. ARWIDSSON ( 1 943 p. 
1 9 1 )  skriver t. ex . :  >>Obgleich der subalpine Birken
wald, vor allem im östlichen Teile des Gebietes, ver
schiedene Betula-Typen aufweist, ha be ich sämtliche 
Formen von Betula alba-Typ zu Betula tartuosa 

gerechnet>>, och BJÖRKMAN ( 1 939 p. 26) :  >>All inom 
reg. subalp. förefintlig Betula >>alba>> har  hän f ö r t s  
t i l l  (spärrat här) B. tortuosa. >> Men g å  v i  tillbaka till 
GUNNARssoN (op.c. )  finna vi en mycket snäv avgräns
ning av B. tortuosa. arten skulle enl. denne förf. bilda 
endast den översta delen av subalpina bältet, medan 
populationerna i övrigt skulle sammansättas av di
verse hybridkombinationer med >>låglandsbjörkar>>, 
bl. a. även med B. verrucosa. Enligt nutida uppfatt
ning torde GuNNARSSON ha överskattat hybridbild
ningen inom släktet, och det torde vara tvivelaktigt 
om B. verrucosa överhuvudtaget bildar hybrider i fjäll
trakterna eller deras närhet (LIND QUIST 1 947 p. 1 7 1 ) . 
SELANDER ( 1 950 II pp. 1 1 , 73)  följer såtillvida GuN
NARSSON, som han anser B. tartuosa bilda björkskogen 
endast i subalpina bältets övre del, medan de lägre 
delarna enl. honom domineras av B. coriacea Gunnars. 
jämte former ur hybridserien B. coriacea x tortuosa. 

I fråga om det här behandlade området skärpes 
björkproblemet ytterligare; det gäller nämligen att 
fastställa, huruvida lågfjällens björkpopulationer 
kunna jämställas med fjällområdets ur systematisk 
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synpunkt. A v allt att döma, är så icke fallet. Rent 
habituellt se lågfjällsbj örkarna annorlunda ut än 
dem man ser i åtminstone övre delen av fjällområdets 
subalpina bälte (även om ganska stora variationer 
förekomma från fjäll till fjäll ) .  De äro oftast enkel
starorniga (svag stubbskottbildning) och ha påfal
lande ljus bark. J ag har även på hög nivå sett typer 
med smalt cylindriska honhängen, något som inte alls 
stämmer med beskrivningen på B. tortuosa. I museerna 
finns bj örkkollekter t. o .  m. från ett så östligt fjäll som 
Vittjakk (nära Arvidsjaurs kyrkplats) bestämda till 
B.  tortuosa, medan däremot GUNNARSSON, som på 
sin tid bestämde mitt insamlade material, överhuvud
taget icke ansåg denna art ingå i något enda prov. 

Även av vegetationshistoriska orsaker har man f. ö .  
anledning ifrågasätta, om lågfjällens bj örkbestånd 
verkligen kunna vara identiska med fjällområdets ur 
systematisk synpunkt.. Det synes nämligen icke sanno
likt, att dessa fjäll genomgående koloniserats med 
björk genom utvandring från väster i tidig postglacial 
tid. Möjligen kan så ha skett inom det höglänta om
rådet norr om Rornavan (där f. ö. bj örkpopulatio
nerna mest erinra om fjällområdets) ,  knappast däre
mot i trakterna längre mot söder och sydost. Här före
faller en invandring från öster sannolikare. Vi måste 
dessutom ha i minne, att lågfjällen under en lång tid
rymd varit ± fullständigt klädda av barrskog, i vilken 
en ev. förekommande fjällbjörk torde ha haft mindre 
gynnsamma existensbetingelser. 

Vi nödgas emellertid konstatera, att problemet med 
fjällbj örkpopulationernas sammansättning ännu är 
långt från sin lösning. LrNDQUISTs framhållande av 
B .  callosa Not0 som ett förbisett element ( 1945) liksom 
en antydan hos SELANDER ( op.c .  p. l l )  om en >>sär
präglad typ>> vittna om, att alltjämt nya upptäckter 
kunna förväntas på fjällbjörksystematikens område. 
I avvaktan på framtida fördjupade undersökningar 
på området nödgas jag följa HYLANDERs avgränsning 
av Betula-arterna, dock under framhållande av att 
det rör sig om ett provisorium. 

Betula verrucosa Ehrh. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen O ( ?  bör eftersökas) ,  
mellersta delen mångenst. ,  E .  delen t.allm. W-ligast 
känd från Arjeplogs kyrkplats och trakten av N. 
Bergnäs. Vert.utbr. :  huvudsakligen platålandet. Även 
känd från S-sidorna av några skogsberg i E. delen av 
området; torde dock saknas på högre nivå. St. :  skogar, 
framförallt tall- och barrblandskogar av torr ristyp. 
Individen stå vanligen enstaka. Förekommer dess
utom i rasbranter inom Arvidsjaurs sn samt någon 
gång invid rinnande vatten. Ca. :  indifferent . Biol. 

förh. : ofta helt steril även under år, då B. pubescens 

blommar. 
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Det borde vara möjligt att anträffa arten W-ligare, 
framförallt i terrängen S om Rornavan och W om Storavan. 
Sannolikt når den dock ingenstädes in på siluromr. Över
huvudtaget tycks den upphöra, så snart man kommer in i 
de praealpina blandskogarna med deras i övrigt mycket 
formrika björkpopulationer. Mitt lokalmaterial är tyvärr 
alltför ojämnt fördelat över området för att en någorlunda 
korrekt utbredningskarta skall kunna framläggas. 

Betula pubescens Ehrh. 
( inkl. B. tartuosa Led. )  

Indigen. - F J. Subalp.b. mycket allm. ,  lågalp.b. 
mångenst. i form av enstaka träd intill ca 20 m ovan 
skogsgränsen samt buskar och ungplantor, ofta på 
betydligt högre nivå (till 1 50 a 200 m ovan skogs
gränsen) .  - SK. Horis.utbr. :  hela området allm.
mycket allm. Rikligast inom siluromr. och på vissa 
högt belägna terrängavsnitt inom W. delen av ur
bergsomr. På lågfjällen i N. Arjeplog med stark an
rikning mot högre nivå (praealp.b. ) ;  i SE. Arjeplog och 
\V. Arvidsjaur däremot utan nämnvärd frekvens
ökning uppåt. Undantag utgöra vissa sluttningar med 
i huvudsak konkav profil, i vilka alltid mycket björk 
växer (>>rasbjörkskog>> ) .  Inom alp .b. alltid sparsamt. 
Någon gång kunna dock enstaka trädformiga björkar 
förekomma, i enstaka fall t. o. m. så högt som 50 m 
ovan skogsgränsen. Buskformig björk saknas på de 
flesta lågfjällen (några undantag inom N. Arjeplogs
gruppen) ,  och björkplantor nå sällan mer än ett litet 
stycke ovan skogsgränsen. St . :  skogar av skilda typer, 
kärr, stränder, rasbranter m. m. Ca. : indifferent. 

Jag har ett ganska omfattande material rörande björ
kens höjdgränser, framförallt på de isolerade lågfjällen, 
vilket jag hoppas få tillfälle framlägga i annat samman
hang. Eftersom Betula callosa Not0 här icke upptages som 
egen art, vill jag nämna, att LrNDQUIST ( 1 945 p. 1 75-1 77 )  
uppger den, liksom ett par av  dess hybrider, från Pite 
lpm. Lokalerna äro följande: 

Betula callosa Not0. Arieplog. FJ. [26 NEJ Peljekaise 
( 1 926 N. JoHNSSON, H.S . ) .  Betula callosa x coriacea. 

Arieplog. FJ. [26 NEJ Peljekaise ( 1926 N. JoHNSSON, H.S. ) .  
Betula callosa x tortuosa. Arjeplog. SK .  [26 NEJ 5 km SE 
om Jäkkviks kapell ( 1 936 N .  DAHLBECK, H.S. ) ;  [27 NW
SWJ Märsa ( 1936 N. DAHLBECK, H.S. ) .  

Betula nana L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  mycket allm.,  
mellanalp.b. avtagande men når enl . ARw. ända upp i 
högalp .b. - SK. Horis.utbr . :  hela området mycket 
allm. Vert.utbr . :  alla höj db . Inom alp.b.  med mycket 
växlande frekvens på olika lågfjäll. St. : skogar, mest 
av fuktiga-våta typer, myrarnas mossepartier, strän
der, rishedar m. m. Ca. :  indifferent. 

Frekvensen av Betula nana-rika rishedtyper är 
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ytterst växlande på lågfjällen. På många mindre fjäll 
är arten mycket sparsam ovan skogsgränsen, medan 
den på vissa av de större fjällen kan spela en fysiogno
miskt viktig roll. Verkliga Betula nana-hedar äro dock 
icke vanliga. 

Betula nana x p u beseens 

FJ. Förmodligen t .allm. - SK. Hybriden är säker
ligen rätt vanlig över hela området men hittills spar
samt antecknad. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: 7 lokaler. [ 1 9  SE] Utseb Njasa, 
s -sidan, lågalp.b., ett väl avgränsat bestånd 800 m ö.h. = 
1 00 m ovan skogsgränsen. - SK. [26 NEJ Peljekaise vid 
stigen nära Jäkkvik (GRAPENGIESSER 1 9 1 7  p. 268); [26 SE] 
Gautosjö; [27 NW] ett par km NE om sundet mellan Mat
taure-sjöarna intill vägen mot N. Bergnäs; [27 SW] kyrk
platsen (GRAPENGIESSER Le . ) ;  Kolmisjaure, W. stranden ; 
[27 NE-SE] vid gren av Pite älv 5 km N om Eggelats' 
utlopp. - Arvidsjaur. [28 SW] Buoksejaure; [43 NW] 2 km 
E om Abborrträsk (B. 1 909 p. 265); bäck mellan Seijaure 
och Baktsjaure; St. Kallkällmyran nära vägen Glommers
träsk-Abborrträsk. 

Alnus incana L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.mångenst. ,  avtagande mot 
W. - 81{. Horis.utbr. :  hela området allm. Vert.utbr. :  

a)  kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ,  b )  urbergsomr. :  
platålandet och lågfjällens lägre delar t .  o .  m.  granb. 
St. :  skogar av fuktig ristyp till örttyp, sjö- och bäck
stränder, lunddälder m. m. Ca. :  indifferent eller svagt 
kalkgynnad. Det förefaller, som om arten hade en 
något vidare ståndortsamplitud i trakter med kalkrik 
jordmån. 

Cannahaceae 

Humulus lupulus L .  

Synautrop och tillfällig. FJ. O.  - SK. Mycket sälls. vid 
bebyggelse. 

Arvidsjaur. [43 NW] Svartliden, avfallsplats 1948. 

Urticaceae 
Urtica urens L. 

Synantrop, men förmodligen någorlunda beständig. 
- FJ. O. - SK. Sälls. vid bebyggelse. 

Arjeplog. SK. [26 NW] Adolfsström 1938 (ARw. 1943 p.  
1 9 1 ) . - Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen 1936. 

Uppgives av BJ. ( 1856 p .  27)  vara allm. inom >>gran- och 
tallregionen>>; några lokaler omnämnas dock icke. Ä ven om 
det måste anses sannolikt, att arten tidigare varit vanligare 
som ogräs än vad nu är fallet, måste en sådan frekvensupp
gift vara i hög grad överdriven med hänsyn till bebyggel
sens gleshet vid mitten av 1 800-talet. 

8 - 62 1 1 302 1 Wistrand 

Urtica dioeca L. 
ssp . eudioeca S.Sel. Karta 73 .  

Synantrop. - F J .  O.  - SK.  Någorlunda allmän en
dast i större byar och samhällen (kyrkplatserna, 
Glorffmersträsk) ,  mångenstädes vid gårdar m. m. i E .  
Arvidsjaur, i övrigt mindre allm. E j  anträffad i d e  W .  
dalgångarna. Förekommer endast p å  kulturskapade 
ståndorter: mestadels på nitratgödd mark kring stall 
och ladugårdar, dessutom ofta på avstjälpning. Vid 
vägkanter träffas arten egentligen endast inom själva 
samhällena. I några fall har den antecknats från kol
ningsplatser, invid kojor o. dyl. Däremot har den 
endast sällan anträffats på hyggen och liknande mått
ligt kulturpåverkade ståndorter och aldrig som neofyt 
i ursprunglig vegetation. 

Även brännässlan angives av BJ. ( 1 856 p. 27)  som all
män, vilket är lika orimligt som ifråga om föregående art. 
Den är ännu långt ifrån allmän inom området och kan ännu 
mycket mindre ha varit det vid mitten av 1 800-talet. Jag 
har haft goda tillfällen att följa artens spridning på kyrk
platsen i Arjeplog under åren 1932-1948. Ar 1 932 upp
trädde den ännu sparsamt inom det bebyggda området, 
men 1948 måste den betecknas som allmän. A Arvidsjaurs 
kyrkplats var den däremot redan 1932 åtminstone t. 
allmän, men kan sedan knappast sägas ha utbrett sig 
nämnvärt (marken är förhållandevis mager överallt inom 
samhället) . I Gloromersträsk uppträdde arten särdeles 
rikligt på vägkanter, i diken, kring uthusen osv. vid slutet 
av 1930-talet, men förefaller snarast ha minskat i frekvens 
de senaste åren ( 1955-56) . Tyvärr har jag inga uppgifter 
om dess frekvens i de nya samhällen, som börjat växa upp 
under det senaste årtiondet (Laisvall, Auktsjaur, Moskosel 
etc . ) .  

Urtica dioeca L. 
ssp. Sondenii (Simm. )  Hyl. 
( U. d.  ssp.  gracilis (Ait . )  Sel . )  

Karta 73.  

Indigen. - FJ. O ( ?  j fr nedan) .  - SK. Horis.utbr. : 

kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. O (bortsett från 
en apofytisk förekomst, j fr nedan) .  Vert.utbr. : silv.b.
praealp.b. St. : inom området hittills endast anträffad 
i rasbranternas ängsur. I andra delar av Lappland 
synes underarten också växa i bj örkskogar av örttyp. 
Ca. :  kalk bunden. 

ARw. uppger i opublicerade fältanteckningar från 1946 
>>Urtica dioeca>> från trakten av lapplägret vid Kruompa
jaure (W om Rebnisjaure) .  Jag förmodar, att det rör sig om 
ssp. Sondenii, men helt uteslutet är det icke, att det kan ha 
varit fråga om en isolerad förekomst av vanlig införd 
brännässla. Ej heller kan jag avgöra, huruvida förekom
sten faller inom praealp .b. eller subalp.b.; i senare fallet 
bör den räknas till fjällområdet. 

Aren 1937-38 växte vid landsvägskanter inne i G lommers
träsks samhälle en nässla, som i alla avseenden förefaller 
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att överensstämma med ssp. Sondenii (ex. i H.S. ) .  Av
ståndet fågelvägen till närmaste vilda förekomst utgör 
ca 1 3  mil, och det är svårt att finna någon rimlig förklaring 
till underartens egendornliga uppdykande här nere vid 
gränsen mot kustlandet. I mina anteckningar finner jag 
ssp. Sondenii omnämnd ( 1 938) även från en gård ca 8 km 
längre W-ut efter vägen mot Abborrträsk, men från denna 
lokal saknas herbarieexernplar. Under senare år har jag 
förgäves sökt denna form i Glornrnersträsk, och förmodli
gen har den blivit borthybridiserad. 

Polygonaceae 

Rumex aquaticus L. 

Synantrop ( ? ) .  - FJ. O. - SK. Kambrosiluromr. 
O, urbergsomr. sälls. Jag har ej själv anträffat denna 
art och kan därför ej lämna några uppgifter om dess 
förekomstsätt. De båda anförda lokalerna falla på 
platålandet och tycks ligga i kulturens omedelbara 
närhet. 

Arjeplog. SK. [34 NEJ Allejaur (B. 1909 p. 2 7 1 ) .  -

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen (N.J.A. 1 846a p. 28) .  

Rumex longifolius DC (R. domesticus Hartm. )  

Synantrop. - FJ. Sälls. vid bebyggelse. - SIL 
Hela området t.allm. vid bebyggelse, sällsynt som 
neofyt. Sällan ovan platålandets nivå . Åkrar, fuktiga 
vallar, kring byggnader, stränder invid bebyggelse. 

På följande lokaler är arten anträffad på större avstånd 
från odlad mark: Arvidsjaur. [34 SE] Snjerreluokte, N. 
änden, ett par individ rätt långt ute i vattnet; [ 43 NW] 
Glommersberget, toppen. 

[Rumex crispus L. 

ARw. ( 1 943 p. 1 39 )  omnämner denna art i en upp
räkning av ogräsarter i Västerfjäll, men upptar den ej 
i artlistan. Sannolikt är det fråga om R. longifolius, 

som jag själv sett i VästerfjälL R. crispus är ej känd 
från Pite lpm. , men bör eftersökas.]  

Rumex acetosa L. 

Anm. Jag har en ganska oklar uppfattning om de sy
stematiska förhållandena inom denna art, och helst 
skulle jag i likhet med ARWIDSSON ( 1 943 p. 193 )  vilja 
behandla den kollektivt, dvs. avstå från att dela upp 
den på underarter. Under fältarbetena har jag på sätt 
som tidigare var brukligt skilt på en R. >>arifolius>> och 
en R. acetosa s.str. Att börja med betraktade jag den 
förra som den enda indigena typen. Förhållandena 
tycks dock vara mera komplicerade än så, och det 
förekommer tydligen indigena former, som icke kunna 
inordnas i R. >>arijolius1>. Sådana former träffar man 
högt uppe i fjällområdets mellanalpina bälte men 
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dessutom nere i silvina bältet, här tydligen framförallt 
i vissa rasbranter (jfr SELANDER 1 950 II p. 75 ) .  

Trots allt kommer HYLANDERs indelning av arten 
( 1 955 p. 47)  att tillämpas här. Med ssp. lapponicu� 

Hiit. avses den bredbladiga typ, som tidigare kallats 
>>R . arifolius>>, övriga former, såväl indigens som sy
nantropa, innefattas i ssp . pratensis (Wallr. )  Bl. & D. 
Sistnämnda underart omfattar möjligen två former av 
olika ursprung. 

Rumex acetosa L. 
ssp. pratensis (Wallr.)  Bl. & D. 

En indigen och en synantrop form torde förekomma. 
- F J. Säkerligen finns underarten representerad i 
fjällomr. ARw. ( 1 943 p. 1 93) behandlar dock R. acetosa 

kollektivt och lämnar inga uppgifter om ssp. pratensis. 

Denna förtjänar i första hand att eftersökas i övre 
delen av lågalp.b.  samt i mellanalp.b. Den kan dess
utom förekomma apofytiskt eller möjligen som införd 
på kulturståndorter i subalp.b.  - SK. Horis.utbr . :  
Som indigen inom kambrosiluromr. och W.-mellersta 
delen av urbergsomr. , förmodligen mindre allm. Längre 
E-ut av oviss frekvens, i Arvidsjaur troligen O. På 
kulturmark allm. över hela omr. Det är närmast omöj 
ligt att avgöra kulturmarksförekomsternas ursprung. 
Åtminstone i Arvidsjaur torde vi i huvudsak ha att 
göra med synantrop invandring. Från kulturstånd
orter sprids underarten lätt ut i ursprunglig vegeta
tion men tycks avta snabbt på större avstånd från be
byggelse. Vert.utbr . :  silv.b.-alp.b.  (här dock sälls . ,  i 
Arvidsjaur 0 ) .  Mycket vanligare på platålandet än på 
lågfjällen, givetvis beroende på att den i så hög grad 
är bunden till kulturståndorter. St. :  a) Som indigen: 
rasbranter i ängsuren, alp.b. vid efemärbäckar, på 
sent utsmälta klippavsatser m. m. Huruvida den dess
utom har ursprungliga ståndorter av annat slag, är 
t .v.  okänt; b) Som synantrop: vallar, vägkanter, 
gårdsplaner m. m.,  dessutom kulturpåverkade bäck
stränder, raningar m. m. Ca. :  indifferent. 

Från lågfjällens alp.b. känner jag hittills endast 
följande lokaler: 

Arjeplog. SK. [27 NW] Hassevare; Bårgo; [27 SW) 
Galtispuouda [34 NW] Uljepuouda. 

Rumex acetosa L. ssp. lapponicus Hiit. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp .b.  allm. - SK. 
Horis.utbr . :  kambrosiluromr. t.allm. , urbergsomr. W. 
delen mångenst. ,  mellersta delen sälls. , E .  delen för
modligen O.  Vert.utbr. : alla höjdb. men företrädesvis 
granb.-subalp.b.  St. :  skogar av frisk-fuktig ristyp till 
örttyp, lund- och bäckdälder. Möjligen också apofyt 
på kulturmark men har icke hållits isär från ssp. 
pratensis på sådana ståndorter . Ca. :  indifferent eller 
svagt kalkgynnad. 
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Rumex acetosella L. 
( inkl. R. tenuifolius (Wallr. )  Löve) .  

Synarrtrop ( ? ) .  En och annan till synes ursprunglig 
förekomst torde vara neofytisk. - FJ. Mindre allm. 
vid bebyggelse, någon gång neofyt. - SIL Hela om
rådet allm. på kulturpåverkad mark, ej sällan neofyt. 
Tillhör i huvudsak platålandet men har anträffats 
ända uppe i lågfjällens alp.b.  Åkrar, vallar, gårdstun, 
vägkanter, stigar, hyggen, kolningsplatser m. m.  
Inom lågfjällens alp.b. i kulturgräshed, neofytiskt i 
bäckvegetation nära vägarna, inom sj öarnas inundat
zon samt i rasbranter, på hällmark etc .  

Det kan naturligtvis diskuteras, om icke arten är indigen 
i rasbranter, på hällmarker och liknande lokaler. Med hän
syn till den utomordentliga snabbhet med vilken den up
penbarar sig, så snart en mark blir aldrig så litet influerad 
av kulturen , har man emellertid all anledning misstänka, 
att de nämnda förekomsterna äro neofytiska. Bland mera 
anmärkningsvärda lokaler kunna följande nämnas: 

Arjeplog. FJ. [ 19  SW-SEJ Kustarakaise, S-sidan (EDIN 

enl. ARw. 1 943 p. 193) . - SK. [20 SWJ Ö . Ramanjpakte, 
S-rasbrant; [26 NE-SEJ Laisvare, S-rasbrant (A.-B. 
1912 p .  207 ) ,  även toppen; [26 SEJ Aistjakk, S-rasbrant; 
[27 NWJ Pellavardo (H.JN 1 933 p. 494) ;  Ailesvare, alp.b.; 
Hassevare, på hällmark i granb. ;  [27 SWJ Lul. Istjakk (H.  

JN Le.) ;  Galtispuouda, alp .b . ;  Tjuorre, alp.b . ;  Renberget, 
toppen; [27 SW-SEJ Lul. Tjåkkolis, alp .b. - Arvidsjaur. 

[34 SEJ Hornliden , alp.b . ;  Stenträskberget, alp.b. ;  Stor
berget, alp.b. ;  Vittjakk, alp.b. ( 1 943 J.  A. NANNFELDT, 

H .U. ) ;  Fiskträskberget, SW-rasbrant; [42 NEJ topp i det 
namnlösa massivet W om Krutbergen; [43 NWJ St. Sand
berget, toppen; G1ommersberget, toppen; [43 SWJ Bratt
berget, toppen. 

Oxyria digyna (L. ) Hill Karta 74. 
Indigen. - FJ. Subalp.b. mångenst. ,  företrädesvis i 

inundatzonen, låg-mellanalp.b. allm. ,  ehuru avta
gande på de E. fjällutlöparna. - SK. Horis.utbr. : 

kambrosiluromr. t .sälls. (tilltagande i de W. dal
gångarna) , urbergsomr. mycket sälls. i W. delen, f. ö .  
O .  V ert. utbr . :  företrädesvis platålandet och dalgångarnas 
bottnar (silv.b.-praealp .b. ) ,  på högre nivå sälls . ,  högst 
funnen ungefär i skogsgränsens nivå. St. :  sjöarnas 
inundatzon, klippor vid forsar m. m. På högre nivå i 
rasbranter och andra klippbranter. Ca. :  indifferent. 

Inom urbergsomr. förekommer arten endast på Galtis
puouda, där den växer i de mot NE orienterade klipp
stupen på en nivå, som ungefär motsvarar skogsgränsens. 
Det borde vara möjligt att anträffa arten även på andra 
större lågfjäll. 

Koenigia islandica L. 
Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b. mångenst. i W. 

delen, hittills ej funnen E om linjen Raska-Tjidtjakk
Svaipa (Pelj ekaise nationalpark 0) .  - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: 9 lokaler; 1 943: 24 lokaler. 
[ 1 9  NWJ >>iakttogs vid utflykt till Akaris och N. SaulQ)> 
(MÖRNER 1 898 p. 44); Pjeskejauredeltat (ARw. 1 943 p. 
1 34, ej i artlistan) .  >>Kåbroive>> (BJ. 1 856 p. 27 )  samt 
>>Kåbrenåive>> (B . -H . 1 878  p. 39, HARTMAN 1 879 p. 340) 
äro båda identiska med ARw:s lokal Kåbrek. 

Polygonum aviculare L. 

Synantrop . - FJ. Sälls. vid gårdar; i ett fall på 
gångstig på större avstånd från bebyggelse. - SK. 
Hela området t.allm. på kulturmark. Ej känd som 
neofyt och ej anträffad ovan platålandets nivå. 
Åkrar, gårdstun, vägkanter, stigar. 

Samtliga de lokaler ARw. anför ( 1 926a p. 223, 1 943 pp. 
1 39-141 ,  193) falla inom skogsområdet, som detta här av
gränsats. Emellertid uppger B. ( 1909 p .  272) arten från 
Merkenes samt från en gångstig 700 m. ö .h. i passet W 
därom. 

Polygonum viviparum L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. -

SK. Horis.utbr. : hela området allm. Vert.utbr. :  alla 
höjdb. St. :  skogar av frisk-våt örtristyp till örttyp, 
rikkärr, tuvor i fattigkärr, sjö- och bäckstränder 
m. m. Även på kulturståndorter: fuktiga vallar, diken 
m. m. Ca. : svagt kalkgynnad. 

Polygonum amphibium L. 

Indigen. - FJ. O. - Sl{. Horis.utbr . :  kambro
siluromr. O, urbergsomr. mycket sälls. i E. delen , f.  ö.  
O.  Vert.utbr. :  endast platålandet och silv.b. St. :  den 
enda kända lokalen utgöres av en mindre tjärn. Ca. :  

indifferent. 

Arvidsjaur. [35 SWJ kyrkplatsen , Nyborgstjärn. Lokalen 
torde nu ( 1961 ) vara hotad på grund av utfyllning för 
vägbygge. 

[Polygonum persicaria L. 

>>Några stånd av den större P. Persicaria äro äfven 
tagne i Arjeplog, men som de är ditförd med säden så 
torde den föga trifvas der.>> (LAEST. 1 824 p. 182 ) .  
Exemplar, tagna av LAESTADIUS finnas i H.U. men 
tillhöra P. lapathifolium, arten måste alltså utgå. ]  

Polygonum lapathifolium L.  

Synantrop. - F J .  O. - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna mångenst. å kulturmark, på kyrk
platserna t.allm. Ej anträffad ovan platålandets nivå. 
Ej känd som neofyt. Åkrar, avstjälpning m. m. 

Arjeplog. SK. [26 NWJ Adolfsström 1938 (ARw. 1 943 p. 
1 94) ;  [26 NEJ Högheden 1 932 (WD 1 934 p. 27 ) ;  [26 NE
SEJ Jutis 1 947; [26 SE] Laisvall l934; [27 SWJ kyrkplatsen 
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( 1 824 LAEST. ,  H.U. u.n. P. persicaria, B. 1 909 p. 270),  

1 934; Stenund 1 932 (WD l.c. ) ;  nära Dellaurebäcken (WD 
l.c . ) ;  [34 NWJ Radnejaur (B. l.c. ) ; Allejaur (B. l.c. ) . - Ar

vidsjaur. [34 NEJ bäck till Årjesjaure, koja vid vägen 1 938; 

[35 NWJ Tjappsåive 1 938; [35 SWJ kyrkplatsen 1 932-1948; 

invid avtagsvägen till Lauker, avstjälpning 1934; Lax
bäcken vid vägen 1934. Det är givet att arten måste vara 
mycket vanligare än vad dessa fåtaliga uppgifter antyda, 
speciellt i Arvidsjaur med dess uppväxande nya samhällen. 
Jag har mellertid under senare år antecknat mycket litet 
rörande den antropokora floran . 

Polygonum dumetorum L. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. sälls . ,  urbergsomr. W. delen mycket sälls . ,  f. ö .  
O.  Vert.utbr. :  silv.b.  St. :  rasbranter i ängsursamhällen. 
Oa. :  kalkgynnad. 

Arjeplog. SK. [20 SWJ Ardnapakte, S-rasbranten, 
ymnig; [27 NWJ Pellavardo (H.JN 1 933 p. 493); [27 SWJ 
Lul.Istjakk (BJ. 1 856 p. 26, m. fl. ) .  

Polygonum convolvulus L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna mångenst. på kulturmark Ej ovan 
platålandets nivå. Ej känd som neofyt. Åkrar, av
stjälpning m. m.  

Arjeplog. SK. [ 1 9  SEJ Västerfjäll (ARw. 1 943 p.  1 94) ;  

[26 NEJ Högheden 1 932 (Wn 1934 p.  27) ;  [26 SEJ Laisvall 
1 934; Aspnäs 1 934; [27 NWJ Hällnäs 1934; [27 SWJ ny
bygget )>Rim> vid Sikselet 1 934; Strömnäs 1936; Racksund 
1 934; kyrkplatsen 1 932-43; Stensund 1 938, 1943; [34 NWJ 
Kasker 1 938; [34 NEJ 2 km S om Allejaur i åker 1932 (WD 
l.c . ) ;  [34 SWJ Gargjaur 1938. - Arvidsjaur. [27 SEJ Jäkna 
1 938; [35 NWJ W om Abmorälven vid järnvägsbarack 1938;  

Tjappsåive 1 938; [35 NEJ N om Storedan i Pite älv, vid 
vägkant 1955; [35 SWJ kyrkplatsen 1 932-48; invid av
tagsvägen till Lauker, avstjälpning 1932;  Fjällbonäs 1937 ;  

[35 SEJ Åby älv E om Ö. Kikkejaure, invid vägen 1 938; [43 

NWJ Abborrträsk 1 845 (N.J.A. 1 846a p. 28) ;  Svartliden 
1948; Glommersträsk 1 937, 1 948. 

Chenopodiaceae 

Chenopodium album L. 

Synantrop. - FJ. Mycket sälls. vid bebyggelse. 
SK. Hela området t.a llm. å. kulturståndorter; i de W. 
dalgångarna dock avtagande. Ej ovan platålandets 
nivå, Ej funnen som neofyt. Åkrar, avstjälpning, 
stundom vägkanter, gårdsplaner o. dyl. 

Chenopodium polyspermum L .  

Synantrop, tillfällig. - FJ. O. - S K .  Mycket sälls. på 
kulturmar k. 
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Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen, avstjälpning nedom 
Öberget 1941  (G. DEGELIUS enl. medd. ) .  

Spinacia oleracea L. 

Synantrop, tillfällig. - F J. O. - SK. Odlad, sälls. och 
tillfällig på avstjälpning. 

Arvidsjaur. [35 SWJ kyrkplatsen vid järnvägen 1 946. 

P ortulacaceae 

Montia fontana L. 
ssp. lamprosperma (Cham.)  Linb.fil. 

Synantrop ( ? ) .  - FJ. Mycket sälls. vid bebyggelse. 
- SK. Hela området mångenst. men endast i ome
delbar närhet av odlad mark. Ej funnen ovan platå
landets nivå men anmärkningsvärt många lokaler i 
de W. dalgångarna. Diken, rännilar invid gårdar, 
stundom i fuktiga vallar. Eftersom arten närmast är 
en vattenväxt, har den alla förutsättningar att sprida 
sig som neofyt. 

Artens förekomstsätt inom lappmarken pekar otvetydigt 
på ett samband med kulturen. SELANDER ( 1 950 II p. 76)  

har kommit till samma uppfattning. Dess första invandring 
måste emellertid ligga ganska långt tillbaka i tiden, efter
som den så regelbundet uppträder vid fjälldalarnas gårdar, 
vilka sakna vägförbindelse. Numera måste den betraktas 
som helt naturaliserad. 

Arjeplog. FJ. [ 1 9  SW] Merkenes (ARw. 1926a p. 222) , 
1 948. - SK. [ 1 9  SW] Vuoggatjålme 1 932 och senare 
(ARw. 1943 p. 1 94) ;  Lillviken (ARw. l .c . ) ;  [ 1 9  SEJ Väster
fjäll 1 938; [20 SWJ Ramanj 1938;  Akkapakte 1 947; [26 

NWJ Adolfsström 1 938; [26 NEJ Jäkkvik (B. 1 909 p. 269, 

F.DT ant. ,  ARw. 1926a p .  222);  Högheden 1932 (WD 

1 934 p. 26); [26 SEJ Laisvallsbyn 1 934; [27 SWJ Strömnäs 
1 936; kyrkplatsen (B.  l.c . ) ,  1 932 flerst. (WD l.c . ) ;  [34 NEj 
Allejaur 1 932 (WD l .c . ) ;  [34 SW] vall invid W. stranden av 
Naustajaure 1937 .  - Arvidsjaur. [34 SE] Brännlund 
1 946; [43 NWJ )>i vägdike 2 km OSO om Boksele)> (H.JN 
ant. ) ;  vägen Glorrimersträsk-Abborrträsk i dike mittför 
St. Kallkällmyran 1 948; Stormyr W om Glommersträsk, 
dike invid nyodling 1 948; [43 SWJ Petikån vid sågen E om 
Järvträsk 1948; nära W. änden av Gallejaura i en bäck, 
där denna korsas av vinterväg. 

Caryophyllaceae 

Stcllaria nemorum L. 
ssp.  montana (Pierrat) Murb. Karta 75. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. t .allm., undre lågalp.b. 
sälls. Saknas förmodligen på de E-ligaste fjällutlöparna. 
- SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mindre allm. ,  
urbergsomr. sälls . ,  särskilt i E .  delen. Vert.utbr. :  a )  
kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b . ;  b)  urbergsomr. : 
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silv.b .-granb. Ej anträffad ovan skogsgränsen på låg
fjällen. St. :  inom kambrosiluromr. i björkskogar och 
blandskogar av fuktig örtristyp till örttyp, vid bäckar 
samt (någon gång) i rasbranternas ängsursamhällen. 
Inom urbergsomr. vid bäckar och kallkällor. Ca. :  

kalkgynnad. 

Stellaria media (L.)  Vill. 

Synantrop. - FJ. Mindre allm. vid stugor, lapp
läger etc. - SK. Hela området allm. på kulturmark. 
Åkrar, trädgårdsland, gårdsplaner, vägkanter, av
stjälpning m. m. Uppträder någon gång som neofyt i 
rasbranter och når på sådana lokaler ett stycke över 
platålandets nivå. Däremot aldrig funnen i kultur
gräshed inom lågfjällens alp. b.  

Rasbrantlokaler: Arjeplog. SK. [20 SW] Akkapakte, s
rasbrant; [26 SW] Ardnes, SE-rasbrant; [26 NE-SE] 
Laisvare, S-rasbrant (A . -B . 1 9 12  p. 207) 1 938. 

stellaria graminea L.  Karta 76.  

Indigen, hemerofil. Förekomster på kulturmark i 
områdets E. del torde dock vara rent synautropa och 
ha sannolikt ej samband med den W-liga indigena po
pulationen. - FJ. Som vild sälls. i subalp.b. och en
dast i områdets E. del. Dessutom kulturspridd vid 
kåtor m. m.  (även i W. delen), som sådan i ett fall 
även anträffad i lågalp .b. - SK. Horis.utbr . :  a) som 
indigen: kambrosiluromr. mångenst. ,  urbergsomr. W. 
delen mångenst. ,  mellersta delen sälls . ,  E. delen sanno
likt O; b) som synantrop (inkl. apofytiska förekomster 
på kulturståndorter) :  hela området t .allm. ,  i större 
byar och samhällen allm. Vert.utbr. : huvudsakligen 
platålandet. Som vild dock ända upp till skogsgränsen. 
St. :  a) ursprungliga: rasbranter (ängsursamhällen, 
hammaravsatser) och andra branta sluttningar, helst 
i s-exposition; b) kulturståndorter: åkrar, vallar, väg
kanter, gårdsplaner m. m. Träffas även på gamla 
lappvallar, vid för länge sedan rivna hus och koj or, 
samt på åkrar, där odlingen upphört. Har dessutom 
benägenhet att som neofyt tränga in i ursprunglig 
vegetation vid kulturgränsen. Eftersom den indogena 
populationen har benägenhet att uppträda apofytiskt, 
är de enskilda förekomsternas ursprung ofta omöjligt 
att fastställa. Ca. :  indifferent. 

Man skulle genternot de här framförda synpunkterna 
på artens ursprung kunna invända, att många andra i 
rasbranterna uppträdande växtarter otvivelaktigt måste 
anses som neofyter, spridda från närliggande kulturstånd
orter, och att detta också borde kunna vara fallet med 
Stellaria graminea. Häremot talar dock artens förekornst
sätt i rasbranterna. De från kulturen spridda arterna upp
träda vanligen sparsamt och i flertalet fall endast i själva 
bergroten , S. graminea däremot ymnigt och på de mest 

" kilda ståndorter, inkl . de övre hammaravsatserna. Dess-

utom finns den ofta i rasbranter på stort avstånd från be
byggelse. A andra sidan synes det mig omöjligt, att alla 
förekomsterna på kulturmark skulle kunna vara apoiy
tiska, i så fall borde en frekvensminskning mot E kunna 
påvisas. Den ovan omnämnda lokalen i alp .b. är följande: 
Arjeplog. FJ. [26 NEJ Rebnisfjället, gammal kåta invid 
stigen Sautoluokte-Rebnisjaure. 

stellaria longifolia Miihl. Karta 77. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mycket sälls. och huvud
sakligen i E. delen. - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. t. sälls . ,  urbergsomr. W. delen t.sälls . ,  längre mot 
E mycket sälls. Vert.utbr. :  silv.b.-subalp.b.  St. :  ras
branter, mest i ängsuren, sällan i lunddälder. Ca. :  

kalkgynnad. 

Stellaria calycantha (Led . )  Bong. Karta 78.  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. mångenst. 
- SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. t.allm. , urbergs
oror. W. delen t .allm. , mellersta och E. delen mångenst. 
Vert.utbr. :  alla höj db . ,  på lågfjällen ofta t. o .  m.  
bland stenar på själva topparna. St. : skogar av frisk
fuktig ristyp till örttyp, lunddälder, bäckstränder, 
kallkällor, sj öarnas inundatzon, rasbranter m. m. 
Ibland på kulturståndorter: vägkanter o .  dyl. Ca. :  

indifferent. 

stellaria calycantha x longifolia 

FJ. O. - SK. Kambrosiluromr. sälls. och osäker, 
f. ö. o.  

Arjeplog. SK. [26 NW] Adolfström ( 1 856 F. & H. 

BJÖRNSTRÖM & S. 0 .  LINDBERG, H.U. );  [26 NW-SWJ 
Gautosjö ( 1 856 H. BJÖRNSTRÖM, H.U. ) .  Båda lokalerna 
publicerade av MuRBECK ( 1899 p. 2 1 5) .  Jfr dock ARw. 
( 1 943 p. 195 ) .  

stellaria crassifolia Ehrh. Karta 79. 

Indigen. - FJ. O .  - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen mycket sälls. ( l  lokal) ,  
mell. delen O ,  E .  delen t .sälls. Vert.utbr. :  endast platå
landet och silv.b. St. :  kärr av rikare typ, sällan bäck
stränder. I ett par fall funnen apofytiskt på järnvägs
bank (säkerligen tillfälligt) . Ca. : kanske ej direkt kalk
gynnad, men kräver ett substrat, tämligen rikt på 
mineralnäring. Förmodligen också gynnad av järn
ockra i marken. 

På sin hittills enda lokal i Arjeplog växer arten längs en 
bäck, som på en lång sträcka är rostrött färgad av järn
ockra. Det är här fråga om en gracil skuggforrn med ovan
ligt små kronblad (ungefär jämnlånga med fodret) .  Apo
fytiska förekomster: Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen på 
järnvägsområdet 1 934; 7 km SE om kyrkplatsen, järnvägen 
till Abborrträsk, på järnvägsbanken 1932 (tillsammans med 
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Saxifraga hirculus) . Förmodligen har arten spritts till dessa 
lokaler i samband med transporten av material till järn
vägsbygget några år tidigare. Efter tillfälligt luxurierande 
torde den nu vara utgången. 

Cerastium cerastioides (L. )  B ritton 
(C. lapponicum Cr. )  

Indigen. - F J .  Mellanalp.b. t .allm. ,  lågalp .b. 
mindre allm. ,  subalp.b. sälls. (vid bäckar) .  Torde 
saknas på de E-ligaste fjällutlöparna. - SK. Horis. 

utbr . :  silurornr. mycket sälls. i inre delarna av de W. 
dalgångarna, f .  ö .  O .  Icke anträffad på lågfjällen. 
Vert.utbr. : praealp.b.  St. :  bäckstränder. Ca. :  indif
ferent. 

Cerastium arvense L.  

Synantrop men troligen icke tillfällig. - FJ. O .  -
SK. E .  delen av urbergsomr. mycket sälls. på kultur
mark. 

Arvidsiaur. [43 NW] Abborrträsk i vall 1 942. 

Cerastium arcticum Lge 
var. alpinopilosum Hulten 

Indigen. - FJ. Låg-högalp.b. mångenst. i W. de
len. Saknas E om linjen Raska-Tjidtjakk-Svaipa. -
SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. mycket sälls. i de W. 
dalgångarna, f .ö.  O.  Vert.utbr. :  praealp.b.  St. :  bäck
stränder. Ca. : kalkgynnad. 

Enligt HuLTEN ( 1 956 p. 4 18 )  saknas typisk O. arcticum 

inom Pite lpm. Alla från denna lappmark härrörande her
harioexemplar ha enstaka men tydliga alpinum-hår och 
stundom smalt hinnkantade foderblad. Sådana exemplar 
med enstaka alpinum-karaktärer sammanför HuLTEN 

till var. alpinopilosum, medan endast exemplar av tydligt 
intermediär karaktär hänföras till O. alpinum x arcticum. 

Trots att herbariematerial föreligger endast från en mindre 
del av de nedan angivna lokalerna, anser jag mig med stöd 
av HuLTENs uppgifter kunna hänföra samtliga till varie
teten. 

Arieplog. FJ. ARw. 1926a: 3 lokaler; 1 943; 1 9  lokaler. 
[ 1 2  SW-19 NW] Kasak (A. & A. 1 959 II p. 416 ) ;  Labba 
(A. & A. l .c . )  Pjeskejaure (utan närmare uppgift, B . -H.  
1 878  p .  122) ;  [ 1 8  SE]  Markenespasset (B.  1 909 p : 266); 
[19 NW] Mavasjaure (utan närmare uppgift, B . -H. l .c . ) ;  
Nuort. Saulo (HOLM 1 875 p.  75) ,  kan möjligen vara iden
tisk med föregående lokal; [ 19  SW-SE] Stuor Njasa (HoLM 

l .c . ) :  [ 1 9  SE] Utseb Njasa (HoLM Le . ) .  - SK. ( 1 9 SW] Raudo
jokk vid Vuoggatjålme, nedom barrträdgränsen (B. l .c . ) ;  
Västerfjäll, 500 m ö.h. (juli 1 928 N. JoHNssoN, H.S . ) .  

Cerastium alpinum L .  
ssp. alpinum Hulten Karta 80. 

Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mångenst. , urbergsomr. 
W. delen t.sälls _ ,  mellersta delen mycket sälls. , E .  
delen O.  Vert.utbr . :  anträffad i alla höj db. ,  ehuru 
mycket sällan inom lågfjällens alp.b. St. :  företrädesvis 
i rasbranter, mera sällan i klippbranter av annat 
slag. Ca. :  indifferent. 

Cerastium alpinum L. 
ssp. lanatum (Lam . ) Asch. & Graebn. 

Anm. Det tillgängliga materialet av denna under
art är knappt, och utbredningsuppgifterna få t.v.  
betraktas som något osäkra. - Indigen_ - FJ. 

Subalp.b.-lågalp.b.  (högre ?)  mångenst. - SK. Horis. 

utbr. : kambrosiluromr. och W. delen av urbergsomr. 
t.sälls. ,  f. ö. O. Vert-utbr . :  hittills endast känd från 
silv.b. St. :  rasbranter. Ca. :  förmodligen kalkgynnad. 

Följande av HULTEN bestämda kollekter föreligga: Ar

ieplog. FJ. [ 1 9  NW] Suolovare, 600 m ö.h.  ( 1925 ARw. ,  
H.S. ) ;  Årj . Saulo ( 1 872 V. F .  HOLM, H.S . ) ;  [26 NEJ Pelje
lmise nationalpark, p .  709 ( 1 925 ARw., H.S . ) .  - SK. [20 
SW] 0 .  Ramanjpakte, S-rasbranten ( 1938 Wn, H.S . ) ;  [26 NE] 
Svartberget vid Högheden, NE-rasbrant ( 1932 Wn, H.S . ); 

[26 SE] branterna W om sjön O. Jutis, E-rasbrant ( 1 934 
Wn, H.S. ) ;  [27 SW] Strömnäs, S-rasbranten ovanför 
gården ( 1936 WD, H.S . ) ;  Lul.Istjakk ( 1 9 1 8  H.Jn, H.S. ,  
dessutom flera äldre kollekter i H.U. ) ,  S-rasbrant. 

Cerastium alpinum x arcticum 

FJ. Ett par kollekter föreligga från W. delen. -
SK. O .  

Arjeplog. FJ. [ 1 9  NW] Akaris ( 1 925 ARw. ,  H .S . ) ;  Årj . 
Saulo ( 1925 ARw.,  H .S . ) . Möjligen hithörande är också en 
kollekt från [ 19  SW] Tjidtjakk, Lilltoppen ( 1 932 TH. & 
A. ARWIDSSON, H.S . ) .  

Cerastium alpinum x glabratum 

FJ. O. - SK. En kollekt från nedre Laisdalen. 

Arjeplog. SK. [26 NW-SW] Gautosjö, S-brant ovanför 
gårdarna ( 1 938 ARw., H .S . ) . 

Cerastium glabratum Hartm. 

Indigen. - FJ. Låg-mellana.lp.b. mångenst. i W. 
delen, avtagande mot E., torde saknas på de E.  fjäll
utlöparna. Arten brukar anses kalkbunden (ARw. 
1 943 p. 1 96 ) .  Vissa omständigheter tyda dock på att 
den kan växa även på tämligen kalkfattigt substrat. 
- SK. O. 

Arieplog. FJ. ARw. 1 943: 8 lokaler (flertalet bekräftade 
av HuLTEN). [ 1 9  SE] Ardnavare, NE-sidan, lågalp.b. (880 
m ö.h. ) ,  rishedsklädda avsatser ( 1 947 Wn , H.S. ) .  Ardna-

Indigen . - F J. Subalp.b. mångenst. , låg-mellanalp. vare är ett kalkfattigt fjäll (med bl. a. Oryptog1·amma 

b .  allm. Avtagande på de E. fjällutlöparna. - SK. crispa) ,  även om man naturligtvis icke kan utesluta, att 
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NE-sluttningens avsatser kunna vattnas av kalkförande 
sippervatten . Cerastium glabratum var. piliferum Hulten 
föreligger från en lokal i Pite lpm.:  Arjeplog. FJ. [ 19  SW] 
Merkenes l 000 m ö.h. ( = Avatjåkko ? 1 926 N. JoHNSSON, 
H.S. ) .  

Cerastium fontanum Baumg. 
ssp. scandicum Gartner 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-undre lågalp.b.  t.allm. 
- SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. sannolikt t.allm. 
ehuru mycket förbisedd, urbergsomr. O.  Vert.utbr . :  

silv.b.-subalp.b. St. :  skogar av frisk örtristyp till 
örttyp, lunddälder m. m. Ca. :  kalkgynnad. 

Blott följande lokaler föreligga från skogsområdet: 
Arjeplog. SK. [ 1 9  SW] mårkan mellan Sädvajaure och Vuog
gatjålmejaure; [ 1 9  SE] Ardnavare; [26 NWJ Silbovardo 
{ 1926 N. JoHNssoN, H.S.) ;  [26 NW-NEJ Ringselet ( 1 928  

N. JOHNssoN, H.L. ,  H.S. ,  H.U. ) ;  [26  NE] Vitträskets W. 
del (B. 1 909 p.  266 ) ;  Högheden (WD 1 934 p. 22) ;  [26 SEJ 
Staburknösen; [27 NWJ Bartutvalle. 

Cerastium holosteoides Fr. ;  Hyl. 
var. vulgare (Hartm. )  Hyl. 

Synantrop. - FJ. Sälls. vid bebyggelse. - SK. 

Hela området allm. på kulturmark. Åkrar, vallar, 
vägkanter, stigar, gårdsplaner, kolningsplatser, av
stjälpning m. m. Arten sprids mycket lätt med be
tande boskap och uppträder därför gärna som neofyt 
längs bäckar och i sjöarnas inundatzon. I åtskilliga 
fall har den anträffats i rasbranter (översta delen av 
ängsuren} ,  även här säkerligen kulturspridd; i ett fall 
dessutom i kulturgräsh 3d inom alp.b. av ett lågfjäll. 

Nedan anföras dels de få lokalerna inom fjällomr., dels 
några mer anmärkningsvärda neofytförekomster i skogsomr. 
Arjeplog. FJ. [ 1 9  NWJ S .T.F:s Pjeskejaurestuga (ARw. 
1 926a p. 220);  [ 1 9  SWJ Merkenes 1 948. även spridd uppåt 
Avatjåkko; [25 NEJ Nasa (ARw. 1 943 p. 142) .  - SK. 
{20 SW] Ö . Ramanjpakte, S-rasbrant; Akkapakte, d:o; 
f26 NEJ Ardnes, SE-rasbrant; [26 SEJ Aistjakk, S-rasbrant; 
(27 NWJ Pellavardo, d:o (H. JN 1 933 p.  487).  - Arvids

y"aur. [34 SEJ Hornliden, alp.b. ,  vid själva toppen; Fisk
träskberget, SW-rasbrant; [43 NWJ Glommersberget, 
toppen. 

Sagina nodosa (L. ) Fenzl 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
Dmr. mycket sälls . ,  urbergsomr. W. delen mycket sälls. ,  
f .  ö. O.  Vert.utbr . :  silv.b.-praealp.b.  St. : inundatzonen. 
Ca. :  kalkgynnad ( ? ) .  

Arjeplog. SK.  [26 NEJ  Ringselforsen på  överstänkta 
skifferklippor; [27 NWJ Saddajaure, stranden vid N .  
Bergnäs, litet bestånd p å  stenblock i inundatzonen. 

Sagina intermedia Fenzl 

Indigen. - FJ. Alp.b.  mångenst. i W. delen, torde 
saknas E-ut. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. 
mycket sälls. i inre delen av Skelleftedalen, f. ö. O.  

Vert.utbr. : praealp .b. St. :  inundatzonen. Ca. :  något 
kalkgynnad enl. ARw. ( 1 943 p. 200) .  

Arjeplog. FJ.  ARw. 1 926a: 5 lokaler; 1943: 22 lokaler. 
[ 12  SW] Lairo (A. & A. 1 959 II p. 416)  Pjeskejauredeltat 
(ARw. 1 943 p. 1 35, ej i artlistan) ;  [ 1 9  NWJ Måskevagge 
(NoRDHAGEN 1 929 p. 148) ;  [ 1 9  SWJ Tjidtjakk (BJ. 1 856 

p. 24); [25 NEJ )>Kåbroive)> ( = Kåbrek, BJ. Le. ) . - SK. [ 1 9  

SWJ Vuoggatjålmejaure, vid stranden (ARw. 1 943 p. 200). 

Sagina saginoides (L.)  Karst . 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. mångenst . ,  mot 
E avtagande. - 81{. Hori1.utbr. :  kambrosiluromr. 
mycket sälls. ,  möjligen förbisedd, urbergsomr. O. 
Vert.utbr. : praealp.b.  St. :  uppgives växa vid kallkälla. 
Ca. :  indifferent enl. ARw. ( 1 943 p. 2 0 1 ) .  

D�n enda uppgivna lokalen inom skogsomr. är: Arjeplog. 

SK. [20 SW] Akkapakte, 550 m ö.h. ( 1927 C. G. ALM, 

H.U.) .  Borde kunna anträffas flerstädes inom kambro
siluromr. 

Sagina normaniana Lagerh. 

Indigen. - FJ. Lågalp.b.  ( ? } mycket sälls. i NW. 
delen. SIL O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: l lokal. F.ö.  inga uppgifter. 

Sagina procumbens L. 

Synantrop. - FJ. O. - SIL Hela området, mångenst. 
på kulturpåverkade ståndorter. Vägkanter, stigar, 
gårdsplaner, bangårdar m. m. I ett fall i kulturpåver
kad strandvegetation. 

Arjeplog. SK. [ 19  SEJ Västerfjäll, även på stigar mot 
Silisvare 1 947; [20 SW] Ramanj 1947; Akkapakte, på gång
stig 1 947; nybygge 2 km E om Akkapakte 1 947;  [26 NW
NE] Ringselforsen, vägkant 1 942; [34 NW] Radnejaur, 
vägkant 1 942. - Arvidsjaur. [34 NEJ nära Baktåive, väg
kant 1 937;  [35 NW] 3 km W om Tallsand, kolbotten 1 955; 

[35 SWJ Nuortejaure, S. stranden 1 937 ;  kyrkplatsen flerst. 
1 937;  d:o bangården 1 943, 1 959; [43 NW] Hålbergsliden 
jvstat. 1 937;  Svartliden, vägkant 1 948; 3 km längre mot 
SE vid bäcken från Kallkällmyran, vägkant 1 948; Glom
mersträsk, 1937,  1 948; Glommersberget, toppen 1 948; 

vägen Lappträsk-Träskholm mittför Skogträskets avlopp 
1 948; [43 SWJ vägen Glommersträsk-Norsjö invid gren av 
Petikån 1 937.  

Minnartia stricta (Sw. ) Hiern 

Indigen. - FJ. Lågalp.b.  mångenst. ,  avtagande 
mot E, torde saknas på de E. fjällutlöparna. Kalk
krävande. - SK. O. 
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Arjeplog. FJ. ARw . 1 926a: 6 lokaler; 1943: 1 9  lokaler. 
[ 1 2  SW] Kasak (A. & A. 1 959 II p.  416 )  Labba (A. & A. 
Le.) [ 1 9  NW] Akaris ( 1 870 E. J. WIDMARK, H.S. ) ;  [ 19  SW] 
Tj idtjakk, »nedanför fjällets fot>> (BJ. 1 856 p. 4) ;  denna lokal 
skulle kunna tänkas falla nedom barrträdgränsen och alltså 
tillhöra skogsområdet. Lokalen Krappesvare hos ARw. 
( 1 943 p. 201 )  är identisk med kartans Hattes. 

Minuartia biflora (L.) Sch. & Th. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b. (-högalp.b . )  
allm. men avtagande mot E .  Indifferent. - SK. O.  

Skulle möjligen kunna förväntas på något av de iso
lerade fjällen. 

Arenaria serpyllifolia L. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. mycket sälls . ,  urberg.somr. W. delen mycket 
sälls . ,  f. ö. O. Vert.utbr . :  silv.b.  St. :  rasbranter, helst 
B-exponerade, i ängsuren. Ca. :  förmodligen kalkgyn
nad. 

Arjeplog. SK. [20 SW] Ardnapakte, ymnig i ängsuren; 
[27 SW] All.Istjakk (GRAPENGIESSER 1 9 1 7  p. 266 ) , för
gäves eftersökt av mig; Lul.Istjakk (BJ. 1 856 p. 24, H.JN 

1 933 p. 484) !  

[Moebringia trinervia (L.)  Clairv. 

Uppgives för Pite lpm. av B . -H.  1 878 (p . 1 14) .  
Säkerligen föreligger här ett rent slarvfel. Avsikten 
har uppenbarligen varit att citera BJÖRNSTRÖMs upp
gift om Arenaria serpyllifolia (se ovan) ,  men man har 
kommit att anföra lokalen under fel artrubrik. Det 
finns intet som tyder på, att HoLM besökt Lul. 
Istjakk. Arten förekommer säkert icke i Pite lpm.] 

Spergula arvensis L.  

Synantrop. - FJ.  Mycket sälls. vid bebyggelse. 
SK. Hela området t.allm. på kulturmark Åkrar, 
trädgårdsland, vägkanter, avstjälpning m; m. Någon 
gång vid skogskojor o. dyl. Icke känd som neofyt. 

Lokalen i fjällomr. är [ 1 9  SW] Merkenes, angiven av 
ARw. ( 1 926a p. 224). Den ligger betydligt W-ligare än 
Västerfjäll, vilken angives som >>westlichste Fundort>> hos 
ARw. 1 943 (p. 201 ) .  Den sistnämnda lokalen tillhör f. ö. 
skogsområdet. 

seleranthus annuus L. 

Synarrtrop och tillfällig. - FJ. O .  - SK. Mycket sälls. 
vid bebyggelse. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen, avstjälpning vid järn
vägen E om jvstat. 1 938, 1 942. Ej sedd senare, troligen 
utgången. 
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Agrostemma githago L.  

Synarrtrop och tillfällig. - FJ. O.  - S K .  Mycket sälls. 
vid bebyggelse. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen (MÖRNER 1 935 p. 256) .  

Lychnis flos-cuculi L.  

Synarrtrop och tillfällig. - FJ. O. - S K .  Mycket sälls. 
vid bebyggelse. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen, ett par exemplar på 
vägkant vid infarten till samhället 1 934. 

Visearia alpina (L.) G.Don Karta 8 1 .  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  mångenst. 
(lokalt troligen t .allm. ) .  Mot E avtagande men torde 
nå ut på de E. fjällutlöparna. - SK. Horis.utbr. :  

kambrosiluromr. mindre allm., urbergsomr. W. delen 
mindre allm. ,  mellersta och E. delen sälls. (torde 
dock komma att visa sig rätt vanlig längs fjällälvarna ) .  
Vert.utbr. : anträffad i alla höjdb. Inom lågfjällens alp. 
b. dock sälls. St. : inom alp.b. i kråkrished, på hällar 
o. dyl, . inom praealp.b.-granb. mest i rasbranter, i 
ett fall på hällmark. Inom silv.b. i rasbranter, i sjöar
nas inundatzon (vid vissa sjöar, t. ex. Tjeggelvas 
ganska regelbundet återkommande) samt å älvsträn
der. Ca. : indifferent. 

ARw. har framlagt en karta över artens utbredning inom 
Pite lpm. ( 1 943 p. 36) ,  men eftersom åtskilliga nya lokaler 
tillkommit i skogsområdet, har jag ansett mig böra kar
tera arten på nytt. 

Silene cucubalus Wib. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Kambrosiluromr. sälls. 
(okänd från de W. dalgångarna) ,  urbergsomr. mången 
st. på kulturståndorter. Vallar, vägkanter, gårdspla
ner, avstjälpning m. m. Även funnen som neofyt i en 
rasbrant. 

Arjeplog. SK. [26 NE-SE] Jutis 1 938; vid sågen på mår
kan mellan Krutajaure och V. Jutis 1 938;  [26 SE] Loholm 
1 938; [27 NW] Långudden 1 938; [27 SW] nybygget >>Hio>> 
vid Sikselet 1 934; Strömnäs 1936; Lul.Istjakk, S-rasbrant 
(H.JN 1933 p. 496 ) ! ;  Hebakudden 1936, 1 942; kyrkplatsen 
flerst. 1 932-48; Hacksund 1934; Nåtti 1 938; [34 NW] Had
nejaur (B. 1 909 p. 272) ;  Kasker 1 938; [34 SW] Gargjaur 
1 938;  Slagnäs 1 937.  - Arvidsjaur. [34 NEJ Baktåive (B. 
Le . ); [35 SW] kyrkplatsen flerst. 1 932-46, 1959; Svärdälven 
nära utloppet i Arvidsjaure 1937 ;  [35 SE] Lauker 1 938; 

[42 NEJ Hedberg 1938;  [43 NW] Abborrträsk (B. l .c. ) ;  
Aspliden 1 938; Glommersträsk 1 937,  1 948; [43 NW-NE] 
Siksjö gästgivaregård 1 942. 

Silen e acaulis (L.) J acq. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  t.sälls. ,  låg-högalp .b.  
t .allm. i W. delen, avtagande mot E och förmodligen 
O på de E-ligaste fjällutlöparna (ej uppgiven för 
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Peljekaise nationalpark, däremot funnen på Rebnis
kaise) .  - SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mycket 
sälls. i inre Skelleftedalen, f. ö. O. Vert.utbr. :  praealp.b. 
St. :  nedsvämmad vid bäckstran d. Ca. :  kalkgynnad. 

En lokal nedom barrträdgränsen: Arieplog. SK. [ 1 9  SW] 
Raudojokk vid Vuoggatjålme (B. 1 909 p. 263) .  Eftersom 
jag flera gånger sett arten vid bäckar i undre subalp.b. 
(bl. a. vid [ 1 9  SE] Svalesjokk ovanför Västerfjäll), torde 
den kunna förväntas på flera lokaler nedom barrträdgrän-
sen. 

ARw. ( 1943 p. 202) har den uppfattningen, att arten 
inom fjällomr. är >>kalkhold oder möglicherweise kalkstet>>. 
Dess utbredning i skogsområdet bekräftar icke denna åsikt. 

Melandrium album (Mill . )  Garcke 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Ej känd från kambro
siluromr. Inom urbergsomr. sälls. på kulturmark. 
Vägkanter, avstjälpning m. m. Ej känd som neofyt. 

Arieplog. SK. [27 SW] nybygget >>Rio>> vid Sikselet 1 936; 

kyrkplatsen flerst. 1 936-48; Nåtti 1 938. - Arvidsjaur. 

Silene rupestris L. Karta 82. [35 SW] kyrkplatsen vid järnvägen 1946, 1 948. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls. - SK. Horis.utbr. :  

kambrosiluromr. mångenst. urbergsomr. W. delen 
mångenst. ,  mellersta och E. delen sälls. (endast en 
lokal i Arvidsjaur) .  Vert.utbr. : alla höjdb. upp till 
skogsgränsen. St. :  rasbranter i E- ,  S- och W-exposition, 
branta, s-exponerade moränsluttningar, hällmarker. 
Ca. :  indifferent. 

Silene rupestris räknas av A . -B.  ( 1 9 12 )  till de >>sydskandi
naviska>> arterna. Med benämningen sydskandinaviska 
arter förstå dessa förff. >>arter, i sina värmekraf tillpassade 
för de temperaturer, hvilka stå vegetationen till buds inom 
den kalltempererade zonens något varmare delar>>. I för
hållande till de norrländska arterna i allmänhet skulle alltså 
dessa arter vara att betrakta som värmekrävande, termo
fila. I den meningen kan emellertid Silene rupestris icke 
anses sydskandinavisk; enligt min uppfattning har den 
ganska blygsamma värmekrav. Den växer exempelvis på 
själva toppkammen av Städjan i Dalarna, ca l 100 m 

ö.h. och långt ovanför skogsgränsen (jfr SAMUELSSON 1 9 1 7  

p.  95) .  Jag skulle vilja beteckna arten som i första hand 
ljusälskande, dessutom är den mycket konkurrenssvag 
och saknar förmåga att hävda sig i sluten vegetation. Dess 
förekomst i rasbranterna beror sålunda på den rikliga ljus
tillgången samt på förekomsten av öppen mineraljord. Om 
blott dessa förutsättningar äro för handen, kan arten växa 
även utanför rasbranterna. I Pite lpm. har jag exempelvis 
anträffat den i moränsluttningar långt upp emot skogs
gränsen, i synnerhet då på platser, där moräntäcket upp
luckrats genom vind eller rinnande vatten , dessutom i 
några fall på hällmarker. 

Arten har sin huvudutbredning i lappmarkens mellersta 
del, närmast utanför fjällkedjans E-rand. Härifrån avtager 
den såväl mot W som mot E. Enligt kartan hos A.B. (op.c .  
p. 379) skulle den ha invandrat till sina lapska lokaler från 
W, därvid följande huvuddalarna över fjällpassen. Enligt 
min mening kan emellertid spridningen lika väl ha skett i 
riktning S-N längs fjällkedjans E. rand. Här ligga lo
kalerna tätt, längre 

.
in i fjälli:ialarna däremot betydligt 

glesare, och egentligen talar ingentig för att mycket flera 
lokaler funnits i dessa dalar ens under värmetiden. Om 
arten vandrat in längs t. ex. Skelleftedalen, borde den allt
jämt växa i Avatjåkko vid Merkenes, där åtskilliga verk
liga termofiler förekomma, men här saknas den. 

Melandrium album x rubrum 

FJ. O. - SK. Sällsynt på kulturståndorter. 

Arieplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen, avstjälpning nedom 
Öberget 1 943, 1 947 .  - Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen, 
avstjälpning vid järnvägen E om jvstat. 1 946, 1948. 

Melandrium rubrum (Weig. )  Garcke 

Indigen, hemerofil. - F J. Subalp.b.-lågalp.b. t .  
allm. över hela området. - S K .  Horis.utbr. : a)  som 
vild: kambrosiluromr. t .allm. ,  urbergsomr. W. delen 
mångenst. ,  mellersta delen t .sälls . ,  E. delen förmod
ligen O; b) å kulturståndorter: ± allm. över hela om
rådet. Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr.: silvb.-subalp.b. ;  
b) urbergsomr. :  rätt sparsam å platålandet (som vild) ,  
vanligare uppåt lågfjällen och skogsbergen, når upp 
till undre alp.b. St. :  skogar av frisk-fuktig örtristyp 
till örttyp, lund- och bäckdälder, ängsmark, rasbran
ter m. m. Ca. :  som vild något kalkgynnad. Formväxl . :  

f .  lacteum (C. Hartm. ) Giirke sedd endast p å  en lokal 
i W. delen a v ur bergsoror. 

Lokal för f. lacteum: Arjeplog. SK. [27 NW] Enomos
vare, E-rasbrant. 

Melandrium apetalum (L.)  Fenzl 

Indigen. - F J. Översta subalp.b.-lågalp.b. sälls. 
NW. delen, f. ö. O. Kalkgynnad. - SK. O.  

Arfeplog. FJ. ARW. 1 926a: 3 lokaler; 1 943: 2 lokaler. [ 1 9  

NW] Suolovare ( 1 870 E. J.  WIDMARK, H.S. ) ;  [ 1 9  NE] 
Vuossmanåive (MöRNER 1 898 p. 4 1 ) .  Sistnämnda lokal 
torde vara identisk med lokalen >>Peskeluspestugan>> hos 
ARW. 1 943 (p. 203) ,  helst som i H.L. och H.S.  finns exem
plar tagna av MöRNER ( 1883)  med lokaluppgiften >>Pjeske
jaure>>. 

Dianthus deltoides L. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O.  - SK. Mycket sälls. 
på kulturmark. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen på bangårdsområdet, 
sparsamt 1 943. 

A cta Phytogeogr. Suec. 45 
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Fig. 1 8. Tätt bestånd av vit näckros i sjön Kuosajaure (Gasajaure ), Arjeplogs sn. Arten befinner sig här nära sin västgräns. 
4/7 1 938. 

N ymphaeaceae 

Nymphaea candida J. Presl Karta 83. 

Indigen. - FJ. O .  - Sl{. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. O (dock omedelbart utanför området på en lokal 
i Båtsjaur-trakten) ,  urbergsomr. W. delen sälls . ,  
mellersta och E .  delen mångenst. Vert.utbr. : endast 
platålandet och silv.b. (högst känd från 425 m ö.h. ) .  
St. :  huvudsakligen i mindre sjöar och tjärnar, vanligen 
på något större djup än den gula näckrosen. Ca. :  in
different. 

Arten förefaller något nyckfull i sitt uppträdande. Den 
tycks undvika de större sjöama, men i vissa mindre vatten 
förekommer den stundom mycket rikligt. Det vackraste 
bestånd jag känner finns i sjön Kuosajaure i Arjeplogs 
s:n (kartans namn, kallas vanligen Gasa) ,  helt nära artens 
W -gräns. Hela mittpartiet av den långsmala sjön kan under 
blomningstiden vara översållat av en vit blommatta. 
(fig. 1 8 ) .  På ömse sidor, närmare land, växer Nuphar 

luteum i betydligt glesare bestånd. 

N up har. 

Anm. De flesta bestånden av gul näckros inom 
lappmarken förefalla att vara av hybridogen natur, 
om man får döma av den avsevärda variation som 
förekommer i fråga om bladens och blommornas 
storlek. En hel serie av ± fertila mellanformer förenar 
tydligen de båda arterna. N. luteum och N. pumilum. 

A cta Phytogeogr. Suec. 45 

Det förefaller t .  o .  m. som om hybriden skulle nå  
längre mot W och större höjd ö .h. än  någon av  de 
rena arterna. Tyvärr är det ej alltid möjligt att på 
nära håll granska de enskilda exemplaren eller insamla 
herbariematerial. Av denna orsak har jag varit nöd
sakad att under N. luteum anteckna en hel del lokaler 
för gul näckros, där det med all sannolikhet i verklig
heten varit fråga om hybrida mellanformer. För hy
briden anföras endast de relativt få lokaler, från vilka 
herbariematerial finnes i museerna. Av N. pumilt�m 

har jag mycket litet material, då den sällan förekom
mer i rena bestånd utan i allmänhet inblandad i popu
lationer av övervägande hybridogen natur. 

Nuphar luteum (L.)  Sm. Karta 84. 

Indigen. - FJ. O.  - sn:. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. sälls. ,  urbergsomr. W. delen mindre allm. , mel
lersta och E. delen t.allm. i de flesta trakter. Vert. 

utbr. :  huvudsakligen platålandet och silv.b.  I enstaka 
fall anträffad på högre nivå (upp t. o. m. övre delen 
av granb. ,  närmare höjduppgifter nedan) .  St. :  mest i 
mindre sjöar och tjärnar samt på lugnflytande ställen i 
bäckar och åar, mera sällan i vikar av de större sjö
arna. Ca. :  indifferent. 

SAMUELssoN ( 1 934 p. 44) anger höjdrekordet för gul 
näckros i Lappland till 425 m, en siffra som bygger på mina 
lokaluppgifter i en tidigare uppsats (Wn 1 934 p. 26) .  
Redan en av dessa lokaler ligger emellertid något högre än 
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Fig. 1 9 .  Vittjakk, tjärn på norra 
platån ( 602 m ö. h . ) .  I denna tjärn 
finns Lapplands högsta förekomst 
av gul näckros (Nuphar luteum x 
pumilum). 28/8 1 934. 

425 m ö.h., nämligen lokalen [27 SW] Sikselet. Denna 
lilla sjö saknar på kartan höjdsiffra, men sannolikt är 
höjden bortemot 450 m ö.h. Numera känner jag åtskilliga 
förekomster av gul näckros kring denna höjd såväl i Arje
plog som Arvidsjaur. En förekomst ligger emellertid be
tydligt högre; den kan lämpligen anföras här, ehuru det 
otvivelaktigt är fråga om hybriden. Det gäller den redan i 
min tidigare uppsats (Wo l.c . )  under rubriken N. luteum x 
pumilum anförda lokalen )>tjärnar på nordsidan av Vitt
jakk)> (Arvidsjaurs s:n, 34 SE). Dessa tjärnar ligga enligt 
senare utförd mätning 602 resp. 603 m ö.h., under förut
sättning att kartans höjdsiffra för fjället är riktig. Exem
plar från denna lokal finnas i H.S.  ( 1 932 Wo) .  Endast ett 
smalt bälte av gles granskog skiljer lokalen från kalfjället. 
Vi ha sålunda här att göra med den högsta hittills kända 
förekornsten av gul näckros i Lappland (fig. 1 9) .  Särskilt 
anmärkningsvärt är, att beståndet blommade år 1 932.  

Nuphar luteum x pumilum 

Se anmärkning ovan. Herbarieexemplar av hybri
den finnas från följande lokaler: 

Arjeplog. SK. [27 NW] )>Juxta lacurn Rappem ( = tjär
narna S om sjön, nedåt Märsa, 1 945 N.J.A., H.U. } ;  [27 

SW] kyrkplatsens närhet ( 1 845 .J.A., H.U. ) ;  E .  stranden 
av Ailesnjarka nära N åtti ( 1 938 Wo, H.S . ) . - Arvidsjaur. 

[34 SE] Betsatjam·e ( 1 856 BJ., H.S . ,  H.U.) ;  Vittjakk, tjär
nar på N. platån ( 1932 Wo, H.S . ); [35 SW] Svärdälven 
ca 5 km W om kyrkplatsen ( 1 932 Wo, H.S . ) .  Jfr ävan 
uppgifterna om )>N. intermedium)> hos N.J.A. ( 1 846b p. 
27-28) .  

Nuphar pumilum (Timm) DC 

Indigen. - FJ. O. - Sl{. Horis.utbr. : kambrosilur
omr. O, urbergsomr. sälls. i mellersta och E. delen 
(ingen lokal ännu känd från Arjeplogs sn) .  Vert.utbr. :  

endast platålandet och silv.b. St. :  mindre sjöar, tjär
nar, sel i bäckar m. m. Ca. :  indifferent. 

Fullt artren N. pumilum förefaller att våra svår att 
uppleta. I varje fall förekommer den nästan aldrig i rena 
bestånd utan vanligen starkt uppblandad med hybrid
former. Endast de nedanstående lokalerna äro hittills 
antecknade: 

Arvidsjau1·. [34 SE] sel i Svärdälven E om avtagsvägen 
till Arjeplog; [35 NW] småtjärnar S om Sjuberget vid 
vägen Auktsjaur-Älvsbyn; [35 NW-SW] Åby älv vid 
Auktsjaur; [35 SW] tjärnar utmed vägen kyrkplatsen
Abborrträsk i trakten av Borstberget; [43 NW] bäcken 
från Frökentjärn nära vägen Glornmersträsk-Siksjön. 
Endast från Auktsjaur-lokalen föreligga herbarieexernplar 
( 1937 Wo, H.S . ) .  

R an uneula ceae 

Aquilegia vulgaris L. 

Synantrop, tillfällig. - FJ. O .  - SK. Odlad som pryd
nadsväxt, mycket sällsynt som förvildad. 

Arvidsjaur. [43 NW] Glommersträsk, avstjälpning vid 
jvstat. 1 948. 

Thalictrum simplex L. var. boreale (Nyl . )  Fr. 

Indigen. - FJ. O. - Sl{. Horis.utbr. :  siluromr. O, 

urbergsomr. mycket sällsynt i E. delen (vid Skellefte 

Acta Phytogeogr. Suec. 4S 
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älv) .  Vert.utbr. :  silv.b . :  St. :  bäckdäldvegetation. Ca. :  
indifferent ( ? ) .  

Arvidsjaur. [43 SW] Skellefte älv nedanför Gallejaure. 

Thalictrum alpinum L. Karta 85. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. t .allm.,  
traktvis allm., torde åtminstone i alp.b. avtaga på de 
E. fjällutlöparna. - Sl{. Horis.utbr. : kambrosiluromr. 
t .allm., urbergsomr. W. delen mindre allm. ,  mellersta 
delen t.sälls . ,  E. delen sälls. Mot E. alltmer bunden 
till fjällälvarna och deras omedelbara närhet. Vert. 
utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b) ur
bergsomr. :  huvudsakligen platålandet. Tycks i stort 
sett saknas på lågfjällen; på högre delar av platålan
det dock funnen upp till ungefär 600 m ö.h. St. :  inom 
siluroror. mycket skiftande: skogar av örtrik typ, 
ängsartad mark, särskilt längs vattendragen, rik
kärr, sjöarnas inundatzon m. m. Inom urbergsomr. 
särskilt i inundatzonen längs fjällälvarna och deras 
sjöar; dock i några fall funnen vid åar och bäckar, 
som rinna upp inom skogsomr. Någon gång i rasbran
ter. Ca. :  tydligt kalkgynnad men knappast kalkbun
den. 

Actaea spicata L. Karta 86.  

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. : kambro
siluromr. t .sälls . ,  urbergsomr. W. delen sälls. ,  mel
lersta delen O, E. delen mycket sälls. Vert.utbr. ;  silv.b.
praealp.b. St. :  rasbranter i ängsuren, bäckdälder. Ca. :  
kalkgynnad. 

De på kartan angivna lokalerna för denna art äro såtill
vida osäkra, som det i något fall möjligen kan vara fråga 
om A. erythrocarpa. Jag har nämligen icke sett exemplar 
med mogna frukter från alla lokalerna. I samtliga tall, då 

Actaea erythrocarpa x spicata 

FJ. O. - SK. Mycket sälls. i E. delen av urbergsomr. 

I [35 SE] Gaddaberget i NE delen av Arvidsjaurs s:n 
finns en märklig rasbrantlokal, där A .  erythrocarpa och A. 

spicata växa i ett gemensamt bestånd. Jag hade tillfälle 
besöka lokalen såväl i början av juli 1 955 som i augusti 
1 956. Här iakttogs ett par Actaea-individ med intermediär 
fruktfärg. Färgen var visserligen nästan svart men med 
en tydlig skiftning i rött, ungefär som hos ett icke fullt 
moget svart vinbär. Eftersom frukterna av A. spicata 

aldrig ha någon skiftning i rött, varken i omoget eller över
moget stadium och eftersom färgen hos A. erythrocarpa

frukter i sent stadium snarare tycks gå mot brunt än mot 
svart, måste jag tyda dessa individ som hybriden. Enligt 
HYLANDER ( 1 955 p .  58) är denna hybrid tidigare icke känd 
från Sverige (däremot från Finland) .  Ett exemplar insam
lades och finns nu i H.S. ,  tyvärr äro bladen rätt svårt in
sektskadade. Pressade äro frukterna nästan helt svarta, 
men en aning av en röd ton finns fortfarande kvar. Även 
på A. erythrocarpa - lokalen vid Pi te älv finnas exemplar 
med avvikande fruktfärg (jfr färgbilden), dock icke så 
tydligt som i Gaddaberget. 

Caltha palustris L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. (-mellanalp.b.)  
mångenst. i W. delen, tilltagande mot E (Peljekaise 
nationalpark t.allm.) . - SK. Horis.utbr. :  hela området 
allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. Inom alp.b. dock endast 
på de större lågfjällen. St. :  sumpskogar, kärr, bäck
och sjöstränder m. m. Ca. :  indifferent. 

Ett par lokaler kunna läggas till dem ARw. ( 1 943 p. 
205) uppräknar från fjällomr:s W. del: Arfeplog. FJ. [ 19  

SW] Avatjåkko, lågalp.b. ;  Avajokkots vid fallet, subalp.b. 

fruktbärande exemplar förelegat, har det dock inom Trollius europaens L. Karta 87. 
kambrosiluromr. och W. delen av urbergsomr. rört sig om 
A .  spicata, varför man kan förmoda, att denna art är 
praktiskt taget ensamrådande här. Hos. B.-H. ( 1878 p.  
1 39) omnämns en lokal >>Arvasjakk>>, som jag förmodar är 
identisk med den på kartan namnlösa bäcken från Arvas
fjället till Vuolvojaure. Herbarieexemplar föreligga icke 
från denna lokal, varför ej heller denna kan betecknas som 
fullt säker. 

Actaea erythrocarpa Fisch. Karta 86. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. sälls. i E. delen. Vert.utbr. : silv.b. 
St. :  rasbranter i ängsuren, bäckdälder. Ca. :  förmodli
gen kalkgynnad. 

Endast två lokaler äro kända för denna art, men dessa 
äro säkra, då fruktbärande exemplar föreligga. 

A cta Phytogeogr. Suec. 45 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. t .allm. , san
nolikt avtagande på de E-ligaste fjällutlöparna. -
SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. t .allm., urbergsomr. 
W. delen mångenst. ,  mellersta delen sälls . ,  E. delen O. 

Borde möjligen kunna anträffas något längre mot E, 
åtminstone längs fjällälvarna. Vert.utbr. :  alla höjdb. 
Saknas dock i alp.b. på många lågfjäll. St. :  skogar av 
frisk-fuktig örtristyp till örttyp, fuktig ängsmark, 
lund- och bäckdälder. Även på kulturståndorter: 
fuktiga vallar. Ca. : kalk gynnad. 

Delphinium consolida L. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 
vid bebyggelse. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen (LAEST. 1 824 p. 1 83) .  

Ej funnen i senare tid. 



Actaea-form med avvikande fruktfärg, förmodligen = hybriden A. e1·ythro

carpa, x spicata. Pite älv öster om Ljusselet 7 augusti 1956. Färgfotot har icke 

träffat färgen alldeles exakt (dess svagt blåaktiga ton fanns icke i verklig

heten).  Tydligast intermediär färg hade ett exemplar i Gaddaberget, som 

på grund av dålig belysning icke kunde fotograferas. 
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Aconitum septentrionale Koelle Karta 88. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-undre lågalp.b.  mången
st. ,  tilltagande mot E (Peljekaise nationalpark t .allm.) ,  
sannolikt åter avtagande på de E-ligaste fjällutlö
parna. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. t .allm. ,  
urbergsomr. W. delen mindre allm. ,  mellersta och E.  
delen O .  Vert .utbr . :  alla höjdb. upp till skogsgränsen (i  
ett fall funnen något ovan denna) .  På de E-ligaste lo
kalerna företrädesvis i granb. St. : skogar av frisk
fuktig örtristyp till örttyp, lund- och bäckdälder, ras
branter m. m. Kulturståndorter: någon gång i gamla 
vallar. Ca. : kalkgynnad. 

Förekomst ovan skogsgränsen: Arjeplog. SK. [27 SW] 
Akkelis vid bäck. 

Ranunculus peltatus Schrank 

Indigen. - FJ. Subalp.b. (-lågalp.b. )  mindre allm. 
i E. delen, längre mot W O. - SK. Horis.utbr . :  hela 
området mångenst. ,  men tydligen avtagande mot E ,  
företrädesvis i fjällälvarnas sjösystem. Utbredning 
ännu ofullständigt känd, särskilt inom Arvidsjaurs 
sn samt i Uddjaure-Storavan. Materialet är alltför 
litet och alltför ojämnt fördelat för en karta, i stället 
uppräknas lokalerna nedan. Vert.utbr. :  a) kambrosilur
oror.:  silv.b.-praealp.b.;  b) urbergsomr. :  endast platå
landet och silv.b. St. : sjöar (särskilt i grunda vikar), 
tjärnar, sel i älvar och bäckar. Ca. :  antagligen svagt 
kalkgynnad. 

Arjeplog. FJ. AR.w. 1 926a: 2 lokaler; 1 926b: 8 lokaler 
( 1 943 endast lokaler i skogsomr.;  dessa anföras nedan) .  
[ 2 6  NEJ Rebnisfjället, liten tjärn på  N. sidan invid Kungs
leden lågalp.b., 750 m ö.h. - SK. [ 1 9  SW] Vuoggatjålme
jaure (ARw. 1 943 p. 204) :  Sädvajaure, W. delen (AR.w. 
1 926a p. 223); [ 1 9  SE-20 SW] Tjeggelvas mångenst. ,  t. ex. 
nedom Ardnavare samt vid nybyggena Ardnas och Sten
udden; [26 NW] Yraf (ARw . 1 943 p. 204}; Ladvisjaure 
(l.c. ) ;  [26 NW-SW-SE] Gautojaure (Le.) ;  [26 NEJ Rebnis
jaure, S. stranden utanför båtlänningen på Kungsleden; 

· Myrträsket; Myrviken (AR.w. 1 926a p. 223};  mellan Ror-
navan och Labbas i bäcken till Suolojaure; [26 SE] sjön 
V. Jutis nedom Hemberget; Aisjaure flerst ., t. ex. vid 
Båtsjaur, Östansjö samt vid bron över sjöns utlopp; [27 

NW] Rappen vid Långudden; [27 SW] Uddjaure, N. delen 
flerst. t. ex. vid Akkelisjaures utlopp och vid Thorborg; 
nedre Rornavan flerst. t. ex. vid Rebakudden (Wn 1 934 

p. 28), W om Galtispuouda, nedanför Vuornats (B. 1 909 p. 
265) samt vid kyrkplatsen (B.r. 1 856 p.  22, Wn Le.} ;  

Lulepotten, W.  stranden (WD Le. ) ;  [34 NW] Uddjaure, 
nära sydspetsen. - Arvidsjaur. [34 ?] Storavan (utan när
mare uppgift, B.r. l .c . ) ;  [34 SE] Avaviken (WD Le. ) ;  Betsat
jaure ( 1 856 B.r., H.S. ) ;  Svärdälven på flera ställen; [35 

SW] Långträskälvens utlopp i Arvidsjaure; [43 NW] 
Abborrträsk; vik av Skellefte älv nära Malå-vägen; [43 

SW] gren av Petikån vid Norsjövägen. 

Ranunculus trichophyllus Chaix 
var. eradicatus (Laest. )  Drew 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. sälls. - SK. 
Horis.utbr. : kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. myc
ket sälls. i E. delen, f. ö. O. Förmodligen mycket förbi
sedd. Vert.utbr . :  silv.b.-praealp.b. St. : som föreg. Ca. :  

kalkgynnad. 

Arjeplog. FJ. AR.w. 1 926a: 2 lokaler; 1 926b: 2 lokaler; 
1 943: l lokal (jämte 2 i skogsomr., se nedan).  - SK. [ 1 9  

SW] Vuoggatjålmejaure samt i damm vid Vuoggatjålme 
fjällstuga (ARW. 1 943 p. 204};  [26 NW-SW] Gautojaure 
invid Gautosjö (Le . ) .  - Arvidsjaur. [43 NW-SW] vik av 
Skellefte älv mittför Sandfors (i Malå, Wn 1 938 p. 222).  

Ranunculus glacialis L. 

Indigen. - FJ. Alp.b. t .allm.,  åtminstone på de 
högre fjällen. Avtagande mot E, torde saknas på de 
E .  fjällutlöparna (Peljekaise nationalpark 0) .  - SK. 

Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mycket sälls. i inre 
Skelleftedalen, f. ö. O. Okänd från lågfjällen. Vert.utbr. :  

praealp.b. St. :  bäckstrand (nedvandrad från högre 
nivå) .  Ca. :  indifferent eller svagt kalkgynnad (enl. 
ARw. 1 943 p. 204) .  

Arjeplog. FJ. AR.w. 1 943: 55 lokaler. Dessutom angivas 
av AR.w. (op.c . )  flera lokaler i kapitlet om kärlväxternas 
höjdgränser, vilka icke finnas med i artlistan: [ 1 9  NW] 
Nuort.Saulo (p. 53}; Årj . Saulo (p. 53): Luspasvare (p. 58) .  

I äldre litteratur finnas dessutom följande uppgifter: [19 

SW] >>Gobelisjaur>> ( =kartans Kuollelesjaure NW om Merke
nes, VLEUGEL 1 899 p. 45); [ 1 9  SE] Salvojokk (rätta 
namnet men identisk med kartans Harrejokk, tillflöde 
till översta Tjeggelvas, MöRNER 1 898 p. 40) .  - SK. [ 1 9  

SW] Raudojokk vid Vuoggatjålme, nedom barrträdgrän . 
sen (B. 1 909 p. 270). 

Ranunculus lapponicus L. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta och E. delen 
sälls. Vert.utbr . :  platålandet, de lägre delarna av låg
fjällen och skogsbergen upp t. o. m. granb. St. :  vissa 
typer av sumpskogar (>>grankälar>> m. m. ) ,  skogskärr, 
kallkällor. Ca. :  indifferent. 

Arfeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsens närhet (H. BJÖRN
STRÖM enL HEINTZE 1 909 p. 1 83) ;  mellan kyrkplatsen och 
Renberget; [34 NW] Ö. Stärpatsvare i granb. (WD 1 934 

p. 28) ;  [34 SW] Gargjaur-trakten (N.J.A. 1 846a p. 6). -

Arvidsjaur. [34 SE] Brännlund (F.DT ant . ) ;  [35 NW] 
sumpskog invid bäck 3 km W om Tallsand; [35 SW] 
kyrkplatsens närhet (LAEST. enL HEINTZE l .c . ) ;  [43 SW] 
invid tillflöde från S till Petikån nära gränsen mot Norsjö .  

Hos HEINTZE (op.c . )  förekommer en  kartskiss över 
artens utbredning i Fennoskandia. Denna skiss upptager 
från Pite lpm. 6 lokaler, av vilka dock endast 3 motsvaras 

Acta Phytogeogr. S1tec. 45 
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av exakta uppgifter i lokalförteckningen. De övriga bygga 
sannolikt på vissa upplysningar om artens utbredning inom 
lappmarken hos BJ. ( 1 856 p. 22 ) .  Där står nämligen: >>Gr. 
T. spr. >> vilket innebär, att arten skulle förekomma spridd 
inom de av BJ. urskilda gran- resp. tallregionerna. På en 
annan sida (p. l O) säges, att arten >>synes i denna region 
(dvs. granregionen, min anmärkning) hafva sitt centrum>>. 
Nu återfinnes å HEINTZES karta en prick i ett läge, som un
gefär motsvarar BJ:s tallregion samt två >>herrelösa>> prickar 
inom granregionen. Såvida HEINTZE icke förfogat över 
material, som icke medtagits i lokalförteckningen, måste 
han sålunda ha återgivit BJ:s generella uppgifter medelst 
på ett godtyckligt sätt inlagda prickar. Då man nu har all 
anledning förmoda, att BJ. som underlag för sina frekvens
uppgifter icke haft annat lokalmaterial till sitt förfogande 
än de uppgifter, som lämnats av LAEST. ,  N . .J.A., och bro
dern H. BJÖRNSTRÖM (vilka uppgifter redan inlagts å 
HEINTZES karta), måste tillvägagångssättet betraktas som 
olämpligt. A v de acceptabla prickarna är f. ö. Gargjaur
lokalen felaktigt inlagd (läget motsvarar ungefär Maskaur, 
ca 20 km längre mot N).  

Lokalmaterialet är påfallande sparsamt; själv har jag 
under alla år sett arten endast 4 gånger. Den måste sålunda 
vara ganska sällsynt; förmodligen dock icke fullt så ovanlig, 
som antalet lokaler tyder på. 

Ranunculus hyperborens Rottb . 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp .b. (intill 1200 m 
ö.h. )  sälls. Indifferent enl. ARw. ( 1 943 p. 205 ) .  -
SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. O, urbergsomr. W. 
delen sälls. och osäker, f.  ö .  O.  Vert.utbr. ,  St . ,  Ca. :  

okända. 

Arjeplog. F.J. ARw. 1 943: l lokal. [ 19  NWJ Akaris (B. 
H. 1 878 p. 1 43) .  - SK. De enda uppgifter om förekomsten 
av denna art inom Pite lpm:s skogsomr. som jag lyckats 
spåra upp, återfinnas hos FRÖDIN ( 1 9 1 1 ) , som på en karta 
(Tavla l )  över artens skandinaviska utbredning har två 
prickar i ett läge, som motsvarar terrängen mellan nedre 
Rornavan och Piteälven (exakt läge svårt att angiva på 
grund av underlagskartans schematiska återgivande av 
flodsystemen) .  Någon lokalförteckning ,medelas tyvärr 
icke, och enl. meddelande av prof. FRÖDIN finnes någon 
dylik icke längre bevarad . .Jag har icke lyckats återfinna 
källan till de båda angivna lokalerna, och j ag känner ingen 
botanist, som före 1 9 1 1  besökt de trakter, varom här är 
fråga. Lokalerna äro nämligen inlagda ett gott sycke E 
om den resväg, som följdes av WARLENBERG 1 807 och 
N . .J.Andersson 1 845. LAEST. eller HOLM kan möjligen ha 
varit i denna trakt, men ingendera har i övrigt några lokal
uppgifter härifrån. Ett misstag vid prickarnas inläggande 
är väl icke helt uteslutet. Under alla omständigheter för
tjänar arten att eftersökas just i denna trakt, då den är 
känd från angränsande delar av .Jokkmokks s:n. Det 
kan också nämnas, att lokalen Akaris icke . synes vara in
lagd på kartan. 

A cta Phytogeogr. Suec. 45 

Ranunculus pygmaeus W g 
Indigen. - FJ. Hela alp.b .  allm.,  åtminstone på de 

större fjällen. Avtagande mot E och förmodligen sälls. 
eller O på de E-ligaste fjällutlöparna. Indifferent. 
SK. O. Tycks saknas helt på lågfjällen. 

Ranunculus nivalis L. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b.  t.allm. ,  avta
gande i E. delen men finns ännu i Peljekaise national
park; förmodligen dock O på de E-ligaste fjällutlö
parna. Indifferent eller svagt kalkgynnad enl. AR w. 
( 1 943 p. 205 ) .  - SK. O.  Saknas på lågfjällen. 

De östligaste lokalerna för denna art äro, såvitt hittills 
känt: Arjeplog. F.J. [20 SWJ >>Gaissats>> ( = Kaisatstjåkko, 
N . .J.A. 1 846a p. 1 2 ) :  [26 NEJ Peljekaise (ARw. l 926b p. 1 8) .  

Ranunculus nivalis x pygmaeus 

FJ. Sälls. och något osäker. - SK. O. 

Arjeplog. F.J. ARw. 1 943: l lokal. 

Ranuncul us auricomus L. 

Indigen. - FJ. Mycket sälls. Utbredning, höjdläge 
m. m. okända. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. O, 

urbergsomr. W. delen mycket sälls . ,  mellersta och E.  
delen t.sälls. och förmodligen ganska mycket förbi
sedd. Vert.utbr. :  platålandet och silv.b. St. : vatten
dragens inundatzon. Ca. : indifferent eller svagt kalk
gynnad. 

Arjeplog. F.J. Endast en obestämd uppgift föreligger 
(LAEST. 1 826 p. 1 70, ex. i H.S . )  . .Jag har tyvärr icke haft 
tillfälle se LAESTADII kollekt och kan därför ej avgöra, om 
det är fråga om samma form som den i skogsområdet upp
trädande; av beskrivningen att döma är så icke fallet. -
SK. [27 SWJ Tjårvesjokk, S. stranden; [33 NEJ Laisälven vid 
Marielund; [34 NWJ Uddjaure, nära sydspetsen, inundz; 
[34 SWJ Slagnäs, forsen invid järnvägsbron. - Arvidsjaur. 

[35 NWJ Pite älv vid bron E om Ljusselet; [43 NWJ 

Byske älv nära bron vid Siksjön; Skellefte älv nära Ma
låvägen; [ 43 SWJ Skellefte älv S om Gallejaure. Arten är 
lätt att förbise, då den snabbt blommar över under för
sommaren och sedermera gör sig föga gällande i vegeta
tionen. I vallar o. dyl. har jag aldrig sett denna art inom 
Pite lpm. BJ. ( 1 856 p. 22)  anger den som spridd i >>gran
regionen>> men meddelar ingen lokal. 

Ranunculus acris L. 

Indigen, hemerafiL Möjligen förekommer även en 
synantrop form i skogsområdets E.  del. - FJ. Subalp. 
b.-mellanalp. b.  allm .över hela området. Mångformig, 
systematiskt outredd (jfr ARw. 1 943 p. 206) .  -

SK. Horis.utbr. :  a) Som vild: kambrosiluromr. allm.,  
urbergsomr. W. delen t.allm.,  längre mot E avtagande 
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och av oviss frekvens. b) På kulturståndorter: allm. 
över hela området. Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  
silv.b.-subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  alla höjdb. ,  ehuru 
E-ut alltmera avtagande på högre nivåer (inom Ar
vidsjaur inga lokaler kända från lågfjällens alp.b. ) .  
St. :  Ursprungliga: skogar av frisk-fuktig örtristyp 
till örttyp, lund- och bäckdälder, rasbranter m. m. 
I alp.b. lågörtängar. Kulturståndorter: vallar (före
trädesvis) ,  vägkanter m. m. ,  går härifrån ut i skilda 
växtsamhällen vid kulturgTänsen. Ca. :  som vild möj 
ligen svagt kalkgynnad. Formväxl. :  en var. pallescens 

föreligger från en lokal i urbergsomr. I övrigt före
faller arten inom skogsområdet att vara systematiskt 
någorlunda homogen. 

Inom urbergsområdets mellersta och E. del förefaller 
arten att uppträda relativt sparsamt på fullt ursprungliga 
ståndorter. Dess frekvens torde sålunda ha ökat betydligt 
genom kulturens inflytande .  Det är svårt att avgöra, huru
vida denna frekvensökning helt är att tillskriva apofytisk 
invandring från ursprungliga förekomster eller om vi 
dessutom ha att göra med en synautrop spridning från 
kulturståndorter utanför lappmarken. 

Lokal för var. pallescens: Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrk
platsen ( 1929 A. LINDSTRÖM, H.S. ) .  

Ranunculus repens L. 

Indigen i fjällomr. och möjligen W. delen av skogs
oror. ,  f. ö. i huvudsak synantrop . - FJ. Subalp.b.  
mångenst. Dels vild, dels införd vid stugor och lapp
läger. - 81{. Horis.utbr. :  a) Som vild: kambrosiluromr. 
sälls . ,  f. ö. sannolikt O. b) Som införd: allm. på kultur
mark över hela området. Uppträder ofta som neofyt. 
Vert.utbr. : endast känd från platålandet och silv.b. 
St. :  Ursprungliga: skogskärr i kalkrika trakter. Kul
turståndorter: fuktiga vallar, åkrar, trädor, gårds
planer, vägkanter, diken m. m. Neofyt vid stränder. 
Ca. :  som vild säkert kalkgynnad. Formväxl . . : enl. 
ARw. ( 1 943 p. 207) är den indigena fjällformen ssp. 
fistulosus Rosend. Skogsområdets vilda typ hör knap
past till denna men avviker habituellt rätt mycket 
från den synautropa typen. 

På följande lokaler betraktar jag arten som ursprunglig: 
Arjeplog. SK. [26 NEJ mellan Nammates och Hornavan, 
kärr i skogen; [26 SEJ mellan Nebsuort och Storlaisan, 
d:o. 

[Ranunculus flarnmula L.  

Denna art uppgives visserligen av BJ.  ( 1 856 p. 22) 
från Pite lpm. ,  och uppgiften citeras av B . -H. ( 1 878 
p. 1 42) ,  men ingen lokal finns angiven och ingen annan 
har sett den. Arten förekommer sannolikt icke i Pite 
lpm.J 

Ranunculus reptans L.  Karta 89_ 
(R . flammula L. var. reptans (L.) Hartm. )  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. (max. l 000 

m ö.h.) ,  i W. delen sälls . ,  i E. delen mångenst . -
81{. Horis.utbr. : hela området t.allm.,  företrädesvis 
längs fjällälvarna. Vert .utbr . :  a) kambrosiluromr. :  
silv.b.-subalp.b. ;  b )  urbergsomr. :  endast platålandet 
och silv.b.  St. :  sjöar i inundatzonen, älv- och åsträn
der, avloppslösa dammar m. m. Däremot sällan vid 
småbäckar. Stundom i diken nära stränder. Ca. :  

indifferent eller svagt kalkgynnad. 

I likhet med ARW. ( 1 943 p. 207) betraktar jag R. rep

tans som god art. 

P a p a veraceae 

Pappaver nudieaule L. 

Synarrtrop och ± tillfällig. - FJ. O. - SK. Odlad som 
prydnadsväxt. Någon gång självspridd. 

Arjeplog. SK. [26 NE-SEJ Jutis 1942; [27 SWJ kyrk
platsen 1 942-43. 

Papaver radicatum Rottb. 
ssp. hyperboreum N ordh. 

Indigen. - FJ. Alp.b. sälls. i W. delen, f. ö. O. -
8K O. 

Arjeplog. FJ. ARw. l 926a: l lokal. [19 NWJ Mavasjaure, 
S. stranden NoRDHAGEN 1 929 p. 148) .  Se f . ö. NoRDHAGEN 

1931  (p. 4 1 ,  48) och ARw. 1 943 (p. 208 ) .  

Furuaria officinalis L.  

Synantrop. - FJ. O. - 8K. Mycket sälls. som åker
ogräs, sannolikt dock icke tillfällig. 

Arjeplog. SK [27 SWJ Strömnäs 1 936. 

Cruciferae 

Brassica campestris L.  

Synantrop. - FJ. O. - 8K. Hela området mindre 
allm. som åkerogräs. 

Arjeplog. SK. [26 NWJ Ballasviken 1 925 (ARw. 1 943 p .  
208) ;  [26 NEJ åker strax W om Jäkkvik 1934; [27 NWJ 
Hällnäs 1932 (WD 1934 p. 20); [27 SWJ kyrkplatsen 1 932 .  
- Arvidsjaur. [34 SEJ Långträsk (B.  1 909 p .  265) ,  1 932 
(WD Le. ) ;  [35 SWJ kyrkplatsen (MöRNER 1 935 p .  256), 
1 937, 1 955; [43 NWJ Glommersträsk 1 937.  

Sinapis arvensis L.  

Synantrop. - FJ.  Mycket sälls. vid bebyggelse. -

8K. Hela området, mångenst. på kulturmade Åkrar 
som ogräs, avstjälpning, någon gång vägkanter etc . 
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Arjeplog. FJ. [ 1 9  SW] Merkenes (B. 1 909 p. 272) .  -
SK. [20 SW] Ramanj 1 938; [26 NW-SW] Gautosjö 1 938 

(ARw. 1 943 p.  208) ;  [26 NEJ åker invid vägen Jåkkvik
Ringselet mittför Myrträsket 1934; Jåkkvik (B.  l .c . ) ,  
1942-43; [26 NE-SEJ Jutis 1934; [26 SEJ Båtsjaur 1934; 

Aspnäs 1 934; [27 NEJ Gitton 1 942; [27 SW] nybygget 
>>Rio>> vid Sikselet 1936; Rebakudden 1936; kyrkplatsen 
1 932 (Wn 1 934 p. 30) :  Nåtti 1 938.  - A1·vidsjaur. [34 SEJ 
Långträsk (B.  l .c.) ; [35 SW] kyrkplatsen (LINDROTH 
enl. ARw. 1926a p. 224), 1 932-48 .  

Arten är anmärkningsvärt sparsamt antecknad i Arvids
jaur. Mina anteckningar rörande ogräsfloran i denna socken 
äro visserligen fragmentariska, men det förefaller ändå som 
om arten skulle vara sällsyntare här än i Arjeplog. I detta 
sammanhang förtjänar nämnas, att den uppträder mycket 
sparsamt i Norrbottens kustland. 

Raphanns raphanistrum L.  

Synantrop. - FJ. O.  - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna, mindre allm. på kulturmark. Åkrar 
som ogräs. 

Arieplog. SK. [26 NEJ Högheden 1 932 (Wn 1934 p.  
28) ;  Vaksnäs 1 936; [27 SWJ nybygget >>Rio>> vid Sikselet 
1 932 (Wn l .c . ) ;  nära Stensund 1 932 (WD l.c . ) ;  kyrkplatsen 
(B. 1909 p. 2 7 1 ) ; [34 SEJ 2 km S om Allejaur 1 932 (WD 
Le. ) .  - Arvidsjaur. [34 SEJ strax S om Norrmalm 1 932 

(Wn l .c . ) ;  [35 SWJ kyrkplatsen 1932 (Wn l .c . ) ,  1 937; 

[43 NWJ Abborrträsk (MÖRNER 1935 p.  267 ) .  

Torde vara mycket förbisedd. Nästan alla mina anteck
ningar härröra från 1932. 

Lepidium negleetum Thell. 

Synautrop och tillfällig. - F J. O. - SK. Mycket sälls. 
på kulturmark. 

Arvidsjaur. [35 SWJ kyrkplatsen på bangården 1934. 

Thlaspi arvense L. 

Synantrop . - F J. Mycket sälls. vid bebyggelse. -
SK. Hela området men sällsynt på kulturmark. Åkrar 
som ogräs, avstjälpning etc. 

Arjeplog. FJ. [ 1 9  SWJ Merkenes (B. 1 909 p. 272) .  -
SK. [26 NEJ Jåkkvik 1 925, 1 932 (ARw. 1 943 p. 208 ) ;  Hög
heden 1 932 (Wn 1 934 p. 3 1 ) ; [26 SE] Aspnäs 1 934. -

Arvidsiaur. [35 SWJ kyrkplatsen 1 932 (Wn l .c . )  - 1955; 

[35 SEJ Lauker 1938. 

BIRGER (l.c. ) uppger, att arten är t.allm. i >>barrskogs
regionen», vilket knappast kan vara riktigt. Enligt min 
uppfattning är den ett av de minst vanliga ogräsen i om
rådet, även om den ju kan vara något vanligare än vad 
ovanstående uppgifter ge vid handen. 

Thlaspi alpestre L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Sälls. på kulturmark i E. 
Arvidsj aur. Vallar, insåningar, avstjälpning. 
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Arvidsjaur. [35 NW] Moskosel på banvall 1956 (E.  
ALMQUisT enl. medd. ) ;  [35 SWJ kyrkplatsen i hårdvall intill 
nya idrottsplatsen 1 942-48, d:o i dike nära lappstaden 
1 955, d:o rikligt på flera ställen i järnvägens närhet 1 959; 

[43 NWJ Glommersträsk, insådd vägslänt vid jvstat. 1 948, 

d:o inne i samhället 1955; [43 NW-NEJ Siksjön invid gamla 
gästgivaregården 1942 . 

Capsena bursa-pastoris (L.)  Med. 

Synantrop. - FJ. Mycket sälls. vid bebyggelse. -
SK. Hela området, allm. på kulturmark. Åkrar, val· 
lar, vägkanter, gårdsplaner m. m. Mycket sälls. som 
neofyt i rasbranter. 

Endast en lokal faller klart utanför barrträdgränsen: 
Arieplog. FJ. [ 1 9  SW] Merkenes (B. 1 909 p. 266) ,  1 948. 

ARw. ( 1 943) omnämner några lokaler i artlistan (p. 208) 

och ytterligare ett par i kapitlet om ogräsfloran (p. 1 3 9-

42),  men samtliga dessa torde falla inom skogsområdet, 
som detta här avgränsats. Neofytlokal: Arieplog. SK. 
[26 SEJ Laisvare, S-rasbrant i översta delen av ängsuren. 
:pe här anträffade exemplaren äro mycket små, delvis nästan 
dvärgartade. 

Subularia aquatica L. Karta 90. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls. i E.  delen, f. ö .  O.  -
SK. Horis.utbr. : hela området mångenst. Vert.utbr. : 

huvudsakligen platålandet. Når endast inom kambro
siluromr. upp i praealp.b.  och i enstaka fall i subalp.b.  
St. : sjöar (även småtjärnar) i undre delen av inun
datzonen. Ca. :  indifferent. 

Draba norvegica Gunn. Karta 91 .  

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b. t.allm. i W .  delen, 
avtagande mot E. torde saknas på de E-ligaste fjäll
utlöparna. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. t .  
sälls . ,  urbergsomr. W. delen mycket sälls . ,  f .  ö.  O .  
Vert.utbr. : silv.b .-praealp.b. Sällan på själva platå
landet, vanligen i de lägre sluttningarna av lågfjäll 
och skogsberg. St. :  rasbranter, huvudsakligen i ham
marskrevor. Alltid fåtalig. Oa. :  starkt kalkgynnad. 

[Draba hirta L. ;  O.E.Schulz 

Torde knappast förekomma inom Pite lpm. ,  jfr 
ARW. 1943 p. 209.] 

Draba lactea Adams 

Indigen. - FJ. Låg-undre högalp .b. sälls. i W. 
delen, f. ö .  O.  Kalkbunden. - Sl{. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. l 926a: 4 lokaler; 1 943 : 8 
' lokaler. 

[ 1 2  SW] Labba (A. & A. 1 959 II p .  417 ) ;  [ 1 9  NWJ mellan 
Balskaret och Mavasjaure (EKMAN 1 926  p. 52, NORDHA
GEN 1929 p. 148) : [25 NEJ Kåbdespakte (LAEST. 1 826  

p.  1 72 u.n. D. androsacea) .  
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Draba lactea x norvegica 

FJ. Mycket sälJR. i W. delen, f. ö. O. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. l926a: l lokal (u.n. D. Wahlenbergi x 

1·upestris); 1 943:  l lokal. F. ö. inga uppgifter. 

{Draba fladnizensis Wulf. 

Torde icke förekomma inom Pite lpm. Jfr ARw. 
1 943 p. 209.]  

Draba nivalis Liljebl. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp .b.  mångenst. i W. 
delen, torde saknas i E .  delen liksom på fjällutlöparna 
(Peljekaise nationalpark 0) .  Kalkbunden. - SK. O.  

Arjeplog. FJ.  ARw. l926a: 3 lokaler; 1 943: 17 lokaler. 
p2 SW] Kasak (A. & A. 1 959 II p. 417 ) ;  Labba (A. & A. 
l.c . ) ;  [ 1 9  NW] mellan Balskaret och Mavasjaure (EKMAN 

p.  53, NoRDHAGEN 1 929 p.  1 48);  [ 1 9  SW] Avatjåkko 
(BOHLIN enl. B. 1 909 p. 267} !  

Draba nivalis x norvegica 

FJ. Sälls. i W. delen, f. ö. O. - SIL O.  

Arjeplog. FJ.  ARw. l 926a: 3 lokaler ( 1 943 samma lokaler 
på nytt angivna) .  F. ö. inga uppgifter. 

Draba alpina L. 

Indigen. - FJ. Låg-högalp .b. sälls. i W. delen, 
torde saknas i E. delen liksom på de E. fällutlöparna 
(Peljekaise nationalpark 0) . Kalkbunden. - Sl{. O.  

Arjeplog. FJ.  ARw. l 926a: 4 lokaler; 1943 ll  lokaler. 
[12  SW] Kasak (A. & A. 1 959 II p. 418 ) .  

Draba crassifolia Grah. 

Indigen. - FJ. Mellanalp.b . mycket sälls. i NW. 
delen, f. ö. O. Kalkbunden. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: 2 lokaler; 1 943: l lokal. I 
övrigt inga uppgifter. Se även karta hos ARW. ( 1 943 p.  
83 fig. 32) .  

Cardamine pratensis L. (coll . ) . 
Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. mångenst. och 

förmodligen spridd över hela området, mellanalp .b. 
sälls. - SK. Horis.utbr. :  hela området t.allm. Vert. 

utbr. :  företrädesvis platålandet och bottnarna av de 
W. dalgångarna. Når endast i kambrosiluromr. upp i 
praealp.b. Okänd från lågfjällen. St. :  företrädesvis i 
inundatzonen längs huvudälvarnas sjösystem, men 
även i småtjärnar och bäckar samt på fuktängar. 
Kulturståndorter: diken och grävda dammar. Ca . :  
indifferent. Formväxl: :  Inom fjällomr. förekommer 
en avvikande typ, av SELANDER ( 1 950 II p. 12 )  kallad 

9 - 62 1 1 302 1 W istrand 

ssp. angustifolia (Hook) O. E. Schulz. Min erfarenhet 
av denna typ är obetydlig; jag har endast sett den en 
gång, på Avatjåkko vid Merkenes, men den torde ej 
vara ovanlig i W. delen av fjällomr. Tyvärr skiljer 
ARW. ( 1 943) i artlistan icke mellan denna alpina typ 
och den vanliga låglandstypen. Den torde vara kalk
gynnad om icke rent av kalkbunden. 

Lokalen [ 1 9  SW] Avatjåkko nämns icke av ARw. 
men den kan vara identisk med den av SELANDER (op.c. 
p .  13 )  omtalade lokalen Merkenes ( 1 926 N. JoHNssoN, 

H.S. ) .  

Under senare år har LövKVIST i flera arbeten behand 
lat O. pratensis-komplexet och fördelat materialet
på tre arter: O. pratensis L. s.str . ,  O. palustris Peter
mann och O. Nymani Gandoger (LÖVKVIST 1 956 ,  
1957) .  Eftersom praktiskt taget allt mitt fältarbete 
utförts tidigare, måste jag här behandla arten kol
lektivt. Det vill emellertid synas, som om C. pratensis 

(coli . )  i Pite lpm. till stor del vore representerad av 
C. Nymani. Även O. palustris är dock tänkbar, åtmin
stone i mera kulturpåverkade områden. Den fjälltyp, 
som SELANDER identifierat med ssp. angustifolia (Hook 
O.  E.  Schulz, inordnas av LövKvisT i O. Nymani men 
behandlas eljest icke närmare. 

Cardamine bellidifolia L. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.  sälls. ,  låg-mellanalp.b.  
allm. ,  sannolikt dock avtagande på de E-ligaste fjäll
utlöparna. - SK. Horis.utbr. :  siluromr. O, urbergsomr. 
mycket sälls. i mellersta delen, f. ö. O. Vert.utbr. : 

endast alp.b. St. :  sent utsmält mark i N- och E-exposi
tion. Ca. :  indifferent. 

Nedan anföras vid sidan av de båda kända lokalerna 
inom skogsomr. blott en förekomst inom fjällområdets 
subalp.b. A1·jeplog. FJ. [ 1 8  SE] ca l km W om Merkenes
sjön, på grusrevel i älven. - SK. [27 NW] Bårgo, alp.b. 
å N -exponerade klippavsatser mot den stora tvärdalen; 
[27 NW-NE] Lul.Tjåkkolis, invid tidig snölega på E-sidan 
av toppen. 

Barbaraea vulgaris R.Br. 

Synantrop . - FJ. O. - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna t.allm. på kulturmark. Vallar, särskilt 
under de första åren efter insåningen, banvallar, av
stjälpning m. m.  

Barbaraea stricta Andrz . Karta 92. 

Indigen. - FJ. O. - Sl{. Horis.utbr. :  kambrosilur
omr. mångenst. ,  urbergsomr. W. delen mångenst. ,  
mellersta och E.  delen mindre allm. ,  företrädesvis 
längs huvudälvarna. Vert.utbr. :  huvudsakligen platå
landet, endast ett par rasbrantlokaler på högre nivå 
(högst motsvarande granb. ) .  St. :  sjöar, älvar i in-
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undatzonen (saknas i allmänhet vid mindre tjärnar) ,  
rasbranter i ängsuren och på  större hammaravsatser. 
Kulturståndorter: diken nära stränder, i något en
staka fall som åkerogräs. Oa. :  som vild sannolikt 
kalkgynnad. 

Arabis hirsuta (L. )  Scop. Karta 93. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  (-lågalp .b. ? )  mycket sälls. i 
s-exponerade sluttningar. - Sl{. Horis.utbr . :  kambro
siluromr. sälls . ,  urbergsomr. mycket sälls. i W. delen, 
f .ö .  O.  Vert.utbr . :  silv.b.-praealp.b.  St. :  endast anträf
fad i rasbranter, i övre delen av ängsuren samt på 
större hammaravsatser. Oa. :  sannolikt kalkbunden, 
i varje fall starkt kalkgynnad. Formväxl. :  hårigheten, 
i synnerhet hos rosettbladen, växlar starkt, men hår
lösa typer (var. glaberrima W g) ha ej anträffats . 

Arw. ( 1 943) p. 2 14) nämner blott en lokal i fjällomr., men 
i texten talas om >>keiner dieser b e iden  Fundorte>>. En 
lokal är sålunda uteglömd. Denna är: Arjeplog. FJ. [ 19  

SW] Avatjåkko ( 1 932 TH.  & A .  ARWIDSSON, H.S. ) .  Jag 
har själv sett arten på denna lokal. Den växer här i en 
brant, s-exponerad sluttning inom subalp.b.; lokalen har 
ganska utpräglad karaktär av sydväxtberg utan att vara 
en rasbrant i topografisk mening. 

Arabis alpina L.  

Indigen. - FJ. Subalp.b . mindre allm.,  låg-mellan
alp.b.  t .allm. ,  avtagande i E .  delen, torde saknas pä de 
E -ligaste fjällutlöparna. - SK. Horis.utbr . :  kambro
siluromr. mycket sälls. i inre delarna av de W. dal 
gångarna, urbergsomr. mycket sälls. i W. delen, f. ö .  
O .  Vert.utbr. :  silv.b.-praealp.b. St. : av de två kända 
lokalerna utgöres den ena av · en bäckstrand, den 
andra av änguren i en rasbrant. Oa. :  förmodligen 
svagt kalkgynnad. 

Endast de båda lokalerna i skogsomr. anföras: Arjeplog. 

SK. [ 1 9  SW] Raudojokk vid Vuoggatjåhne (B. 1 909 p.  
263) ;  [27  NW] Skärfaåive, NE-rasbrant, >>h.o.d. instucken 
under Aco.nitum-skogem (H.JN ant . ) .  I bearbetningen 
(H.JN 1933 p. 484) uppgives istället lokalen Pellavardo, 
vilket måste bero på en förväxling. 

ARw. ( 1 943 har på grund av en lapsus kommit att ute
lämna denna art i sin floraförteckning. Ovanstående upp
gifter från fjällomr. bygga på ARw:s fältånteckningar samt 
i någon mån på mina egna erfarenheter. 

Cardaminopsis arenosa (L.)  Hayek 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna mångenst. ,  tilltagande mot E .  
Åkrar som ogräs, vägkanter, banvallar, gårdsplaner, 
avstjälpning, kolningsplatser m. m. Ej känd som 
neofyt. 
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Arjeplog. SK. [20 SW] stenudden 1 938; [26 NEJ invid 
vägen Jäkkvik-Ringselet N om Vitträsket 1 942; [26 SE] 
nära vägskälet LaisvallsvägenfSorselevägen 1 959; [27 NW] 
invid landsvägen mot N. Bergnäs, W om Gallajaure 1 934; 

[27 SW] Thorborg 1 938; mittför Tjårvesjokk vid lands
vägen 1932 (Wn 1 934 p. 1 9 ) ;  kyrkplatsen 1 932 (Wn l .c . ) ,  
1 943; nybygge vid Dellaure 1 938; nybygget >>Rim> vid 
Silrselet 1934, 1 936; [34 SW] invid landsvägen mot Slagnäs 
mittför Hoppat (vik av Storavan) 1 938; Slagnäs, avstjälp
ning vid järnvägsbron 1937 .  - Arvidsjaur. [34 NE-SEJ 
vägen till Östansjö vid Maderjokk, kolningsplats; [35 

NW] N om Sepraliden, vägkant 1955; [35 NEJ Storedan i 
Pite älv, vägkant 1955; [35 SW] kyrkplatsen flerst. 1 932-

48; mellan kyrkplatsen och Arvidsjaure, avstjälpning 1 942; 

vid landsvägen mot Abborrträsk NW om Borstträskber
get, vägkant 1 934; samma väg vid Laxbäcken, vägkant 
1 934; [43 NW] Bränntjärn 1942; Rålund 1 942; invid 
Luobaltjärn, kolningsplats 1956; Glommersträsk, 1 937, 

d:o flerst. 1948, bl. a. vid jvstat. samt vid vägen mot 
Svedjan; gård E om St. Sandberget 1948; [43 SW] vägen 
Glommersträsk-Norsjö l km N om avtagsvägen till Järv
träsk, kolningsplats 1948; vägen Järvträsk E-ut mot 
Petikån på myrodling rikligt 1 948; Petikån vid sågen 1 948. 

Enl .  E .  ALMQUisT sedd 1956 vid de flesta järnvägstatio
nerna efter inlandsbanan. 

Cardaminopsis suecica (Fr.) Hiit. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 
vid bebyggelse. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen på en tomt 1 936, d:o 
på avstjälpning vid järnvägen 1 938. 

Arabidopsis thaliana (L.)  Heynh. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. O, urbergsomr. mycket sälls. i W. delen, f. ö. O, 

Vert.utbr. :  silv.b.  St. : s-exponerade rasbranter i ängs
uren. Ca. : sannolikt kalkgynnad, trots att den hit
tills ej anträffats inom siluromr. 

Arfeplog. SK. [27 SW] Lul.Istjakk (först angiven av 
LAEST. 1 824 p. 177 ) ! ;  Strömnäsberget (H.JN 1933 p. 484). 

Turritis glabra L. Karta 94. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. sälls. i E. delen, urbergsomr. O. Vert.utbr. :  

silv.b.-praealp.b. St. :  s-exponerade rasbranter i 

ängsuren och på större hammaravsatser. Oa. : synes 
vara kalkbunden. 

Rorippa silvestris (L. )  Bess. 

Synautrop och ± tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 
på kulturmark. 

Arfeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen i läkarbostadens 
trädgård 1930-34 (MÖRNER 1 935 p .  267},  1937 .  
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Rorippa islandica (Oeder) Borb. 

Synantrop . - FJ. O. - SK. Hela området mindre 
allm. på och invid kulturmark. Åkrar, väg- och järn
vägsdiken, avstjälpning kulturpåverkade stränder 
m. m. Har hittills ej anträffats på större avstånd 
från bebyggelse, men förutsättningar torde finnas för 
artens spridning som neofyt inom sjöarnas inundatzon. 

Arjeplog. SK. [20 SW] Stenudden , stranden nedom 
gården 1938, 1 947; [26 NW] Ballasviken, stranden 1 937; 

[26 NEJ Vuonatjviken 1 938; [26 SE] mårkan mellan Stor
laisan och Gautojaure 1 938; [27 NW] Mattaur 1936; [27 

SW] kyrkplatsen (B. 1 909 p.  269) ,  1 932 (Wn 1 934 p.  28) ,  

1 934, 1 943; [27 SE]  Snierra 1 942; [34 NEJ Allejaur (B. 
Le.) ;  3 km S om Allejaur i åker 1 932 (WD l .c . ) .  - Arvids

jaur. [35 SW] kyrkplatsen 1937; liten sjö strax S om kyrk
platsen 1 932; [43 NW] Gloromersträsk 1 937; [43 SW] 

Petikån vid sågen E om Järvträsk 1 948; Järvträsket, E .  

änden i stranden 1 956. 

Erysimum hieraciifolium L. Karta 95. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mycket sälls. - SK. 
Horis.utbr. : kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. O.  

Vert.utbr. :  silv.b.-praealp.b.  St. :  rasbranter, helst i 
s -exposition, i ängsuren och på större hammarav
satser. Ca. :  förefaller att vara kalkbunden. 

ARw. ( 1 943 p. 2 14)  anger endast en lokal i fjällomr. ,  
men i H.S.  finns dessutom en kollekt från Arjeplog. FJ. 
[ 1 9  SW] Avatjåkko ( 1 932 TH . & A. ARWIDSSON ) . Jag har 
själv sett arten på denna lokal, där den f. ö. insamlats 
redan 1 926 av N. JoHNssoN (H.L.) .  

Erysimum cheiranthoides L. 

Synantrop . - FJ. O. - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna, t.sälls. på kulturmark. Åkrar, trädor, 
avstjälpning m. m. 

Arjeplog. SK. [ 1 9  SE] 1>Potatisholmem i övre Tjeggelvas, 
nedlagd åker 1 938; [26 NW] Sädvaluspe 1948; [26 SE] 
Båtsjaur 1 934; [27 NW] Lövnäs 1 943; [27 SW] nybygget 
1>Rio1> vid Sikselet 1934, 1 936; Racksund 1 934; kyrkplatsen 
1934, 1 943; [34 SW] Slagnäs 1938. - Arvidsjaur. [35 SW] 

kyrkplatsen (B .  1909 p.  267) ,  1 932-48, 1 959; mellan kyrk
platsen och Arvidsjaure på avstjälpning 1 942; [43 NW] 

Abborrträsk (N .J .A . 1 846a p. 28);  Saltmyran 1 934. 

[Braya linearis Rouy 

Felaktigt angiven för Pite lpm. av LINDMAN ( 1 9 1 8  
p .  293 ) .  Jfr ARw. ( 1 943 p .  2 14) och där citerad lit
teratur.]  

Descurainia sopbia (L.) Prantl 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. men tyd
ligen beständig på kulturmark. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen på bangården och i järn
vägens närhet 1 932-48; d:o W om idrottsplatsen 1 959. 

Crassulaceae 

Sedum rosea (L.)  Scop. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mångenst. i inundatzo
nen, låg-mellanalp.b . allm., avtagande på de E. fjäll
utlöparna. - SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. sälls. 
i de W. dalgångarna, f. ö .  O, urbergsomr. mycket sälls. 
i W. delen, f. ö .  O. Vert.utbr . :  endast känd från själva 
dalbottnarna, dvs. silv.b.-praealp.b.  St. : sjöar och älvar 
i inundatzonen. Ca. :  indifferent. 

Endast lokaler nedom barrträdgränsen anföras. Arjeplog. 

SK. [ 1 9  SW] Rånekjokk, nära mynningen i Sädvajaure 
( 1 9 1 6  A. LILJEDAHL, H.U.) ;  stranden av Sädvajaure inom 
Peljekaise nationalpark (ARw. 1926b p. 17 ) ;  d:o vid Ballas
viken; d:o vid Sädvaluspe; stranden av Yraf vid Adolfs
ström; Midtisjön ( = Kaskajaure hos ARw. 1943) ;  

[26 NEJ Ringsauvons E .  del (B. 1 909 p.  2 7 1 ) ; Ringsel
forsen på skifferklippor (de två sista lokalerna möjligen 
identiska); Vuonatjviken vid Barturtejaures avlopp ovan
för forsen; [33 NE-34 NW] Laisälven vid Marielund på 
älvbrinken. 

[ Sedum telphium L. 

Odlad på kyrkplatsen i Arjeplog 1 942-43, senare ut
gången. Saknas som vildväxande. ]  

Sedum villosum L. 

Indigen. - FJ. Lågalp.b.  (max. l 000 m ö.h . )  
mycket sälls. men lokalt riklig i W .  delen, f .  ö .  O .  

Kalkgynnad. - SK. O .  

Arjeplog. FJ .  ARw. 1 943: 3 lokaler. I övrigt inga upp
gifter. Se också kartan hos ARw. (op.c .  p. 85) .  

Sedum annuum L. Karta 96. 

Indigen. - FJ. Subalp.b .  sälls. - SK. Horis.utbr . :  

kambrosiluromr.- mångenst. , urbergsomr. W. delen 
mångenst. ,  mellersta delen sälls . ,  E. delen O. Vert.utbr. : 

silv.b.-praealp.b. St. :  rasbranter, helst i s -exposition, 
i ängsuren (stundom på block i ökenuren) samt på 
hammaravsatser. Utgör en av rasbranternas mest 
regelbundet återkommande arter. Ca. :  kalkgynnad. 
Träffas visserligen även i kalkfattiga branter men i 
allmänhet rikligare och yppigare, där kalk är förhan
den. 

Sedum acre L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mycket sälls. i W. delen. 
- SK. Horis.utbr. :  urbergsomr. mycket sälls. i W. 
delen, f .  ö .  O. Vert.utbr . :  silv.b. St. :  i en rasbrant på 
hammaravsats. Ca. : kalkgynnad ( ? ) .  
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Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: l lokal. - SK. [27 SWJ Lul. 
Istjakk, >>enstaka lokal i långt nedlöpande hammarutsprång>> 
(H .JN ant. ,  j fr H.JN 1 933 p. 496) .  Lokalen i fjällomr. [ 1 9  
SWJ Avatjåkko har ursprungligen meddelats av  HJ. 
MöLLER och först publicerats av BIRGER ( 1 921  p. 2 1 ) .  

Arten har senare aldrig anträffats här, och jag har själv 
förgäves sökt den. Lokalen är dock av den beskaffenhet, 
att arten mycket väl kan tänkas förekomma. Sedum acre 

förekommer stundom i odling inom området (som prydnads
växt) ,  och åtminstone i Arvidsjaur tycks den trivas väl. 
På kyrkplatsen i Arjeplog såg jag odlade exemplar 1 942, 
men här tycks den ha gått ut påföljande år. 

Saxifragaceae 

Parnassia p alnstris L. Karta 97 . 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp .b . t .allm. -
SK. Horis.utbr. :  hela området allm. ,  rikligast dock inom 
siluromr. Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.
subalp.b. ;  b )  urbergsomr. :  vanligast på platålandet. 
På lågfjällen med uppåt avtagande frekvens, hittills 
ej antecknad från alp.b.  St. :  inom kambrosiluromr. 
mycket skiftande: skogar av fuktig örttyp, kärr, 
bäckstränder, sjöarnas inundatzon m. m. Inom ur
bergsomr. mera strängt bunden till rörligt vatten: 
företrädesvis sjö- och bäckstränder. Ca. :  kalkgynnad. 

[Saxifraga cotyledon L. 

Har uppgivits för Pite lpm. men torde icke före
komma på svenska sidan av riksgränsen. Jfr ARw. 
1943 (p. 2 1 5) . ]  

[Saxifraga aizoon Jacq. 

Som föregående, jfr ARw. Le.]  

Saxifraga oppositifolia L. 

!indigen. - FJ. Subalp.b . sälls . ,  mest i inundatzo
nen, låg-högalp.b. t.allm.,  åtminstone i W. delen. 
Avtagande mot E, torde saknas på de E. fjällutlö
parna. - SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. sälls. men 
nående ett stycke utanför dalgångarnas mynningar, 
urbergsomr. O. Vert.utbr. : silv.b.-praealp.b . (lägsta 
lokal 430 m ö.h. ) .  St. : kalkrika rasbranter i hammar
skrevor, bäckstränder. Ca. :  kalkbunden. 

Endast skogsområdets lokaler anföras. Arjeplog. SK. 
[ 1 9  SWJ Raudojokk vid Vuoggatjålme »under tallskogs
gränsen på en höjd af 482-500 m ö.h. >> (B .  1 909 p. 262); 
[20 SWJ V. Ramanjpakte, S-rasbrant; Ö . Ramanjpakte, 
S-rasbrant och i synnerhet E-rasbrant; Paktesuolo, s
rasbrant; Ardnapakte, S-rasbrant; [26 NEJ Svartberget 
vid Högheden NE-rasbrant . 
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Saxifraga stellaris L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mindre allm. vid bäckar 
samt i inundatzonen, låg-högalp.b.  allm. I E. delen 
avtagande, torde saknas på de E-ligaste fjällutlö
parna. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. sälls. i de 
W. dalgångarna, f .  ö .  O, urbergsomr. O. Vert.utbr. : prae
alp.b.  St. :  bäckstrand, nedvandrad från högre nivå. 
Ca. :  kalkgynnad. 

Nedan anföras dels de E-ligaste hittills kända lokalerna i 
f j ällomr. dels den enda lokal, som kan räknas till skogsomr. 
Arjeplog. FJ. [20 SWJ Kaisatstjåkko (Gaissats, N.J.A. 
1 846a p. 12 ); [ 1 9  SEJ Salvajokk (kartans Harrejokk, 
MöRNER 1 898 p. 40); Ardnavare; Utseb Njasa; [26 NEJ 
Rebniskaise; Peljekaise. - SK. [ 1 9  SW] Raudojokk vid 
Vuoggatjålme (B. 1909 p. 263) .  Borde kunna anträffas 
flerstädes nedom barrträdgränsen i de W. dalgångarna. 

Saxifraga foliolosa R.Br. 

Indigen. - FJ. Låg-högalp.b.  (i synnerhet mellan
alp.b . )  t .allm. Avtagande mot E, torde saknas på de 
E. fjällutlöparna. - SK. O. 

De E-ligaste bland de hittills kända lokalerna äro föl
jande: Arfeplog. FJ. [ 1 9  NEJ Raska; [26 NEJ Rebniskaise, 
Peljekaise. En uppgift >>Tjeggelvass>> ( 1883 C. T. MöRNER, 

H.U. )  avser troligen något av fjällen kring sjöns övre del. 

Saxifraga nivalis L. Karta 98. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b .  mångenst. , av
tagande i E. delen. - S K. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. t .sälls . ,  urbergsomr. W. delen sälls . ,  f. ö. O.  

Vert.utbr. :  från silv.b.  upp till skogsgränsens närhet, 
okänd från lågfjällens alp.b.  St. : rasbranter, vanligen 
i hammarskrevor, stundom även i klippbranter av 
annat slag. Ca. :  troligen kalkbunden. De urbergs
rasbranter, i vilka arten växer, utmärkas av kalkfö
rande sippervatten. 

Saxifraga tennis (W g) H .Sm. 

Indigen. - FJ. Låg-högalp.b.  t.allm. i W. delen, 
saknas i E. delen liksom på de E. fjällutlöparna (Pelje
kaise nationalpark 0) .  Kalkgynnad. - SK. O.  

Arten har ännu icke anträffats E om linjen Raska
Tjidtjakk-Svaipa. Den E-ligaste lokal jag känner är: 
Arfeplog. FJ. [ 1 9  SW-SE] Stuor Njasa ( 1 872 V. F.  HOLM, 

H.  U. ) .  

Saxifraga aizoides L. Karta 99. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-mellanalp.b . t .allm. i W. 
delen, avtagande mot E (Peljekaise nationalpark t.  
sälls . ) ,  torde saknas på de E-ligaste fjällutlöparna. -

SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. t .sälls. men på vissa 
lokaler riklig, når ett stycke ut på platålandet, ur-
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bergsomr. O.  Vert.utbr . :  silv.b.-praealp .b. St. :  rik- aldrig sett arten inom Arjeplogs sn, och det är knappast 
kärr, inundatzonen, särskilt utmed forsar, någon troligt, att den har någon större utbredning där. 
gång i rasbranter (vid rännilar o. dyl . ) .  Ca. :  kalkbun-
den. Saxifraga grannlata L. 

Saxifraga hirculus L. Karta 100. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta och E .  
delen sälls. men lokalt riklig. Har tidigare haft e n  rik 
förekomst inom myrkomplexet Saltmyran-Fetmyran 
i E. Arvidsjaur men har avtagit mycket på grund av 
stora dikningar och förekommer nu huvudsakligen i 
komplexets utkanter. Vert.utbr . :  endast platålandet 
och silv.b. St. :  kärr av näringsrikare typ . Stundom 
apofytiskt uppträdande på nyuppkastad jord (t. ex. 
banvallar, j fr WD 1 934 p. 1 7 )  men här föga beständig. 
Ca. : knappast direkt kalkgynnad men kräver en 
högre elektrolythalt än vad som erbjudes i flertalet 
myrmarker, dessutom möjligen beroende av en viss 
järnhalt hos substratet. 

Det har varit förenat med vissa svårigheter att markera 
lokalerna på kartan på grund av mindre exakta uppgifter 
i litteraturen och på herbarieexemplaren i museerna. Det 
torde därför vara lämpligt att något närmare granska det 
material, på vilket kartorna bygga. 

Den förste, som samlat arten i Pite lappmark, synes 
vara N.J.A. Hans herbarieexemplar i H.S. saknar dock 
lokaluppgift, på etiketten står endast )>Lapp.pit. 1 845)>. 

Ett annat exemplar i H.S. har endast uppgiften )>Arvids
jaur)> utan datum och insamlarnamn. BJ. ( 1 856 p. 24) 

uppger )>i en myr mellan Abborreträsk och Hålberget)>; 
hans kollekter i H.L. och H.S. ha en något avvikande 
lokaluppgift: )>Hålberget)> och )>I en myr nära Hålberget)>, 
troligen avses dock överallt samma lokal. I bearbetningen 
av H.JN:s anteckningar ( 1 933 p. 496) uppgives: )>Boksele, 
Abborrträsk)>. Dessa kunna med hjälp av fältdagboken och 
exemplar i H.S.  preciseras: )>Översilningsmyr utm. lands
vägen 2 km OSO om Boksele)> och )>I stora myren 4,5 km 
OSO från Abborrträsk)>. I H.S .  finnas vidare följande kol
lekter: )>Fetmyran)> ( 1 908 F. E. A. BLOCK, även i H.L. ) ;  
)>I Fetmyran vid Bokselet)> ( 1 873 E.  LUNDBERG) ;  )>Saltmy
ram ( 1 870 H. DANNFELT, E .  WmMARK) .  Själv har jag sett 
arten mellan Boksele och Siksjön (lokalen sannolikt iden
tisk med den först nämnda av H.JN:s) samt utmed vägen 
Siksjön-Glommersträsk vid bäcken från Frökentjärn. 
Samtliga nu nämnda lokaler tillhöra komplexet saltmyran
Fetmyran och flera av dem torde nu ha skattat åt för
gängelsen. De på sin tid rikblommiga bestånden på järn
vägsbanken mellan Abborrträsk och kyrkpatsen (WD 

l .c . )  torde ha uppkommit i samband med transport av 
fyllningsmaterial; de äro nu likaledes utgångna. Från 
Arjeplogs sn, föreligger endast en lokal för arten och dess . 
exakta läge är icke känt. Det är GRAPENGIESSER, som 
( 1947 p. 481 )  publicerat en

. 
kollekt ur Skellefteå läroverks 

herbarium: )>Arjeplog)> 1 9 1 7  (VIKLANDER) .  Själv har jag 

Synantrop . - FJ. O. - SK. Sälls. på kulturmark i 
mellersta och E .  delen av urbergsomr. Vallar, av-
stjälpning m. m. 

Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen på avstjälpning 
nedom Öberget 1938 . - Arvidsjaur. [35 SWJ kyrkplatsens 
närhet ( )>odlad kärrmark i närheten av Arvidsjaur)>, 1929 

A. LrNDSTRÖM, H.S. ) ;  kyrkplatsen på avstjälpning vid 
järnvägen 1 938; [43 NWJ Fetmyran ( 1 909, 1 9 1 0  F. E. A. 
BLOCK, H.S . ) ;  Glommersträsk i vall 1 938.  

Saxifraga cernua L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mångenst. i inundatzonen, 
låg-högalp.b. (särskilt mellanalp.b. )  t.allm. Avtagande 
i E. delen, torde saknas på de E-ligaste fjällutlöparna. 
- SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. sälls. och mest i 
de W. dalgångarna, urbergsomr. O. Vert.utbr . :  silv.b.  
( ? )-praealp.b.  St. :  sjöarnas inundatzon. Ca. :  kalkgyn
nad. 

Endast skogsområdets lokaler anföras. Arjeplog. SK. 
[ 1 9  SWJ Rårrekjokk 500 m ö.h. ( 1 928 N. JOHNssoN, H.L. ,  
H.U. ) ;  [ 1 9  SE-20 SWJ )>Tjekelvass)> (närmare läge ej  angi
vet, kan avse något fjäll i trakten, 1 883 C. T. MöRNER, 

H.S. ) ;  [26 SWJ Sädvajaureområdet inom Peljekaise natio
nalpark (ARw. 1926b p. 17 ) ;  Midtisjön ( = Kaskajaure) ,  E .  
delen, inundatzonen, ett enda litet exemplar på en klippa; 
[26 NE-SE-27 SWJ )>Hornafvam (närmare läge ej angivet, 
utan årtal men troligen 1 849, O. DAHLSTRÖM, H.S. ) .  

Saxifraga rivularis L. 

Indigen. - FJ. Låg-högalp.b. (särskilt mellanalp.b.  
och uppåt) mångenst. Avtagande i E.  delen, torde 
saknas på de E. fjällutlöparna. Kalkgynnad. -SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: 8 lokaler; 1 926b: l lokal; 
1 943: 35 lokaler. Hos ARw. 1943 anföras dessutom några 
lokaler tidigare i avhandlingen, vilka saknas i floraför
teckningen, nämligen [ 18  SEJ Fellas (Fella, p. 6 1 ) ; [ 19  NWJ 
Nuort.Saulo (p. 53);  [25 NEJ Luspasvare (p. 59) .  I övrigt 
föreligga följande lokaler: [ 1 2  SW-19 NWJ Pjeskejaure 
(närmare läge ej angivet, 1 883 C. T. MöRNER, H.U. ) ;  [ 1 8  

NE-SEJ Merkenespasset (B .  1 909 p.  272) ;  [ 1 9  NEJ Raska, 
N-sidan, mellanalp.b . ;  [ 1 9  SWJ Avatjåkko ( 1 9 1 8  HJ. 
MöLLER, H.S. ) ;  Tjidtjakk ( 1 928 N. JoHNssoN, H.S. ) .  

Saxifraga groenlandica L.  Karta 101 . 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls . ,  låg-högalp .b. (sär
skilt i mellanalp.b . )  mångenst. Avtagande i E. delen. 
- SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. sälls. ,  urbergs
oror. sälls. i W. delen, f.  ö. O. Vert.utbr . :  silv.b.
praealp.b .  St. : rasbranter i hammarskrevor, alltid 
sparsam. Ca. :  kalkbunden. 

.Acta Phytogeogr. Suec. 45 



1 14 Kärlväxtfloran 

Ribes spicatum Robs. ;  Hyl. Karta 102 . 
(R. spic. ssp. scandicum (Hedl . )  Hyl . )  

Indigen. - F J .  O.  - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
omr. O, urbergsomr. sälls. i E. delen f. ö. O, möjligen 
förbisedd längre W-ut. Vert.utbr. :  silv.b. St. : bäckdäl
der, rasbranter. Ca. : förmodligen svagt kalkgynnad. 

Under tidigare år hade jag icke klart för mig, att R. 

Rubus chamaemorus L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  allm. - SK. 

Horis.utbr . :  hela området allm. Vert.utbr. : alla höj db. 
Saknas dock inom alp.b. på vissa lågfjäll av liten 
areal. St. :  myrarnas mossepartier, sumpskogar, för
sumpade rishedar, vitmassrika videsnår m. m.  Ca. :  

indifferent. 

spicatum inom området uppträder i två skilda former, var- Rubus arcticus L. 
för det är tänkbart, att huvudformen kan ha förbisetts 

Karta 104. 

inom kambrosiluromr. och W. delen av urbergsomr. Allt 
hemfört herbariematerial därifrån tillhör dock var. lappo

nicum. 

Ribes spicatum Robs. ;  Hyl. 
var. lapponicum Hyl. Karta 102. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mycket sälls. - SK. 

Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mångenst. ,  urbergs
omr. sälls. i W. delen, f. ö. O. Vert.utbr. :  silv.b.-sub
alp.b. St. :  lund- och bäckdälder, rasbranter. Ca. :  

kalkgynnad. 

En betydande lucka skiljer varietetens utbredningsom
råde från huvudformens (jfr kartan).  Det är ännu för tidigt 
att avgöra, huruvida denna lucka är verklig eller om vi ha 
att göra med en utforskningslucka. I Lule lpm. tycks de 
båda typerna mötas (jfr SELANDER 1 950: II kartorna 302a 

och 302b) .  

Rosaceae 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. ,  i W. delen 
mindre allm. , mot E tilltagande (Peljekaise national
park t.allm. ) .  - SK. Horis.utbr . :  hela området allm. 
Vert.utbr. : alla höjdb. men starkt avtagande på låg
fjällens högre delar, t .sälls. ovan skogsgränsen (saknas 
på många mindre fjäll) . St. : skogar av fuktig-våt 
örtristyp till örttyp, lunddälder, videsnår, skogskärr, 
fuktängar, bäckstränder m. m. Ca. : måhända något 
kalk gynnad. 

Prunus padus L. Karta 103. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mindre allm. i W. delen, 
tilltagande mot E. - SK. Horis.utbr. :  hela området 
t.allm. Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp. 
b . ;  b) urbergsomr. :  huvudsakligen platålandet samt 
lågfjällens och skogsbergens lägre delar t. o. m.  
granb. På högre nivå endast i rasbranter, överstiger ej 
skogsgränsen. St. :  skogar av frisk till fuktig örtristyp 
till örttyp, lund- och bäckdälder, rasbranter i ängs
uren och översta delen av ökenuren. Ca. : något kalk
gynnad . 
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Indigen, hemerofil. - FJ. Subalp.b.  sälls. och hu
vudsakligen i E .  delen. - SK. Horis.utbr . :  kambro
siluromr. t.sälls. i de W. dalgångarna, mångenst. i E.  
delen, urbergsomr. t.allm. i fullt ursprunglig vegeta
tion; i vissa kulturpåverkade trakter allm. Vert.utbr. : 

a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  
platålandet, lågfjällens och skogsbergens lägre delar 
t. o. m. granb. St. :  fuktig skogsmark, videsnår kring 
myrar, bäckstränder. Särskilt ymnig och luxurierande 
på vissa måttligt kulturpåverkade ståndorter, t. ex. 
längs landsvägar, på avbränd mark, på betade bäck
stränder osv. Ca. :  indifferent. 

Rubus arcticus x saxatilis 

FJ. O ( ? ) .  - SK. Hela området t.sälls. 

Arjeplog. SK. [26 NW] nedanför Tjäktja vid >>Hund
vikem ( 1 856 F. & H. BJÖRNSTRÖM & S O. LINDBERG, 

H.U. , jfr BJ. 1 856 p. 25); [26 NEJ Jäkkvik (B.-H. 1 878  

p .  1 30, BoHLIN enl. B. 1909 p.  2 7 1 ,  1926 N. JoHNSSON, 

H.S. ) ;  d :o  Vårberget ( 1 933 M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  [34 NW] 
Maskaure ( 1 874 V. F. HoLM, H.U. ) = ?  mellan Uddjaure 
och Maskaare (B. -H. l.c . ) . - Arvidsjaur. [28 SW?] >>Varga
jokk» ( = Vargisån, 1 872 V. F. HOLM, H.U., j fr ARESCHOUG 

1 885 p. 42);  [35 NW] Harrejaurliden, S-sidan i granb . 
( 1 946 Wn, H.S. ) ;  [43 NW] Boksele ( 1880 C.HÅK. ,  H.U. , 
jfr ARESCHOUG Le.) ;  Lappträskbäcken, 2 km W om gränsen 
mot Jörns sn ( 1 948 Wn, H.S . ) .  

Rubus saxatilis L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  t .allm.,  lågalp.b.  mången
st. ,  tilltagande mot E. - SK. Horis.utbr . :  hela om
rådet allm. Vert.utbr . :  alla höj db. men mindre vanlig 
ovanför skogsgränsen på lågfjällen. St. :  skogar av 
frisk-fuktig bräkenristyp till örttyp, lunddälder, 
bäckstränder, ängsmark, rasbranter m. m. Ca. : svagt 
kalk gynnad. 

Rubus idaens L. Karta 105.  

Indigen, hemerofil. - FJ. Subalp.b.  sälls. och hu
vudsakligen i E. delen. - SK. Horis.utbr. : kambro
siluromr. mångenst. ,  urbergsomr. W. delen mångenst. ,  
mellersta och E.  delen sälls. som säkert vildväxande . 
På kulturmark mångenst. ,  vanligast i E. delen. Vert. 

utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b .-subalp.b. ;  b) ur-
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bergsomr. : platålandet, lågfjällens och skogsbergens 
lägre delar t. o. m. granb. St. :  skogar av örttyp, lund
och bäckdälder, rasbranter (företrädesvis) .  Kultur
ståndorter: vägkanter, kring gårdar (väl delvis själv
spridd från odling) .  Ca. :  som vild svagt kalkgynnad.  

Inom kambrosiluromr. och W. delen av urbergsomr. är 
det i allmänhet lätt att halla isär artens urspungliga före
komster fran de kulturbetingade. Svarare är det i omradets 
E. del. Som säkert vild kan arten här betraktas i rasbranter 
och förmodligen i dälder längs huvudälvarna. Förekomster 
längs vägarna äro ännu så länge ej särskilt vanliga innanför 
lappmarksgränsen. I en del fall torde sadana förekomster 
kunna betraktas som apofytiska, men ofta torde det röra 
sig om exemplar, som förvildats från odling. I manga trak
ter förekommer ju hallon med förkärlek på. brandplatser; 
sådana förekomster tycks dock icke vara vanliga i området. 
Jag känner t.v. endast ett säkert fall (Arvidsjaur: [35 NW] 
Suddesvare) .  

Fragaria vesca L .  Karta 106. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mycket sälls. - SK. 

Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mångenst. ,  urbergsomr. 
W. delen t .sälls . ,  mellersta och E .  delen sälls. Vert. 

utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b . ;  b) ur
bergsomr. :  huvudsakligen platålandet. På lågfjällen 
högst i granb. St. :  rasbranter i ängsuren, sällan i lund
dälder eller i S -exponerad skog av frisk örtristyp. Ca. :  

kalkgynnad. 

Artens frekvens i rasbranterna växlar betydligt. Inom 
vissa områden saknas den helt (så i de flesta branter inom 
mellersta delen av urbergsomr. ) ,  i andra fall förekommer 
den i stora mängder. Särskilt givande smultronställen äro 
t. ex. Pellavardo (H.JN 1 933 p. 489), Aistjakk, Lul.Istjakk 
och Ardnapakte. I Arvidsjaur uppträder arten på sina 
fåtaliga lokaler mycket sparsamt. I s -exponerade slutt
ningar förekommer arten även i skogsmark, så är t. ex. 
fallet i terrängen mellan Lul.Istjakk. och Strömnäsberget, i 
sluttningarna av liden mellan Narornates och Sautoluokte 
samt i sluttningarna av liden N om vägen mellan Båtsjaur 
och Laisvall. Å S-sidan av höjdsträckningen mellan Esme
j aure och lågfjället Laisvare förekommer smultron på ett 
par ställen i lunddälder, vanligtvis icke blommande. 

Inom Gloromersträsk samhälle sågs smultron växa invid 
en stenmur mot stora landsvägen ( 1 956) ,  men här rör det 
sig säkerligen om exemplar, som förvildats ur odling. 

Potentilla palustris (L. )  Scop. 
( Comarum palustre L.) 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  t.allm. ,  till
tagande i E.  delen. - SK. Horis.utbr . :  hela området 
allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. ,  ehuru med avtagande 
frekvens i lågfjällens alp.b.  (Saknas på många torrare 
fjäll . )  St. :  myrmarker av olika slag, skogskärr, strän
der av sjöar, bäckar m. m. Ca. : indifferent. 

Potentilla multifida L. var. pi tensis Hyl. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambro
siluromr. mycket sälls. och endast i Pitedalen, ur
bergsomr. O. Vert.utbr. : silv.b. St. :  rasbranter, uteslu
tande på avsatser i hammaren. Ca. :  kalkgynnad, möj 
ligen kalkbunden. 

Arfeplog. SK. [20 SW] V. Ramanjpakte, S-rasbrant; 
Paktesuolo, d:o (NYMAN 1 895 p. 1 26) ;  Ardnapakte, d:o .  

Eftersom vi här ha att göra med en av de sällsyntaste 
arterna i den nordiska floran, skall jag här något utförli
gare behandla lokalerna i Pite lpm. Som bekant upptäcktes 
mångfingerörten å Paktesuolo i Tjeggelvas av E .  NYMAN 
1 892; arten var då ny för Skandinaviska halvön. Seder
mera har den anträffats på ett litet fåtal lokaler inom Lule 
och Torne lappmarker, men för Pite lpm:s del har Pakte
suolo ända till sommaren 1 947 utgjort den enda kända lo
kalen. Terrängen kring mellersta Tjeggelvas, inom vilken 
klippön Paktesuolo intar ett centralt läge, är emellertid 
rik på rasbranter av varierande exposition, och det har alltid 
synts mig sannolikt, att flera lokaler skulle kunna upp
letas. Sommaren 1938 sökte jag arten förgäves i Ö. Ramanj 
paktes väldiga S- och E-rasbranter liksom även i Akkapak
tes s-rasbrant. Större blev framgången 194 7, då jag med 
två dagars mellanrum kunde fastställa två nya lokaler, på 
vilka arten av allt att döma förekommer i större individ
antal än i Paktesuolos lilla rasbrant, nämligen dels i V. 

Ramanjpakte omkring l km NNE om den klassiska loka
len, dels Ardnapakte, ca 4 km S därom. Beträffande artens 
frekvens m. m. kan följande sägas om lokalerna. 

Paktesuolo. Mångfingerörten växer i en liten rasbrant 
omedelbart invid sjöstranden i öns SE-ligaste del. Såvitt 
jag kunnat finna, förekommer den uteslutande på småav
satser i hammaren. Rasbranten är tämligen torr med 
ganska mager vegetation, men utöver Potentilla multi/ida 

träffas ytterligare ett antal arter av intresse, bl. a. några 
termofiler. Antalet individ av mångfingerört är svårt att 
uppskatta men torde icke vara särskilt betydande. Tidi
gare lär arten ha uppträtt rikltgare och nått längre ned 
mot hammarens fot, men trots fridlysningen och lokalens 
isolerade läge torde den ha decimerats en hel del under 
årens lopp. Många av de kvarlevande individen växa dock 
så svåråtkomligt, att någon risk för utrotning knappast 
kan anses föreligga. 

V. Ramanfpakte. Lokalen är en typisk S-rasbrant med 
km-lång hamm!l.re. Bergroten ligger i W blott få m över 
sjöns yta och helt nära stranden men höjer sig långsamt i 
E-lig riktning och avlägsnar sig samtidigt från sjön. Loka
len är även bortsett från mångfingerörtens förekomst av 
stort växtgeografiskt intresse; bland anträffade arter må 
särskilt nämnas Asplenium septentrionale och Potentilla 

norvegica. Mångfingerörten är endast sedd på ett ställe, 
nämligen på en rätt stor hammaravsats i mellersta delen, 
med något besvär bestigbar från bergorten. Här växte 1 94 7 

minst ett 50-tal kraftiga exemplar. De största individen 
voro bortåt halvmeterhöga och bestodo av 4-6 bågformigt 
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utåt-uppåt riktade stjälkar. Förekornsten torde represen
tera det största på begränsad areal samlade antalet indi
vid som förekommer på något ställe inom lappmarken. 
Det är ej omöjligt, att flera förekornster skulle kunna upp
letas längre E-ut i denna rasbrant eller ev. i W. delen av 
den topografiskt än mer imponerande s-rasbranten på det 
angränsande O. Rarnanjpakte. 

Ardnapakte. Även här rör det sig om en typisk S-ras
brant, såtillvida unik (i varje fall inom Pite lprn. )  som 
hammaren i sin övre del består av mörk skiffer, nedtill 
däremot av nästan vit sandsten. Lokalen kan betecknas 
som en av lappmarkens intressantaste, även om den i fråga 
om artantal icke kan konkurrera med Lul.Istjakk eller 
Laisvare. Här frodas termofiler som Polygonum dumetorum, 

Arenaria serpyllifolia och Epilobium montanum tillsam
mans med alpina arter som Draba rupestris, Saxifraga 

oppositifolia och S. nivalis. Mångfingerörten förekommer 
spridd på olika ställen i hammaren,  överallt i enstaka ex
emplar; hela individantalet är förmodligen rätt betydande. 

Potentilla nivea L. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b. sälls. i W. delen, 
f. ö. O. Kalkgynnad. - SK. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: 4 lokaler; 1 943: 5 lokaler. 
[ 12  SW] Kasak (A. & A. 1959 II p. 4 19 ) .  

Potentilla argentea L. Karta 107 . 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
omr. sälls . ,  urbergsomr. W. delen sälls. ,  f. ö. O. Vert. 

utbr. : silv.b.-praealp.b. St. : uteslutande i rasbranter, 
vanligen på avsatser i hammaren. Ca. : kalkgynnad. 

Arten är inom Pite lprn. okänd som apofyt på kultur
mark, men i kustlandet växer den stundom vid vägkanter 
o. dyl. i samhällena (så t. ex. i Jörns stationssamhälle); 
den har här ett mera nedliggande växtsätt. 

Potentilla norvegica L. 

Skenbart indigen i rasbranter, i övrigt synantrop. 
- FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  som vild mycket sälls. 
inom E. delen av kambrosiluromr.,  hittills endast 
funnen i Pitedalen; som införd t.sälls. på kulturmark 
(endast antecknad från större samhällen) .  Vert.utbr. :  

silv.b. St. : rasbranter i uren. Kulturståndorter: väg
kanter, avstjälpning. Ca. :  som vild möjligen kalkgyn
nad. 

Arjeplog. SK. [20 SW] Kartek, SW-rasbrant, mycket 
sparsamt ( 1 947) ;  V. Ramanjpakte, S-rasbrant, sparsamt 
( 1 947) ;  [27 SW] kyrkplatsen (E. HEMMENDORFF enl. B 

1909 p. 270), d:o avstjälpning nedom Oberget 1941  (G. 
DEGELlUs enl medd. ) ,  d:o på skilda ställen i samhället 
1 932 (WD 1934 p. 28) ,  1934, 1936, 1937.  - Arvidsjaur. 

[35 SW] kyrkplatsen på olika ställen 1 932 (WD l .c . ) ,  
1937, 1 942, 1946; [43 NW] GlommerRtråRk 1937. 
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SELANDER har ( 1 949 p .  l l 7)  behandlat de fynd av till 
synes vildväxande P. nm·vegica, som under senare år gjorts 
i Norrbotten och Lappland. Det rör sig om sammanlagt l l 

lokaler, vika kunna fördelas på tre lokalgrupper, nämligen: 
l )  Tornedalen ( 4 lokaler inom Overtorneå och Hietaniemi 
snr), 2) Älvsby-trakten (5 lokaler inom Älvsby, Edefors 
och Overluleå snr), 3) Pite lprn. (de ovannämnda båda, 
lokalerna i Pite-dalen) .  Alla fynden äro av sent datum, det 
äldsta från 1936, de övriga från 1 938, 1946, 1947 och 1948 
(ett odaterat) .  SELANDER betraktar arten som fullt ur
sprunglig på rasbrantlokalerna. )>Betydligt sannolikare 
verkar det att den, troligen under den postglaciala värme
tiden, har vandrat in till Norrbotten och Pite lappmark 
från Ryssland och södra Sibirien, där den ju äger ett mycket 
stort, utan tvivel ursprungligt utbredningsområde, och att 
brantbergsförekomsterna är relikter från en tidigare, mer 
jämn utbredning även utanför brantbergem (op.c .  p. l l 8 ) .  

Jag skulle vilja framlägga en annan teori om rasbrant
lokalernas ursprung. Främst stöder jag mig härvid på tre 
fakta, nämligen: l )  frånvaron av äldre fynd av )>spontam; 
P. norvegica, 2) det faktum, att de första fynden gjorts i 
Tornedalen, 3) artens förekomstsätt på de av mig under
sökta lokalerna. 

De rasbrantlokaler, där P. norvegica nu växer, ha upp
täckts först under senare år, men nog synes det egendomligt� 
om artens spontana utbredning skulle omfatta enbart 
sådana nyupptäckta lokaler, vilka ju dessutom på intet 
sätt motsvara artens ståndort inom dess egentliga utbred
ningsområde (jfr SELANDER op.c. p. 120) . Vad Pite lpm. 
beträffar, ha ju flera av rasbranterna varit kända och be
sökta av talrika forskare under mer än ett århundrade, 
men intet enda fynd av arten har gjorts före 194 7. På båda 
sina lokaler inom lappmarken anträffades den ytterligt 
sparsamt: i vardera fallet var det fråga om 3-4 exemplar 
på ett enda block i övre delen av ökenuren. Den verkade 
helt nyinvandrad, och det är t. o. m. möjligt, att före
komsten var rent tillfällig. 

SELANDER (op.c.  p. l l 8 )  citerar ur ett brev från LöNN
QVIST: )>Potentilla norvegica är särskilt vanlig vid alla barack
läger, annars ej så vanlig.)> Kan det icke tänkas, att dessa, 
förekomster vid barackläger är det egentliga ursprunget till 
alla de nya rasbrantlokalerna och att vi helt enkelt ha att 
göra med en recent spridning med någon strykfågel, för
slagsvis korp. Den kraftiga ökning av antalet kända loka� 
ler, som kunnat spåras under åren 1946-48 skulle i så fall 
ha samband med krigsårens livliga barackbyggande i 
Tornedalen. Från min beredskapsvinter i Overtorneå 
1 939-40 minns jag, att korpar i stort antal brukade hålla, 
till i närheten av förläggningarna och speciellt vid det 
avfall, som tömdes ute på Torneälvens is. Kanske går ett 
strykfågelsträck under senvintern-våren från Tornedalen 
över Älvsby-trakten upp emot häckningsplatser i norra 
Pite lprn. De fynd, som föreligga från 1930-talet, beröra, 
ju enbart själva Tornedalen och torde kunna hänföras till 
en lokal spridning. 

Däremot tror jag icke, att något samband finns med de 
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syrrantropa förekomsterna av P. norvegica inom Pite lpm. 
Vid gårdarna Ramanj och Akkapakte, som närmast skulle 
komma ifråga som spridningskälla, har jag aldrig sett 
arten, och avståndet ned till Arjeplogs kyrkplats är nära 
7 mil fågelvägen. Hade arten sitt ursprung där, borde 
den väl i första hand ha slagit sig ned i någon av rasbran
terna längs Hornavan. 

De båda E-ligaste lokalerna äro på grund av sitt isole
rade läge anmärkningsvärda. Arten har nämligen anträf
fats i W. Arvidsjaur på Akkavare (Stenträskberget) och 
på Storberget, i båda fallen blott i ett par individ, växande 
i vanlig rished (åtminstone på storberget ganska starkt 
kulturpåverkad) .  Jag tror icke dessa förekomster kunna 
vara primära och resultat av långspridning. Troligen har 

Potentilla Crantzii (Cr. )  G.Beck 

arten en rikligare förekomst någonstädes i trakten, möjli

Karta 108. gen i Akkanålke, en mot NE tämligen brant stupande topp 

Indigen, hemerofil. - FJ. Subalp.b.-lågalp .b. t .  
allm., mellanalp.b. sälls. Torde, åtminstone ovan skogs
gränsen avtaga på de E. fjällutlöparna. - SK. 

Horis.utbr. :  kambrosiluromr. t.allm. ,  urbergsomr. W. 
delen t.allm. ,  mellersta delen snabbt avtagande, E. 
delen sälls. Till skillnad från många andra montana 
arter avtar denna i E-lig riktning lika snabbt på kul
turmark som i ursprunglig vegetation. Vert.utbr . :  a) 
kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b . ;  b )  urbergsomr. :  
huvudsakligen platålandet. E j  funnen p å  lågfjällens 
högre delar. St. :  ängsmark, bäckdälder, sj öarnas 
inundatzon (mycket regelbundet återkommande, 
inom siluromr. nästan konstant) , rasbranter m. m.  
Kulturståndorter: vallar, vägkanter, gårdstun m. m.  
Ca. :  kalk gynnad. Formväx l. : arten är enligt ARW. 
( 1 943 p. 220) mycket formrik inom fjällomr. ,  vanligast 
där tycks vara en ± typisk f. ternata (Bl. ) .  Inom 
skogsomr. tycks den däremot vara tämligen enhetlig, 
och f. ternata har jag endast sett på ett par lokaler. 
En form, som genom huvudsakligen 3-fingrade blad 
närmar sig till denna, har jag märkligt nog funnit på 
en av artens E-ligaste lokaler i området. 

Lokaler för f. ternata: Arjeplog. SK. [26 NEJ Svart
berget vid Högheden. Arvidsjaur. [34 SE] Snierreluokte, 
N. änden. 

Potentilla erecta (L.) Räusch. 

Indigen. - FJ. Subalp .b. mångenst. ,  tilltagande 
mot E. - SK. Horis.utbr . :  hela området allm. men 
avtagande i de W. dalgångarna. Vert.utbr. : alla höjdb. 
Når å lågfjällen upp i undre delen av alp. b. men saknas 
på många fjäll. St. :  myrar, mest i kärrpartiernas fast
mattor, stränder av sjöar och bäckar, fuktängar. Även 
på kulturstånd orter: diken m. m. Ca. :  indifferent. 

Sibbaldia procumbens L. Karta 109.  

Indigen. - F J. Subalp.b.  sälls. ,  låg - mellanalp .b. 
allm. - SK. Horis .utbr . : kambrosiluromr. mycket 
sälls. i de W. dalgångarna, f. ö. O, urbergsomr. W. och 
mellersta delen på några större lågfjäll, E. delen O. 
Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  praealp.b. ;  b) urbergs
omr. : endast i alp.b.  St. : sent utsmält, ängsartad mark, 
t. ex. vid efemärbäckar. I praealp.b. nedvandrad vid 
bäckstrand. Ca. :  indifferent. 

i Akkavare-massivet, vilken hittills icke undersökts. 

Alehemilla alpina L. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b.  mångenst. Når 
tämligen långt mot E men saknas troligen på de 
yttersta fjällutlöparna. - SIL Horis.utbr. : kambro
siluromr. mycket sälls. i fjällområdets grannskap, f. ö .  
O,  urbergsomr. O .  Vert.utbr . :  praealp.b.  St. :  rasbrant. 
Ca . :  indifferent (jfr ARw. 1 943 p. 220). 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: 2 lokaler; 1 926b: 2 lokaler; 
1943: 21 lokaler. [ 1 8  NE] Merkenespasset (E. HEMMEN

DORFF enl. B. 1909 p. 264); [ 1 9  NEJ Raska, övre subalp.b.
lågalp.b.; [ 1 9  SEJ Ardnavare, d:o; Utseb Njasa, lågalp.b. ;  
[26 NEJ Rebniskaise (F.DT ant. ) ;  Rebnisfjället ( = fjäll
utlöparen SE om föreg.) ,  lågalp.b . ;  Peljekaise, även N
sidan (härifrån uppgiven redan av WG 1 8 1 2  p .  5 1 ) .  -
SK. [20 SW] Ö. Ramanjpakte i s-rasbranten. Dessutom 
föreligger en obestämd uppgift: )>Tjekelvass)> ( 1 883 C. TH. 
MöRNER, H.L. ) ;  förmodligen avses något av fjällen i sjöns 
närhet. 

Alehemilla vulgaris L. coli. 

Småarterna av Alehemilla vulgaris-gruppen har jag 
med undantag för A .  glomerulans icke ansett mig 
böra anteckna direkt i fältet. I stället har jag under 
årens lopp samlat ett tämligen stort herbariematerial, 
vilket bestämts av SAMUELssoN och senare av M.  
ENGSTEDT. Dessutom föreligga rätt många kollekter 
av ARWIDSSON, ENGSTEDT och andra samlare, särskilt 
från fjällomr. och de W. dalgångarna. Trots allt är 
materialet icke så stort, att man på detsamma kan 
bygga generella uppgifter om arternas areal, höjdsti
gande, ståndort osv. ,  helst som ARw. behandlar de 
hithörande arterna mycket summariskt ( 1 943 p. 221 ) .  
J ag har därför ansett det lämpligast att anföra samt
liga lokaler, i den mån de finnas belagda genom kol
lekter i museerna (praktiskt taget uteslutande H.S . ) .  
Endast A .  glomerulans har behandlats på  vanligt sätt 
och karterats; för säkerhets skull har dock även för 
denna art i en särskild lista meddelats de lokaler, från 
vilka beläggexemplar finnas. Åtskilliga av de här an
förda lokalerna ha tidigare publicerats av SAMUELssoN 
( 1943); jag har ansett det överflödigt, att i varje 
särskilt fall hänvisa till denne förf. 

A cta Phytogeogr. Suec. 4S 
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Eftersom inga uppgifter om areal m. m. lämnas för 
varje enskild art, torde det vara lämpligt med några 
allmänna upplysningar om utbredningsförhållandena. 
Av de hittills antecknade arterna få följande betraktas 
som rent synantropa :  A. pastoralis, A. micans, A .  
glabra (den sistnämnda borde väl dock kunna påvisas 
som vild inom fjällomr. ,  jfr SAM. op .c. p. 96) .  De ha 
endast anträffats på kulturskapade ståndorter: vallar, 
vägkanter m. m. och ha uppenbarligen inkommit från 
E i samband med odlingens framträngande. Sannolikt 
förhåller sig A .  subcrenata i huvudsak på samma sätt, 
trots att den inom området har en lokal i skenbart 
fullt ursprunglig miljö (jfr p. 1 19 ) .  De övriga arterna, 
A .  filicaulis med sin var. vestita, A. Wichurae, A .  

murbeckiana, A .  oxyodonta, A .  borealis och A .  glomeru

lans äro däremot indigena inom lappmarken, ehuru 
starkt hemerofila. 

Den största utbredningen som fullt spontan har 
tydligen A .  glomerulans. Den når på ursprungliga 
ståndorter ett gott stycke in i Arvidsjaurs sn. Inom 
urbergsområdet är den tydligt montan, dvs. med 
huvudsaklig förekomst på lågfjäll och skogsberg; som 
den enda bland släktets arter uppträder den inom 
alp. b. på lågfjällen. På platålandet ser man den däremot 
sällan, framförallt inom Arvidsjaurs sn. Som apotyt 
på kulturståndorter uppträder den dock även här och 
når t. o. m. sina E-ligaste lokaler på dylika. 

A .  filicaulis betecknas av ARw. ( 1 943 p. 22 1 )  som 
>)zerstreut•} i fjällområdet. Visserligen föreligga endast 
två säkra lokaler, men uppgiften kan trots detta mycket 
väl vara riktig. Inom skogsområdet är den utpräglat 
västlig i det den spontana arealen omfattar kambro
silurområdet och W. delen av urbergsområdet. Mot 
E blir arten alltmer bunden till inundatzonen, men 
dessutom tycks den förekomma i rasbranter, vilket 
knappast är fallet med släktets övriga arter. Blott få 
apofytlokaler föreligga för denna art, varibland en i 
Arvidsjaur, där arten torde saknas som ursprunglig. 
A .  jilicaulis var. vestita är föga känd, hittills föreligger 
blott en lokal i kambrosilurområdet. 

A v acutidens-gruppens arter torde A. W ichurae få 
anses som den vanligaste. Den betecknas av ARw. 
(l.c . )  som t.allm. i fjällområdet (subalp.b.-lågalp.b. ) .  
Inom kambrosilurområdet är den säkerligen också 
t.allm. men torde i urbergsområdet avtaga mycket 
snabbt på ursprungliga ståndorter. Arten växer på 
ängsartad mark av olika slag och uppträder gärna på 
kulturmark; som apofyt når den nedre lappmarksgrän
sen. A .  M urbeckiana är kanske något mindre vanlig 
men har ett liknande utbredningsområde och växer 
på samma slags ståndorter. ARw. (l.c . )  har bara en 
lokal för denna art i fjällområdet, men i H.S .  finns 
ytterligare några hithörande kollekter. A .  oxyodonta 

och A. borealis äro än så länge otillräckligt kända, och 
A. norvegica har aldrig samlats inom Pite lpm. Huru
vida A. subcrenata har någon nämnvärd spontan ut-
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bredning i området är ovisst; en enda lokal föreligger 
från urbergsområdets W. del .  

Av de  synantropa arterna tycks A .  pastoralis vara 
den vanligaste; materialet är otillräckligt för att 
några slutsatser i övrigt skola kunna dragas om dessa 
arters utbredning. 

Sammanfattande kan följande sägas om utbred
ningen av småarterna inom A .  vulgaris-gruppen. Som 
spontana träffas daggkåporna rikligt och på många 
olika slags ståndorter inom fjällområdets subalpina
lågalpina bälten liksom i hela kambrosilurområdet. 
Redan i urbergsområdets W. del kan man iakttaga en 
tydlig frekvensminskning; längre mot E upphöra dessa 
arter praktiskt taget helt som ett inslag i ursprunglig 
vegetation, och detta gäller i all synnerhet platålan
det. På kulturståndorter däremot träffar man dagg
kåpor över hela området, riligast i större byar och 
samhällen med gammal odling. Det rör sig här dels 
om apofytiskt uppträdande indigena arter, dels om 
synantroper. Hittills har icke kunnat påvisas någon 
tend:ms hos synantroperna att tränga in i ursprungliga 
växtsamhällen, men trots detta får man förmoda, att 
under kulturens inflytande den skarpa skillnaden 
mellan silur- och urbergsområdena i fråga om Al

chemilla-arternas frekvens efterhand kommer att ut
jämnas. 

Alehemilla pastoralis Bus. 

Arjeplog. SK. [20 SWJ Stenudden i vall ( 1 938 Wn , H.S. ) ;  
[26 NEJ Jäkkvik vid gästgivaregården, vägkant ( 1 948 

Wn, H.S. } ;  [27 NWJ Långudden ( 1 938 Wn, H.S. ) ;  [27 

SWJ kyrkplatsen ( 1934, 1942 Wn, H.S.) .  - Arvidsjaur. 

[35 SWJ Renvallen, vägkant ( 1 934 Wn, H.S. ) ;  kyrkplatsen 
flerst. ,  särskilt i järnvägens närhet ( 1934, 1 942 Wn, H.S. ) ;  
[43 NWJ Svartliden ( 1 938, 1948 Wn, H.S. ) ;  Glornmersträsk 
( 1 948 Wn, H.S. ) .  

Alehemilla filieaulis Bus. 

Arjeplog. FJ. [ 1 9  SWJ Tjidtjakk ( 1 933 M. ENGSTEDT, 

H.S.) ;  [25 NEJ Laisdalens vaktstuga, ängsbjsk ( 1 934 ARw., 

H.S.) .  - SK. [19 SWJ Vuoggatjålmejaure, W-sidan vid 
stigen mot Tjaktjajaure, inundz. ( 1948 Wn, H.S. ) ;  N 
om Vuoggatjålmejaure fjällstuga ( 1 932 TH. & A. ARWIDS

SON, H.S.) ;  [ 1 9  SEJ invid Svalesjaures (Falehaure) avlopp 
till Tjeggelvas ( 1947 Wn , H.S. ) ;  l km SE om Västerfjäll, 
inundz ( 1 947 WD, H.S. ) ;  Tjeggelvas vid nybygget Ramanj , 
inundz. ( 1 947 WD, H.S. ) ;  d:o vid sydspetsen av Kebne
luokte, inundz. ( 1947 Wn, H.S.) ;  [26 NE] invid bäcken 
från S. Esmejaure, bäckdäld ( 1 947 Wn, H.S. ) ;  [27 NW] 
Bartutvalle, E-rasbrant i ängsuren ( 1 947 Wn, H.S. ,  ex. 
sterila, bestämn. ej fullt säker); [27 SW] nedom All. 
Istjakks S-sluttn. vid bäck ( 19 18  H.JN, H.S. ) ;  kyrkplatsen, 
ön utanför hamnen ( 1 932 Wn, H.S. ,  Wn 1934 p. 19 ) . 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen ( 1932 Wn, H.S. ,  Wn Le. ) .  
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Alehemilla filieaulis Bus. var. vestita Bus. 

Arieplog. SK. [26 NWJ Yraf vid Adolfsström, sannolikt 
i inundz. (S .G :N BLOMQUIST enl. SAM. 1 943 p. 150 ) .  

Alehemilla mieans Bus. 

Arieplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen ( 1 942 Wn, H.S. ) . 
Arvidsiaur. [43 NWJ Glommersträsk ( 1 938, 1 948 Wn, H.S. ) .  

Alehemilla suberenata Bus. 

Arieplog. SK. [20 SWJ nybygget Ramanj vid Tjeggelvas 
( 1 947 Wn, H.S. ) ;  [27 SWJ Akkelis, S-sidan vid bäck i 
granb. ( 1932 Wn, H.S. ) ;  kyrkplatsen ( 1 932 Wn, H.S . ) ;  
[34 NWJ Kasker ( 1938 Wn , H.S. ) . - Arvidsiaur. [43 NWJ 
Siksjö ( 1942 Wn, H.S. ) ;  Gloromersträsk ( 1 942, 1 948 Wn, 
H.S . ) .  

På Akkelis-loaklen är arten av allt att döma spontan. 
Miljön var helt ursprunglig och ingen bebyggelse finns i 
närheten. Kollekten, som bestämts av SAMUELssoN, 

består av sterila individ. 

Alehemilla glabra Neyg. 

Arvidsfaur. [43 NWJ Glommersträsk ( 1938 Wn, H.S . ) .  

Alehemilla murbeekiana Bus. 

Arfeplog. FJ . [ 19  SWJ Merkenes vid fjällstugan i vall 
( 1 948 Wn, H.S . ) :  Tjidtjakk ( 1933 M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  
[26 NWJ Vuomavare i Peljekaise nationalpark ( 1 925 ARw., 

H.S., bestämn. enl. SAMUELSSON ej fullt säker) ;  [26 NE J 
Peljekaise ( 1 933 M. ENGSTEDT, H. S . ) ;  [26 SWJ >>inter 
Gautojaure et Tjålmejaure>> (ovanligt inexakt angivelse, 
1941 S.G:N BLOMQUIST, H.S . ) .  - SK. [ 19  SWJ mårkan 
mellan Vuoggatjålmejaure och Sädvajaure ( 1933 M. ENG

STEDT, H.S. ) ;  [26 NEJ Ringselforsen ( 1938 Wn , H.S . ) ;  
Högheden ( 1932 Wn, H.S. ,  Wn 1934 p .  1 9) ;  Rebnisälven 
( 1937 Wn, H.S . ) ;  [27 SWJ Rebakudden, inundz. ( 1 942 
Wn, H.S . ) ? ; kyrkplatsen ( 1928 H. PERSSON, H.L.,  1 937 
R. 0HLSEN, 1 943 Wn, H.S . ) .  - Arvidsfaur. [35 SWJ 
kyrkplatsen, nära skolan ( 1 937 R.  0HLSEN, H.S. ) ;  [43 
NWJ Svartliden, vägkant ( 1948 Wn, H.S . ) .  

Alehemilla Wiehurae Bus. 

Arfeplog. FJ. [12 SWJ Lairo ( 1 925 ARw., H.S. ) ;  [ 19  
NWJ Akaris ( 1925 ARw., H.S. ) ;  [ 19  SWJ Tjidtjakk ( 1933 
M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  [25 NEJ Aksjojokk, övre subalp.b. 
{ 1 934 ARw., H.S.); Laisdalens vaktstuga ( 1 934 ARw., 

H .S . ) .  - SK. [ 1 9  SEJ Västerfjäll ( 1938 Wn, H.S . ) ;  Tjeg
gelvas vid Passelduokte, inundz. ( 1938 Wn, H.S . ) ;  [26 
NWJ Ballasviken ( 1 937 Wn, H.S. ) ;  Yraf vid Adolfsström, 
inundz. ( 1 938 Wn, H.S. ) ;  [26 NEJ Rebnisjaure, SE. änden, 
inundz. ( 1 937 Wn, H.S . ) ;  Rebnisälven ( 1937 Wn, H.S . ) :  
Ringselforsen ( 1934 Wn, H.S. ) ;  [26 SE] mårkan mellan 
Gautojaure och Storlaisan ( 1938 Wn, H.S . ) ;  Laisvall vid 
bäck ( 1 934 Wn, H.S . ) ;  Aistjakk i örtrik skog ( 1934 Wn, 

H.S . ) ;  Laisvik ( 1 938 Wn, H.S. ) ;  [27 NWJ Skärfajaure, SW. 
delen vid nybygget ( 1 9 1 8  H.JN, H.S . ) ;  [27 SWJ kyrkplatsen 
( 1 932 Wn , H.S. ,  Wn 1934 p. 19,  1 942 Wn, H.S . ) .  - Arvids

faur. [34 SE J Brännlund ( 1 946 Wn, H.S. ) ;  [43 NWJ Glom
mersträsk ( 1938 Wn, H.S . ) .  

Alehemilla oxyodonta Bus. 

Arfeplog. SK. [34 SWJ Granselet i Laisälven, inundz. 
( 1 938 Wn , H.S. ) .  

Alehemilla borealis Sam. 

Arfeplog. FJ . [19 SW] Merkenes vid fjällstugan ( 1 948 
Wn, H.S . ) ;  Rårrekjokk vid fallen ( 1 933 M. ENGSTEDT, 

H.S. ) ;  (26 NEJ Peljekaise ( 1 933 M. ENGSTEDT, H.S. ) .  -
SK. [ 1 9  SW] mårkan mellan Vuoggatjålmejaure och 
Sädvajaure ( 1 933 M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  [26 NEJ Ringselet 
( 1 933 M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  Myrviken vid Jäkkvik, N. 
stranden i inundz. ( 1 943 Wn , H.S. ) .  Samtliga kollekter det. 
M. ENGSTEDT. 

Alehemilla glomerulans Bus. Karta l lO· 
Indigen, hemerofil. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  allm. 

- SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. t .allm. ,  urbergs
oror. W. delen mångenst. ,  mellersta delen t .sälls. ,  E .  
delen sälls. och endast å kulturståndorter. Vert.utbr . :  

alla höj db. men som spontan vanligare på lågfjäll och 
skogsberg än på platålandet, når ofta upp i alp.b.  
på lågfjällen. St. :  skogar av frisk-fuktig örtristyp till 
örttyp, ängsmark, lunddälder, bäckstränder (även 
efemärbäckar, kallkällbäckar etc . ) ,  mindre vanlig i 
inundatzonen. Kulturståndorter: vallar, vägkanter . 
Ca. :  indifferent (till skillnad från övriga indigena arter 
av släktet, vilka torde vara ± kalkgynnade) .  

Herbariematerial finnes från följande lokaler (fjällom
rådet underrepresenterat: 

Arfeplog. FJ. [ 12  SWJ Unna Kasak ( 1 926 ARw., H.S. ) ;  
Lairo, SE-brant ( 1924 ARw., H.S . ) ;  [ 19  NWJ Aitevarats 
( 1925 ARw.,  H.S. ) ;  Talput ( 1 924 ARw., H.S. ) ;  [ 19  NEJ 
Pjeskejaure vid lappväsendets stuga ( 1 925 ARw., H.S. ) ;  
[ 19  SWJ Merkenes vid fjällstugan ( 1 948 Wn, H.S . ) ; Rånek
jokk vid fallen ( 1933 M. ENGSTEDT, H.S. ) ;  [25 NEJ Lais
dalens vaktstuga, ängsbjsk. ( 1 934 ARw., H.S. ) ;  l 200-m
toppen N om föreg. ,  925 m ö.h .  ( 1934 ARw., H.S . ) ;  Aksjo
j okk, övre subalp.b. ( 1934 ARw., H.S.); mellan Laisdalens 
vaktstuga och Aikejokkots ( 1 934 ARw., H.S . ) ;  [26 NWJ 
Vuomavare i Peljekaise nationalpark ( 1925 ARw., H.S . ) ;  
[26 NEJ Peljekaise ( 19 16  GRAPENGIESSER, 1 932 Wn , 1 933 
M. ENGSTEDT, samtliga H.S. ) .  - SK. [19 NEJ Kvodde
jaure ( 1 942 TH. FoLIN, H.S. ) ;  [ 19  SWJ Vuoggatjålmejaure, 
W-änden, inundz. ( 1 948 Wn, H.S . ) ;  Vuoggatjålme ( 1 926 
N. JoHNssoN, 1 934 ARw. ,  båda H.S . ) ;  [19 SE] Svalesjaure 
(Falehaure) ,  avloppet till Tjeggelvas ( 1 947 Wn, H.S . ) ;  
l km SE om Västerfjäll i örtrik skog ( 1 938 Wn, H.S . ) ;  
[20  SWJ Akkapakte i örtrik skog ( 1 938 Wn, H.S . ) ;  [26  NEJ 
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Jäkkvik ( 1 909 B. ,  1933 M. ENGSTEDT, båda H.S. ) ;  stigen 
Vaksnäs-Labbas vid bäck från Ardnes ( 1938 Wn, H.S. ) ;  
•>lilla•> Laisvare, N-sidan ( 1 947 Wn, H.S. ) ;  [26 SEJ W om 
sjön Ö . Jutis mittför Aspnäs ( 1 934 Wn, H.S. ) ;  [27 NWJ 
Hassevare ( 1 936 Wn, H.S. ) ;  NE om Gallajure vid bäck 
( 1 942 Wn, H.S . ) ;  [27 SWJ Svartberget, alp.b. ( 1 934 Wn, 
H.S . ) ;  Tjnorre, alp.b. ( 1 943 Wn, H.S. ) ;  Galtispuouda ( 1 9 1 8  
H.JN, H.S . ) ;  Akkelis ( 1 932 Wn, H.S. ) ;  [27 SEJ Nammates
puouda i granb. ( 1 942 Wn, H.S . ) ;  [33 NE-34 NWJ Lais
älven vid Marielund ( 1959 Wn eget herb. )  [34 NWJ Ö . 

Stärpatsvare, granb. ( 1936 Wn, H.S. ) ;  [34 SWJ Granselet 
i Laisälven, inundz. ( 1 938 Wn, H.S . ) .  - Arvidsjaur. [34 
SEJ bäck från Gejjaure till Snjerreluokte ( 1 943 WD, H.S . ) ;  
Ledfatsfjällen (Levatts- ) ,  alp .b. ( 1 943 Wn, H.S . ) ;  [34 SE -
42 NEJ Storberget i skogsgränsen på E-sidan ( 1 956 Wn, 
eget herb . ) ;  [35 NWJ Akkavare, granb. ( 1 959 Wn, eget 
herb. ) ;  Sepraliden, granb. ( 1 956 Wn, eget herb. ex. out
vecklade men förmodligen hithörande); [35 SWJ kyrkplat
sen ( 1936 Wn, H.S . ) ;  [42 NEJ Hedberg, vägkant ( 1938 
Wn, H.S . ) ;  [43 NWJ stenträskbäcken E om Aspliden , 
vägkant ( 1 938 Wn, H.S. ) .  

Rosa majalis Herrm. ,  Mansf. Karta l l l .  
(R. cinnamomea L. )  

Indigen. - FJ. O .  -SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. sälls. i E. delen, urbergsomr. mångenst. och 
någorlunda jämnt fördelad (kartans lucka i E .  
Arjeplog torde vara e n  utforskningslucka ) .  V ert. utbr. : 

silv.b .  Endast lokalerna vid mellersta Tjeggelvas 
kunna räknas till praealp.b.  St. :  bäckdälder, rasbran
ter, någon gång sjöstränder. Ca. :  indifferent eller 
svagt kalkgynnad. 

Horis.utbr . :  kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. W. 
delen mycket sälls . ,  f. ö. O. Vert.utbr. :  silv.b.-praealp.b. 
St. :  rasbranter, klippor vid forsar. Ca. :  kalkbunden .. 

Lokalema i skogsområdet äro följande: Arjeplog. SK. 
[20 SWJ Paktesuolo i Tjeggelvas (N. JoHNssoN 1930 p. 
1 38 ) ;  [26 NEJ Ringselforsen på skifferklippor; Svartberget 
vid Högheden, NE-rasbrant, avsatser i hammaren (N.J.A. 
1 846a p.  9 ) ! ;  [26 SEJ mårkan mellan Gautojaure och Stor
laisan på klippor vid fors; [27 SWJ Lul.Istjakk, S-rasbrant. 
(A. -B. 19 12  p. 204) .  

På kartan finnas rätt stora luckor inom fjällområdet .. 
Dessa torde delvis motsvara verkliga utbredningsluckol" 
(så i fråga om Nasa-området) men i mellersta delen torde 
arten vara underrepresenterad. Att den saknas på fjäll
utlöparna i E torde dock vara säkert. Beträffande skogs
områdets lokaler, utmärkas samtliga av hög kalkhalt (sä
kert även Lul.Istjakk, trots att detta lågfjäll rent geogra
fiskt faller inom urbergsområdet) och dessutom av frihet 
från konkurrens. Två av skogsområdets lokaler har jag 
själv icke sett. Om Paktesuolo säger JoHNSSON (l .c . ) �  
•>Största delen av holmen har vanlig fjällhedsnatur, däl" 
Dryas etc. ingår i vegetationen. •> Ön är dock icke högre, än 
att toppen faller inom praealp.b. ,  och fjällhedsnaturen 
beror på den rikliga förekomsten av hällmarker. Arten kan 
icke vara vanlig på ön, eftersom jag kunde förbise den vid 
mitt besök 1 938.  Beträffande Lul.Istjakk må nämnas, att 
ingen annan av de talrika botanister, som besökt lokalen, 
uppgivit arten, och själv har jag trots två besök icke sett 
den. Sannolikt förekommer den mycket lokalt och i ringa 
individantaL Slutligen vill jag nämna, att den lägsta höjd. 
på vilken arten anträffats, är 430 m ö.h. (Svartberget) .  

Den av ARw. ( 1 943 p .  222 )  angivna lokalen Saddajaure Geum rivale L. Karta 1 13.  
är  icke inlagd på kartan; jag känner e j  det exakta läget. 

Sorbus aucuparia L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-undre lågalp.b.  mångenst. ,  
i E .  delen t .allm. - SK. Horis.utbr. :  hela området 
allm. men avtagande i de W. dalgångarna. Vert .utbr. :  

alla höjdb. På långfjällen når arten tämligen regel
bundet upp i alp.b. ,  i synnerhet i buskform. De 
översta trädformiga rönnarna bruka stå ungefär lika 
högt som de översta björkarna och blomma ej sällan 
(så t. ex. 1 936) .  Buskindividen på hög nivå dölja sig 
ofta i enbuskar; de få härigenom skydd såväl mot 
vinden som mot betning. St. :  skogar av skilda typer, 
lunddälder, bäckstränder, rasbranter m. m. På gårds
tunen bevaras ofta stora rönnträd, och i byar och 
samhällen förekommer arten odlad. Ca. :  indifferent. 

Dryas octopetala L. Karta 1 12 .  

Indigen. - FJ. (Översta subalp.b.-) låg-mellanalp . 
b. t.allm. i W. delen, mot E avtagande, saknas på de 
E. fjällutlöparna (Peljekaise nationalpark 0) .  - SK. 
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Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. mångenst. i W. 
delen, tilltagande mot E,  åtminstone i subalp.b.  
(Peljekaise nationalpark t .allm. ) ,  åter avtagande på 
de E-ligaste fjällutlöparna. - SK.  Horis.utbr . :  kam
brosiluromr. t.allm. Synes dock vara sällsyntare i 
Pitedalen än i Skelleftedalen. Urbergsomr. W. och 
mellersta delen mycket sälls . ,  E .  delen O. Vert.utbr. : 

silv.b.-subalp.b. Ej anträffad inom alp.b. på något 
lågfjäll. St. :  skogar av frisk-fuktig örtristyp till ört
typ, rikkärr, videsnår, lund- och bäckdälder. Saknas 
praktiskt taget helt i inundatzonen samt i rasbranter. 
Ca. :  kalkbunden. Arten är en av de bästa indikatorer 
på substratets kalkhalt, som överhuvudtaget före
kommer inom lappmarken. Dess plötsliga försvin
nande, så snart man kommer från silurområdet in i 
urbergsområdet, är mycket påfallande. 

På kartan förekomma stora luckor (sannolikt i huvudsak 
utforskningsluckor) inom mellersta delen av fjällområdet. 
Anmärkningsvärd är den isolerade lokalen i västra Arvids
jaur ( [34 SE] Hornliden) .  Just i denna trakt förekomma 
flera kalkväxter, varför vi sannolikt ha att göra med en 
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lokal förekomst av kalkmorän. Arten uppträdde här steril, 
medan den inom silurområdet och fjällområdet synes 
blomma regelbundet ända uppe i lågalp.b. 

Leguminosae 

Medicago lupulina L. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 
vid bebyggelse. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen, avstjälpning invid 
järnvägen E om jvstat. 1 936. 

Trifolium spadiceum L. 

Synautrop och tillfällig. - .FJ.  O. - SK.  Mycket sälls. 
vid bebyggelse. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen, ett par ex. i vägdike 
vid infarten till samhället 1 934. 

Trifolium hybridum L. 

Synantrop. - FJ. O .  - SK. Mångenst. på kultur
mark. Väl huvudsakligen förvildad. Träffas i flertalet 
fall i omedelbar närhet av odlad mark men kan någon 
gång sprida sig efter vägar rätt långt från bebyggelse. 
Gårdstun, vägkanter, kolningsplatser m. m. Obestän
dig på lokalerna. 

Arjeplog. SK. [26 NW] Bäverholmen 1938 (ARw. 1 943 

p. 141 ) ;  [26 NEJ N om Vitträsket vid vägkant 1 942; 

Högheden 1 934; [26 NE-SE] Jutis 1 938; [26 SE] Båtsjaur 
1 934; Loholm 1 938; [27 SW] nybygget >>Rio>> vid Sikselet 
1 936; kyrkplatsen 1 932-48, Nåtti 1938; [34 NW] Kuoro
kveik 1 936; [34 SW] Mullbacka 1938; Slagnäs 1 938.  -

Arvidsjaur. [34 SE] L. Bäcknäs 1 943; [35 NW] Tjappsåive 
1 938; [35 SW] Svärdälven vid utloppet i Arvidsjaure 1937 ;  

kyrkplatsen 1 932-42; [35  SE] Lauker 1 938; [43  NW] invid 
Luobalträsk, på kolningsplats 1 956; Gloromersträsk 1 937;  

d:o vid jvstat. 1 948, 1 955; [43 SW] Järvträsket, E. änden 
vid vägkant 1 956; d:o, S-sidan i grustag 1 956. 

Trifolium repens L. 

Synantrop. - FJ. Mycket sälls. vid bebyggelse. 
SK. hela området t.allm. på kulturmark. Frekvensen 
tilltagande mot E i samband med den tätare bebyg
gelsen i denna del av området. Åkrar, vallar, gårds
tun, vägkanter, kolningsplatser m. m. Arten har bör
jat sprida sig längs vägarna även utanför den egentliga 
bebyggelsen, något som i synnerhet gäller Arvidsjaurs 
sn. Som egentlig neofyt har den dock antecknats blott 
i ett par fall. Det torde dock kunna förutses, att den 
rätt snart börjar vandra ut i ursprunglig vegetation 
vid kulturgränsen. Ursprungligen odlad och förvildad. 

Från fjällområdet föreligger blott en lokal: Arjeplog. FJ. 
[ 1 9  SW] Merkenes (ARw. l926a p. 224).  Neofytlokaler äro 
följande: Arjeplog SK. [27 SW] nära Nåtti i Hornavans 
inundatzon. Arvidsjaur. [43 NW] Glommersberget toppen. 

Trifolium pratense L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området mångenst. 
på kulturmark. Tilltagande mot E som föreg. ,  i E .  
Arvidsjaur t.allm. Åkrar, vallar, gårdstun, vägkanter, 
kolningsplatser m. m. Börjar i Arvidsjaur flerst. sprida 
sig längs vägarna utanför bebyggelse. Ingen klar 
neofytlokal föreligger dock ännu. Odlad och förvildad 
som föreg. 

[Trifolium medium L. 

Jag har en anteckning om denna art från ArJ"eplog. 

[27 SW] kyrkplatsen vid läkarbostaden 1 937 .  Na
turligtvis skulle den kunna tänkas vara inkommen här 
i samband med trädgårdsodling, men eftersom något 
herbarieexemplar icke insamlades är jag nu benägen 
att betvivla anteckningens riktighet. J 

Anthyllis vulneraria L. 

Indigen. - FJ. Lågalp .b. mycket sälls. i NW. delen, 
f. ö. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mycket 
sälls . ,  urbergsomr. W. delen mycket sälls . ,  f. ö. O. 

Vert.utbr. :  silv.b. St. : rasbranter på större hammarav
satser. Ca. :  trots förekomsten inom urbergsområdet 
troligen kalkbunden. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: l lokal. - SK. [26 SE] 
Märkepakte, S-rasbrant (Lundqvist 1961 p .  1 56) ;  [27 SW] 
Strömnäsberget, s-rasbrant (H .JN ant . ) !  

Arten uppges för Pite lpm. av N.J.A. ( l 846b p. 20 )  under 
rubriken: >>Regio subalpina vel betularum>>. Någon lokal 
meddelas dock icke, och den finns ej omnämnd i resebe
skrivningen ( l 846a) .  H.JN:s lokal angives i GRAPENGIES

SERS bearbetning (H .JN 1933 p. 484) endast som >>Ström
näs>>, men av fältdagboken framgår klart, att det är ras
branten i berget ovanför som avses. Där talas nämligen 
om >>- under en stor hammarbrant - vacker långsluttande 
hällmarksluta ->>, vilket stämmer bra med min iakttagelse 
från 1 936. Anmärkningsvärt är, att arten saknas i Lul. 
Istjakks närbelägna stora S-rasbrant. I Strömnäsberget 
torde liksom i Lul.Istjakk förekomma kalkförande sipper
vatten, och troligen är det sådant, som betingar artens 
existens. 

Lotus corniculatus L.  

Synautrop och förmodligen tillfällig. FJ. O. SK. 

Mycket sälls. på kulturmark i E-ligaste delen av ur
bergsomr. 

Arvidsjaur. [43 NW] Glommersträsk jvstn på bangården 
mycket rikligt på en yta av väl 1 00 m2 1 948, ej återfunnen 
1 956. 

Lotus corniculatus kan som bekant också uppträda som 
fjällväxt i Skandinavien, liksom den ofta gör det i Alperna. 
Inom Pite lpm:s fjällområde har den emellertid aldrig 
påträffats vildväxande, varför jag saknar anledning att här 
ingå på det mycket intressanta problem, som artens ut-
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bredning i fjällkedjan erbjuder. Se närmare härom hos 
BJÖRKMAN ( 1 939 p .  1 89 ) .  

Astragalus alpinus L. Karta 1 14. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. t.allm., av
tagande på de E. fjällutlöparna. - SK. Horis.utbr . :  

kambrosiluromr. mångenst. ,  längs stränderna av 
huvudälvarna och deras sjöar t .allm. Urbergsomr. 
sälls. men anträffad såväl i W. som mellersta och E.  
delen. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp. 
b . ;  b) urbergsomr. :  i stort sett blott platålandet och 
silv.b. Ej antecknad från lågfjällens högre delar. St. :  

skogar (särskilt bj örkskogar och tallbjörkskogar) av 
frisk ristyp till örttyp, ängar, bäckstränder samt (före
trädesvis) sjöarnas inundatzon. Någon enstaka gång i 
rasbranter. Ca . :  kalkgynnad. Formväxl. :  endast huvud
formen anträffad i skogsomr. ;  var. arcticus Sonden, 
liksom den av ARW. ( 1 943 p. 223) omtalade mera 
storvuxna formen tycks saknas. 

Astragalus norvegicus Grauer 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  sälls . ,  sak
nas i E. delen. Kalkbunden. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARW. 1943: 4 lokaler. I H.S.  finns ett ex. 
från [ 19  SW] Tjapka ( 1 936 G. Enm).  Tjapka och det av 
ARw. anförda Tjapkatjåkko äro skilda fjäll, men enl. upp
lysning av ARw. är det ändå tänkbart, att samma lokal 
avses. 

[Astragalus frigidus (L.) A.Gray 

Saknas sannolikt inom Pite lpm., j fr ARw. 1943 p. 
224.] 

Oxytropis lapponica (Wg) J.Gay 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b.  mindre allm. i 
NW. delen, sälls. i SW. delen, saknas i E .  delen. Kalk
bunden. - SK. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: 5 lokaler; 1 943: 16 lokaler. 
[ 1 2  SWJ Kasak (A. & A. 1959 II p. 420) [ 1 9  NW] Akaris 
(LAEST. 1 826 p. 1 73 ) ;  Måskevagge (NORDHAGEN 1 929 p .  
148 ) ;  >>ad Mauasjaur>> ( = Mavasjaure, närmare läge ej 
angivet, LAEST. 1 839 p. 235) ;  [ 19  SWJ Avatjåkko, lågalp. 
b. ;  Tjidtjakk (BJ. 1 856 p. 4, 25, 1 926 N. JoHNssoN, H.L. ) .  

Vicia hirsuta (L. )  S.F.Gray 

Synarrtrop och förmodligen tillfällig. - F J. O. - SK. 

Mycket sälls. på kulturmark i W. delen av urbergsomr. 
Arjeplog. SK. [26 SEJ Laisvall 1 934. 

Vicia cracca L. 

Synantrop. - F J. O. - SK. Hela området, mångenst. 
på kulturmark. Tilltagande mot E. Å kyrkplatserna 
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samt i en del större byar t .allm. Vallar, vägkanter� 
gårdstun, avstjälpning m. m. Har börjat sprida sig 
längs vägkanterna även utanför gårdar och byar och 
visar en viss tendens att tränga in i ursprunglig vege
tation vid kulturgränsen. Några verkliga neofytlo
kaler på större avstånd från bebyggelse känner jag 
dock icke. 

Arten får anses tillhöra ett tämligen garnmalt synantropt 
floraelement. Den förekommer väl acklimatiserad även 
vid isolerat liggande gårdar utan vägförbindelse. 

Vicia sepium L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Sälls. men förmodligen 
icke tillfällig på kulturmark 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Vuonatjviken 1947; [27 SW] 

kyrkplatsen i närheten av posthuset 1942-48. - Arvids

jaur. [35 SWJ kyrkplatsen på avstjälpning E om jvstat 
1 942-55. 

Vicia sativa L. 

Syrrantrop och ± tillfällig. - FJ.  O. - SK. Sälls. på, 
kulturmade Odlad och någon gång självspridd. 

Arjeplog. SK. [ 19  SEJ Västerfjäll 1938. 

Vicia faba L. 

Synarrtrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Sälls. på kul
turmark. Odlad och sj älvspridd som föreg. 

Arjeplog. SK. [26 SEJ Jäkkvik >>som åkerogräs>> (B. 1 909 
p. 273 ) .  

Lathyrus pratensis L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området sälls. på 
kulturmark Förekommer dels vid några nybyggen i 
fjällområdets närhet och här väl naturaliserad i hård
vallar, till synes för länge sedan inkommen, dels även 
i byar och samhällen Iangre E -ut, här på vägkanter, 
avstjälpning o.dyl. I sistnämnda fall verkar den mera 
nyinvandrad. 

Arjeplog. SK. [ 1 9  SEJ Västerfjäll 1 938 (lokalen publ. av 
ARw. 1 943 p .  224); [20 SWJ Ramanj i slänten mot sjön; 
[26 NEJ Högheden 1 934; [34 SW] Gargjaur 1938. - Ar
vidsjaur. [35 NWJ Tjappsåive vid järnvägen 1 938; [35 
SWJ kyrkplatsen flerst. 1 936-1955, täml. allm. 1 959; 
mellan kyrkplatsen och sjön Arvidsjaure vid vägkant 1 942_ 

Jag har icke lyckats anträffa någon lokaluppgift för 
denna art i den äldre litteraturen. LINDMAN ( 1 9 1 8  p. 395) 
uppger dock, att arten förekommer i Pite lpm. men anför 
ingen lokal, och jag vet ej varpå hans uppgift grundar sig; 
sannolikt rör det sig om något herbarieexemplar jag icke 
sett. 
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Oxalidaceae 

Oxalis acetosella L. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. mycket sälls . ,  urbergsomr. mycket sälls. i mel 
lersta delen, f. ö. O. Vert.utbr . :  granb.-pra.ealp .b.  St. : 

skog av frisk bräkenristyp (gäller lokalen i urbergs
oror. ,  den enda jag själv sett ) .  Ca. :  kan möjligen vara 
något kalkgynnad. 

Arfeplog. SK. [26 NW] Sädvajauremr.rådet inom Pelje
kaise nationalpark (ARw. l 926b p.  14}. - Arvidsjaur. 

[34 SE] Tjipko, SE-sidans granb. ,  ett omfattande bestånd. 
Arten borde kunna anträffas på flera lokaler inom 

kambrosiluromr. och särskilt i de W. dalgångarna. Den är 
nämligen funnen flerstädes såväl i Stora som Lilla Lule 
älvs dalgångar (BJÖRKMAN 1 939 p. 98, SELANDER 1 950 

II p .  105) .  Däremot är det möjligt, att den verkligen är 
mycket sällsynt inom urbergsområdet (jfr HuLTEN 1 950, 

karta 1 1 75 } .  

Geraniaceae 

Geranium silvaticum L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp .b. ,  allm. över 
hela området. - SK. Horis.utbr. : hela området allm. 
Vert.utbr. : alla höjdb. ,  ehuru sparsammare inom låg
fjällens alp .b .  (särskilt på de mindre fjällen) .  St. :  

skogar av  frisk-fuktig bräkenristyp till örttyp, rik
kärr, videsnår, ängar, lunddälder, bäckstränder, ras
branter. Ej så ofta i inundz. Även på kulturstånd
orter: vallar, stenrös i åkrar och vallar m. m. Ca. :  
svagt kalkgynnad.  

Erodium cicutarium (L.)  L'Her. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O.  - SK. Mycket sälls. 
på kulturmark. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen vid järnvägen 1 943. 

Linaceae 

Linum usitatissimum L. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 
på kulturmark. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen på en trädgårdstomt 
1932 (Wn 1 934 p. 25) .  

Cal1 itrichaceae 

Callitriche verna L. ,  Lönnr. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls. och mest i E. delen. 
Högsta kända. förekomst 7 50 m ö.h. (Parkatjåkko i 

Peljekaise nationalpark) .  - SIL Horis.utbr . :  hela 
området mångenst. men avtagande i de W. dal
gångarna. Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-

subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  endast känd från platå
landet och silv.b.  St. :  stränder på grunt vatten, 
bäckar, dammar (även efemära) ,  diken. Ca. :  indif
ferent. 

Materialet är alltför knappt för en karta; nedan anföras 
samtliga från Pite lpm kända lokaler. Arjeplog. FJ. [ 1 2  

SW] Pjeskejauredeltat (ARw . 1943 p.  224}; Lairojokk 
(ARw. Le. } ;  [ 19  NEJ Raska, E-sidan; [ 19  SWJ >>lilla>> Mer
kenessjön ( 19 1 8  HJ . MöLLER, H.S. ,  jfr ARw. op.c. p. 225} ;  

[26 NWJ Varlajaure; Parkatjåkko (båda i Peljekaise na
tionalpark, ARw. 1 926b p. 14} . - SK. [ 1 9  SWJ Vuoggatjålme 
fjällstuga (ARw. 1 926a p. 219} ;  [ 1 9  SEJ Västerfjäll; [20 

SWJ Stenudden; [26 NWJ Ballasviken (ARw. l.c . } ; Lais
älven vid Gautosj ö (ARw. 1943 p. 225} ;  [26 NEJ mårkan 
mellan Krutajaure och V. Jutis; Vuonatjviken ovanför 
forsen; [26 SEJ Båtsjaur; Östansjö (Wn 1934 p. 20}; [27 

SWJ W om Thorborg (Wn l.c. } ;  2 km NE om Dellaure, 
damm vid vägen (Wn l.c . ) ;  Kakel vid Seitetjålme (Wn 
Le. ) ;  [34 NWJ Kuorokveik; [34 SWJ Naustajaure, W. 
stranden. - Arvidsfaur. [34 SEJ Avaviken (Wn Le. ) ;  [35 

NWJ strömmen mellan Malmesjaure och Muskusselet; 
[35 SWJ V. Kikkejaure, E. delen (Wn Le. } ;  strömmen mel
lan d:o och Arvidsjaure; Långträskälven nära utloppet; 
kyrkplatsen, liten sjö S om sarn]1.ället (Wn Le. ) ;  [43 NW] 
Abborrträsk; bäcken från Lappträsket vid vägen Siksjön
Glommersträsk; [43 SWJ gren av Petikån intill Norsjö
vägen; vik av Skelleite älv mittför Sandfors ( i  Malå, Wn 
1 938 p. 222 ) .  

Callitriche polymorpha Lönnr. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mycket sälls. och endast 
E. delen. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. O, 

urbergsomr. mycket sälls. i E. delen, f. ö. O. Sannolikt 
förbisedd. Vert.utbr. :  endast platålandet och silv.b. 
St. : som föreg. art. Ca. :  indifferent ( ? ) .  

Arjeplog. FJ. ARw. l926b: l lokal. - SK. O. - Arvids

faur. [35 SWJ sjön Arvidjsaure, E. delen, sandig strand vid 
bäckutflöde från S. 

[Callitriche hermaphroditica L. 
(0. autumnalis L. ) 

I WG:s resedagbok omnämnes denna art från Arje 
plogs kyrkplats vid >>strömmen, som är vid skolmästare
gården>> . Lokalen upptages dock icke i Flora lappo
nica; möjligen har W G. senare betvivlat anteckningens 
riktighet. 

Herbarieexemplar finnes icke. Arten är dock tänkbar i 
denna trakt, då WG samlat den vid Vuollerim i Lule lpm.J 

Rhamnaceae 

Rhamnus irangula L. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta och E. delen 
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sälls. Vert.utbr. : endast platålandet och silv.b. St. : 

bäckdälder. Ca. :  indifferent. 

Arvidsjaur. [28 SWJ Vargisån vid Jokkmokksvägen; 
[34 NEJ bäck från Gautelesjaure till Ö. Jerfojaure; [35 

NEJ Pilträskbäcken invid vägen Moskosel-Älvsbyn; [35 

SWJ kyrkplatsens närhet (LAEST. 1 824 p.  1 82) .  

Droseraceae 

Drosera rotundifolia L. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. mindre allm.,  starkt avtagande i de W. dal
gångarna, saknas i deras inre delar. Urbergsomr. W. 
delen t.allm. ,  mellersta och E .  delen allm. Vert.utbr. :  

huvudsakligen platålandet och silv.b. Når inom 
kambrosiluromr. upp i praealp .b. ,  inom urbergsomr. 
till granb. St. :  myrar, företrädesvis i mosseartade 
partier. Träffas även på barlagd torvjord t. ex. kan
terna av grävda diken. Ca. :  indifferent eller kalksky
ende. 

Arten överensstämmer i avseende på utbredningsbilden 
i stort sett med den följande. Den tycks dock avta något 
snabbare mot W och går troligen ej fullt så långt in i dal
gångarna som denna. 

Drosera anglica Huds. Karta 1 15 .  

Indigen. - FJ. Subalp .b. mycket sälls. på  låg nivå 
i E. delen. - SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mindre 
allm. och avtagande i de W. dalgångarna. Urbergs
oror. ± allm. över hela området ehuru avtagande i W. 
delen. Vert. utbr. :  som föreg. art. Ej antecknad ovan 
granb. på lågfjällen. St. :  myrar av skilda slag. Växer 
något våtare än föreg. art och går gärna ut i kärrpar
tier. Ca. :  indifferent eller kalkskyende. 

Kartan ger naturligtvis alls icke något begrepp om ar
tens frekvensförhållanden i olika delar av området men 
kan ha ett visst värde för att ange läget av de W-ligaste 
kända lokalerna. 

[Drosera intermedia Hayne 

När BJ. ( 1 856 p. 23)  uppger denna art för Pite lpm. 
(den skulle förekomma >>spridd>> inom >> granregi o nem>) ,  
är  det utan tvivel fråga om en förväxling, kanske med 
D. anglica f. pusilla Kihlm.] 

Violaceae 

Viola montana L. Karta 1 16.  

Indigen. - FJ. Subalp .b. sälls . ,  huvudsakligen på 
låg nivå i E .  delen. - SK. Horis.utbr . :  hela området 
mångenst., tämligen jämnt fördelad. Vert.utbr . :  före-
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trädesvis platålandet och silv.b.  (W-ut praealp.b. ) ,  
p å  högre nivå endast i rasbranter; i sådana kan arten 
dock nå skogsgränsens närhet. St. :  sjöstränder i in
undatzonens övre del, bäckstränder, rasbranter i 
ängsuren (lågörtsamhällen) .  Ca. :  troligen svagt kalk
gynnad. 

Viola epipsila Led. Karta 1 17 .  

Indigen. - F J .  Subalp.b .-lågalp.b. mångenst. -
SK. Horis.utbr . :  hela området allm. Vert.utbr . :  alla 
höjdb. men på lågfjällen avtagande uppåt och sälls. 
ovan skogsgränsen. St. :  sumpskogar, kärrpartier i 
myrar, sjö- och bäckstränder m. m. Ca. : indifferent. 

På kartan är fjällomr. förmodligen underrepresenterat, 
även om arten kanske inte är särskilt vanlig där (jfr SE

LANDER 1 950 II p .  1 07 ) .  ARw. anför nämligen mycket få 
lokaler ( l 926b: 7 lokaler; 1 943:  O lokal) och i hans dag
böcker är arten likaledes mycket sparsamt antecknad. 

Viola palustris L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. mångenst. ,  
förmodligen vanligare än V. epipsila. - S K .  Horis. 

utbr. : hela området mångenst . Vert.utbr. :  alla höj db. ,  
ehuru a v  allt att döma sälls. inom granb. t .  o .  m .  

praealp.b. Däremot vanligare ä n  V. epipsila inom 
alp.b. på de större lågfjällen. Saknas dock på många 
mindre fjäll. St. :  kärrpartier i myrar, fuktängar, strän
der av sjöar och bäckar. Inom lågfjällens alp.b.  mest 
vid efemärbäckar. Kulturståndorter: fuktiga vallar. 
Ca. :  indifferent. Formväxl. : mellanformer till V. epip

sila äro vanliga, framförallt på platålandet; förmodli
gen äro de av hybridogen natur. 

Viola Selkirkii Pursh 

Indigen. - FJ. O. - Sl{. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. sälls. i E. delen, urbergsomr. O. Vert.utbr. :  silv.b. 
St. : rasbranter i ängsuren. Ca. :  kalkgynnad. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ liten rasbrant omedelbart ovanför 
gårdarna i Högheden, sparsamt ( = Hemberget; jfr LuND

QVIsT 1961  p. 1 65) ;  [26 SEJ Märkepaide (Le . ) ; Österberget 
vid Hällbacken (l.c . ) .  

Viola biflora L.  Karta 1 18 .  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. över 
hela området. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. 
allm. ,  urbergsomr. W. delen mångenst. ,  mellersta och 
och E. delen sälls. Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. silv.b. 
-subalp.b . ;  b)  urbergsomr. :  i W. delen alla höj db. ,  i 
mellersta delen t. o. m. granb.,  i E .  delen endast 
funnen på platålandet. Endast på de W-ligare låg
fjällen går arten sålunda upp i alp.b. St. :  örtrika 
skogstyper av skilda slag, lunddälder, rikkärr, vide
snår, bäckstränder (på de E-liga lokalerna endast 
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funnen på sådana), sjöarnas inundatzon, stundom även 
rasbranter. Ca. :  indifferent eller svagt kalkgynnad. 

Viola arvensis Murr. 

Synautrop och förmodligen tillfällig. - FJ. O. - SR. 

Sälls. på kulturmark. Vallar, avstjälpning etc. 
Arvidsjaur. [35 SWJ kyrkplatsen på avstjälpning vid 

järnvägen 1 942; [43 NW] Abborrträsk i vall 1 942. Arten 
uppges dessutom av BJ. ( 1 856 p. 23) ,  dock utan exakt lokal. 

Viola tricolor L. 
Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området utom de 

W. dalgångarna mindre allm. på kulturmark. Åkrar, 
vallar, trädor, vägkanter, avstjälpning m. m. I all
mänhet obeständig. Ej anträffad som neofyt. 

Arjeplog. SK. [20 SWJ Ramanj 1 938; [26 NE-SE] Jutis 
1 938; [26 SEJ N om Ruotakvare vid landsvägen mot Båts
jaur 1 943; [27 SWJ nyb. >>Rio>> vid Sikselet 1 936; kyrk
platsen 1934, 1 943, 1 947; Nåtti 1938; [34 NEJ Allejaur 
(B. 1909 p. 273) ;  [34 SWJ Slagnäs 1938. - Arvidsjaur. 

(27 SEJ Jäkna 1938; [34 NEJ Baktåive 1 947; [34 SW] 
nära Norrmalm 1 932 (WD 1 934 p.  32); [35 NWJ Malmes
jaures avlopp till Muskusselet vid vägkant 1937;  [35 NEJ 
nära Granholmen vid vägkant 1955; [35 SW] kyrkplatsen 
flerst. 1 932-48; mellan kyrkplatsen och Arvidsjaure på av
stjälpning 1942, 1 943; [43 NW] Rålund 1 942; Siksjön vid 
gästgivaregården 1942; 4 km S om Abborrträsk vid gård 
1938; Svartliden 1 948; Hålberget (BJ. 1856 p. 8) ;  Glom
mersträsk (BJ. Le.) ,  1948. 

T h ymelaeaceae 

Daphne mezereum L. Karta 1 19. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. - SK. Horis.utbr. : 

kambrosiluromr. mångenst. urbergsomr. W. delen O, 
mellersta och E .  delen t .sälls. Vert.utbr . :  a) kambro
siluromr. : silv.b.-praealp.b.;  b) urbergsomr. :  endast 
silv.b. St. :  skogar av frisk-fuktig bräkenristyp till 
örttyp, lund- och bäckdälder, rasbranter. Ca. :  kalk
gynnad. 

Såsom framgår av kartan, har arten två väl skilda ut
bredningsområden inom Pite lpm. Även om framtida 
undersökningar kan minska den vida luckan mellan dessa, 
kan det knappast vara fråga om en utforskningslucka. Av 
.allt att döma är det fråga om två skilda invandringsvägar. 
Lokalerna i fjäll- och kambrosilurområdena torde sam
manhänga med artens norska utbredningsområde, medan 
förekomsterna i Arvidsjaur ha samband med lokaler i det 
bottniska kustområdet. 

Onagraceae 

Epilobium montanum L. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
<>mr. mycket sälls., urbergsomr. O. Vert.utbr . :  silv.b.-

lO - 62 1 1 30 2 1  W istrand 

praealp.b. St. :  rasbranter 
len) .  Ca. :  kalkbunden ( ? ) .  

ängsuren (högörtsamhäl-

Arjeplog. SK. [20 SW] Ardnapakte, S-rasbrant på ett 
ställe i ängsurens W. del; [26 SEJ Staburknösen vid Laisvall, 
SE-rasbrant, sparsam i ängsuren. 

Vid sidan av dessa båda säkra lokaler föreligga ett par 
något ovissa. Wo ( 1 8 1 2  p. 96) nämner arten från Arjeplogs 
kyrkplats: >>ex. gr. ad Arjeplog Lapp. Pitensis>>. Om denna 
uppgift är riktig (något herbarieexemplar tycks icke finnas) ,  
måste arten här ha uppträtt som synantrop, då lämplig 
ståndort för vild E. montanum icke finnes i trakten. I F .  

DAHLSTEDTS fältanteckningar omnämnes arten från Jäkk
vik, där den skulle växa i björkskog vid stranden av Horn 
avan. Här är det säkerligen fråga om en förväxling med 
en storvuxen form av E. Hornemanni. Slutligen har j ag 
sett ett ex. av arten i ett skolherbarium, inlämnat till NKI, 
med lokaluppgiften >>Labbas>>. I denna trakt skulle arten 
mycket väl kunna växa, nämligen i lågfjället Ardnes, 
som har en typisk SE-rasbrant med vackra högörtsamhäl
len. Bekräftelse erfordras likväl. 

Epilobium collinum C.C.Gmel. Karta 120. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mycket sälls. - SK. 

Horis.utbr. : kambrosiluromr. mindre allm. ,  urbergs
oror. W. delen mindre allm. , f. ö. O. Vert.utbr . :  silv.b.
praealp.b. St. :  uteslutande i rasbranter, ängsurens 
övre del, avsatser i hammaren. Ca. :  kalkgynnad. 

Epilobium palustre L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. i W. delen, till
tagande mot E. - SK. Horis.utbr . :  hela området t .  
allm. ehuru avtagande i de  W. dalgångarna. Vert.utbr. :  

vanligast p å  platålandet, frekvens avtagande uppåt 
lågfjällen. Antecknad upp till skogsgränsens närhet 
men aldrig funnen inom alp.b. St. : kärr, fuktängar, 
stränder av sjöar och bäckar. Ibland även på kultur
ståndorter: fuktiga åkrar och vallar, diken m. m. 
Ca. :  indifferent. 

Epilobium davuricum Fisch. Karta 121 .  

Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls. i W. delen, tillta
gande mot E. - SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. 
mindre allm. ,  urbergsomr. W. och mellersta delen 
mycket sälls . ,  E .  delen O. Vert.utbr . :  silv.b .-subalp.b . 
St. :  skogar av (vanligen fuktig örtristyp till örttyp, 
lunddälder, bäckstränder. Ca. : kalkgynnad. 

Kartan är säkerligen ofullständig, särskilt i fråga om 
fjällområdets E. del. Den isolerade förekomsten i W. 
Arvidsjaur torde stå i samband med en lokal kalkanrikning 
i moränen. 

Epilobium anagallidifolium Lam. Karta 122. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls . ,  låg-mellanalp .b.  
allm. över hela området. - SK. Horis.utbr. :  kambro-
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siluromr. sälls. , urbergsomr. W. delen mindre allm., 
mellersta delen t .sälls., E .  delen O.  Arealen samman
faller ungefär med förekomsten av isolerade lågfjäll. 
Vert.utbr . :  huvudsakligen inom lågfjällens alp .b. Går 
ibland ned i praealp.b. ,  stundom ända ned i granb . 
eller t. o. m. silv.b. St. :  inom alp.b . vid efemärbäckar 
eller i sent utsmälta sänkor, på lägre nivå mest vid 
bäckar cch kallkällor. Ca. : indifferent. 

Följande lokaler inom granb.-si1v.b. må särskilt nämnas: 
Arjeplog. SK. [20 SWJ nyb. Ramanj vid stranden av Tjeg
gelvas; [26 NEJ Högheden vid bäckdrag ovanför gårdarna; 
[27 SWJ Kaddåive, NW-sidan vid bäckdrag inom silv.b. ;  
nära Skeut i ett dike ( 1929 A.  LrNDSTRÖM, H.S . ) ;  [ 34  NWJ 
ö. Stärpatsvare, granb. i kärr. - Arvidsjaur. [34 SEJ 
Tjipko, granb. vid bäck. 

Epilobium lactiflorum Hausskn. Karta 123 . 
Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b .  mångenst. -

SK. Horis.utbr. :  hela området mindre allm. och med 
ojämn fördelning, möjligen beroende på olikformig ut
forskning. Vert.utbr . :  alla höjdb. St. :  bäckstränder, 
kallkällor m. m. Inom lågfjällens alp .b. vid efemär
bäckar samt på sent utsmält mark, någon gång även 
ingående i högörtsamhällen under branta klippstup 
(jfr SELANDER 1950 II p. 1 08 ) .  Framförallt i E. delen 
av urbergsomr. även funnen på kulturpåverkade resp. 
kulturskapade ståndorter: diken, fuktiga ställen på 
gångstigar. Ca. :  indifferent. 

Epilobium alsinifolium Vill. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. :  hittills endast 
funnen på två lokaler inom området, den ena i 
kambrosilur-, den andra i urbergsomr. Vert.utbr. :  

silv.b. St. :  kallkällbäckar o .  dyl . Ca. : indifferent. 

Denna art har jag själv aldrig lyckats anträffa inom om
rådet, trots att jag länge eftersökt densamma. Den växer 
tydligen på samrna slags ståndorter som E. H ornemanni 

och förmodligen tillsammans med denna men är av allt 
att döma mycket sällsyntare. Hittills föreligga endast 
följande båda lokaler: Arjeplog. SK. [26 NEJ Jäkkvik vid 
gästgivaregården ( 1 933 M. ENGSTEDT, H.S. ) . - Arvidsjaur. 

[35 SWJ kyrkplatsen, 1>bakom lappstaden vid sjöstrandem 
( 187 1 C. W. FoRSSTRAND, H.S. ,  l ex. i en kollekt av E.  
Hornemanni) .  Båda kollektema bestämda av G.  SAMU

ELssoN . B. ( 1 909 p. 267) uppger tre lokaler, men då han 
icke anför den långt vanligare E. Hornemanni, har man an
ledning misstänka, att det är den sistnämnda arten som 
iakttagits. BJ:s uppgifter ( 1 856 p.  24) om E. origanifolium 

Lam. såsom l>Spriddl> inom l>björkregionen och tallregionen1> 
avser också utan tvivel E. Hornemanni, härom vittnar 
bl. a. hans kollekter från Lul.Istjakk och Strömnäs (H.U. ) .  

Epilobium Hornemanni Rchb. Karta 124. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  t .allm. - SK. 

Horis.utbr . :  hela området, sannolikt överallt t.allm. 
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Kartans lucka i N. Arvidsjaur är säkert en utforsk
ningslucka. Vert.utbr. :  alla höjdb.  På lågfjällen upp i 
undre delen av alp .b. St. :  bäckar, kallkällor. Stundom 
på kulturskapade ståndorter: diken. Ca. :  indifferent. 

Epilobium Hornemanni x lactiflorum 

FJ. O. - SIL Anträffad en gång inom E .  delen av 
ur bergsomr. 

Arvidsjaur: [ 43 NWJ Svartliden, strax W om byn i 
bäckdrag, tillsammans med föräldraarterna. Blommor blekt 
rödlila, bladform närmast som E. lactiflorum. 

Epilobium Hornemanni x palustre 

F J. Uppgift saknas men borde kunna anträffas, 
åtminstone i E .  delen. - SK. Hela området, sannolikt 
ej sällsynt. 

Arjeplog. SK. [26 SE] Laisvall i dike; [27 SEJ Namrnates
puouda i granb. - Arvidsjaur. [34 SE] Ledfatsfjällen 
(Levatts- )  vid skogsgränsen; Akkavare ( = Stenträskberget);  
Vittjakk på N. platån; [35 SWJ kyrkplatsen, vid sjöstran
den bakom lappstaden ( 1 871  C. W. FoRSSTRAND, H.S.) ;  
sjön Arvidsjaure, E .  delen vid bäckutflöde från S; [43 NW] 
strax E om Brunmyrheden vid bäck. 

I en av mina tidigare uppsatser (Wn 1934 p. 23) före
kommer en felskrivning i fråga om denna hybrid. Det 
står 1>Arvidsjaur: Akkelis1> men skall vara )>Arvidsjaur: 
Vittjakk1>. Akkelis ligger i Arjeplogs sn . 

Chamaenerion angustifolium (L. )  Scop. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b . t .allm. - Sl{. 

Horis.utbr . :  hela området allm. Vert.utbr. : alla höjdb. 
St. :  yttersta skiftande: skogar av skilda typer, luxuri
erande på hyggen och avbränd mark, videsnår, lund
och bäckdälder, klippavsatser, rasbranter m. m. 
Vanlig även på kulturståndorter: tomter, vägkanter, 
stenrös m. m. Ca. :  indifferent. Formväxl. : var specta

bile har antecknats från ett par lokaler. 

Lokaler för v. spectabile: Arjeplog. SK. [26 NEJ 5 km 
E om Jäkkvik vid vägkant. - Arvidsjaur. [43 NWJ 
Siksjö; Fetmyran ( 1 908 F. E. A. BLOCK, H.L. ,  H.S. ) .  

Haloragaceae 

[Myriophyllum spicatum L. 

Det är ej fullt klarlagt huruvida denna art anträf
fats inom Pite lappmark. Själv har jag icke sett den 
och har heller icke i våra museer lyckats finna något 
herbariematerial från lappmarken. I litteraturen fin
nas dock ett par uppgifter. BJ. ( 1 856 p. 25) anger 
arten från [34 SE-35 SW] Svärdälven i Arvidsjaur. 
Denna uppgift kan vara riktig, men det måste an
noteras, att B . -H. ( 1878 p. 222) nämner M. alterni-
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florum men icke M. spicatum från Svärdälven. B .  
( 1909 p. 269) meddelar två lokaler: [ 27  SW] >>Arje
ploug>> (dvs .  kyrkplatsens närhet) ;  Rornavan vid 
Vuornats. Då han emellertid icke anför någon lokal 
för M. alterniflorum, som under alla omständigheter 
är den vanligare arten, synes det mig troligt, att det 
är denna som avses.]  

M)'Tiophyllum aterniflourm L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b . ,  W. delen O, E.  delen 
mindre allm. och företrädesvis nära gränsen mot skogs
oror. (Peljekaise nationalpark >>här och där>> ) .  - SK. 

Horis.utbr. :  hela området mångenst . Vert.utbr. : i W. 
delen upp i praealp.b . ,  f .  ö.  endast platålandet och 
silv.b. St. :  sjöar och tjärnar, rinnande vatten alltifrån 
älvar till småbäckar. I många vattendrag rikligt, 
täckande botten som en matta. Ca. :  indifferent. 

Arten kommer förmodligen vid fortsatta undersökningar 
att visa sig åtminstone t.allm. inom området, men som 
andra vattenväxter är den sparsamt antecknad. Arjeplog. 

FJ. ARw. l926b: 5 lokaler; ( 1943: endastenlokal i skogsomr. ), 
- SK. [26 NW] Sädvajaure, stranden inom Peljekaise na
tionalpark (ARw. op .c .  p. 1 2) ;  Gåldnåsjaure ( = kartans 
Kålmåsjaure, op.c. p. 1 3) ;  Ladvisjaure (ARw. 1 943 p .  
226 ) ;  [26 NEJ Vuonatjviken, ovanför forsen; [ 2 7  NWJ 
Rappen, S. delen (H.JN 1933 p. 491 ); Rappens avlopp, sel 
nedanför dammen; Ailesjaures avlopp till Mattaure; [27 
SWJ Kakel vid Seitetjålme, bäckutflöde (WD 1934 p. 
26); Rornavan nära Nåtti; [34 SWJ Laisälven vid Gran
selet; Kuosajaure (Gasajaure) vid landsvägsbron. -
Arvidsjaur. [27 SEJ strax E om Jäknajaure i bäck; [34 
NEJ Årjesjaure i bäckutflöde; [35 NWJ Malmesjaures av
lopp till Muskusselet; Abmorälven; Pite älv vid Ljusselet; 
[35 SWJ Nuortejaure; Svärdälven (B. -H. 1 878  p. 223); 
kyrkplatsen i mindre tjärn; Arvidsjaures avlopp till Kilve
jaure, mindre tjärn på N. sidan; 2 km ESE om Fjällbonäs 
i Kelisån; Laukers avlopp till Vuotner; tjärn invid vägen 
NW om Borstträskberget (WD Le. ,  här annorlunda an
given);  Borstbäcken; [43 NWJ vik av Skellefte älv nära 
Malåvägen; Byske älv vid Siksjön; bäcken från Apejaure 
vid vägen Siksjön-Glommersträsk; Lappträskbäcken E 
om nämnda väg; [43 SWJ Petikån vid Norsjövägen, två 
av grenarna; samma å vid själva gränsen mot Norsjö sn. 

H ippuridaceae 

Hippuris vulgaris L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b . ,  sälls. i W. delen, till
tagaride mot E (Peljekaise nationalpark >>ej sällsynt>>, 
når 800 m ö.h. ) .  - SK. Horis.utbr . :  hela området 
mångenst. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.
subalp.b . ;  b) urbergsomr. :  endast platålandet och 
silv.b. St. : stränder av sjöar, bäckar, myrgölar, dam
mar m. m. ,  någon gång även i diken. Ca. :  indifferent. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: 3 lokaler; 1 926b: 6 lokaler; 
1943: 3 lokaler ( + 3 i skogsomr. ) . - SK. [ 1 9  SWJ Vuogga
tjålmejaure, dels vid fjällstugan, dels i älven vid sjöns W. 
ände (B. 1 909 p. 268, ARw. 1 943 p. 227); [ 1 9  SEJ Väster
fjäll i vik av Tjegge1vas; [26 NWJ Laisälven vid Bäver
holmen (ARw. l .c . ) ;  Jäkkvik (B. l .c . ) ;  innersta delen av 
viken, där Rebnisälven mynnar; SW om Esmejaure i 

myrbäck; [26 SWJ Gautojaure vid Loppsjöns utlopp (ARw. 
l .c . ) ;  [27 SWJ Geijejaurejokk vid stigen mot W. Ribbraur, 
damm på E. sidan; Kakel, stranden vid Seitetjålme (WD 
1934 p. 24); 2 km NE om Dellaure, damm vid vägen (WD 
l .c . )  W om Thorborg, d:o (WD Le . ) ;  vil\: av Uddjaure nära 
föreg. (WD Le. ) ;  [33 NE-34 NWJ Laisälven vid Marielund; 
[34 NWJ Slipnejaure; [34 SWJ Naustajaure, W. stranden. 

- Arvidsjaur. [34 SEJ i bäcken mellan Bredträsket och 
Sotträsket; [35 SWJ Arvidsjaure vid utloppet av V. 
Kikkejaure (WD Le.); d:o E. delen (WD l .c . ) ;  NW om 
Borstträskberget i myrgöl (WD Le . ,  här annorlunda 
angiven) ;  [43 NWJ bäcken från Apejaure vid vägen Sik
sjön-Glommersträsk; Lappträskbäcken E om samma väg; 
Gloromersträsk i dike; Sandträsk; [43 SWJ vik av Skellefte 
älv mittför Sandfors (i Malå, WD 1938 p. 222). 

Cornaceae 
Cornus suecica L. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. ,  i W. delen 
mångenst. ,  mot E tilltagande, i sluttningarna av de 
E. fjällutlöparna delvis allm. - SK. Horis.utbr. :  hela 
området allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. Särskilt riklig 
inom praealp.b.  och i synnerhet dess W-liga tallbj örk
facies. St. :  skogar av frisk-fuktig ristyp till örtristyp 
(inom kambrosiluroror. kan man på sina ställen tala om 
Cornus-rika bj örkskogar och tallbjörkskogar) ,  rikkärr, 
lund- och bäckdälder, stränder m. m. Ca. : verkar 
svagt kalkgynnad. 

U mbelliferae 

Anthriscus silvestris (L. )  Hoffm. Karta 125.  

En W-lig indigen och en E-lig syrrantrop typ. 
FJ. Subalp.b. sälls. i W. delen, mångenst. i E. delen, 
troligen dock åter avtagande och delvis O på de E
ligaste fjällutlöparna. - SK.  Horis.utbr . :  a) i ur
sprunglig miljö:  kambrosiluromr. mångenst. ,  ur
bergsomr. W. och mellersta delen mycket sälls . ,  
E .  delen O ;  b) p å  kulturmark: spridd över hela områ
det med ett frekvensminimum i mellersta delen av 
urbergsomr. Vert.utbr. :  silv.b.-subalp.b.  St. :  skogar 
(helst björkskogar och tallbj örkskogar) av frisk-fuktig 
örtristyp till örttyp, lund- och bäckdälder, rasbranter 
i ängsuren. Ca. :  som vild kalkgynnad. 

Vi ha alltså att göra med två skilda populationer, en 
W -lig, ursprunglig och en E-lig, kulturinförd. Systematiskt 
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Fig. 20. Cicuta virosa vid Lappträskbäcken, Arvidsjaur. 
6/7 1 948. 

tycks de båda typerna icke vara möjliga att skilja. Därför 
kan det givetvis vara svårt att avgöra de enskilda bestån
dens ursprung. Inom kambrosiluroror. uppträder arten 
ofta vid gårdar och kan naturligtvis på sådana lokaler 
tänkas vara införd E-ifrån med kulturen. Men sådana före
komster kunna också ha sitt ursprung i närbelägna indigena 
bestånd och sålunda vara att betrakta som apofytiska. 
Härför talar det faktum, att en viss minskning i frekvensen 
av kulturmarksförekomster tycks vara påvisbar i E. Arje
plog och W. Arvidsjaur. Längre mot E ökar frekvensen 
ånyo, och här torde arten överallt vara införd . Inom 
Arvidsjaurs sn förekommer A. silvestris vildväxande endast 
på en lokal i W. delen, nämligen på Hornliden, där den 
växer i ett litet bäckdrag nära skogsgränsen. Här kan 
den mycket väl vara indigen, eftersom ytterligare ett par 
kalkgynnade arter förekommer i trakten. Men helt ute
slutet är ju icke, att den kan vara spridd med betande bo
skap från den c:a 5 km avlägsna gården L. Bäcknäs och 
sålunda vara att betrakta som neofyt. 

Cicuta virosa L. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. sälls. i E. delen, f. ö. O. Vert.utbr . :  

endast platålandet och silv.b . St. :  bäckstränder. Ca. :  

indifferent ( ? ) .  

Arvidsjaur. [43 NWJ 2 km E o m  Abborrträsk efter vägen 
mot Siksjön (B. 1 909 p. 267) ;  Lappträskbäcken på två 
lokaler, 2 resp. 3 km W om gränsen mot Jörn . 
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Carum carvi L. 

Synantrop.  - FJ. Mycket sälls. vid bebyggelse. 
SK. Hela området mångenst. på kulturmark. I de 
större samhällena t.allm. Vallar, gårdstun, vägkanter 
m. m. Går efter vägarna utanför egentlig bebyggelse 
men har endast sällan anträffats som neofyt i egentlig 
mening. 

Arjeplog. FJ. [25 NEJ Nasa (A.Rw. 1943 p .  142) .  De i 
artförteckningen (p. 227) anförda lokalerna tillhöra skogs
området, som detta här avgränsats. - SK. [ 19  SWJ 
Vuoggatjålme (A.Rw. l .c . ) ;  Lillviken 1 948; [26 NWJ Ballas
viken 1937;  Ringselet 1933  (A.Rw. l .c . ) ;  [26 NEJ Vuonatj 
viken 1938; Jäkkvik (B. 1 909 p. 266); Högheden 1932 

(Wn 1934 p.  22); Vaksnäs 1937; [27 NWJ Långudden 1 938; 

Mattaur 1 936; [27 NEJ Gitton 1 942; [27 SWJ Thorborg 
1 938; kyrkplatsen (B. l .c . ) ,  t.allm. 1 932-1948; nyb. vid 
Dellaure 1938; [34 NW] Kuorokveik 1 938; mittför Välb
mapuouda vid vägkanten 1 943; [34 SW] Gargjaur 1 938; 

Slagnäs 1937.  - Arvidsjaur. [35 NEJ nära Granholmen, 
kolningsplats; [35 SWJ kyrkplatsen t.allm. 1 932-48; 

[43 NW] Boksele 1 955; Siksjön 1 942; Svartliden 1 948; 

Gloromersträsk flerst . ,  1 942, 1948; d:o vid jvstn 1948; nära 
Marieborg i vall 1 938; [43 SW] E om Järvträsk, kolnings
plats vid Norsjövägen 1948. 

Heracleum sphondylium L. 
ssp. sibiricum (L. )  Ahlfv. 

Synautrop och förmodligen ± tillfällig. - FJ. O. - SK. 

Mycket sälls. på kulturmark. 
Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen, avstjälpning vid järn

vägen E om jvstn 1955, 1959.  

Aegopodium porlagraria L. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 
på kulturmade 

Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen på avstjälpning 1 947.  

Angelica silvestris L. Karta 126 . •  
Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls. i W. delen, tillta

gande mot E . - SK. Horis.utbr . :  hela området t.allm. 
men avtagande i de W. dalgångarna. Vert.utbr. :  a) 
kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  
endast antecknad från platålandet. Okänd från låg
fjällens högre delar. St. :  kärr, fuktängar, bäckstränder, 
sj öarnas inundz. (här ofta steril ) ,  i ett par fall i ras
branter. Ca. :  indifferent. 

Av de få lokalerna i fjällomr. har en icke kunnat inläg
gas på kartan, då den är alltför vagt angiven: Arjeplog. 

FJ. [ 19  NW] Mavasjaure ( 1 870 E. J. WIDMARK, H.S . ) .  

Angelica archangelica L. Karta 127. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. allm. - SK. 
Horis.utbr . :  kambrosiluromr. t.allm.,  urbergsomr. W. 
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och mellersta delen sälls . ,  E .  delen O. Vert.utbr. :  a) 
kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b. ;  b )  urbergsomr. :  
silv.b.-undre alp.b. D e  flesta lokalerna dock på platå
landet, mycket sälls. på lågfjällen. St. :  skogar av 
fuktiga-våta typer, kärr, lunddälder, bäckstränder, 
sj öarnas inundz. (vanligen steril ) .  Ca. :  indifferent eller 
svagt kalkgynnad. 

Peucedanum palustre (L. )  Moench Karta 128. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  urbergsomr. 
W. delen O, mellersta och E. delen sälls. Vert.utbr. : 

platålandet och silv.b. St. :  kärr, bäckstränder. Ca. : 

indifferent. 

På kartan har med ett frågetecken markerats en osäker 
lokal, betydligt W -ligare än de övriga. Den grundar sig på 
ett ark i ett skolherbarium: >>Arjeplog, mosskant 1936>> 
(A. WALLQUIST) .  Sannolikt härrör det från kyrkplatsens 
närhet, men någon absolut garanti för att det insamlats 
här finns inte. Det är emellertid mycket troligt, att arten 
går längre mot W än vad som anges av de säkra lokalerna. 

Ericaceae 

Moneses uniflora (L.) A. Gray 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
oror. mindre allm.,  urbergsomr. mångenst. Lokaler 
ojärrmt fördelade med en del luckor (t. ex . i N. Ar
vidsjaur), säkerligen beroende på olikformig utforsk
ning. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. : silv.b.-praealp. 
b . ;  b) urbergsomr. :  silv.b.-granb. St. : skogar (särskilt 
granskogar) av frisk-fuktig (-våt) ristyp till örtristyp. 
Ca. :  indifferent. 

Pyrola minor L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. t.allm. - SK. 
Horis.utbr . :  hela området allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. 
St. :  skogar av frisk-fuktig ristyp till örtristyp, bäck
stränder, sjöarnas inundz. m. m. Inom lågfjällens 
alp.b.  i rishedar, efemärbäckar m. m. Ca. :  indifferent . 

Pyrola media Sw. 

Indigen. - F J. O. -SK. Horis.utbr. : kambrosiluroror. 
sälls . ,  urbergsomr. W. delen sälls . ,  f. ö. O. Vert.utbr. : 

silv.b.-praealp .b. St. :  företrädesvis i björkblandade 
barrskogar av frisk bräkenristyp till örtristyp. Ca. :  

kalkgynnad ( ? ) .  

Arfeplog. S K .  [26 NEJ Jäkkvik ( 1 928 N. JoHNSSON, 
H.S. ) ;  [27 NW] Barturtevalle, E-sidan i skogen nedom ras
branten; >>i björkskogssluttningen nedanför sydbranten av 
berget Konjok>> ( 1 9 1 8  H .JN, H.S. ,  jfr H.JN 1933); [27 SW] 
Akkelis. 

Pyrola rotundifolia L. ( coll . )  Karta 129. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  mångenst. -
Sl{. Horis.utbr. : kambrosiluromr. mångenst. (upp
gifter saknas dock nästan helt för Pite-dalen) ,  ur
bergsomr. W. delen t.sälls . ,  mellersta delen mycket 
sälls . ,  E. delen åter tilltagande. Särskilt i E. Arvids
jaur torde arten vara något vanligare än vad de an
tecknade lokalerna ge vid handen. Vert.utbr. : a) 
kambrosiluromr. :  silv.b .-subalp.b. ;  b) urbergsomr. W. 
delen: silv.b.-undre alp.b. ;  c)  d:o mellersta och E .  
delen: hittills endast känd från platålandet och låg
fjällens lägre delar upp till granb . St. :  skogar av frisk
fuktig ristyp till örtristyp, rishedar av frisk typ, 
kärr, våtängar, bäckstränder. Ca. :  huvudformen in
different eller svagt kalkgynnad, var. norvegica (se 
nedan) uppges av SELANDER ( 1 950 II p. 14 vara 
kalkbunden. Formväxl . :  Den alpina populationen av 
P. rotundifolia har av KNABEN ( 1 943) uppställts som 
en särskild art, P. norvegica Knaben, medan den av 
andra förff. (så av HuLTEN 1 949, 1 950 och - med 
tvekan - av SELANDER 1 950 II p. 1 4) hänförts till 
den arktiska P. grandiflora Radius. HYLANDER ( 1 955 
p. 1 02) nöjer sig dock med att uppta denna typ som 
varietet: var. norvegica (Knaben) Hyl. Själv har 
jag tyvärr ej tillräckligt uppmärksammat densamma 
och har därför ingen klar uppfattning om dess ut
bredning, helst som herbariematerialet är otillräckligt. 
Fjällområdets lokaler torde emellertid genomgående 
avse varieteten medan förekomsterna i Arvidsjaur 
hänföra sig till huvudarten. Mer ovisst är det med 
lokalerna på låg nivå inom kambrosiluromr. liksom 
med de fåtaliga lokalerna på lågfjäll inom W. delen 
av urbergsomr. (på Bårgo är P. rotundifolia funnen i 
lågalp.b. ) .  

Pyrola chlorantha Sw. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr . :  siluromr. O, 

urbergsomr. mycket sälls. i E. delen, f.  ö .  O. Vert.utbr. : 

silv.b.  St. :  skog av torr ristyp. Ca. : indifferent. 

Arvidsfaur. [35 NW] Bärberget i sydbranten ex.; 
[35 SE] Gaddaberget, i skogen nedanför uren. 

Ramischia secunda (L. ) Garcke 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b . ,  sälls. i W. delen, 
tilltagande mot E (Peljekaise nationalpark flerst. ) .  
Blott i E .  delen anträffad ovan skogsgränsen . - SK. 
Horis.utbr. : hela området allm. Vert.utbr. : kambro
siluromr. :  silv.b.-subalp .. b . ;  b) urbergsomr. :  silv.b.
understa alp.b. St. :  skogar av frisk-fuktig ristyp till 
örtristyp, sjö- och bäckstränder, stundom i rasbran
ter. Ca. :  indifferent. 

ARw. ( 1943 p. 228) skriver blott: >>in der regio subalpina>>. 
I en tidigare uppsats ( l 926b p. 12 )  omnämner han dock ar-

Acta Phytogeogr. Suec. 45 



130 Kärlväxtfloran 

ten från ,>hedmark i videregionem. Själv har jag anträffat 
den så högt som 850 m ö.h. (Arjeplog. FJ. [ 1 9  SE] Ardna
vare) .  

Ledum palustre L. 

Indigen. - FJ. O. - SIL Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. sälls. och blott i E. delen, urbergsomr. W. delen 
t.allm. ,  mellersta och E. delen allm. Vert.utbr. : huvud
utbredning på platålandet. Undviker dock de högre 
delarna av platålandsterrängen (i synnerhet de delar, 
som nå upp i praealp.b. ) .  På lågfjäll och skogsberg 
snabbt avtagande i och ovan granb. I enstaka fall 
dock funnen tämligen högt på lågfjällen, en gång an
träffad inom alp.b.  (Arjeplog. SK. [27 SW-SE] Lul. 
Tjåkkolis, W-sidan i försumpad rished) .  St. : myrarnas 
mossepartier, vissa sumpskogstyper, även i skog av 
torr ristyp. Ca. :  indifferent. 

Tyvärr kan jag icke framlägga någon karta över artens 
utbredning inom lappmarken. J ag har visserligen en sådan 
karta, men den har ett högst egenartat utseende, då jag 
vid flera tillfällen gjort anteckningar om artens förekomst 
längs vägarna, medan den mellanliggande terrängen är 
underrepresenterad. Beträffande W-gränsen har jag föga 
att tillägga till vad ARw. ( 1943 p. 229) meddelar. Jag har 
förgäves sökt arten i trakten av Västerfjäll, liksom vid 
Vuonatjviken och Jäkkvik. Enligt en bestämd uppgift 
skall den dock åtminstone tidigare ha förekommit omedel
bart intill fjällstugan i Vuonatjviken; möjligen har bestån
det förstörts vid nyodling. En konsekvent efterforskning 
borde under alla omständigheter medföra gränsens fram
flyttning ännu ett stycke mot W. 

Rhododendron lapponicum (L.) W g 
Indigen. - FJ. Låg-mellanalp .b. sälls. Saknas i E .  

delen (Peljekaise nationalpark 0) .  Kalkbunden. -
SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: 2 lokaler; 1 943: 6 lokaler. 
[ 12  SW] i närheten av Varvekädno (något obestämd upp
gift, V. F. HoLM 1 875 p. 77 ) ; [ 1 9  NW] Akaris ( 1 870 E. J. 
WmMARK, H.S . ) ;  Arj . Saulo (V.F. HOLM op.c. p. 1 76) ;  
[ 1 9  SW] Avatjåkko, lågalp.b. , sparsam. 

alp.b. Mycket sällan iakttagen nedanför skogsgrän
sen. På Paktesuolo i Tjeggelvas har arten dock an
träffats i praealp.b. Just i denna trakt finns goda förut
sättningar för alpina arters uppträdande på låg nivå, 
på grund av de rikligt förekommande hällmarkerna. 
St. :  hedar, särskilt kråkrishedar och själva topparnas 
vindblottehedar. Nedom skogsgränsen i skog av torr 
ristyp, på hällar etc. Ca. : indifferent. 

Phyllodoce coerulea (L.)  Bah. Karta 131 . 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. ,  ut
bredd över hela området. - SIL Horis.utbr . :  kambro
siluromr. t.allm., urbergsomr. W. delen mångenst. 
men så gott som uteslutande på lågfjällen, mellersta 
delen på några lågfjäll NE om nedre Rornavan samt 
ett fjäll i W. Arvidsjaur. Däremot ej funnen i nedre 
Arjeplog. Vert .utbr . :  a) kambrosiluromr. :  uppträder 
regelbundet på de obetydliga alpina kalotterna och 
förekommer dessutom mångenst. inom subalp.b. 
Tämligen ofta går arten ned i praealp.b.  och någon 
gång t. o. m. till silv.b . ;  b) urbergsomr. :  huvudsak
ligen inom lågfjällens alp.b.  Når stundom ned ett 
stycke under skogsgränsen, dvs. till praealp.b . ,  sällan 
däremot till granb. eller lägre. St. :  kråkrishedar, 
blåbärshedar. Mera sällan uppträder arten själv som 
dominant, så att man kan tala om en Phyllodoce-hed. 
Under skogsgränsen i skogar (särskilt björkskogar och 
praealpina blandskogar) av torr-frisk ristyp, i klipp
vegetation utmed forsar, någon gång vid sjöstränder. 
Ca. :  indifferent. 

Utbredningsbilden för denna art erbjuder mycket av 
intresse, särskilt i avseende på lågfjällsområdet. Inom om
rådet mellan Rornavan och Pite älv före kommer arten 
på praktiskt taget varje undersökt fjäll, och på de större 
fjällen spelar den en fysionomisid viktig roll i de alpina 
rishedarna. Inom en fjällgrupp i SE. Arjeplog (de båda 
Stärpatsvarefjällen m. fl . ) ,  liksom på så gott som alla fjäll 
i W. Arvidsjaur tycks den däremot saknas helt och hållet 
för att så oförmodat komma igen på Stenträskberget, som 
är ett av de SE-ligaste av alla lappmarkens lågfjäll. 

Cassiope tetragona (L.)  D. Don 

Lo is elenria procumbens (L.) Desv. 
Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b. mångenst. inom 

Karta 130. ett begränsat område i NW. delen, f.  ö .  O. - SK. O. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  t.sälls . ,  låg-mellanalp.b . 
allm. och utbredd över hela området ända ut på de 
yttersta fjällutlöparna. I ett fall iakttagen ända nere 
i understa delen av subalp .b. (Arieplog. FJ. [ 1 9  SE] 
Ardnavare, N-sidan, 500 m ö.h . ) .  - SK. Horis.utbr. : 

kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. W. och mellersta 
delen mångenst. men så gott som uteslutande på låg
fjällens högre delar, E. delen O. Tar man hänsyn en
dast till lågfjällens alpina arealer, måste arten beteck
nas som allmän. Vert .utbr. :  nästan uteslutande inom 
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.Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: 7 lokaler; 1943: 9 lokaler. 
[ 19  NW] Akaris (MöRNER 1 898 p. 44); Kåtkavardo vid 
Mavasjaure (u.n. Kuotkavare, 1 870 E. J. WIDMARK, H.S.); 
Måskevagge (NORDHAGEN 1929 p. 148) .  Samtliga här an
förda lokaler inlagda på kartan hos ARw. ( 1 943 p. 90). 
Bland källorna (angivna i underskriften till kartan) näm
nes visserligen ej NoRDHAGENs arbete, men den där angivna 
lokalen sammanfaller nästan exakt med den av ARw. 

(op.c. p .  229) nämnda ,>Vuodnas,>, som väl motsvarar 
Vuodnasj . dvs. Vuodnasjokk = den i Måskevagge rinnande 
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bäcken. På  den nämnda kartan finns 2 l lokaler markerade, 
men lokallistorna hos A.Rw. tillsammans med övriga lit
teraturuppgifter omfatta blott 18 lokaler. Detta beror 
på att ett par fjäll erhållit mer än en prick på kartan, 
nämligen Rattjatjåkko (2 pr.) och Årj .Saulo (3 pr. ) .  

Cassiope hypnoides (L. ) D.Don Karta 132. 

Indigen. - FJ. Subalpb. sälls. och mest i inundat
zonen, låg-högalp .b. allm. med tyngdpunkt inom 
mellanalp.b. Avtagande i E. delen och sannolikt delvis 
O på de E-ligaste fjällutlöparna. - SK. Horis.utbr. :  

kambrosiluroror. sälls. och huvudsakligen i bottnarna 
av de W. dalgångarna, urbergsomr. mycket sälls. i 
mellersta delen, f. ö. O. Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr: 
praea.Ip.b. ;  b) urbergsomr. :  endast i alp.b.  St. : i 
kambrosiluromr. endast funnen i inundz. ,  huvudsak
ligen på klippor vid forsar, inom urbergsomr. på 
snölegernar k. Ca. :  indifferent. 

På kartan, där artens allmänna förekomst i fjällomr. 
markerats genom streckning, har undantag gjorts för Arvas
fjället (helt outforskat) ,  där arten knappast kan tänkas 
uppträda i särskilt hög frekvens. Det är möjligt, att fjäll
området W om Storlaisan (mycket dåligt känt) likaledes 
bort undantagas. 

Andromeda polifolia L. 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. t .allm. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området allm. Vert.utbr . :  alla höjdb. 
St. : myrar, såväl i kärr som i synnerhet i mossepartier, 
sjöarnas inundz. ,  bäckstränder m. m. Ca. :  indifferent . 

Arctostaphylos uva-ursi (L.)  Spreng. Karta 133. 

Indigen. - F J. Subalp. b.-understalågalp. b .  mången
st. - SK. Horis.utbr . :  hela området, antagligen t .  
allm. ehuru underrepresenterad i mellersta och E.  
delen. Vert.utbr. : platålandet, de lägre delarna av låg
fjäll och skogs berg. Når dock i s -exposition stundom upp 
i undre delen av alp.b.  St. :  skogar av skarp-torr ris
typ, i synnerhet på sandigt underlag. Rasbranter i 
hammaren, klippbranter av annat slag. Ca. :  indiffe
rent. 

Arctostaphylos alpina (L.)  Spreng. Karta 134. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  mångenst. ,  låg-mellanalp . 
b .  allm. över hela området. - SK. Horis.utbr. : kambro
siluromr. mångenst. ,  särskilt riklig kring övre delen av 
Tjeggelvas, urbergsomr. W. och mellersta delen på 
de flesta lågfjäll (även på sådana, som nätt och jämnt 
nå ovan skogsgränsen) ,  i enstaka fall dessutom på 
skogsbergens högre delar, sälls. i mellanliggande ter
räng, E. delen mycket sälls. (på ett enda berg) .  
Vert.utbr. :  a )  kambrosiluromr. :  uppträder konstant 
på områdets obetydliga alpina kalotter, dessutom ej 

sällan nedom skogsgränsen, ända ned i silv.b . ;  b )  
urbergsomr. :  inom alp.b.  allm. på  de  flesta lågfjäll, 
går härifrån rätt ofta ned i praealp.b.  och stundom 
t. o .  m. i granb. ;  sälls. på platålandet och i synnerhet 
dess silvina delar. St. :  inom alp.b. i kråkrishedar och 
topparnas vindblottehedar (mera sällan i blåbärshed), 
på lägre nivå i skog av torr ristyp, samt å hällmarker 
(i synnerhet i strändernas närhet, på småöar etc . ) .  
Ca. :  indifferent. 

Några uppgifter om artens förekomst på lägre nivåer 
kunna vara motiverade. Inom kambrosiluromr. äro lokaler 
nere i dalbottnarna ingalunda ovanliga, på sina ställen 
kan man t. o. m. tala om en viss anrikning ned emot 
stränderna av fjällälvarna och deras sjösystem. Särskilt 
vanlig är arten vid övre hälften av Tjeggelvas, där den 
förekommer rikligt på hällar vid stränderna, liksom på 
flertalet öar. Även på högre delar av platålandsterrängen 
brukar arten träffas tämligen ofta, i synnerhet på de delar, 
som kunna räknas till praealp.b. Arten växer här i skog av 
torr ristyp, ofta tillsammans med Lycopodium alpinum. 

På de märkliga skoglösa hedmarkerna mellan Tjåkkolis
fjällen (jfr fig. 10)  kan den t. o. m. betecknas som allmän. 
Den SE-ligaste lokal jag känner till inom silv.b . ligger på 
en udde i Välbma, mittför Välbmapuouda; i Arvidsjaur 
har jag aldrig funnit arten på platålandet. Märklig är den 
enda lokalen i E. delen av urbergsomr. ( [43 NW] St. Sand
berget); den ligger nämligen blott 16 km innanför gränsen 
mot kustlandet.  Berget är endast 608 m högt, men är likväl 
skoglöst på toppartiet. Arten var här ytterst sparsam. 

Vaccinium vitis-idaea L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. -
SK. Horis.utbr . :  hela området mycket allm. Vert.utbr . :  

alla höj db. St. :  skogar av torr-våt ristyp till örtristyp, 
myrarnas mossepartier, alpina bältets rishedar m. m. 
Till skillnad från blåbär och odon brukar lingon före
komma även i de örtrikaste rasbranterna inom silur
omr. Ca. : indifferent. 

Vaccinium uliginosum L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-högalp.b.  allm. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området mycket allm. Vert.utbr. : 
alla höjdb . St. : skogar av frisk-våt ristyp till örtristyp, 
myrar, särskilt i mossepartier, alpina bältets rishedar 
m. m. Ca. :  indifferent. 

Vaccinium myrtillus L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b . allm. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området mycket allm. Vert.utbr . :  

alla höj db . ,  ehuru ej  så vanlig på de allra högsta de
larna av lågfjällen. St. : skogar av frisk-våt ristyp till 
örtristyp, myrar i mossepartier, alpina bältets rishe
dar, magrare rasbranter m. m. Ca. : indifferent . 
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Vaccinium oxycoccos L.  

Indigen. - FJ.  O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
oror. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta delen sälls . ,  
E .  delen mångenst. Vert.utbr. : endast platålandet och 
silv.b. St. :  myrar, såväl i mosse- som i kärrpartier. 
Ca. :  indifferent. 

Arten är hittills så sparsamt antecknad, att de kända 
lokalerna lämpligen kunna uppräknas. Arjeplog. SK. [34 
NEJ Myrbacka; [34 SW] N om Gargjaur; mellan Gargjaur 
och Mullbacka. - Ar·vidsjaur. [34 SE] 3 km SW om 
Muorjeåive; [35 SW] Vuotner; [35 SE] Grundselån strax 
W om bäcken från Städdjejaure; [ 43 NW] 4,fi km W om 
Boksele (H.JN ant . ) ,  motsvarar >>Boksele>> hos H.JN 1 933; 
2 km E om Boksele; bäck från Apejaure vid vägen Siksjön
Glommersträsk; bäcken från Frökentjärn l km S om 
föreg.; Svartliden; bäck från St. Kallkällmyran vid vägen 
Abborrträsk-Glommersträsk; Stormyr W om Glommers
träsk; N om Glommersberget; Lappträskbäcken 3 km W 
om gränsen mot Jörn; [43 SW] Petikån vid Norsjövägen, 
S-ligaste grenen. Arten har uppmärksammats först under 
senare år och kan vara vanligare, än ovanstående uppgifter 
antyda. Förmodligen har den varit vanlig i det nu till stor 
del utdikade myrkomplexet Saltmyran-Fetmyran. 

Vaccinium microcarpum (Turcz . )  Hook. 

Indigen. - FJ. Subalp.b . sälls. i W. delen, till
tagande mot E (Peljekaise nationalpark 9 lokaler) . 
SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. t.allm. men avta
gande mot W i dalgångarna, urbergsomr. allm. Vert. 

utbr. :  huvudutbredning på platålandet, avtagande 
uppåt lågfjäll och skogsberg. Inom kambrosiluromr. 
upp till subalp.b . ,  inom urbergsomr. till undre alp.b.  
Ovan skogsgränsen dock iakttagen blott en gång. St. :  

myrar i mossepartier och vissa typer av kärr, våt
ängar, särskilt på tuvor, inom alp.b.  i försumpad ris
hed. Ca. : indifferent. 

Några anmärkningsvärda, högt belägna lokaler må näm
nas: Arjeplog. FJ. [ 19  SW] W om Merkenessjön, subalp.b., 
ca 620 m ö.h.; [19 SE] Utseb Njasa, S-sidan i övre subalp.b. ,  
ca 700 m ö.h.  - SK. [27 NW] Bårgo, W-sidan i undre 
alp.b., ca 770 m ö.h. - Arvidsjaur·. [34 SE] Ledfatsfjällen 
(Levatts- ), N -sidan i stor myr nära skogsgränsen, 635 m 
ö .h. 

CaJluna vulgaris (L.) Hull 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. ,  mångenst. i 
W. delen, mot E tilltagande åtminstone i subalp.b. 
Beträffande artens egendomliga fördelning i fjällomr. 
se ARw. l926a p. 2 1 1 )  - SK. Horis.utbr . :  kambro
siluromr. t .allm. på de lägsta nivåerna, f.  ö. sälls . ,  
urbergsomr. allm. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  
huvudsakligen platålandet och dalbottnarna, dvs. 
silv.b.-praealp.b. ;  b) urbergsomr. : alla höjdb. men 
med en tydlig frekvensminskning inom granb.-
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praealp.b.  Når på de flesta lågfjäll ett gott stycke upp i 
alp.b. (särskilt i s -exposition) ,  ibland ända till top
parnas närhet (intill ca 800 m ö.h. ) .  St. :  skogar av 
torr ristyp, myrarnas mossepartier, bäckstränder, 
sjöarnas inundz. ,  stundom magrare rasbranter. Inom 
alp.b.  i rishedar, företrädesvis kråkrished, någon gång 
bildande ± ren Calluna -hed . Ca. :  indifferent. 

Oalluna-rika skogar ha stor utbredning i Arvidsjaur, 
framförallt i flack terräng, men avtaga betydligt i Arjeplog 
och i synnerhet inom kambrosiluroror ., där de praktiskt 
taget saknas. Deras förekomst och fördelning i såväl hori
sontell som vertikal led borde studeras närmare. På låg
fjällens sluttningar spelar ljungen normalt en mycket 
underordnad roll nedom skogsgränsen, åtminstone i ter
räng av någorlunda stor lutning. Inom alp.b . sker en på
taglig anrikning, framförallt på fjällens solsidor. stor
berget i W. Arvidsjaur har vidsträckta arealer av nästan 
ren Oalluna-hed, och detsamma gäller den översta kala 
kalotten på St. Sandberget i SE. delen av socknen. 

Empetraceae 

Empetrum hermaphroditum Hagerup 

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp .b .  mycket allm. ,  
mellanalp .b. avtagande. - SK.  Horis.utbr . :  hela om
rådet mycket allm. Vert .utbr . :  alla höjdb. St. :  skogar 
av skilda typer, myrarnas mossepartier, rishedar, 
stränder av sjöar och bäckar, rasbranter m. m. Ca. :  

indifferent. 

Diapensiaceae 

Diapensia lapponica L. Karta 135 .  

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp .b. t.allm. över hela 
området. Inga uppgifter föreligga om artens förekomst 
nedanför skogsgränsen. - SK. Horis.utbr. :  kambro
siluromr. sälls . ,  urbergsomr. W. delen mindre allm. på 
lågfjällen, mellersta delen sälls. på d:o, E .  delen O.  

Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  dels anträffad på ett 
par alpina kalotter, dels inom praealp.b.  på ett par av 
öarna i Tjeggelvas; b) urbergsomr. :  endast inom låg
fjällens alp .b. Alltid sparsam på lokalerna. St. :  kråk
rishedar, topparnas vindblottehedar. Inom praealp.b.  
på hällmarker, i ett fall inom inundz. Ca. :  indifferent . 

A v undersökningsområdets alpina arter torde ingen så 
sällan som denna uppträda nedom skogsgränsen (inom 
fjällomr. finns naturligtvis åtskilliga lika exklusivt alpina 
arter) .  Jag känner blott två fall, båda från öar i övre Tjeg
gelvas. Här träffas arten t .  o. m. nedom barrträdgränsen 
(ca 455 m ö.h. ) .  Som tidigare påpekats, ha hällmarkerna 
kring Tjeggelvas trots den ringa höjden en tämligen alpin 
prägel. 
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Primulaceae 

Primula veris L.; Huds. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 

på kulturmark. Avstjälpning. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen nära lapphemmet 

1 947.  

[Primula scotica Hook. 
var. seandinavi ca (Bruun) Hyl. 

J ag är icke övertygad om riktigheten av de littera
turuppgifter, som föreligga beträffande denna art. 
Enligt dessa skulle den förekomma inom mellersta 
delen av urbergsomr. ,  i silv.b.  och tydligen tillhöra 
inundatzonen. Den skulle alltså existera under samma 
betingelser som följande art, och fråga är, om det icke 
överallt är denna som avses. Jag avstår t. v. från att 
upptaga arten som medlem av områdets flora. 

Följande uppgifter föreligga: Arjeplog. SK. [27 SW?] 

�>Arjeploug>> (bör väl avse kyrkplatsens närhet, N.J.A. 

enl. BJ. 1 856 p. 2 1 ) ; Kasker vid strömmen (B.H. 1 878 

p .  59) .  Den sistnämnda uppgiften torde bygga på en i H.U. 

befintlig kollekt ( 1 856 H. BJÖRNSTRÖM),  vilken dock icke 

synes mig vara annat än P. stricta. Det bör också påpekas, 

att BJ. (l.c . )  icke nämner denna lokal. [34 SE] Gullön i 

Storavan (BJ. l.c . ) .  Från sistnämnda lokal har jag icke sett 

något herbarieexemplar. BRUUN (1 938 p. 256) och HuLTEN 

( 1950, karta 1 390) tycks visserligen godtaga den, men med 

tanke på läget finns all anledning ställa sig avvaktande, 

tills bekräftelse kan vinnas.] 

Primula stricta Horn. 

Indigen. - FJ. Subalp .b. sälls. i inundz. Saknas 
förmodligen på de E .  fjällutlöparna. - SK. Horis. 

utbr. : kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. W. och 
mellersta delarna mycket sälls . ,  E. delen O. Vert.utbr. :  

platålandet och dalbottnarna (silv.b.-praealp.b . ) ,  
endast i ett fall på en lågfjällssluttning (motsv. granb. ) .  
St. :  sjöar i inundz. ,  rasbranter, mest p å  hammarav
satser. Ca. :  kalkgynnad. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: l lokal; 1 943: 2 lokaler. [26 

NE] Peljekaise ( 1 845 N.J.A., H .S . ) . - SK. [ 1 9  SW] 

Vuoggatjålmejaure, N.  stranden (ARw. 1 943 p. 232);  d:o 

vid fjällstugan (E. HEMMENDORFF enl. B. 1 909 p. 270);  

d:o W. stranden vid båtlänningen; [26 NW] Yraf (ARw. 

l .c . ) ;  d:o vid Adolfsström (möjligen avses samma lokal);  

[26 NEJ övre Hornavan, stranden nedom Nammates: 

[26 SW-SE] Gautojaure, flerst. (ARw . Le.) ;  [27 SW] Lul. 

Istjakk, S-rasbrant (först angiven av N.J.A. 1 846 a p.  9) ;  

[34 NW] Kasker vid strömmen ( 1 856 H.  BJÖRNSTRÖM, 

H.U., j fr ovan under P. scotica var. scandinavica) .  Den av 

BJ. under föreg. art angivna lokalen Gullön kan möjligen 

avse P. stricta. Gullön ligger på själva gränsen mot Arvids

jaurs sn. 

Lysimachia thyrsiflora L. Karta 136.  

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
omr. O, urbergsomr. W. delen O, mellersta delen sälls . ,  
E .  delen mångenst. Vert.utbr . :  endast platålandet och 
silv.b.  St. :  sjöstränder på långgrunda ställen, åar och 
bäckar. Bildar ofta tämligen rena bestånd. Ca. :  in
different. 

Trientalis europaea L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  allm. ,  mellan
alp.b.  starkt avtagande. - SIL Horis.utbr . :  hela om
rådet allm. Vert .utbr . :  alla höjdb. St. :  skogar av frisk
fuktig ristyp till örttyp, rishedar, sjö- och bäcksträn
der, rasbranter m. m. Ca. :  indifferent. 

Plumbaginaceae 

Armeria maritima (Mill . )  Willd. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 

på kulturmark i allra W-ligaste delen av siluromr. 

Arjeplog. SK. [ 19  SW] Vuoggatjålme fjällstuga, invid 

huvudbyggnadens N. gavel 1 935 (T. WEsTERMARK enl. 

ARw. 1 943 p. 1 4 1 ,  ej medtagen i artförteckningen. ARw. 

förmodar, att arten medförts från Norge av någon växt

samlare . Vid mitt besök 1 948 kunde den ej återfinnas. Den 

ifrågavarande byggnaden nedbrann vid mitten av 1940-

talet, varvid arten måste ha dödats, om den mot förmodan 

skulle ha lyckats hålla sig kvar så länge. 

Gentianaceae 

Gentiana nivalis L. Karta 137.  

Indigen. - FJ. Subalp .b.-lågalp.b. mångenst. i W. 
delen, avtagande mot E,  åtminstone i lågalp.b. -
SK. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. sälls. ,  urbergsomr. 
O ( ?  jfr nedan under G. amarella) . Vert.utbr. :  silv.b.
subalp.b.  St. :  ängsmark, stränder i inundz. Stundom i 
gamla vallar nära stränderna, väl i allmänhet upp
vandrad från inundz. Ca. :  kalkgynnad. 

Jag förmodar, att arten är förbisedd inom urbergsomr. ,  

där den borde kunna anträffas, åtminstone längs huvud

älvarna. I andra delar av Norrland når den ju långt ned 

emot kusten. 

Gentianella tenella (Rott b . )  Börner 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b.  sälls. och endast i 
W. delen. Kalkbunden. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: l lokal; 1 943: ll lokaler. [ 1 2  

SW] Sulitälma (utan närmare uppgift, B.H. 1 878 p. 58) ;  

[19 NW] Akaris (LAEST. 1 826 p. 1 72) ;  Arj .Saulo (B.-H

l.c.) ;  [19 SW-SE] westra Njasha>> ( = Stuor Njasa, B.-H.  

l .c . ) .  Lokalen Sulitälma torde i realiteten vara identisk med 
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ARw:s Metjerpakte ( 1 943 p. 232),  då den troligen grundar 

sig på CEDERWALD ( 1 867 p. 1 68) ,  som publicerar E .  J. 

WIDMARKS fynd av arten på sistnämnda fjäll, vilket ju 

tillhör Sulitälmamassivet. 

[Gentianella amareHa (L. )  Börner 

J ag anser mig icke böra upptaga denna art såsom 
tillhörande Pite lpm:s flora, ehuru ett par otillräck
ligt verifierade uppgifter föreligga. Sålunda anföres 
den av N.J.A. ( 1 846b p. 6) och uppgiften citeras av BJ. 
( 1 856 p. 20). Någon lokal nämnes dock icke. Vidare 
omnämnes arten i F . DT ant. ,  nämligen från Arjeplog. 
SK. [34 NW] Kasker. Här kan man tänka sig en för
växling med G. nivalis, vilken mycket väl skulle 
kunna växa på denna lokal. G. amarella bör emellertid 
eftersökas, då den icke är otänkbar inom området 
(jfr HULTEN 1 950, karta 141 7) . ]  

Meny an thaceae 

Menyanthes trifoliata L. 

Indigen. FJ. Subalp.b.-understa lågalp.b. , 
mindre allm. i W. delen, tilltagande mot E (Pelje
kaise nationalpark t.allm. ) .  - SK. Horis.utbr . :  hela 
området allm. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.
subalp.b. ;  urbergsomr. :  huvudsakligen platålandet. 
På lågfjällen avtagande uppåt, högst antecknad 
ungefär i skogsgränsens nivå. St. : stränder av sjöar, 
tjärnar och gölar, bäckar, myrar i kärrpartier och 
flarkar m. m. Ca. : indifferent. 

P o lem oniaceae 

Polemonium coeruleum L. 

Synarrtrop och tillfällig. - F J. O. - SK. Mycket sälls. 

på kulturmark. Odlad, någon gång på avstjälpning o. dyl. 

Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen, soptippen nedom 
Öberget 1 943. 

Polemonium acutiflorum Willd. 

Indigen. - FJ. Lågalp.b. ( ? ) mycket sälls. i S .  
delen. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mycket 
sälls. i Laisdalen, f. ö. O, urbergsomr. O. Vert.utbr . :  

praealp.b. St. :  strandsnår. Ca. :  indifferent (enl. ARw. 
1 943 p. 233) .  

Arjeplog. FJ.  [26 NW-SWJ Tjålmejaure (SWANBERG 

1 936 p.  1 35) . - SK. [26 NWJ Midtisjön ( = Kaskajaure), S. 

stranden (ARw. l.c . ) .  De båda lokalerna i S. Pite lpm. ligga 

anmärkningsvärt isolerade från artens egentliga utbred

ningsområde (jfr HuLTEN 1 950, karta 1 443) .  Det borde 

vara möjligt minska luckan genom efterforskningar i 

Skelleftedalen och Pitedalen. 
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Boraginaceae 

[Lithospermum arvense L. 

Denna art uppges för Pite lpm. av N.J.A. ( 1 846b. 
p.  6), men någon lokal meddelas icke. Tänkbart är 
väl, att den någon gång kunnat uppträda i E. delen 
av urbergsomr. i anslutning till kulturen. Den har 
nämligen anträffats vid Petikträsk i grannsocknen 
Norsjö (MELANDER 1 883 p. 206) .  Så länge ingen exakt 
lokaluppgift föreligger, kan arten icke inordnas i 
lappmarkens flora.] 

Hackella deflexa (W g) Opiz Karta 1 38. 

Indigen . - FJ. Subalp.b.  sälls. i E .  delen. - SIL 
Horis.utbr . :  kambrosiluromr. mindr3 allm. ,  urbergs
oror. W. delen sälls . ,  f. ö. O Vert.utbr. : silv.b.-praealp.b. 
St. :  rasbranter i ängsuren samt på block i öken uren. 
I ett par fall som apofyt vid bebyggelse. Ca. :  kalk
gynnad. Formväxl. :  en vitblommig form har anträf
fats på en lokal i W. delen av urbergsomr. 

Apofytförekomster: Arjeplog. SK. [ 1 9  SWJ Lillviken vid 

Sädvajaure i trädgårdsland 1 948 (kan möjligen vara in

planterad);  [26 NWJ Ballasviken som ogräs (ARw. 1 926a 

p. 222) .  Vitblommig form: Arjeplog. SK. [26 SEJ Jutavare, 

s -rasbrant. 

Myosotis silvatica Ehrh. 
ssp. frigida T. Vest. Karta 139. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b. allm. - SK. 
Horis.utbr. : kambrosiluromr. mångenst. (troligen t. 
allm. i de W. dalgångarna, ehuru otillräckligt känd), 
urbergsomr. W. delen t.sälls . ,  f .  ö .  O. Vert.utbr. :  a) 
kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp .b. (i ett fall ovan 
skogsgränsen) ;  b) urbergsomr. :  tycks saknas på det 
egentliga platålandet; lågfjällens och skogsbergens 
sluttningar i granb.-undre alp.b. St. : skogar (särskilt 
björkskogar) av frisk-fuktig örtristyp till örttyp, 
lunddälder, rasbranter; inom alp.b. anträffad i rished. 
Ca. :  kalkgynnad. 

Myosotis arvensis (L. )  Hill. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna mångenst. på kulturmark Åkrar, 
trädor, vallar, vägkanter m. m. I ett fall som neofyt i 

en kulturpåverkad rasbrant. 

Arjeplog. SK. [20 SWJ Paktesuolo, gammal odling 1 938; 

Ramanj 1 938; [26 NEJ Jäkkvik 1 934; Högheden 1 934; 

[26 SEJ N om Ruotakvare invid vägen till Båtsjaur 1 943; 

[27 SWJ nyb. )>Rio)> vid Sikselet 1 934, 1 936; kyrkplatsen 

1 934; nyb. vid sjön Dellaure 1 938; Strömnäs 1 936; [34 NWJ 

Kuorokveik 1 938; Kasker 1 938; [34 NEJ Allejaur 1 932 

(Wn 1 934 p.  26) ;  [34 SWJ Slagnäs 1 938. - Arvidsjaur. 

[34 NEJ E om Årjesj aure vid vägkant 1 938; [34 SEJ S om 
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Nordanås i åker 1 932 (Wn Le. ); Fiskträskberget, SW

rasbrant 1 943; [35 NE] nära Granholmen, kolningsplats 

1 955; [35 SW] kyrkplatsen (BJ. 1 856 p. 19 ) ,  1 932-59; 

[35 SE] Lauker 1 938; [43 NW] Rålund 1 942; Abborrträsk 

1 942; Svartliden 1 948; Gloromersträsk (LAEST. 1 824 p.  

1 82) ,  1 948; d:o vid j vstn 1 948; Stormyr W om Glammers

träsk i vall 1 948; vid vägen Lappträsk-Träskholm, kol

ningsplats E om Skogträsket 1 948; [43 SW] Norsjövägen 

nära avtagsvägen till Järvträsk i vall 1 938. 

:Myosotis stricta Link 

Indigen. - FJ. O. - S l{. Horis.utbr. : kambrosilur
-oror. O, urbergsomr. W. delen mycket sälls . ,  f .  ö. O.  

Vert.utbr . :  silv.b. St. :  rasbranter i ängsuren samt på 
hammarhyllor. Ca. :  kalkgynnad ( ? ) .  

Arjeplog. S K .  [27 SW] Strömnäsberget, S-rasbrant (H.JN 

1 933 p. 49 1 ) ;  Lul.Istjakk, S-rasbrant (först angiven av 

LAEST. 1 824 p. 1 84) !  

Asperugo procumbens L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Sälls. men tydligen fullt 
beständig på kulturmark. Ogräs i åkrar och trädgårds
land. 

Arjeplog. SK. [26 NW] Adolfsström 1 938 (ARw. 1 943 

p. 233) ;  [34 NW] Kuorokveik (BJ. 1 856 p. 19 ) ,  1 938.  

Lahiatae 

Scutellaria galericulata L. Karta 140. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  kambrosilur
Dmr. mycket sälls. (endast känd från Laisdalen) ,  ur
bergsomr. W. delen mycket sälls . ,  mellersta delen 
t.sälls . ,  E. delen mångenst. Vert.utbr . :  platålandet och 
silv.b. Endast lokalen i kambrosiluromr. kan räknas 
till praealp.b .  St. :  sjöstränder, längs bäckar. Ca. :  in
different. 

Frunella vulgaris L. Karta 141 . 

Indigen (även en synarrtrop form förekommer) .  -
FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. samt ur
bergsomr:s W. del t.allm. längs fjällälvarna och deras 
sjösystem, f. ö. O, längre mot E likaledes längs älvarna 
men med avtagande frekvens. Dessutom föreligga 
några få lokaler utan samband med älvarna, men här 
uppträder arten med ett enda undantag på kultur
ståndorter och är sannolikt synantrop. Vert.utbr. : 

platålandets lägsta delar, dvs. silv.b .  resp. (i de W. 
dalgångarna) praealp.b.  Blott en lokal känd ovan 
platålandets nivå (närmast motsvarande granb. ) .  
St. : inundz. utmed sjöar och älvar, i ett fall i en ras
brant. Från inundz. vandrar arten någon gång upp i 
omgivande skogssamhällen, om dessa äro av örtrik 

typ. Ibland går den också som apofyt upp i vallar, som 
gränsa direkt mot stränderna. Dassutom träffas arten 
som ren syrrantrop i gräsmattor, på vägkanter, av
stjälpning m. m.  Ca. :  som vild säkerligen kalkgynnad.  
Formväxl. :  som SELANDER ( 1 950 II p. 1 5 )  påpekar, 
avviker den indigena Prunella-populationen i Lapp
land i någon mån från den sydsvenska typen. Frågan 
är nu, om olikheterna äro av modifikativ natur eller 
om en verklig systematisk skillnad föreligger. För den 
senare uppfattningen talar det förhållandet, att de 
habituella särdragen tycks bibehållas, då arten från 
inundz. tränger in i örtrika samhällen eller vallar nära 
stränderna. Jämförande odlingsförsök vore · mycket 
önskvärda. 

Galeopsis hifida Boenn. Karta 142.  

Indigen i rasbranter, eljest i huvudsak synantrop. 
- FJ. Subalp .b. mycket sälls. som vild, ej känd som 
synantrop. - SK. Horis.utbr . :  a} som vild: kambro
siluromr. sälls . ,  urbergsomr. O, b} som införd: hela 
området t.allm. Vert.utbr. :  a} som vild: lågfjällens och 
skogsbergens sluttningar från silv.b.  till praealp.b . ;  b )  
som införd: endast platålandet och dalbottnarna, dvs. 
silv.b. och (i dalgångarna) praealp.b.  St. :  a) ursprung
liga: rasbranter i s-exposition, vanligen i ängsuren; b )  
kulturståndorter: åkrar, trädor, trädgårdsland, väg
kanter, avstjälpning m. m. Ca. : som vild kalkgynnad 
eller möjligen kalkbunden. 

Det är naturligtvis icke uteslutet, att arten kan vara 

att betrakta som neofyt i rasbranterna. Emellertid före

kommer den numera fullt naturaliserad på dessa lokaler 

och bildar ofta slutna bestånd. Den uppträder ej sällan på 

stort avstånd från bebyggelse (enligt meddelande av S .  

SELANDER ä r  s å  i ännu högre grad fallet inom Lule l pm. )  

Arten har förmodligen förmåga att sprida sig självständigt 

från den ena lokalen till den andra. Man kan möjligen 

tänka sig, att den från början inkommit till rasbranterna 

från k ulturståndorter, men detta kan ha skett utanför 

Pite lpm. och för länge sedan. I så fall blir det en smaksak, 

om man vill betrakta arten som indigen eller som neofyt. 

De individ man ser i rasbranterna avvika från normaltypen 

genom en påfallande ljus blomfärg, men även exemplar 

från kulturståndorter uppvisa i detta avseende en viss 

variation, och förmodligen ha vi att göra med en ståndorts

betingad modifikation. 

Galeopsis tetrahit L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Sälls. på kulturmark. 
Åkrar, avstjälpning m. m. Möjligen förbisedd men 
under alla omständigheter mycket sällsyntare än före
gående art. Uppgiften hos BJ. ( 1 856 p. 20) avser säker
ligen i huvudsak G. bijida. 

Arjeplog. SK. [26 NW-SW] Gautosjö 1 938 (ARw. 1 943 

p. 234); [26 NEJ Vuonatjviken 1 947; [27 SW] kyrkplatsen 

vid hamnen 1 947. 
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Galeopsis speciosa Mill. 

Synantrop. - FJ. Mycket sälls. vid bebyggelse. 
SK. Hela området mångenst. vid bebyggelse, i E .  

delen t .allm. Åkrar, trädor, vägkanter, avstjälpning 
m. m .  

Lamium purpureum L. 

Synantrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. 

på kulturmark. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen vid j ämvägen, l ex. 

1932 (WD 1 934 p .  24). 

Lamium amplexicaule L. 

Synantrop. - FJ. O. - SIL Sälls. men tydligen 
någorlunda beständig på kulturmark. Åkrar, träd
gårdsland. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Högheden (ARw. 1 926a p. 222}, 

1932 (WD l .c . ) . - Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen (N.J.A. 

1846a p .  28}, 1 932 (WD l .c . ) .  

Stachys silvatica L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mycket sälls. i W. delen, 
f. ö. O. Kalkgynnad. - SK. O.  

Arjeplog. FJ. [ 1 9  SW] Avatjåkko (HJ.  MöLLER enl. B. 
1 92 1  p. 2 1 ) . Sannolikt har arten anträftats i den branta s
sluttningen, som har tämligen utpräglad karaktär av syd

växtberg. Varken ARw. eller förf. har dock lyckats åter

finna den på lokalen, varför det tydligen måste vara fråga 

om ett mycket begränsat bestånd. 

Stachys palustris L. 

Synantrop. - FJ. O.  - SK. Sälls. på kulturmark i 
områdets E .  del. Avstjälpning. I ett fall anträffad 
som ± naturaliserad. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen, avstjälpning vid j äm

vägen 1938-46; 4 km SE om kyrkplatsen vid avtagsvägen 

till Lauker, avstjälpning 1 932 (Wn 1 934 p. 3 1 }; [43 NW] 

Abborrträsk vid bron över bäcken från Granträsket, bland 

stenarna vid brofästet 1 934-55. Nu troligen utgången, 

sedan bron ombyggts. 

Mentha arvensis L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Sälls. på kulturmark 
men troligen någorlunda beständig. Gräsmattor m. m.  

Arjeplog. SK.  [27  SW] kyrkplatsen ?.  Jag har icke själv 

sett arten här utan uppgiften bygger på exemplar j ag sett 

i ett par skolherbarier, vilka enligt etiketten skulle vara 

tagna i samhället. Lokalen anföres med reservation. -
Arvidsjaur. [43 NW] Glommersträsk jvstn 1 937 .  Arten 

uppges dessutom för Pite lpm. av N.J.A. ( l 846b p. 13 ) ,  

men någon exakt lokal meddelas icke. 
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Scrophulariaceae 

Linaria vulgaris Mill. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Tydligen odlad som 
prydnadsväxt i trädgårdar, förvildad till vägkanter 
m. m.  

Arjeplog. SK.  [27  SW] kyrkplatsen 1 942. - Arvidsjaur. 

[35 SW] kyrkplatsen, först antecknad 1937,  numera på flera 

ställen, bl. a. i ängen på W-sidan av Nyborgstjäm. 

Veronica fruticans Jacq. Karta 143. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  sälls . ,  saknas 
säkerligen på de E. fjällutlöparna. - SK. Horis.utbr. ;  

kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. W. delen mycket 
sälls . ,  f. ö. O. Vert.utbr. : silv.b.-subalp.b.  St. :  ras
branter, huvudsakligen å hammaravsatser. Oa. :  kalk
gynnad eller möjligen kalkbunden. 

V eronica alpina L. Karta 144. 

Indigen . - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. Tycks i 
stort sett vara utbredd över hela området, möjligen 
med undantag för de yttersta fjällutlöparna. - SK. 

Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mångenst . längs älvarna 
och deras sjösystem, urbergsomr. mycket sälls. (möjli
gen delvis förbisedd) i W. delen, f .  ö .  O.  Vert.utbr. :  

platålandets lägsta delar och dalbottnarna, dvs. silv.b. 
resp. praealp.b. St. :  uteslutande anträffad i älvarnas 
och sjöarnas inundatzon. Ca. : indifferent enl . AR w. 
( 1 943 p.  234) . Tycks mig dock vara något kalkgynnad. 

V eronica alpina var. australis W g 
( V. pumila All . ,  Pennel) 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b.  mångenst. i W. 
och mellersta delen. Når i E. fram till en linje Ardna
vare-Rebniskaise-Peljekaise och är sålunda icke så 
utpräglat W-lig som ARw. (l .c . )  gör gällande. Däremot 
är den mer högalpin än huvudarten. SELANDER ( 1950 

II p .  1 19 )  anser den kalkbunden, vilket dock icke 
stämmer så bra med dess förekomst på så kalkfattiga 
fjäll som Ardnavare och Utseb Njasa. - SK. O. Tycks 
aldrig gå ned i inundz. 

Veronica serpyllifolia L. 
ssp. euserpyllifolia Hyl. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området mångenst . 
-t.allm. på kulturmark. Vägkanter, stigar, gårdstun, 
kolningsplatser m. m. gärna på något fuktiga ställen. 
Uppträder ofta vid stränder i anslutning till bebyg
gelse, förmodligen spridd från angränsande kultur
ståndorter, och har goda möjligheter bli naturaliserad 
i denna miljö .  

SELANDER (op .c .  p .  15 )  betraktar V. serpyllifolia som 

indigen i inundz.  och anser, att den här representeras av 
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en från den sydskandinaviska typen avvikande form. 

Bland kollekter, vilka han anser tillhöra denna form, näm

ner han även tre från Pite lpm. I samtliga dessa fall här

röra emellertid kollekterna från starkt kulturpåverkade 

strandpartier i omedelbar anslutning till bebyggelse. 

Eftersom det är betydligt mer sällan man finner arten på 

av kulturen mindre påverkade stränder, har man, synes det 

mig, all anledning betvivla artens indigenat. De karaktä

rer, som skulle skilja inundatzonformen från normaltypen 

(späd växt, småbladighet) är knappast mer än ståndorts

modifikationer, vilka återfinnas även hos andra kultur

element, då de uppträda som neofyter. 

[Veronica serpyllifolia 
ssp. humifusa ( Dicks. )  Syme 
( V. tenella All . )  

Denna underart, som uppenbarligen är indigen i lapp
marken, anses av SELANDER (l.c . )  ej säkert skild från 
ssp. euserpyllifolia och genom övergångar förenad med 
denna. Men eftersom den är indigen, bör den väl dock 
rimligen hållas isär från den sistnämnda. Tyvärr är 
den aldrig anträffad inom Pite lpm. ,  varken av mig 
eller av någon annan. Det förefaller dock troligt att 
den skulle kunna påvisas för inundz. i de W. dal
gångarna, den bör alltså eftersökas här.]  

Veronica persica Poir. 

Synautrop och tillfällig. - F J. O. - SK. Mycket sälls. 

på kulturmark. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen, järnvägen å bangårds

området, l ex. 1 934. 

Veronica chamaedrys L. 

Synantrop. - FJ. O.  - SK. Sälls. på kulturmark 
Tycks vara rätt obeständig på lokalerna men uppträ
der dock stationärt inom området. Vägkanter, gräs
mattor, avstjälpning m. m. Troligen införd med gräs
frö. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen å gräsbevuxen slänt 

(insåning) nära hamnen 1 943. - Arvidsjaur. [35 SW] 

kyrkplatsen, avstjälpning vid j ärnvägen 1 942-48; d:o å 

dikeskant nära lappstaden 1 955; d:o i ängen på W-sidan 

av Nyborgstjärn 1 959; [43 NW] Svartliden å gräsbevuxen 

vägkant 1 938; Glommersträsk, vägkanter m. m. 1 942, 

1 948. 

V eronica sentellata L. Karta 145. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. och endast i E. 

delen. - SK. H oris. utbr. : kambrosiluroror. mindre allm. ,  
urbergsomr. sälls. Vert.utbr. : a)  kambrosiluromr. :  
silv.b.-subalp.b . ;  b )  urbergsomr. :  endast platålandet 
och silv.b.  Okänd från lågfjällen. St. :  stränder på lång
grunda ställen, skogskärr, sel i skogsbäckar, dammar 
(även efemära) .  Ca. :  kalkgynnad ( ? ) .  

Veronica officinalis L. Karta 146 .  

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
oror. sälls. och mest i E. delen, urbergsomr. W. delen 
sälls. ,  mellersta delen mycket sälls . ,  E. delen O.  

Vert.utbr. : silv.b.-praealp.b.  (en lokal kan möjligen 
räknas till subalp.b. ) .  St. :  rasbranter i ängsuren eller 
någon gång i ökenuren. Ca. :  kalkgynnad. 

Melampyrum pratense L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  t.allm. - SK. Horis.utbr. : 

hela området allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. Når på låg
fjällen ofta upp i undre delen av alp.b.  men undviker 
de högsta delarna. St. :  skogar av frisk-fuktig ristyp 
till örtristyp, ibland även sumpskogar, myrar i mosse
partier, videsnår, rishedar, bäckstränder, rasbranter 
m. m. Ca. :  indifferent. 

Melampyrum silvaticum L. 

Indigen. - FJ.  Subalp .b.-undre lågalp.b. t.allm. 
- SK. Horis.utbr. :  hela området allm. Vert.utbr. :  alla 
höj db. men starkt avtagande inom lågfjällens alp.b.  
St. :  skogar av frisk-fuktig bräkenristyp till örttyp, 
ängsmarker, videsnår, lunddälder, bäckstränder, ras
branter. Ca. :  indifferent eller svagt kalkgynnad. Har 
något större krav än föreg. art på substratets närings
tillgång. 

Euphrasia brevipila Burn. & Gremli 
ssp. tennis (Brenn.)  W ettst. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området utom 
inre delarna av de W. dalgångarna t.allm. på och in
vid kulturmark. Vallar, gårdstun, vägkanter, stigar 
m. m. Länge kvarstående efter odling, t. ex. i gamla 
hårdvallar. Synes ha god konkurrenskraft i ursprung
lig vegetation, i vilken den ofta går ut vid kulturgrän
sen. Träffas ofta som neofyt längs bäckar och kommer 
säkert efterhand att bli fullt naturaliserad. 

Euphrasia frigida Pugsl. Karta 147. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  allm. - SK. 
Horis.utbr. :  kambrosiluromr. allm.,  urbergsomr. W. 
delen mångenst. ,  mellersta delen sälls . ,  E .  delen O. 

Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b . ;  b) 
urbergsomr. :  företrädesvis platålandet och silv.b. På 
lågfjällen snabbt avtagande uppåt, når endast sällan 
ovan skogsgränsen (mest på de större fjällen i N. 
Arjeplogsgruppen) .  St. :  a) kambrosiluromr. :  skogar 
av frisk-fuktig ristyp till örttyp, kärr, ängsmark, bäck
stränder, sjöarnas inundz. ,  rasbranter m. m.;  b) ur
bergsomr. :  sjöarnas inundz. ,  stränder av bäckar (även 
alp.b:s efemärbäckar) och älvar. Ca. :  kalkgynnad. 

Såsom synes av kartan, når arten längre mot E längs 

Piteälven än vid Skellefteälven, ett förhållande, som gäller 

flera montana arter ( Thalictrum alpinum, Bartsia m. fl . ) . 
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[Euphrasia hyperborea E .  Jörgensen 

En kollekt från ArvidsJ"aur: [34 SE] Ledfatsfjällen 
(Levatts- ) ,  granbältet på stigen från Stensund ( 1 943 
WD, H.S. ) har överraskande nog av K. WIINSTEDT 
hänförts till denna art. Då jag icke närmare känner ar
ten ifråga, kan jag icke uttala någon åsikt om bestäm
ningens riktighet, men med hänsyn till materialets 
ofullständighet (kollekten omfattar blott två individ, 
varav det ena defekt) får man väl t. v. ställa sig av
vaktande. Att döma av kartan hos HuLTEN ( 1 950 
karta 1575) är arten W-lig i Skandinavien, och en 
förekomst så långt ned i centrala barrskogsområdet 
skulle vara mycket märklig. De insamlade exemplaren 
föreföllo dessutom att vara kulturspridda, och för
modligen rör det sig om E. brevipila ssp. tenuis.] 

Euphrasia lapponica Th. Fr. j :r 

Indigen . - FJ. Lågalp.b.  ( ? )  mycket sälls. NW 
delen, f. ö. O. Kalkbunden. - SK. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: l lokal. F. ö. inga uppgifter. 

Rhinanthus minor L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna t .allm. på kulturmark Vallar, gårds
tun, vägkanter, kolningsplatser m. m. Visar en tydlig 
tendens att vid kulturgränsen gå ut i ursprunglig ve
getation och uppträder ej sällan neofytiskt längs be
tade bäckstränder, i sjöarnas inundz. osv. Kommer 
efterhand att bli fullt naturaliserad. 

SELANDER ( 1 950 II p. 1 2 1 )  har inom sitt undersöknings

område några {yndorter för indigen Rh. minor inom lågalp. 

b. i det s. k. >>rikområdet>>. Någon liknande förekomst har 

icke påvisats inom Pite lpm. 

Rhinanthus groenlandicus Chab. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b .  mångenst. ,  sak
nas av allt att döma på de kalkfattiga E. fjällutlöparna. 
- SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. mångenst. ,  ur
bergsomr. W. delen sälls . ,  f. ö. O. Vert.utbr. :  silv.b.
subalp.b.  St. :  skogar (särskilt björkskogar och tall
björkskogar) av frisk-fuktig örtristyp till örttyp, 
ängsmark, lund- och bäckdälder, sjöarnas inundz. 
Ca. :  kalk gynnad. 

Mitt material av lokaler för denna art är tyvärr mycket 

knappt, då j ag under de första åren ej höll den isär från 

Rh. minor. Jag vill därför icke nu framlägga någon ut-

W. delen mångenst. ,  mellersta delen mindre allm. � 
E. delen mycket sälls. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  
silv.b.-subalp.b.;  b )  urbergsomr. :  platålandet och 
lågfjällen upp till skogsgränsen, mot E alltmer in
skränkt till lägre nivåer. Ej antecknad från lågfjällen 
i Arvidsjaur. St. :  a) kambrosiluromr. :  skogar (särskilt 
björkskogar) av fuktig örtristyp till örttyp, kärr, vide
snår, ängsmark, bäckstränder, SJOarnas inundz. 
m. m.;  b) urbergsomr. :  framförallt älv- och bäcksträn
der samt sjöarnas inundz. Ca. :  kalkgynnad. 

De 7 lokaler för Bartsia, som finnas inom Arvidsjaur� 

ligga samtliga vid Pite älv och dess tillflöde Abmorälven. 

Däremot tycks arten icke förekomma vid Skellefte älv 

nedom Storavan. Den tillhör sålunda den grupp av montana 

arter, som når betydligt längre mot E i socknens N. del än i 
den södra. 

Pedicularis sceptrum-carolinum L. Karta 149. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-undre lågalp.b . mångenst. 
- SK. Horis.utbr . :  hela området mångenst. , lokalt 
möjligen t.allm. Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.  
-subalp.b. ;  b )  urbergsomr. :  huvudsakligen platålandet. 
Inga lokaler föreligga från lågfjällens högre delar. St. :  

kärr, fuktängar, bäckstränder, sjöarnas inundz. 
Stundom i diken. Ca. :  indifferent. 

De stora luckorna i E. Arjeplog och N. Arvidsjaur torde 

vara att betrakta som utforskningsluckor. Märkligt är, att 

arten praktiskt taget icke alls antecknats från lågfjällen; 

den kan ju icke gärna vara förbisedd där. Men de lämpliga 

ståndorterna ha mycket liten utbredning på dessa fjäll och 

i synnerhet på deras högre nivåer. 

Pedicularis palustris L. 
ssp. borealis (J. W. Zett. )  Hyl. Karta 150. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. I gränstrakterna 
mot skogsomr. borde väl arten dock vara något vanli
gare än vad de hittills föreliggande uppgifterna ge 
vid handen. - SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. 
mångenst. ,  avtagande i de W. dalgångarna, urbergs
oror. ± allm. Vert.utbr. : platålandet och lågfjällens 
lägsta delar. Inom kambrosiluromr. högst antecknad 
i praealp. b. På högt liggande platålandsavsnitt har 
arten anträffats upp till 600 m ö.h. (ungefär motsva
rande granb:s nivå) medan inga uppgifter föreligga 
från motsvarande eller högre nivåer av lågfjällen. St. :  

kärrpartier i myrar, fuktängar, bäckstränder, sjöarnas 
inundz. Ca. : indifferent. 

bredningskarta. Jag tror dock, att de ovanstående upp- Pedicularis lapponica L. Karta 151 . 
gifterna om areal och förekomstsätt skola visa sig riktiga. 

Bartsia alpina L. Karta 148. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  t .allm. -
SK. Horis-utbr . :  kambrosiluromr. t.allm. , urbergsomr. 

Acta Phytogeogr. Suec. 45 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. -
SK. Horis.utbr. : kambrosiluromr. mångenst. ,  i vissa. 
trakter antagligen t.allm. ,  ehuru sparsam på lokalerna 
och därför lätt förbisedd, då den icke blommar. ,  ur
bergsomr. W. delen mångenst. ,  mellersta delen sälls . ,  
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E.  delen O. Vert.utbr . :  a) kambrosiluromr. :  alla höjdb . ,  
ehuru sparsammare i silv.b. ; b) urbergsomr. :  före
trädesvis inom alp.b . på de W-liga och N-liga lågfjäl
len, härifrån med avtagande frekvens ned i praealp.b.  
och ej  sällan i granb. Ej anträffad på fjällen i nedre 
Arjeplog och W. Arvidsjaur. På själva platålandet 
sälls. St. :  inom alp.b. i rishedar. På lägre nivå i skogar 
(främst björkskogar och tallbjörkskogar men även rena 
barrskogar) av frisk-fuktig ristyp till örtristyp. På 
platålandet särskilt i inundz. :s övre del, j ust i kontakt
zonen mot den angränsande skogens fältskikt, någon 
gång även i motsvarande läge vid bäckar. Ca. :  in
different. 

Pedicularis hirsuta L. 

Indigen. - FJ. Låg-högalp.b.  (särskilt mellanalp.b . )  
mångenst. i W. delen, avtagande mot E,  ej  känd E om 
linjen Raska-Tjidtjakk-Svaipa. Kalkbunden. - SK. 

o. 
Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: 7 lokaler; 1 943: 28 lokaler. 

[ 1 9  NWJ Måskevagge (NORDHAGEN 1 929 p. 1 48) ;  [ 1 9  NEJ 

Raska, lågalp.b. ;  [25 NEJ Kåbdespakte (LAEST. 1 826 p.  

172) .  ARw. har meddelat en karta över artens utbredning i 

Pite lpm. ( 1 943 p. 93 fig. 40) . Denna är emellertid mycket 

ofullständig och överensstämmer ej med lokallistan (å p.  

238) .  De ovan nälll_nda uppgifterna ur den äldre litteratu

ren äro sålunda icke inlagda (trots att LAEST. 1 826 nämns 

bland källorna i underskriften), och dessutom saknas 

följande av artlistans lokaler å kartan: Vuortnatjåkko, 

Vuorginvaratj , Unna och Stuor Tjangatjåkko, Tjåknoris, 

Datjatjåkko, Kåpetjåkko (kartans Gåbbetjåkko), Målke, 

Njerevåive. Sydgräns i Pite lpm . är icke Jullegatjåkko 

utan Vuorginvaratj . 

Pedicularis flammea L. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b. sälls. i W-ligaste 
delen, f. ö. O. Kalkbunden. - Sl{. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. l 926a: l lokal; 1 943: 9 lokaler (karta 

å p. 92) .  [ 1 2  SWJ Metjerpakte (E.  J. WIDMARK enL CEDER

WALD 1 867 p.  1 68); Kasak (A. & A. 1 959 II p. 424); Tuolpa 

(Le.) ;  Labba (l .c . ) ;  [ 1 9  NWJ >>Mauasjaur» ( = Mavasjaure, 

närmare läge ej angivet, LAEST. 1839 p. 235);  Måskevagge 

(N ORDHAGEN 1 929 p. 148),  denna lokal sammanfaller unge

fär med >>Vuodnas>> hos ARw. ( 1 943 p. 238) .  

Lentibulariaceae 

Pinguicula vulgaris L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  t .allm. - SK. 

Horis.utbr. :  hela området allm. Vert.utbr. :  alla höjdb. ,  
p å  lågfjällen till undre alp.b . St. : fuktig mark av alla 
slag, t. ex . skogar av fuktig-våt typ, kärr, bäcksträn
der, sj öarnas inundz. Även i diken o. dyl. Ca. : indif
ferent. 

Pinguicula alpina L. 

Indigen. - FJ.  Subalp.b.-lågalp.b .  sälls. Saknas i 

E .  delen (Peljekaise nationalpark 0) .  - SK. Horis. 

utbr . :  kambrosiluromr. sälls. i inre delen av Skellefte
dalen f. ö. O, urbergsomr. O. Vert.utbr. : praealp .b . St. :  

förmodligen vid bäckstränder och i inundz. Ca. :  kalk
bunden. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1 926a: 9 lokaler; 1 943: 18 lokaler. 

Tuolpa (A. & A. 1 959 II p. 424) ; >>slättlandet S om Raddit 

(Le . ) ;  Labba (Le . )  [ 1 2  SW] Pjeskejauredeltat (ARw . 1 943 

p. 134, ej införd i artlistan); [ 1 8  SEJ Ferras, 900 m ö.h. 

( 1928 N. JoHNssoN, H .L . ) ;  [ 1 9  NWJ Måskevagge (NoRDHA

GEN 1 929 p. 1 48), lokalen sammanfaller nära med >>Vuodnas>> 

hos ARw. (op.c.  p. 238);  [ 1 9  SWJ Ferro, SE. delen (T. 

VEsTERMARK enL medd. ) ;  Merkenes, l 000 m ö .h. ( = ?  

Avatjåkko, N. JoHNSSON, H.S. ) ;  [20 NWJ Vallåive ( 1 856 

F. & H. BJÖRNSTRÖM & s.  o. LINDBERG, H.S., H .U.) . -

SK. [ 1 9  SW] >>an mehreren westlichen Stellen am Siidufer 

des Sädvajaure>> (ARw. Le. ) Rånekjokk, ned till 500 m 

ö.h. ( 1 9 1 6  A. LILJEDAHL, H.U., ARw. Le. ) .  

Pinguicula villosa L. 

Indigen. - FJ.  Subalp.b.  sälls. och endast i E .  
delen. - Sl{. Horis.utbr . :  kambrosiluromr. t.sälls., 
urbergsomr. sälls. ,  framförallt i E. delen. Arten här 
hittills ytterst sparsamt antecknad (från Arvidsjaur 
föreligger en enda, till sitt exakta läge icke närmare 
känd lokal) .  Förmodligen måste den betraktas som 
förbisedd, men det kan ju tänkas, att den verkligen är 
sällsynt i centrala skogsområdet. Vert.utbr . :  a) kambro
siluromr. :  silvb.-subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  huvud
sakligen platålandet och silv.b. Från W. delen av ur
bergsomr. föreligger dock en loka] i praealp.b.  på ett 
lågfjäll. St. :  myrar i mossepartier. Ca. :  indifferent. 

Nedan anföras samtliga inom Pite lpm. kända lokaler: 

Arjeplog. FJ. [26 NW] 1 ,5 km S om Hurasjokks ( = kartans 

Huorrasjokk) mynning i Laisälven (ARw. 1 943 p. 239);  

[26 NW-NEJ kring Luolmejaure i Peljekaise nationalpark 

(ARw. l 926b p. 8);  [26 NEJ Pessetstjavelk i Peljekaise 

nationalpark (l.c . ) ;  Peljekaise (BOHLIN enl. B. 1 909 p.  

270).  - SK. [ 1 9  SW-26 NWJ Sädvajaure, 500 m ö.h. 

(exakt läge ej angivet, 1 9 1 8  HJ . MÖLLER, H.S.); [ 1 9  SEJ 

mellan Buoktsajaure och Viidok (ARw. 1 943 p.  239); 

[26 NW] Gåldnåsjaure ( = kartans Kålmåsjaure) inom 

Peljekaise nationalpark (ARw. l 926b p. 8);  nedanför 

Tjäktja (BJ. 1 856 p. 2 1 ) ; [27 NWJ Al.Ardnapuouda, E

sidan i praealp.b. ;  S om Lövnäs; NE om Hopporresvare 

(H .JN ant.,  jfr H.JN 1 933 p. 492); [27 NEJ nära Varras

viken vid S. stranden av Vuolvojaure; [27 SWJ mellan Sik

selet och Måfevare; Ruosnevikens innersta del (H .JN 

ant. ,  j fr H.JN l .c . ) ;  i trakten av Rebakviken (H .JN ant. = 

Rebak hos H.JN Le.) ;  [34 NW] mellan V. och Ö. Stärpats

vare. - Arvidsjaur. >>Arvidsjaure>> (utan närmare uppgift, 

1 880 A. CANTELL? namnet svårtytt, H.L.) .  

Acta Phytogeogr. Suec. 45 



140 Kärlväxtfloran 

Utricularia vulgaris L. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  hela området 
utom inre delarna. av de W. dalgångarna mångenst. 
Vert.utbr. : platålandet och silv.b. (endast den W-li
gaste lokalen i praealp.b . ) .  St. :  stränder av sjöar och 
tjärnar, bäckar, dammar. Även i grävda diken och 
dammar. Ca. :  indifferent. Biol.jörh. : blommar sällan. 

Arjeplog. SK . [26 NWJ Ladvisjaure vid Adolfsström 

(An.w. 1 943 p. 239); [26 NE-SEJ Jutis, blommande 1 934; 

[26 SWJ Gautojaure vid Loppsjöns utlopp (An.w. Le . ) ; 

[26 SEJ Båtsjaur i viken Aistjakk; strax N om Aspnäs i 

tjärn; [27 SWJ W om Thorborg, damm vid vägen (Wn 

1 934 p. 32),  blommande 1 936; Lulepotten vid utloppet 

(Wn Le . ) ;  [33 NEJ 4 km SW om avtagsvägen till Mjölk

berg (W om Maskaure) ;  [34 NWJ bäckutflöde i Slipnejaure; 

Kuorokveik; [34 SWJ Kuosajaure (Gasajaure) vid lands

vägsbron. - Arvidsjaur. [27 SEJ Jäknajaure, E. änden 

vid gården Jäkna; l km E om föreg. i bäck; [34 NEJ 

Abraurbäckens mynning i Subdekjaure; bäck till Årjes

j aure; ö. Jerfojaure nära Östansj ö; Sentner; [34 SEJ nära 

Långträsk, damm vid vägen (Wn Le. ) ;  [35 NWJ Abmor

älven; Pite älv vid Ljusselet; [35 NEJ Ö. Abborrträsket 

vid gamla vägen Moskosel-Älvsbyn; [35 SWJ V. Kikke

j aure, E. delen (WD l .c . ) ;  strömmen mellan d:o  och Ar

vidsjaure; Långträskälvens utlopp i Arvidsjaure (WD Le. ) ;  

strömmen mellan Arvidsjaure och Kilvejaure, tjärn på N. 

sidan; [35 SEJ mellan Gaddaberget och landsvägen i bäck

sel; [43 SWJ vik av Skellefte älv mittför Sandfors (i Malå, 

WD 1 938 p. 222 ) .  

Rappen, N-änden i myrflark; E om Rappens S-ände i 
>>bäckmyrdrag>> (H.JN an t. = >>Rappen>> hos H.JN 1 933 p.  

497);  [27 SWJ kyrkplatsens närhet (LAEST. 1 822 p. 340) . 

Arvidsfaur. [34 NEJ strax E om Björnheden i bäck; [34 

SEJ SW om Repeåive i myrgöl (WD 1934 p. 3 1 ) ; [35 SWJ 

Svärdsjön (EJ. 1 856 p.  20); [42 NEJ c:a 7 km W om Rönn

liden efter vägen mot Hedberg, tjärn; [ 43 NWJ Byske älv 

vid Siksjön; [43 SW] vik av Skellefte älv mittför Sandfors 

i Malå, Wn 1938 p. 222) . 

Plan taginaceae 

Plantago major L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Kambrosiluromr. sälls . ,  
urbergsomr. W. och mellersta delen sälls . ,  E .  delen 
mångenst. I större samhällen t .allm.-allm. Gårds
planer, vägkanter. Längs vägarna sprider sig arten ett 
gott stycke utanför den egentliga bebyggelsen; detta 
gäller framförallt Glommersträsktrakten. Däremot är 
den hittills icke anträffad som verklig neofyt. 

Arjeplog. SK . [ 19 SWJ Vuoggatjålrne fj ällstuga på gårds

planen 1 948, lokalen ligger i själva gränsen mot fjällornr. ;  

[26  NEJ Jäkkvik 1 942; [27 NWJ Övernäs vid Rappen 1 938; 

N. Bergnäs 1 938; [27 SWJ kyrkplatsen sparsam 1932 (Wn 

1 934 p. 27 ) ,  t.allrn. 1 947; [34 NWJ Kuorokveik 1 943. -
Arvidsfaur. [35 NEJ nära Granholmen, kolningsplats 1 955; 

[35 SWJ Akkavare (byn) 1 937;  kyrkplatsen allrn. 1 932-48; 

Utricularia intermedia L. Karta 152. mellan kyrkplatsen och Arvidsjaure 1 942; Fjällbonäs 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr . :  hela området 
mångenst. Avtagande mot W och ännu ej antecknad 
för övre Skellefte- och Pitedalarna. Vert.utbr. :  platå
landet och silv.b. Blott ett par l okaler i Laisdalen falla 
inom praealp.b.  St. :  stränder, bäckar, dammar, myr
flarkar m. m. Ca. : indifferent. Biol.förh. :  blommar säl
lan. 

Karta ger givetvis ingen uppfattning om artens verkliga 

frekvens utan registrerar blott de kända lokalerna. A v 

släktets arter torde denna vara den vanligaste, och sanno

likt kornmer den att visa sig t.allrn. Blommande har jag 

sett den blott vid ett enda tillfälle: Arjeplog. SK. [27 SWJ 

nära Akkelisjaures utlopp, damm vid vägen 1 943. 

Utricularia minor L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mycket sälls. - SK. 
Horis.utbr. :  hela området men sälls . ,  sannolikt dock i 
rätt stor utsträckning förbisedd. Vert .utbr. :  endast 
känd från platålandet och silv.b. St. : stränder av sjöar 
och tjärnar, bäckar, myrflarkar. Ca. : indifferent. Biol. 

förh. :  blommar sällan. 

An"eplog. FJ. ARw. 1 943: l lokal. - SK. [20 SWJ vid 

Rissabäckens utlopp i Tjeggelvas, rnyrflark; [27 NWJ 

Acta Phytogeogr. Suec. 45 

1 937;  [42 NEJ Bastusel 1 955; [43 NWJ vägen Abborrträsk-

Boksele vid stora bäcken i Fetmyran 1 942; Boksele 1 942; 

5 km SE om Abborrträsk vid gård 1942; Svartliden 1 942, 

1 948; mellan Svartliden och Brännberg 1 948; Brännberg 

1 948; Lappträsk 1 937 , 1948; N om Lappträsk vid avtags

vägen till Träskholm 1948; Träskholmsvägen E om Skog

träsket 1 948; Glornrnersträsk t.allrn. i samhället och efter 

alla vägar ett par km utanför detta 1 937-55. 

Plantago media L. 

Synantrop . - FJ. O.  - SK. Sälls. men sannolikt 
beständig på kulturmar k. Vallar m. m. 

Arfeplog. SK. [27 SWJ Racksund på gårdstunet 1 947 .  I 
ett herbarium, inlämnat till NKI, har jag sett exemplar av 

arten, enl. etiketten insamlade vid nya kraftverket vid 

[26 NEJ Ringselforsen. Lokalen anföres med reservation . 

Plantago lanceolata L.  

Synautrop och förmodligen tillfällig. - FJ. O. - SK. 

Mycket sälls. på kulturrnark. 

Arvidsjaur. [35 SWJ kyrkplatsen på ett par ställen invid 

j ärnvägen (dels 500 m E om j vstat, dels vid lokstallet) 

1937-38 .  
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Littorella uniflora (L.) Asch. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
omr. O, urbergsomr. mycket sälls. i mellersta delen, 
f. ö. O. Vert .utbr. :  endast platålandet och silv.b.  St. :  

älvar, ingående i bottenvegetationen. Ca. : indifferent . 
Biol.förh. :  endast funnen steril. 

Arvidsjaur. [34 SE-35 SW] på botten av Svärdälven 

(B.r. 1 856 p. 2 1 ,  ex. i H.U.) ;  [35 SE] vid mynningen av 

Långträskälven i Arvidsjaure, ett sterilt individ funnet 

flytande (ex. i H.S . ) .  

möjligt träffa arten någonstädes nedanför Rappens utlopp 

i Pite älv, t. ex. vid östra delen av Skärfajaure eller vid 

någon av de båda sjöarna Måskajaure. Mindre bör utsik

terna vara vid Tjeggelvas, som ligger ovanför nämnda 

utlopp. Stränderna av sistnämnda sj ö har j ag f. ö. undersökt 

på en rad punkter, och det kan knappast vara en tillfäl

lighet, att arten icke anträffats här. Huruvida lokalerna 

vid Laisälven ha samband med den övriga utbredningen i 
Pite lappmark eller om arten självständigt vandrat in i 
denna dalgång, kan jag f. n. icke avgöra. Viktiga upplys-

ningar härvidlag skulle kunna vinnas genom undersök

ningar av Laisälvens-Vindelälvens stränder i Sorsele. 

Rubiaceae 

Galium boreale L. 

De båda återstående lokalerna ligga mera isolerat. Den 

ena, på Talput vid Pjeskejaure, tycks ha karaktären av 

Karta 153. ett slags sydväxtberg och har väl samband med den norska 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mycket sälls. i NW. delen, 
f. ö. O. - SIL Horis.utbr. :  kambrosiluromr. och W. 
delen av urbergsomr. mindre allm. vid vissa sjöar och 
älvar (ej antecknad från Piteälvens huvudfåra) .  Ur
bergsområdets mellersta del mycket sälls. ,  E. delen 
O. Vert.utbr. : endast platålandet och bottnarna av de 
W. dalgångarna, dvs. silv.b.  resp. praealp.b.  St. : 

stränder i övre delen av inundz. ,  lund- och bäckdälder, 
mest i närheten av huvudvattendragen. Ca. : förmodli
gen svagt kalkgynnad. 

Kartan över vitmårans utbredning i Pite lappmark er

bjuder många förbryllande drag; man måste dock göra klart 

för sig, att kartbilden ännu icke kan vara på långt när 

definitiv. Av de kända lokalerna tillhöra alla utom två 

stränderna av fjällälvarna och några större tillflöden till 

dessa. Det är dock endast längs begränsade sträckor av 

älvloppen som arten hittills anträffats; utbredningen 

sammanfaller i stort sett med sjözonen närmast utanför 

fjällkedjan. Från Arvidsjaur-sidan av Skellefte älv har 

jag ingen enda lokal, men av kartan hos HuLTEN ( 1 950, 

karta 1 6 2 1 )  framgår, att arten har några få förekomster 

på Malå-sidan. Från Piteälvens huvudfåra är arten helt 

okänd, men däremot förekommer den rikligt vid Rappen, 

som ingår i ett sydligt tillflöde till denna älv. Vid Laisälven 

slutligen tycks arten vara j ämnt spridd från Adolfsström 

ned till länsgränsen. 

Man får naturligtvis inte dra alltför vittgående slut

satser av ett material, som kan förmodas vara ofullständigt, 

men det kan måhända vara tillåtet att spekulera över 

möjliga förklaringar till den här skisserade utbredningen. 

Det förefaller, som om vitmåran kommit till Pite lappmark 

i relativt sen tid, antingen uppvandrad längs Skellefte

älven eller också via något fjällpass från norska sidan; i 

senare fallet kan invandringen knappast ha skett senare 

än i subboreal tid. Hur som helst tycks det som om loka

lerna i Skelleftedalen skulle vara de primära inom området. 

sekundärt har arten senare kommit över landryggen till 

sjösystemet Labbas-Rappen (ev. via Rebnisälven) men 

ännu icke hunnit sprida sig ned i den egentliga Pitedalen. 

Är detta rel!!onemang riktigt, borde det emellertid vara 

1 1 - 62 1 1 302 1 W istrand 

arealen, medan den andra, vid Maderjokk i Arvidsjaur får 

betraktas som en förpost från artens bottniska kustareaL 

Galium palustre L. Karta 154. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. : hela området 
t.allm. men avtagande- i W. delen och framförallt i 
dalgångarna. Vert.utbr. : endast de lägre nivåerna, 
dvs. silv.b.  och (i de W. dalgångarna ) praealp.b.  
Okänd från lågfjällen. St. :  sjöstränder i inundz. ,  kärr, 
fuktängar, bäckstränder. Ca. :  indifferent. Formväxl. :  

arten omfattar två underarter, ssp. eupalustre Hayek 
och ssp. elongatum (C.Presl . )Lge. Tyvärr har jag vid 
fältarbetena icke hållit dessa isär, och herbariema
terialet är alltför litet för att några uppgifter här 
skulle kunna lämnas om underarternas utbredning. 

G. palustre är i ovanligt hög grad bunden till det egent

liga platålandet och synes undvika även de högre, praeal

pina delarna av detta. Trots att den når mycket långt in i 
de W. dalgångarna, tycks den ingenstädes överskrida 

barrträdgränsen, och på lågfjällen är det tvivelaktigt, om 

den ens når upp i granb. 

Galium trifidum L. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  hela området 
utom inre delarna av de W. dalgångarna sälls . ,  troli
gen dock mycket förbisedd. Vert.utbr. : endast platå
landet och företrädesvis silv.b. (de W-ligaste lokalerna 
dock i praealp.b. ) .  St. :  stränder, kärr, fuktängar. Ca. : 

indifferent. 

Arjeplog. SK. [ 1 9  SE] Nisunsuolo i Tjeggelvas, klipp

avsats l m ovanför vattenytan; [26 NW] strömmen mellan 

Krutajaure och V. Jutis; [26 SE] Aisjaure, stranden nedan

för Jutavare, inundz. (WD 1 934 p. 24);  [27 SW] Kakel vid 

Seitetjålme, bäckutlopp (Wo Le.) .  - Arvidsjaur. [34 SE] 

myr 2 km E om Muorjeåive, kärrparti kring bäckdrag; 

[35 SW] Nuortejaure, S. stranden; [43 NW] Abborrträsk 

( 1 883 C. T. MöRNER, H.S. ) ;  Gloromersträsk (MELANDER 

1 883 p.  205) .  
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Galium triflorum Michx 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.v.tbr. :  kambrosilur
omr. och W. delen av urbergsomr. mycket sälls . ,  
f .  ö .  O.  Vert.utbr . :  silv.b. St. :  rasbranter i ängsuren. 
Ca. :  kalkgynnad. 

Arieplog. SK. [26 NEJ Högheden, liten rasbrant ovanför 

gårdarna, i glest bestånd av Prunus padus, sparsamt 

( = Hernberget, jfr LUNDQVIsT 1961  p. 166) ;  [26 SEJ 

J u ta vare, i uren mellan de båda hamrarna, tillsammans med 

Calamagrostis purpurea i bestånd av Prunus padus, t.rik

ligt. Lokalerna inlagda på kartan hos LANGE ( 1 943 p. 137 ) .  

Galium uliginosum L. 

Förefaller att vara ursprungligen synautrop men 
numera väl naturaliserad. - FJ. O. - SK. Hela om
rådet utom de W. dalgångarna på ståndorter i kulturens 
närhet. I W. delen sälls. ,  mot E tilltagande och i ur
bergsomr:s E. del mångenst. ,  lokalt möjligen t.allm. 
Stränder invid bebyggelse, fuktängar kring bäckarna 
(raningar) .  Även i diken. 

Arieplog. SK. [26 NEJ Jäkkvik 1943; [26 SE] invid bron 

över Aisjaures utlopp 1 943; [27 SWJ Strömnäs, stranden 

nedom gården 1 936; kyrkplatsen 1 932 (Wn 1 934 p. 24); 

Nåtti, stranden 1947. - Arvidsiaur. [34 NEJ Maderjokk 

1 955; [34 SEJ Avaviken 1 943; [35 NWJ Tjappsåive 1 938; 

[35 SWJ Långträskälven nära utloppet 1 932 (Wn l.c . ) ;  

kyrkplatsen 1 932 [Wn l.c . ) ;  invid strömmen mellan Ar

vidsjaure och Kilvejaure 1 932 (Wn l.c. ) ;  )>i dike utmedlands

vägen 9 korn SSO fr. kyrkan vid NV :a ändan a v Borst

träsket)> ( 1 9 1 8  H.JN, H.S.) ;  [43 NWJ vägan Abborrträsk

Boksele vid stora bäcken i Fetmyran 1942; Byske älv invid 

landsvägsbron nära Siksjön 1 942; bäck från St. Kallkäll

myran invid vägen Gloromersträsk-Abborrträsk 1948; 

Stormyr W om Gloromersträsk ymnig i fuktängarna kring 

bäcken 1948; Gloromersträsk 1 937-42; Lappträskbäcken 

flerst. nedåt Jörngränsen 1948; [43 SWJ Petikån vid sågen 

E om Järvträsk 1 948. 

Galium mollugo L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området utom de 
W. dalgångarna på kulturmark Hittills mycket spar
samt antecknad, torde dock komma att visa sig rätt 
vanlig. Åkrar, vallar, gräsmattor och andra insårringar 
(t. ex. på banvallar) .  Kommer förmodligen in med 
gräsfrö. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Högheden 1 934; [34 NEJ Alle

jaur (B. 1909 p. 268); [34 SWJ Mullbacka 1 938; Slagnäs 

1937.  - Arvidsiaur. [34 NEJ Baktåive 1 947; [34 SWJ 

Järvtandberg 1956 (E. Almq.); [35 NWJ Tjappsåive 1938; 

(35 SWJ kyrkplatsen flerst. 1 937-55; [43 NWJ Rälund 1 942; 

Abborrträsk på banvallen 1 948; gård E om St. Sandberget 

1948; stormyr w om Glomrnersträsk i myrodling 1 948; 

Norsjövägen nära avtagsvägen till Järvträsk i vall 1938. 
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Galium Vaillantii DC. 

Synantrop. - F J. O. - Sl{. Sälls. men troligen nå
gorlunda beständig på kulturmark Åkrar, avstjälp
ning. 

Arvidsiaur. (35 SWJ kyrkplatsen 1937,  1 946; [43 NW] 

Gloromersträsk (LAEST . 1 824 p. 1 82) ,  1 948. 

Ca prifoliaceae 

Viburnum opulus L. 

Indigen. - FJ. O.  - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
omr. O, urbergsomr. mycket sälls. i E-ligaste delen, 
f. ö. O. Vert.utbr. :  endast platålandet och silv.b. St. :  i 
bäckdäldvegetation. Ca. : indifferent ( ? ) .  

Arvidsiaur. [35 NEJ Tärnforsen i Pite älv (LöNNQUIST 

1 949 p. 5) . 

Linnaea borealis L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  (-mellanalp.b . )  
mångenst. i W. delen, t.allm. i E .  delen. - SK. Horis. 

utbr . :  hela området allm. Vert.utbr . :  alla höjdb . St. :  

skogar a v  frisk-fuktig ristyp till ört typ, lunddälder, 
bäckstränder, rishedar, rasbranter m. m. Ca. :  in 
different. 

V alerianaceae 

[Valeriana officinalis L. 

Arten uppges för Pite lpm. av BJ. ( 1 856 p.  19 ) ,  
vilken uppfattar V. ojjicinalis som den inom området 
vanligare arten, medan V. sambucijolia endast anges 
för Lul.Istjakk Själv har jag aldrig anträffat annat än 
den senare, och otvivelaktigt saknas V. officinalis 

inom Pi te l pm. J 

Valeriana sambucifolia Mikan fil. Karta 155. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-undre lågalp.b. mången
st. ,  tilltagande i E. delen. - Sl{. Horis.utbr. :  hela om
rådet t.allm. Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  silv.b.
subalp.b. ;  b) urbergsomr. :  platålandet och lågfjällens 
lägre delar upp till skogsgränsen, sällan ett litet stycke 
upp i alp.b. St. :  skogar av frisk-fuktig örtristyp till 
örttyp, lund- och bäckdälder, kärr av rikare typ, 
sjöarnas inundz. (här ofta steril ) ,  rasbranter i ängs
uren. Inom alp. b. vid bäckar. Stundom luxurierande i 
diken, på banvallar etc. Ca. :  svagt kalkgynn9.d. 

Campanulaceae 

Campanula rotundifolia L. Karta 156. 

Torde inom Pite lpm. förekomma både som indigen 
och som synantrop. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  t.allm. 
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Sannolikt överallt indigen med apofytiska förekomster 
på kulturståndorter. - SK. Horis.utbr. :  a) Som ur
sprunglig: kambrosiluromr. och W. delen av urbergs
omr. t.allm. , längre mot E åtminstone på spridda lo
kaler längs fjällälvarna. På platålandet i övrigt sällsynt 
eller O. Saknas på urbergsområdets lågfjäll, bortsett 
från några rasbrantlokaler i W. delen. b) På kultur
mark: t .allm. över hela området. Vert.utbr. :  a) kambro
siluromr. : alla höj db. ;  b) urbergsomr. :  huvudsakligen 
platålandet. I rasbranter dock upp till granb:s nivå. 
St. : a) ursprungliga: skogar (framförallt björkskogar) 
av frisk örtristyp till örttyp, lund- och bäckdälder, 
sj öarnas inundz. (övre delen), rasbranter (hammar
avsatser, ängsursamhällen) och stundom klippbranter 
av annat slag. Kulturståndorter: vallar, gårdstun och 
annan gräsmark, vägkanter m. m. Från kulturmark 
går arten ofta sekundärt ut i ursprunglig vegetation vid 
kulturgränsen (skogsmark intill byar och samhällen, 
betade bäckstränder) .  Ca. :  som vild förmodligen kalk
gynnad. 

Jag har försökt att på kartan skilja förekornster i ur

sprunglig miljö från sådana på kulturmark. Inom kambro

siluromr. har detta icke alltid låtit sig göra, eftersom före

kornster av båda slagen finnas i ornedelbar närhet av 

varandra. C. rotundifolia är ju i hög grad hemerafil och 

vandrar mycket gärna in på kulturmark från sina ursprung

lika lokaler. Det är tyvärr omöjligt att avgöra med säkerhet, 

huruvida samtliga förekornster på kulturståndorter ha 

sådant ursprung eller om dessutom en rent synautrop 

invandring skett. Det sistnämnda synes mig sannolikast, 

i varje fall beträffande urbergsomr:s mellersta och E .  

SW] kyrkplatsen vid j ärnvägen 1936-37 d : o  riklig i ängen 

W om Nyborgstjärn 1 959; [43 NW] Hålbergsliden j vstat. 

1937;  Gloromersträsk jvstat. 1937 .  

Campanula uniflora L. 

Indigen. - FJ. Låg - mellanalp.b.  sälls. i v\r. delen, 
f.  ö. O. Kalkbunden. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: 4 lokaler; 1 943: 7 lokaler. 

[ 1 9  NW] Akaris (LAEST. 1 826 p. 172,  1870 E. J. WIDMARK, 

H .S . , MöRNER 1 898 p. 44); )>ad Mauasjaun> (Mavasjaure, 

närmare låe ej angivet, LAEST. 1 839 p. 235, lokalen kan 

vara identisk med den föregående);  Måskevagge (NoRD

HAGEN 1929 p. 1 48) . Redan SoLANDER insamlade arten i 

Pite lpm. (enl. WG 1 8 1 2  p. 63) ,  var han tagit den är dock 

obekant. 

Lobelia dortmanna L. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. :  kambrosilur
omr. O, urbergsomr. mycket sälls. i E. delen, f. ö .  
O. Vert.utbr. :  platålandet och silv.b.  St. :  långgrund 
sjöstrand. Ca. :  indifferent ( ? )  

Arvidsjaur. [35 SE] Nuortejaure (sjön med höjdsiffra 

399, ej att förväxla med en likabenämnd sj ö längre W-ut 

med höjdsiffra 439), S stranden intill vägen Glommers

träsk-Älvsbyn. 

Compositae 
Bellis perennis L. 

delar. Här är arten så sällsynt som klart vildväxande, att Synarrtrop men förmodligen någorlunda beständig. 
de talrika kulturmarksförekomsterna knappast kunna - FJ. O. - SK. Sälls. på kulturmark i E. delen. Odlad 
tänkas härledda enbart ur en apofytisk spridning. Snarare och förvildad. 
har rörhållandet varit det motsatta: arten har från kultur-

mark spritt sig ut i en relativt ursprunglig miljö .  Så snart 

man kommer på större avstånd från bebyggelsen glesna 

förekomsterna ut mycket snabbt. 

Rent systematiskt tycks det inom skogsomr. icke vara 

möjligt att skilja på vild och införd blåklocka. Däremot är 

det tänkbart, att fjällomr:s population kan vara systema

tiskt avvikande (jfr ARw. 1 943 p. 240) . 

Campanula patula L. 

Synantrop. - FJ. O.  - SK. Ej antecknad från 
kambrosiluromr. Urbergsomr. t.sälls. på kulturmark, 
obeständig på lokalerna men sannolikt tämligen sta
tionär inom området. Vallar och a ndra insåningar, 
vägkanter, avstjälpning m. m. Förmodligen inkom
men med gräsfrö. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen 1 934, 1936, 1937,  

varje år på ny lokal; [34 NW] Kuorokveik 1 936; [34 SW] 

Slagnäs vid järnvägen 1937 .  - Arvidsjaur. [34 SE] Ava

viken riklig i vall 1943; Långträsk (B. 1 909 p. 265); [35 

Arvidsjaur. [43 NW] Svartliden på vägkant 1 948; gård 

N om St. Sandberget i hårdvall 1 948. 

Solidago virgaurea L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. allm. -
SK. Horis.utbr. :  hela området allm. Vert.utbr. : alla 
höj db . St. :  skogar av skilda typer, ängsmark, lund
dälder, bäckstränder, sj öarnas inundz. ,  rasbranter m. 
m. Inom alp.b. i rishedar, dessutom i vissa typer av 
smältvattenssänkor m. m. Även å kulturståndorter: 
vallar, vägkanter m. m. Ca. :  indifferent. 

Erigeron acre L. 
ssp. euacre Hyl. 

Syanantrop ( ? ) .  - FJ. Förmodligen O. - SK. En
dast i E. delen av urbergsomr. ,  mycket sälls. i kulturens 
närhet. 

Arvidsjaur. [43 NW] Gloromersberget (BJ. 1856 p. 1 8, 

ex. i H.U. ) .  En kollekt under detta namn i H.U. (Arjeplog. 
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FJ. [ 1 9  SWJ Merkenes 700 m ö.h. = ?  Avatjåkko, 1 926 N. 

JoHNssoN} avser med all sannolikhet den följande under

arten (jfr ARw. 1 943 p. 241 ) .  

Erigeron acre 
ssp. politum (Fr.)  Hyl . Karta 157 .  

Indigen. - FJ. Subalp.b.  sälls. - SK. Horis.utbr. : 

kambrosiluromr. mindre allm. , urbergsomr. W. delen 
t.sälls . ,  mellersta delen O, E. delen mycket sälls. V ert. 

utbr. :  silv.b.-praealp.b.  Mindre ofta på själva platå
landet, mest i sluttningarna av skogsberg och låg

fjäll. St. :  rasbranter i ängsuren och på hammaravsatser, 
någon gång i bäckdälder. Oa. :  kalkgynnad. 

Erigeron boreale (Vierh. )  Simm. 

Indigen. - FJ. Lågalp.b. mycket sälls. i NW. delen, 
f. ö. O. Kalkbunden. - SK. O.  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: l lokal. F. ö .  inga uppgifter. 

Erigeron uniflorum L. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. mångenst. ,  mest i inundz. ,  

låg-högalp.b. allm. Avtagande i E. delen, sannolikt 

sälls. eller O på de E. fjällutlöparna. - SK. Horis.utbr. :  
kambrosiluromr. sälls. i d e  W. da lgångarna, f.  ö .  O, 

urbergsomr. O.  Saknas på lågfjällen. Vert.utbr. : prae

alp.b. St. :  inundz. utmed sjöar och älvar, i synnerhet 

på klippor vid forsar. Oa. :  torde nog vara kalkgynnad. 

Endast lokalerna i skogsomr. anföras. Arjeplog. SK. [ 1 9  
S W J  Vuoggatjålmejaure, W. stranden; Rånekjokk vid 

mynningen i Sädvajaure ( 19 1 6  A. LILJEDAHL, H.U.);  [19;  

SEJ forsen mellan Svalesjaure (Falehaure) och Tjeggelvas 

[26 NEJ Ringselforsen . 

Erigeron humile Grah. 
(E. unalaschkense (DC) Vierh.)  

Indigen. - FJ. (Subalp.b. ? )-låg-mellanalp.b. sälls. 

Saknas i E. delen. - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. 
mycket sälls. i inre Skelleftedalen, f. ö. O, urbergsomr. 

O. Vert.utbr. :  praealp.b.  St. :  inundz. Oa. : kalkbunden 

enl. ARw. ( 1 943 p. 242) .  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: 5 lokaler. [ 1 2  SWJ Kasak 

(A. & A. 1 959 II p. 424}; [ 1 9  SWJ Tjidtjakk ( 1 856 EJ., 
H.U. ) .  Två individ på ett ark uniflorum ha av TH. C. E. 

FRIES bestämts till denna art. - SK. [19 SWJ Vuoggatjål

mejaure, SW. stranden nära utloppet, det. G. SAMUELssoN 
( 1 935 T. VEsTERMARK enl . medd. ) .  ARw:s uppgift: >>scheint 

friiber nicht in der Pite Lappmark bekannt gewesen zu 

sein>> är sålunda icke riktig. 

Antennaria dioeca (L. )  Gaertn. 

Indigen, hemerofil. - FJ .• Subalp.b.-mellanalp .b. 

allm. - SK. Horis.utbr.: hela området allm . På natur-
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liga ståndorter ofta i ringa individantal, på kultur

ståndorter rikligare. Vert.utb1· . :  alla höjdb. St. :  skogar 

av torr-frisk ristyp till örtristyp, stränder i inundz . •  
längs bäckar, i rasbranter, på klippavsatser m.  m.  
Inom alp.b. i rishedar m. m. Kulturståndorter: vallar 

(mest hårdvallar) ,  vägkanter m. m. Ca. : indifferent. 

Antennaria alpina (L.)  Gaertn. Karta 158. 

Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls., låg-mellanalp.b. 

allm. Torde avtaga på de E.  fjällutlöparna. - SK. 

Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mycket sälls . ,  urbergs

omr. W. delen sälls. ,  antecknad från ett fåtal lågfjäll 

i norra Arjeplogsgruppen, f. ö. O. Vert.utbr. : a) kambro

siluromr. : praealp.b. ;  b) urbergsomr. :  endast i alp.b. 

St. : i kambrosiluromr. någon gång nedvandrad vid 

bäckar, i lågfjällens alp.b. i efemärbäcklopp samt på 

sent utsmälta klippavsatser. Oa. :  indifferent. 

Antennaria Porsildii Elis. Ekman 

Indigen. - FJ. Mellanalp.b.  mycket sälls. W. 
delen, f .  ö. O. Kalkbunden. - SK. O. 

Arjeplog. FJ . ARw. 1 943. 1 943: 3 lokaler. F. ö .  inga upp

gifter. 

Antennaria carpathica (Wg) Bl. & Fing. 

Indigen. - FJ. Låg-mellanalp.b. sälls. i NW. delen. 

f.  ö .  O.  Kalkbunden. - SK. O. 

Arjeplog. FJ. ARw . 1 926a: 6 lokaler; 1 943: 3 lokaler. 

[ 1 2  SWJ Metjerpakte (HARTMAN 1 879 p. 1 3}; Lairo (A. & 

A. 1 959 II p. 425) ;  [ 1 8  NE-19 NWJ Stuor Jervas ( 1 870 

E .  J. WIDMARK, H.S . } ;  [19 NWJ Måskavagge (NoRDHAGEN 

1 929 p. 1 48} ;  Vuobmeketjetj åkko (E. J. WmMARK enl. 

CEDERWALD 1 867 p. 33); [ 1 9  NEJ Staika ( 1 867 E. J. Wm 
MARK, H.S. ,  jfr CEDERWALD l .c . ) .  Kasak hos HARTMAN 

(l.c . )  är identisk med Unna Kasak hos ARw. ( 1 926a p. 

2 19 ) .  På kartan hos ARw . ( 1 943 p. 87, fig. 34) äro samtliga 

ovan anförda lokaler inlagda utom NoRDHAGENS. 

Gnaphalium supinum L. Karta 159. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp .b.  allm. -

SK. Horis.utbr.: kambrosiluromr. sälls . ,  urbergsomr. 
W. delen mindre allm. och företrädesvis på lågfjällen. 

mellersta delen sälls . ,  E .  delen O. Vert.utbr. : huvud

sakligen inom lågfjällens alp.b.  (på vissa större fjäll 

tämligen riklig ) .  På själva platålandet sälls. ,  dock 

även funnen inom de silvina delarna. St. :  inom alp.b. 

vid efemärbäckar samt å sent utsmält mark i allmän

het, på platålandet mest apofytiskt på stigar och vid 

vägkanter. Oa. :  indifferent. 

Endast lokaler inom silv.b.-praealp.b. anföras nedan. 

Arjeplog. SK. [ 1 9  SWJ Raudojokk vid Vuoggatjålme, 

praealp.b. (B.  1 909 p. 263); [ 1 9  SEJ mellan Västerfjäll och 
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Svalesjaure, praealp.b. på stig; Silisvare, praealp.b .; [20 

SWJ Akkapakte, strax ovan gården, på stig i silv.b.; [26 

NEJ Jäkkvik, silv.b. ,  426 m ö.h. (B. op.c. p. 268); Högheden 

vid stranden , silv.b.; [27 SWJ stigen mellan Stensund och 

Ribbraur strax E om Geijejaurejokk, silv.b.;  [34 NEJ 

mellan Allejaur och Baktåive vid vägkant, silv.b. (Wn 

1 934 p. 24).  - Arvidsjaur. [34 SEJ Storberget på stig i 

granb. ,  ca 500 m ö.h. ; [35 NWJ ca l km NW om Tjapp

såive på stigen mot Suddesjaur, silv.O: 

Gnapbalium silvaticum L. Karta 160 .  

Synantrop. - FJ.  O. - SK.  Kulturpåverkade stånd
orter. Kambrosiluromr. mycket sälls. i E. delen, ur
bergsomr. W. delen O, mellersta delen sälls . ,  E. delen 
mångenst. Vägkanter, stigar, diken etc . ,  i ett fall i en 
starkt kulturpåverkad rasbrant. Har god konkurrens
kraft i ursprunglig vegetation och går gärna som neo
fyt in i skogsmark i vägarnas närhet. Kommer säkert 
undan för undan att bli naturaliserad inom området. 
Det förefaller som om denna art i allmänhet icke in
föres genom direkta åtgärder från människans sida. 
Dess invandring torde vara spontan, men den utnytt
jar härvid den kulturpåverkade marken, dvs. i främsta 
rummet vägarna. 

Gnaphalium norvegicum Gunn. Karta 161 .  

Indigen. - F J .  Subalp.b.-lågalp.b. allm. - SK. 
Horis.utbr. : kambrosiluromr. t .allm. ,  i de W. dal
gångarna närmast allm. ,  urbergsomr. W. delen mången
st. ,  mellersta delen mindre allm.,  E .  delen mycket sälls. 
(bör eftersökas! ) ,  utbredningen sammanfaller i stort 
sett med förekomsten av lågfjäll och större skogsberg. 
Vert.utbr. : a) kambrosiluromr. :  alla höjdb. ,  dock spar
sammare i silv.b . ;  b) urbergsomr. :  sälls. på själva 
platålandet men tilltagande på dess högre (framförallt 
dess praealpina) delar. Vanligare på sluttningarna av 
skogsberg och lågfjäll, särskilt inom granb.-praealp.b. 
Gå även upp i alp.b. på lågfjällen. St. :  skogar av 
frisk-fuktig ristyp till örttyp (särskilt gärna i smält
vattenrännor med utglesnat ristäcke) ,  ängsmark, 
bäckstränder m. m. Inom alp.b.  i efemärbäckar, på 
sent utsmält mark osv. Ca. :  indifferent. 

Gnaphalium uliginosum L. 

Synautrop och förmodligen tillfällig. - FJ. O. - SK. 

Mycket sälls. på kulturmark i E.  delen av urbergsoror. 

Arvidsjaur. [43 NWJ Gloromersträsk (LAEST. 1824 p.  
182 ) .  I ett kapitel om vegetationen i Pjeskejaure-deltat 

anger ARw. ( 1 943 p. 135)  G. uliginosum såsom beståndsdel 

i en massrik Oarex bicolor - Juncus biglumis -soc. Uppen

barligen föreligger här ett skrivfel; det måste vara fråga 

om G. supinum. 

Bidens tripartita L. 

Synautrop och ± tillfällig. - FJ. O. - SK. Sälls. på 

kult urmark. 

Arjeplog. SK. [27 SWJ kyrkplatsen vid hamnen (B. 1909 

p. 265). - Arvidsjaur. [34 NEJ mittför Jerfojaure i lands

vägsdike 1938. 

Anthemis tinctoria L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Kambrosiluromr. sälls. i 
E .  delen, urbergsomr. t .sälls . ,  överallt på kulturmark. 
Rätt obeständig på lokalerna men av allt att döma 
någorlunda stationär inom området. Trädor, vägkan
ter, banvallar, avstjälpning. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Högheden 1934; [27 SWJ kyrk

platsen (B. 1 909 p. 264); d:o avstjälpning nedom Öberget 

1 943; [34 NWJ Radnejaur (B.  Le. ) ;  [34 NEJ Allejaur (B. 

l .c . ) . - Arvidsjaur. [35 SWJ kyrkplatsen vid viadukten över 

banan mot Moskosel 1934; d:o nära jvstat. 1 937; [43 NWJ 

Gloromersträsk 1 937 .  

Achillea ptarmica L. 

Synantrop. - FJ. O. - Sl{. Hela området på kul
turmark, W-ut sälls . ,  mot E tilltagande. Hittills dock 
sparsamt antecknad. Vallar och andra insåningar, 
tydligen inkommen med gräsfrö. I ett fall anträffad 
som neofyt i en bäckdäld. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Vuonatjviken 1 938, 1 947; [27 

SWJ kyrkplatsen 1932 (WD 1934 p. 18 ) .  - Arvidsjaur. 

[34 SEJ L. Bäcknäs 1934; tillflöde till Svärdälven invid av

tagsvägen till Arjeplog 1932 (blommande, jfr Wo l.c.)-

1 937 .  Förgäves eftersökt här 1 946 och 1955, tydligen kvävd 

i bäckdäldvegetationen, som börjat utvecklas kraftigt efter 

gallring i den omgivande skogen. [35 NWJ Tjappsåive 

1 938, 1 956 (E. ALMQUisT) ;  [35 SW] kyrkplatsen (MöRNER 

1 935 p. 255); Fjällbonäs 1937;  [43 NW] Gloromersträsk 

1 937; d:o vid j vstn, rikligt 1955-56. 

Achillea millefolium L. 

Synantrop. - FJ. Sälls. vid bebyggelse (stugor, 
kåtor, längs stigar etc . ) .  - SK. Hela området allm. 
på kulturmark. Åkrar, vallar, gårdstun, vägkanter, 
kolningsplatser m. m. stundom på stort avstånd från 
bebyggelse, särskilt efter stigar och vägar. Går ut i 
skogsmark vid kulturgränsen och uppträder som neofyt 
vid stränder, längs bäckar, i rasbranter m. m. I ett 
par fall funnen på kulturpåverkade fläckar på toppen 
av skogsberg. Visar god konkurrenskraft och kommer 
säkerligen efterhand att bli fullt naturaliserad inom 
området. 

Lokaler från fjällomr. anföras av ARw. l926a p. 2 18, 

1 943 p .  243 samt pp. 1 39-42 (i kapitlet om ogräsfloran, 

vissa av de här angivna lokalerna nämnas ej i artförteck

ningen) .  En del uppgifter i de nämnda arbetena hänföra 

sig dock till W. delen av skogsomr. 
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Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Sälls. på kulturmark. 
Verkar att ha varit odlad. På sådana ställen länge 
kvarstående men utan att sprida sig nämnvärt. Dess
utom på avstjälpning, här väl ± tillfällig. 

Arjeplog. SK. [26 NEJ Jäkkvik 1 942; [26 NE-SEJ 

Jutis 1947; [27 SW] kyrkplatsen (F. DT ant. ) ,  1943: d:o 

på avstjälpning nedom Öberget 1 942 . - Arvidsjaur. [35 

SWJ kyrkplatsen i samhällets E .  del 1955, Hl59, d:o vid 

jvstationen 1 956 (E. Almq. )  

Chrysanthemum leucanthemum L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området mången
st. på kulturmar k, avtagande mot de W. dalgångarna. 
Åkrar, trädor, vallar, vägkanter m. m. Har ännu ej 
spritt sig nämnvärt utanför kulturståndorter och 
är följaktligen icke känd som neofyt. 

Arjeplog. SK. [20 SWJ Paktesuolo, gammal odling 1 938; 

[26 NWJ Bäverholmen 1938 (ARw. 1 943 p. 243); [26 NEJ 

Jäkkvik 1 943; 7 km SE om Jäkkvik vid vägkant 1938; 

Högheden 1 934; [26 NE-SEJ Jutis 1 938; [26 SEJ Loholm 

1 938; [27 NW] mittför Sommarvare, kolningsplats vid 

N. Bergnäsvägen 1947; [27 SWJ S om Tjårvesjokk vid 

Jäkkviksvägen 1 947; kyrkplatsen och gårdarna E-ut efter 

Arvidsjaurvägen, flerst. 1932-48; Nåtti 1 938; nyb. )>Rio)> 

vid Sikselet 1 934-36; [34 NEJ 3 km S om Allejaur 1 932 

(Wn 1 934 p. 22); [34 SWJ W om Naustajaure, vall vid 

Slagnäsvägen 1 937;  Slagnäs 1 937.  - Arvidsjaur. [34 NEJ 

Baktåive 1932 (WD Le.) ;  [34 SE] mittför Långträsk i 

åker 1 932 (WD Le. ) ;  l35 NWJ Tjappsåive 1 938, 1946; 

2 km E om Risdal efter vägen Moskosel-Ålvsbyn 1 937; 

[35 NEJ Storedan i Pite älv, vägkant på N. sidan 1 955; 

[35 SWJ kyrkplatsen flerst. 1 932-55; nära strömmen mellan 

Arvidsjaure och Kilvejaure vid vägkant 1 932 (WD Le. ) ;  

Fjällbonäs 1 937;  [42 NEJ Bastusel 1 943; [43 NWJ Rälund 

1 942; Abborrträsk 1 934; kolningsplats vid Luobalträsk 

1 956; Falkbo 1938; Hålberget (BJ. 1856 p. 17 ) ;  Hålbergs

liden jvstat. 1 937;  gård E om St. Sandberget 1 948; lands

vägen Baktsjaur-Rönnliden vid tillflöde till Skattån 1 938; 

Glommersträsk (MELANDER 1883 p. 161 ), 1 937, 1 948. 

Matricaria inodora L. 
(Tripleurospermum maritimum (L. ) Koch var. ino
dorum (L. )  Hyl. 

Synantrop. - FJ. Sälls. vid bebyggelse. - SK. 

Hela området allm. på kulturmark Åkrar, trädor, 
trädgårdsJand, vägkanter, kolningsplatser, avstjälp
ning m. m. Ej känd som neofyt. 

ARw. ( 1 943) upptar ej arten i sin floraförteckning från 

fjällomr. Tidigare i avhandlingen omnämnes den likväl 

från [25 NEJ Nasa silvergruva, l 000 m ö.h. (op.c .  p. 142) .  

Dessutom föreligger en äldre uppgift: [ 19  SWJ Mer k enes 

(B. 1 909 p. 269) .  Jag har icke kunnat förmå mig till att 
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följa HYLANDER ( 1 955 p. 1 30) i fråga om namngivningen 

för denna art, trots att hans förfaringssätt förmodligen är 

vetenskapligt oantastligt. 

Matricaria recutita L. 

(M. charnomilla L . )  

Syrrantrop och tillfällig. - }'J. O. - S K .  Mycket sälls. 

på kulturmark. 

Arjeplog. SK. [34 NW] Kuorokveik (BJ. 1 856 p. 17 ) .  

E j  sedd i senare tid. 

Matricaria matricarioides (Bong.) Porter 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området utom inre 
delarna av de W. dalgångarna t.sälls. på kulturmark 
Endast i större samhällen ± allm. Gårdsplaner, väg
kanter, avstjälpning m. m.  

Arjeplog. SK.  [ 1 9  SWJ Lillviken vid Sädvajaure 1948; 

[26 NW-SWJ Gautosjö 1938 (ARw. 1 943 p .  1 40);  [26 NE

SEJ Jutis 1934, 1 947; [27 NW] Långudden 1 947; [27 SW] 

kyrkplatsen (B. 1 909 p. 269, GRAPENGIESSER 1 9 1 7  p. 

268, F.DT ant. )  1932-48, numera allm. - Arvidsjaur. [34 

SE] Julträsk (E.  ALMQ.) ;  [35 NW] Trollforsen 1 956 (E. 

ALMQ. ) Moskosel 1 937,  1 956 (E.  ALMQ.) ,  Auktjsj aur 1 956 

(E .  ALMQ.) ;  Tjappsåive 1938; [35 SW] kyrkplatsen (ARw. 

1926a p. 222), 1 932-59, numera allm.; [43 NW] Glammers

träsk 1 937, 1 948 (allm.) ,  d :o vid j vstn 1 948. 

Artemisia vulgaris L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Hela området sälls. på 
kulturmark Endast å Arvidsjaurs kyrkplats allm. 
Förefaller åtminstone vid de W-ligare gårdarna att 
vara kvarstående från gammal odling, då den före
kommer i a v gränsade bestånd vid gårdarna, från vilka 
ingen nämnvärd spridning skett. Gårdstun, i Arvids
jaur även vägkanter, avstjälpning m. m. 

Arjeplog. SK. [26 NW] Adolfsström 1 938; [26 NW-SW] 

Gautosjö (ARW . 1943 p. 244, j fr p. 1 40); [27 NEJ Gitton 

1942; [27 SW] Racksund 1 934, 1 947. - Arvidsjaur. [35 SW] 

kyrkplatsen (N.J.A. 1 846 p. 28) ,  1 934-48; [43 NW] Glom

mersträsk ( 1 824 LAEST. ,  H.S. ) .  

Tussilago farfara L. 

Indigen i fjällomr. ,  förekommer dessutom som sy
nantrop.  - FJ. Subalp.b.-lågalp .b. mindre allm. i W. 
och mellersta delen, saknas i E .  delen (Peljekaise na
tionalpark O ) . - SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. 
mycket sälls. och hittills endast antecknad från inre 
Skelleftedalen, f. ö. O, urbergsomr. mycket sälls. och 
endast som införd. Vert.utbr. :  som vild i praealp.b . ,  
som införd platålandet och silv.b St. :  a) naturliga: 
bäckstrand; b) kulturståndorter: vägkanter, avstjälp
ning. Ca. :  som vild kalkgynnad. 

Arjeplog. FJ. ARw. 1926a: 9 lokaler; 1 943: 7 lokaler. [ 1 9  

SW] l km W om Merkenessjön, subalp.b. ;  Merkenes (B. 
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1 909 p.  2 73) ;  Avajokkots vid fallet, subalp.b . ;  Tjaktjajaure 

{B.  l.c . ) ;  Tjidtjakk, W-sidan, subalp.b.-lågalp.b. (-750 m 

ö .h. ,  blommande 1 7/7 1 948) . - SK. [ 1 9  SW] Raudojokk 

vid Vuoggatjålme, nedanför barrträdgränsen. - Arvids

jaur. [35 SW] kyrkplatsen på avstjälpning vid järnvägen 

1 936-48, dessutom på vägkant i samhället 1 942, här ut

gången före 1 947 ;  På ny lokal av samma typ (nära järn

vägshotellet) 1 948. Lokalen på järnvägsbanken (300 m E 

om jvstat. ) tjänar tydligen som ett slags spridningscentrum 

för arten; den förekommer nämligen här i ett ganska stort 

bestånd. Härifrån sprids den då och då ut i samhället men 

har svårt att hålla sig kvar, då den sandiga jordmånen är 

mycket olämplig. 

Petasites frigidus (L. )  Fr. Karta 162. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp .b. t.allm. -

8 1{. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mångenst . ,  ur
bergsomr. W. delen mångenst. , mellersta och E.  
delen sälls. ( i  viss utsträckning sannolikt förbisedd) .  
Vert.utbr. : alla höj db. St. :  kärr, blöta videsnår, strän
der av sjöar och bäckar m. m. Ca. :  indifferent. 

Kartbilden är antagligen rätt bristfällig. Från Arvidsjaur 

föreligga blott två säkra lokaler . Det är visserligen möjligt, 

att arten verkligen är sällsynt inom denna socken, men 

nog borde det vara möjligt uppspåra något flera lokaler. 

Jag har i själva verket också ett par uppgifter, som inte 

kunnat läggas in på kartan, då jag icke känner det exakta 

läget. De härröra från F.DT:s anteckningar och angivas så: 

1>Högåsen inom kronoparken Avaviken>> samt >>Storberget, 

Långhalsmyran•>. Båda ligga antagligen på kartbladet 

34 SE, den senare möjligen i närheten av byn Storberg 

vid vägen mot Hedberg. 

Arnica alpina (L.)  Olin 

Indigen. - FJ. Lågalp.b. ( ? )  sälls. Saknas på de E .  
fjällutlöparna. Kalkbunden. - S K .  O .  

Arjeplog. FJ. ARw. 1 943: 3 lokaler (se kartan p.  88, fig. 

35) .  F. ö. inga uppgifter. 

Senecio vulgaris L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Sälls. på kulturmark (ej 
siluromr. ) .  Förekommer endast i större samhällen. 
Tomter, vägkanter, avstjälpning. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen flerst. 1 934-48. -
Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen flerst. 1 932-48; [43 NW] 

Glommersträsk, 1 937, 1 948. 

Saussurea alpina (L.) DC. Karta 163. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. -
SK. Horis.utbr. : hela området allm. Vert.utbr. :  alla 
höjdb. St. :  skogar av fuktig örtristyp till örttyp, kärr, 
lunddälder, bäckstränder, SJ Oarnas inundz . ,  ras
branter m. m. Ca. : indifferent. 

Fig. 2 1 .  Cirsium palustre vid myrbäck i Arvidsjaur. 1 948. 

Carduns crispus L. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Sälls. på kulturmark 
Avstjälpning m. m. 

Arvidsjau1·. [35 SW] kyrkplatsen, avstjälpning vid 

järnvägen 1 937-59; [43 NW] Abborrträsk (MöRNER 1 935 

p .  258) .  Arten uppges redan av BJ. ( 1 856 p .  18) för >>gran

regionem; någon exakt lokal meddelas dock icke. 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
(G. Lanceolatum Scop . )  

Synautrop och tillfällig. - FJ. O.  - SK. Mycket sälls. 

på kulturmark. Avstjälpning. 

Arvidsjau1·. [35 SW] kyrkplatsen, avstjälpning vid järn

vägen 1 942, 1 946. Ej sedd senare. 

Cirsium palustre (L. )  Scop. Karta 164. 

Indigen. - FJ. O. - SK. Horis.utbr. : kambrosilur
omr. sälls. i E. delen, urbergsomr. W. och mellersta 
delen t.sälls . ,  E. delen mångenst. Vert.utbr. : platålan
det och silv.b .  St. :  kärr, fuktängar, bäckstränder. 
Kulturståndorter: fuktiga vallar. Ca. : indifferent. 
B1·o�.jörh. :  i W. delen ofta steril. 

Cirsium heterophyllum (L.)  Hill Karta 165. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-lågalp.b . t.allm. - SK. 
Horis.utbr. :  kambrosiluromr. t.allm.,  urbergsomr. 
mångenst. Vert.utbr. :  alla höj db . ,  ehuru sälls. inom 
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lågfjällens alp.b.  St. :  skogar av frisk-fuktig örtristyp 
till örttyp, lund- och bäckdälder, rikkärr m. m. Kul
turståndorter: fuktiga vallar, järnvägsbankar m. m. 
Ca. :  indifferent eller svagt kalkgynnad. 

Cirsium arvense (L.)  Scop. 

Synantrop. - FJ. O. - SK. Siluromr. O, urbergs
omr. sälls. på kulturmark Någorlunda riklig blott i 
större samhällen. Mest på avstjälpning o. dyl. Tycks 
ej spela någon större roll som åkerogräs. 

Arjeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen på avstjälpning vid 

infarten i samhället 1937,  1947; d:o på avstjälpning nedom 
Öberget 1 943, 1947.  - Arvidsjaur. [34 SE] Julträsk 1 956 

(E. ALMQ. )  [35 SW] kyrkplatsen (LINDROTH enl. ARw. 

1 926a p.  220),  flerst. 1 936-48; [35 SE] gård vid vägen 

Glommersträsk-Älvsbyn mittför Holmträsket 1938; [43 

NW] Abborrträsk (MöRNER 1 935 p.  258); Aspliden 1 938; 

Glommersträsk 1 937.  

Centaurea cyanus L. 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Sälls. på kul

turmark. Förmodligen odlad och tillfälligt utkommen på 

avstjälpning o. dyl. 

Arfeplog. SK. [27 SW] kyrkplatsen 1 932 (WD 1 934 p. 
2 2 ) .  - Arvidsjaur. [35 NW] Tjappsåive jvstn 1 938; [35 

SW] kyrkplatsen på avstjälpning vid järnvägen 1 934, 

1937,  1 948. 

Centaurea scabiosa L. 

Syrrantrop och tillfällig. - }'J. O. - SK. Sälls. på kultur

mark. Avstjälpning. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen vid järnvägen 1959. 

Lapsana communis L. 

Synautrop och förmodligen tillfällig. - FJ. Mycket sälls. 

vid bebyggelse. - SK. Sälls. på kulturmark. Avstjälpning 

m. m. 

Arjeplog. FJ. [19 SW] Merkenes (B. 1909 p.  269).  -

SK. [26 SE] Laisvall l 934; [27 SW] kyrkplatsen 1 932 (WD 

1934 p. 24).  - Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen vid j ärn

vägen 1 943,  1 946. 

Leontodon autumnalis L. 

Indigen (sannolikt förekomma även syrrantropa 
typer) .  - FJ. Subalp.b.-lågalp.b.  allm. , mellan
alp.b. starkt avtagande. - SK. Horis.utbr . :  a) i ur
sprunglig milj ö:  kambrosiluromr. t .a1lm. ,  urbergsomr. 
W. delen mångenst. ,  mellersta och E. delen sälls. och 
osäker; b) på kulturmark och i omedelbar närhet av 
sådan: hela området ± allm. Vert.utbr. : a) kambro
siluromr. :  silv.b .-subalp.b . ;  b) urbergsomr. :  endast 
platålandet och silv.b. Ej antecknad från lågfjällen. 
St. : a) ursprungliga: ängsmark, bäckstränder, sjöarnas 
och älvarnas inundz. m. m. ;  b )  kulturståndorter: val-
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lar, gårdstun, vägkanter, stigar m. m. Inom urbergs
omr. går arten från kulturmark ett litet stycke ut i 
omgivande ursprunglig vegetation, t. ex. längs bäckar. 
på kulturpåverkade fuktängar (raningar) osv. Ca. :  

d e  vilda typerna äro sannolikt ± kalkgynnade. 
Formväxl. :  ARw. ( 1 943 p .  244) urskiljer inom fjällomr. 
tre typer av denna art, i huvudsak på grundval av 
holkfjällens hårighet. Samma typer förekomma, såvitt 
jag kunnat finna, även i skogsområdet. Tyvärr har jag 
icke tillräckligt detaljerade anteckningar för att kunna 
utreda de olika typernas utbredning. Den typ, som har 
holkfjällen klädda med långa, svarta hår ( = var. 
Taraxaci (L.)  Hartm.)  torde dock vara västlig och i 
huvudsak endast uppträda inom kambrosiluromr. 

Inom Arvidsjaurs sn förekommer L. autumnalis i stort 

sett endast på och i nära anslutning till kulturmark. Det 

är svårt att avgöra, huruvida förekomsterna äro att be

trakta som apofytiska eller om dessutom en synautrop 

invandring ägt rum. Det sistnämnda förefaller mest sanno

likt. Det är möjligt, att ett detaljerat studium av artens 

formväxling skulle ge värdefulla upplysningar om de en

skilda beståndens ursprung. 

Tragopogon pratensis L. 

Synautrop och förmodligen tillfällig. - FJ. O. - SK. 

Mycket sälls. på kulturmark. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplats{m på banvallen E om 

jvstn, flera stora exemplar 1 959. Rikligt med frukter ut

bildade, varför det är tänkbart, att arten kan bli bestående 

ett eller annat år. (Endast l ex. fanns kvar 1 9 6 1 ) .  

Taraxacum. 

Anm. ARw. har i sin gradualavhandling ( 1 943 p .  
245) publicerat hela det i museerna befintliga Taraxa

cum-materialet från Pite lpm. Huvudparten av detta 
material härrör från skogsomr. medan ARw:s eget 
undersökningsområde, W. delen av fjällomr. ,  är 
svagt representerat. Alla mina kollekter från tiden 
före 1 943 ingå i detta material. Senare har jag icke 
haft tillfälle samla mycket. HAGLUND hade ställt i ut
sikt en bearbetning av det som hittills icke publicerats. 
men vid sin bortgång hade han tyvärr icke hunnit 
slutföra detta arbete. Då jag sålunda har mycket litet 
nytt att komma med, nödgas jag avstå från att be
handla släktet, eftersom framställningen endast skulle 
innebära en upprepning av vad som redan publicerats. 
Endast kollektivarten T. croceum måste medtagas. 
eftersom den spelar en så viktig roll i områdets spon
tana flora. 

Taraxacum croceum Dt ( coll. )  

Indigen, hemerofil. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b. 
allm. - SK. Horis.utbr . :  hela området allm. såväl i 
ursprunglig miljö som på kulturståndorter. Som vild 
dock något avtagande inom mellersta-E . delarna av 
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urbergsomr. Vert.utbr. :  alla höjdb. Inom lågfjällens 
alp.b. dock sparsammare, saknas på många mindre 
fjäll. St. :  skogar av frisk-fuktig bräkenristyp till 
örttyp, lunddälder, bäckstränder, sjöarnas inundz. 
m. m. Kulturståndorter: vallar, gårdstun, vägkanter 
m. m. Ca. :  indifferent. 

Sonchus arvensis L. 
Synautrop och förmodligen tillfällig. - FJ. O. - SK. 

Sälls. på kulturmark. Åkrar, avstjälpning. 

Arvidsfaur. [35 SW] kyrkplatsen i en åker 1 938, av

stjälpning vid järnvägen 1943. 

Sonchus asper (L.)  Hill 

Synautrop och tillfällig. - FJ. O. - SK. Mycket sälls. på 

kulturmar k. 

Arvidsfaur. [35 SW] kyrkplatsen vid järnvägen 1 932 

(WD 1 934 p.  30). 

[Lactuca sibirica (L.)  Benth. 
(Mulgedium sibiricum (L.) Less. ) 

Uppgiven för Pite lpm. av B . -H. 1878 (p. 1 94) . 
Någon säker lokal känner jag dock icke till . ]  

Lactuca alpina (L.) A.  Gray 
(Mulgedium alpinum (L.)  Less. )  

Karta 166. 

Indigen. - FJ. Subalp.b.-understa lågalp.b. t.  
allm. - 81{. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. mångenst. ,  
urbergsomr. W .  delen mindre allm., mellersta och E .  
delen sälls. (troligen dock ej fullt s å  sälls. ,  som de kända 
lokalerna antyda) .  V ert. utbr. : a) kambrosiluromr. : silo. b .  
-subalp.b . ;  b )  urbergsomr. :  platålandet, skogsbergen 
och lågfjällen upp till skogsgränsen, måhända rikligast 
inom granb. I ett fall anträffad i understa alp.b.  på 
ett lågfjäll. St. : skogar av frisk-fuktig örtristyp till 
örttyp (ängsbjörkskog, örtrik granskog), lund- och 
bäckdälder. Saknas däremot i flertalet rasbranter, 
liksom i sjöarnas inundz. Ca. :  indifferent eller svagt 
kalkgynnad. 

Crepis tectorum L. 

Indigen ( ? )  i rasbranter, f. ö. synantrop. - FJ. O. -

8K. Horis.utbr. :  som vild mycket sälls. och endast 
inom W. delen av urbergsomr. ,  som införd sälls. på 
kulturmark (kan möjligen vara förbisedd i viss ut
sträckning men är under inga förhållanden så vanlig 
som fallet tycks vara på sina ställen i S. Lappland) .  
Vert.utbr. :  silv.b. St. : som vild uteslutande i rasbranter 
(ängsuren, större hammaravsatser) .  Kulturståndorter: 
vägkanter, avstjälpning. Ca. :  som vild troligen kalk
gynnad. 

Arfeplog. SK. [27 SW] Strömnäsberget , S-rasbrant (H. 

JN 1933 p. 488); Lul.lstjakk, S-rasbrant (A. -B. 1 9 12 p. 

204) ! ;  kyrkplatsen sparsam 1 943, 1947; [ 2 7  SE] Tjipke-

jaures avloppsbäck vid vägkanten 1938.  - Arvidsfaur. 

[35 SW] kyrkplatsen flerst. 1 932-48. 

Beträffande arter, som förekomma skenbart vildväxande 

i rasbranter, kan man naturligtvis alltid ifrågasätta, om 

de verkligen äro indigena på dessa lokaler. Det är i de 

flesta fall omöjligt att avgöra på vilket sätt de ifrågava

rande arterna inkommit till rasbranterna. I många fall är 

det naturligtvis fråga om rent neofytisk spridning från 

närliggande kulturståndorter, men när det rör sig om ± 
sällsynta syrrantroper, som saknas vid gårdar i det omedel

bara grannskapet, kan man lika väl tänka sig en spontan 

invandring till lappmarken antingen från rasbrantlokaler 

i andra lappmarker eller från mer avlägsna kulturstånd

orter. Det blir i så fall en smaksak, om man skall beteckna 

arten som indigen eller synantrop. Verkligt indigena i den 

meningen, att de förekommit på sina rasbrantlokaler 

sedan tider före människans invandring till N ordand över

huvudtaget, äro nog jämförelsevis få bland de här aktuella 

arterna och knappast C. tectorum. 

Crepis paludosa (L.)  Moench 
(Aracium paludosum (L.)  Monnier) 

Karta 167.  

Indigen. - FJ. Subalp.b. sälls. i W. delen, tillta
gande mot E . - 81{. Horis.utbr. : hela området mången
st. , lokalt möjligen t.allm. De kända lokalerna ojämnt 
fördelade med utforskningsluckor, särskilt i N. Arvids
jaur. Vert.utbr. :  a) kambrosiluromr. :  silv.b.-subalp.b . ;  
b )  urbergsomr. :  platålandet, skogsbergen och låg
fjällen upp till skogsgränsens närhet, saknas i alp.b.  
St. : skogar av (frisk-)fuktig örtristyp till örttyp, ängs
mark, rikkärr, lund- och bäckdälder. Ca. :  antagligen 
svagt kalkgynnad. 

Hieracium. 

Anm. Bortsett från övre Skelleftedalen, som i av
seende på Hieracia vulgata undersökts av FoLIN 
( 1931 )  är Pite lpm. ur hieraciologisk synpunkt när
mast ett terra incognita. Själv har jag tyvärr icke 
haft tid och möjlighet att ägna mig åt släktet. Vid 
fältarbetena har jag - något som jag nu efteråt 
mycket beklagar - nöjt mig med en anteckning 
om >>Hieracium sp.>> utan att göra något försök att för
dela materialet ens på kollektivarter. I stället har j ag 
samlat ett ganska omfattande herbariematerial (som 
nu finns i H.S. ), vilket emellertid visat sig omöjligt 
att få bestämt annat än i något enstaka undantags
fall. Det har då gällt arter med större spridning, vilka 
SAMUELSSON på sin tid vågade sig på att namnsätta. 
Eftersom de bestämda kollekterna äro så ytterligt 
fåtaliga och eftersom det f. n. knappast finns några 
utsikter att något mer skall kunna göras åt materialet, 
anser jag mig icke böra ta upp släktet till behandling. 
Endast H. alpinum, H. pilosella och H. auranthiacum 

som äro relativt väl avgränsade kollektivarter, ha 
medtagits. 
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Området torde eljest ha en hel del att erbjuda ur 
hieraciologisk synpunkt. I all synnerhet tycks ras
branterna hysa mycket av intresse. 

Hieracium alpinum L. ( coll. )  Karta 1 68 .  

Indigen. - FJ. Subalp.b.-mellanalp.b.  allm. -
SK. Horis.utbr. :  kambrosiluromr. sälls. ( ? , i varje fall 
finnas mycket få antecknade lokaler) ,  urbergsomr. W. 
delen mångenst. ,  mellersta delen t.sälls . ,  i båda fallen 
mest på lågfjällen, E. delen O. Vert.utbr. : huvudsakligen 
inom lågfjällens alp.b. På lägre nivå sälls. och mest 
på kulturmark. St. :  inom alp.b. i rishedar, går något 
nedom skogsgränsen i sent utsmälta sänkor och på 
marker med längre kvarstående smältvatten. Kultur
ståndorter: huvudsakligen äldre hårdvallar. Ca. :  in
different. 

Hieracium pilosella L. (coli.) 

Synautrop och förmodligen ± tillfällig. - FJ. O. - SK. 

Mycket sälls. på kulturpåverkad mark. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen, ängen på W-sidan av 

Nyborgstjärn, ett litet bestånd, täckande ca 4 dm2 1959. 

Sommaren 1961 fanns ännu ett par individ, men beståndet 

hotades av kvävning genom den uppväxande gräsvegeta

tionen. 

Hieracium aurantiacum L. (coli . )  

Synautrop och förmodligen tillfällig. - }'J. O .  - SK. 

Mycket sälls. på kulturståndorter. Antagligen odlad och 

förvildad. 

Arvidsjaur. [35 SW] kyrkplatsen, dels i ängen nedanför 

hotell Laponia, dels vid vägkant E om badplatsen i Ny

borgstjärn 1 9 6 1 .  
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Tillägg till artförteckningen 

I den föregående artförteckningen har medtagits allt 

material, som kommit till min kännedom intill utgången 

av år 1 96 1 .  Under tryckningen har jag emellertid fått 

några ytterligare lokaluppgifter, av vilka de viktigaste 

lämpligen kunna anföras här. 

E. ALMQUisT har vid sina fortsatta studier över j ärn

vägsfloran ånyo besökt Pite lappmark och har i brev med

delat bl. a. följ ande uppgifter (anteckningar från sept. 

196 1 ) :  

Poa compressa L . :  Arjeplog: [34 SE] Gullön, bangården. 

Arvidsjaur: [35 SW] kyrkplatsen, bangården. 

Oerastium glomeratum Thuill. :  Arjeplog, Gullön, täppa och 

grusplan. 

Spergula rubra (L. ) D. Dietr. :  Arjeplog: Gullön, stations

planen. 

Aegopodium podagraria L. :  Arvidsjaur: kyrkplatsen, täppa 

invid husvägg, steril. 

Aethusa cynapium L. :  Arvidsjaur: kyrkplatsen, bangården , 

l ex. 

Rudbeckia hirta L.: Arvidsjaur: kyrkplatsen, banvall vid 

lokstallarna, l ex. 

Samtliga dessa äro nya för Pite lappmark utom Aego

podium, som dock är ny för Arvidsjaurs sn. 

.JIM LuNDQVIsT har under sommaren 1 96 1  undersökt 

Laisälven ovanför Storlaisan och även besökt trakten av 

Tjålmejaure. Vid dessa och andra exkursioner inom Arje 

plogs sn har han gjort intressanta fynd och bl .  a.  anträffat 

några för lappmarken nya arter . .J ag hoppas han får till

fälie publicera sitt material i en nära framtid. 



V. Statistiska uppgifter om floran 

Inom Pite lappmark ha hittills anträffats 580 
kärlväxtarter, varvid dock av sl . Taraxacum endast 
medräknats T. croceum (coll . )  och av sl. Hieracium 

endast H. alpinum (coll . ) ,  H. pilosella (coll.)  och 
H. aurantiacum (coll . ) .  Dessutom äro 3 arter kända 
såsom ingående i hybrider men ha hittills icke med 
säkerhet påvisats i ren form (Sparganium Friesii, 

S. simplex, Salix repens) .  För ett antal arter där
utöver föreligga otillräckligt verifierade uppgifter. 
Några av dessa arter kunna mycket väl förväntas, 
men i fråga om andra torde det vara fråga om fel
bestämning, etikettförväxling eller misstag av 
annat slag. De ifrågavarande arterna anföras i art
förteckningen inom klammer; de äro följande (de 
osannolika äro markerade med 0) :  

Potamoqeton lucens (som hy-

brid) O 
Eriophorum russeolum 

Oarex Hartmani O 

Rumex crispus 

Polygonum pe1·sicaria 

M oehringia trinervia O 
Ranunculus flammula O 
Draba hirta O 

D. fladnizens�:s O 

Braya linearis O 
Saxifraga cotyledon O 

Saxifraga aizoon O 

Astragalus frigidus 

Gallitriche hermaphroditica 

Drosera intermedia O 
M yriophyllum spicatum 

Primula scotica var. scandi-

navica 

Gentianella amarella 

Lithospermum arvense 

Euphrasia hyperborea 

Valeriana o.fficinalis O 

Lactuca sibirica 

För närmare uppgifter om dessa arter se artför
teckningen samt ARWTDSSON 1943. Flera av ar
terna förtjäna att eftersökas , särskilt Eriophorum 

russeolum (i området N om Pite älv) och Lactuca 

sibirica. Detsamma gäller också ett antal andra 
arter, vilka hittills icke uppgivits för Pite lappmark 
men som finnas i angränsande områden. Några av 
dessa torde med säkerhet vara förbisedda. Såsom 
värda att efterforskas vill jag i främsta rummet ange 
följande arter: 

Botrychium lanceolatum 

Sagittaria sagittifolia 

S. natans 

Poa palu8tris 

Eriophorum latifolium 

Carex disperma ( ! )  

C .  caespitosa 

C. gracilis 

C. rhynchophysa 

Platanthera bifolia 

M alaxis paludosa 

A renaria norvegica 

Saxifraga adscendens 

Potentilla Okamissanis 

Viola mirabilis 

V. riviniana 

Circaea alpina 

M yosotis laxa ssp. caespitosa 

Veronica serpyllifolia ssp. 

humifusa 

H ypochoeris maculata 

Härtill skulle också kunna läggas en rad antropo
korer, som väl förr eller senare komma att dyka 
upp inom området, såvida de icke redan finnas där. 

Inom de 580 arterna kunna urskiljas åtskilliga 
underarter och varieteter. Vissa av dessa förhålla 
sig i utbredningsavseende så självständigt i förhål
lande till huvudarterna, att de vid en diskussion av 
skilda växtgeografiska problem lämpligen böra be
handlas som jämställda med arter (flera av dem 
ha f.  ö. också tidtals uppfattats som sådana) . Det 
gäller följande: 

Juncus arcticus ssp. balticus Rumex acetosa ssp. lapponi-

Luzula multiflora ssp. fri- cus 

gida Cerastium alpinum ssp. la-

Festuca rubra var. mutica natum 

Alopecurus pratensis var. al- Ribes spicatum var. lappo-

pestris nicum 

Salix myrsinifolia var. bare- Alehemilla f'ilicaulis var. 

alis 

S. caprea var. coaetanea 

Urtica dioeca ssp. Sondenii 

vestita 

V eronica alpina var. austra

lis 

Erigeron acre ssp. politum 

Sammanlagt ha vi sålunda att behandla 593 
taxa. A v dessa äro 446 säkert indigena inom områ
det, ehuru åtskilliga av de 446 torde vara represen
terade även av synautropa populationer. I fråga om 
ytterligare 9 arter kan indigenatet ej anses säkert 
fastställt ; det gäller följande: 
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Luzula pallescens 

Argrostis tenuis 

Glyceria fluitans 

Rumex acetosella 

Ranunculus repens 

Potentilla norvegica 

Alehemilla subcrenata 

Galeopsis bi f ida 

Crepis tectorum 

Dessa förekomma tillsynes vildväxande på en
staka lokaler (i de flesta fall i rasbranter) ,  men i 
övrigt äro de att betrakta som synantroper, och 
man kan icke bortse från möjligheten, att de sken
bart indigena bestånden kunna vara neofytiska 
till sitt ursprung. Miljön i rasbranterna är på grund 
av rik tillgång på öppen mineraljord mycket gynn
sam för kulturflyktingar av olika slag. Sprid
ningskällan för dessa kan vara . när belägna gårdar, 
varvid spridningsmedlet i de flesta fall torde vara 
betande husdjur, men den kan också vara att söka 
på stort avstånd, ibland kanske t. o. m. utanför 
lappmarken, varvid i de flesta fall fåglar torde 
ombesörja diasportransporten (jfr p. 1 1 6  betr. 
Potentilla norvegica) .  Alehemilla suberenata kan väl 
knappast vara spontan i lappmarken (jfr SAMUELs

SON 1943 pp. 57-61 ) ,  trots att förekomsten på syd
sidan av Akkelis förefaller att vara i helt ursprung
lig miljö.  Möjligen kan man tänka sig hästar på 
sommarbete som ansvariga för transporten. Lo
kalen för Glyeeria fluitans vid Allejaur (BIRGER 

1 909 p. 268) är till sin natur okänd. 
Med borträknande av de anförda tvivelaktiga 
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arterna omfattar det synautropa elementet 1 38 

taxa, varav omkring 50 måste betraktas som ± 
tillfälligt inkomna. 

Av lappmarkens båda socknar är Arvidsjaur 
betydligt artfattigare än Arjeplog, vilket i någon 
mån beror på skillnaden i areal men framförallt 
på den förra socknens enformigare natur: inga hög
fjällsområden, inga verkligt kalkrika berg- och 
jordarter. Av hittills för lappmarken uppgivna 
593 taxa har inom Arjeplog anträffats 528 (varav 
minst 100, möjligen så mycket som 1 10 synantro
per) .  Från Arvidsjaur känner jag blott 41 1 taxa 
( 126 synantroper) . Här skulle den indigena floran 
alltså blott omfatta 285 taxa, och det är inte ens 
säkert att alla dessa äro verkligt vilda inom sock
nen. För sådana arter som Luzula sudetiea, L. 

multiflora ssp. frigida, Phleum eommutatum, Poa 

alpina, Alehemilla filicaulis, Wiehurae och mur

beckiana m. fl . känner jag nämligen än så länge inga 
säkert ursprungliga lokaler i Arvidsjaur utan en
dast apofytiska förekomster; minst ett lO-tal taxa 
förhålla sig på detta sätt. Givetvis kan man tänka 
sig ett par lO-tal nyupptäckta vid noggrannare 
undersökningar, liksom man kan vänta sig att an
träffa en eller annan av apofyterna som verkligt 
ursprunglig, men det skulle förvåna mig, om det 
definitiva antalet indigena taxa nämnvärt över
stege siffran 300. 



VI. Florans växtgeografiska huvudgrupper 

Principer för gruppindelningen 

En växtgeografisk behandling a v ett områdes 
arter förutsätter någon form av gruppindelning. 
Varje sådan indelning måste emellertid bli ofull
komlig och i viss mån godtycklig, eftersom varje 
enskild art företer sin egen utbredningsbild och 
eftersom övergångstyper alltid måste finnas, hur 
än indelningen genomföres. Förhållandena variera 
dessutom så pass mycket mellan olika trakter, att 
erfarenheter vunna inom ett undersökningsområde 
icke alltid kunna tillämpas i ett annat. 

Att börja med, uppställer sig nu frågan enligt 
vilken princip indelningen lämpligen bör genom
föras: skall man som första indelningsgrund välja 
den horisontella eller den vertikala artutbred
ningen. Enligt min mening kan det inom ett område 
med så växlande höjdförhållanden som det här 
behandlade endast bli tal om den vertikala ut
bredningen och de vertikala frekvensvariationerna 
som grund för indelningen i huvudgrupper. När 
det gäller den vidare uppdelningen av dessa i under
grupper, kan det däremot bli lämpligt eller t. o. m .  
nödvändigt att beakta utbredningen i horisontell 
led. 

Jämförelsevis få skandinaviska växtgeografer 
ha gjort något försök till en indelning av florans 
arter med hänsyn till frekvensvariationerna i olika 
höjdbälten. Man kan nämna SERNANDER ( 1899), 
HEINTZE (1913)  och i senare tid framförallt Hus

TICR ( 1937) .  Jag skall här något närmare granska 
den av sistnämnde förf. genomförda indelningen 
samt diskutera dennas tillämplighet på det här 
behandlade området. HusTICH (op .c .  p. 73) har 
följande grupper: 

l .  Alpina arter. Förekomma endast i alpina 
bältet. 

2. Alpika arter. Huvudutbredning i alpina bältet, 
strödda lokaler nedom skogsgränsen. 

3. Vertikalregionala ubiqvister. Lika vanliga 
eller ovanliga ovanför som nedanför skogs
gränsen. 

4. Silvika arter. Huvudutbredning nedom skogs
gränsen, strödda lokaler i alpina bältet. 

(5. Silvina arter. Endast nedom skogsgränsen. )  

Att börja med är det nu viktigt att konstatera, 
att HusTIOR endast behandlar de arter, som före
komma på kalfjället; de silvina arterna falla så
lunda utanför undersökningen, ett förhållande som 
naturligtvis icke gör indelningen mindre använd
bar. Vidare har HusTIOR på sina isolerade fjäll 
ingen egentlig zonation i skogsvegetationen och har 
sålunda ingen anledning att ta hänsyn till fre
kvensväxlingar nedom skogsgränsen. Slutligen råder, 
såvitt man kan förstå, en relativt stor enhetlighet 
hos de olika fjällen inom hans undersökningsom
råde. I Pite lappmark ha vi ju att göra med flera 
olika vegetationsbälten liksom med starka regio
nala växlingar i zonationeo (jfr pp 39-42) .  Gällde 
undersökningen enbart lågfjällen i t. ex. nedre 
Arjeplog och västra Arvidsjaur, skulle en tillämp
ning a v H USTICRs indelningsprincip mycket väl 
kunna tänkas. 

Jag har emellertid några invändningar. Den vikti
gaste gäller avgränsningen av de alpika arterna från 
de alpina. Enligt HusTICR är en art alpik, så snart 
den överhuvudtaget anträffats nedom skogsgrän
sen (även då detta är mycket ovanligt, som i fråga 
om Athyrium alpestre m. fl . ) .  Bortsett från ett 
fåtal högalpina arter kan emellertid praktiskt 
taget vilken fjällväxt som helst nå nedanför skogs
gränsen, i varje fall i något skandinaviskt område. 
Arter som äro strängt alpina i en trakt, kunna 
mycket väl vara alpika i en annan och vice versa. 
Det beror helt på bristen eller rikedomen på lämp
liga ståndorter nere i skogen. Av de 21 alpina arter, 
som HusTICR urskiljer inom sitt område, äro minst 
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1 1  alpika i Pite lappmark, medan flera av hans 
alpika arter äro alpina där. På så vis kan man ju 
aldrig nå enighet om vad som är alpikt eller alpint. 
Vidare tvingas HusTIOR att till samma grupp hän
föra arter, som uppenbarligen äro vitt skilda till sin 
vertikalutbredning, i varje fall med hänsyn till 
Skandinavien som helhet. Att t. ex. hänföra 
Arabis alpina, Pedicularis lapponica, Gnaphalium 

norvegicum, Alehemilla glomerulans och Phleum 

commutatum m. fl. dock rätt utpräglade fjällväxter 
till samma grupp som låt oss säga Deschampsia 

flexuosa och Galluna vulgaris förefaller mig ona
turligt. 

Några detaljer förtjäna också att anföras (jfr 
op.c .  pp. 68-70) : Lycopodium selago är enligt 
HusTioR silvik, L. annotinum däremot ubiqvist. 
Jag har svårt att föreställa mig en skandinavisk 
kärlväxtart, som är en så utpräglad vertikal
ubiqvist som L. selago; en avvikelse härutinnan 
måste vara rent lokal. I så fall närmar sig nog L. 

annotinum mera till de silvika arterna även om den 
lokalt kan bli nog så riklig i lågalpina bältet (L. 

selago går upp i högalpina bältet) .  Man kan nog 
inte dra alltför säkra slutsatser av erfarenheter 
från ett begränsat område, då det gäller arternas 
inordnande i olika grupper. Att E pilobi u m lacti

florum skulle vara en alpin art, då E. anagallidifo

lium kan betecknas som alpik, stämmer inte med 
förhållandena i Pite lappmark, där den förra arten 
har talrika lokaler på platålandet långt ned emot 
lappmarksgränsen, medan den senare blott går ett 
litet stycke ned i skogen på själva fjällen och mycket 
sällan träffas på platålandet. Man kan naturligtvis 
inte tvivla på att HusTIOR riktigt återgett för
hållandena i sitt område, men det hela vittnar om 
osäkerheten i begreppen alpin och alpik, så snart 
man tar hänsyn till andra områden än det man 
själv studerat. 

Av skäl, som jag hoppas ha framgått av det ovan
stående anser jag mig icke kunna tillämpa den av 
H USTICR föreslagna indelningen. Att å andra sidan 
uppställa ett komplicerat system i stil med HEINT
ZEs ( 1913 II p. 129) vore knappast motiverat; då 
skulle överskådligheten gå helt förlorad utan att 
det · bleve lättare att infoga arterna på rätt plats. 
Inte heller bör indelningen göras på ett sådant sätt, 
att enstaka nya fynd a v en art på ovanligt hög eller 
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ovanligt låg nivå skulle nödvändiggöra artens om
placering i schemat. Jag vill därför prova en myc
ket enkel indelning med blott 4 grupper, där det 
enda nya är införandet av begreppet montan art. 
I enlighet härmed urskiljer jag följande artgrupper: 

l .  Vertikalubiqvister. Förekomma utan allt för 
stora frekvensväxlingar i alla höjdbälten upp t. o.  
m.  åtminstone lågalpina bältet, stundom högre. 

2. Bilvina arter. Huvudutbredning i silvina bältet, 
övre gräns i allmänhet = skogsgränsen. Kunna dock 
ha utpostlokaler i lågalpina bältet. 

3. Montana arter. Huvudutbredning inom hög
silvina-praealpina-subalpina-lågalpina bältena. I 
lågsilvina bältet tydligt avtagande nedåt och i öst
lig riktning. Utpostlokaler uppåt. 

4. Alpina arter. Huvudutbredning i alpina bältet. 
Frekvensminskning redan vid skogsgränsen, endast 
utpostlokaler i silvina bältet (i allmänhet på eda
fiskt särpräglade ståndorter: rasbranter, inundat
zonen, kalkkärr m. m. ,  i vissa fall kulturståndorter) .  

Några kommentarer. Vissa arter äro ubiqvister 
med hänsyn till förekomsten i fjällområdet men 
silvina på de isolerade fjällen, nämast därför att de 
sistnämnda sakna lämpliga ståndorter i alpina 
bältet. I detta fall låter jag förhållandena i fjäll
området vara avgörande. Den silvina artgruppen 
är mycket stor och mycket heterogen, men svårig
heterna bli oöverkomliga, om man söker genomföra 
en uppdelning med hänsyn till vertikalutbred
ningen. Möjligen skulle man kunna urskilja en 
grupp av eu-silvina arter, omfattande sådana som 
ej överskrida lågsilvina bältet och som alltså helt 
saknas både i fjällområdet och på lågfjällsslutt
ningarna. En gruppering av arterna i enlighet här
med kräver dock en betydligt mera detaljerad 
kännedom om området än vad jag hittills kunnat 
skaffa mig, och dessutom har man svårigheter med 
rasbrantflorans inplacering. I rasbranter kunna 
nämligen många arter, som i övrigt äro eu-silvina, 
nå upp till betydande höjd.  

Benämningen montan synes mig naturlig för en 
art, som har tyngdpunkten i sin utbredning i höjd
lägenas skogar. Man ser ju  ibland uttrycket )>sub
alpina arter)> med hänsyftning på arter, som upp
träda särskilt rikligt i fjällbjörkskogen, men ett 
subalpint bälte saknas på många fjäll i området, 
och de hithörande arterna växa lika gärna i den 



Växtgeografiska huvudgrupper 155 

praealpina blandskogen och - om än med lägre 
frekvens - i fjällgranskogen. Emellertid används 
stundom uttrycket montan art i annan betydelse 
än här, nämligen som beteckning på en fjällväxt 
överhuvudtaget. Det sker framförallt i samman
hang, då man icke har behov av att skilja på kal
fjällsväxter och fjällskogsväxter; man undviker 
då helt uttrycket alpin art (jfr t. ex. TRALAU 1 961 ) .  
Men att begreppen alpin och montan kunna an
vändas vid sidan av varandra framgår bl. a. därav 
att mellaneuropeiska författare tala om ett mon
tant höjdbälte jämsides med ett subalpint och ett 
alpint (ScmNz-KELLER 1923).  Eftersom diskus
sionen här aldrig berör förhållanden utanför Pite 
lappmark, torde något missförstånd icke behöva 
uppkomma. 

En fråga som ofta diskuteras är vilka växter som 
böra räknas som ))fjällväxter)) (jfr t. ex. HusTICH 

op.c. p. 75-80) .  Jag vill betona, att jag betraktar 
även de montana arterna som fjällväxter, även om 
deras utbredning utanför fjällen är mera omfat
tande. Karakteristiskt för de montana arterna är 
också, att deras ståndorter i lågsilvina bältet icke 
behöva vara av så särpräglad natur rent edafiskt 
som ifråga om de alpina arterna. 

V ertikalubiqvister. (U) 

Till denna grupp räknar jag följande arter : 

Lycopodium selago 

L. annotinum 

L. clavatum 

L. camplanatum 

Selaginella selaginaides 

Equisetum arvense + 
E. silvaticum 

E. pratense + 
E. fluviatile + 
Oystopteris fragilis + 
Lastrea phegopteris 

L. dryopteris 

Dryopteris dilatata 

Juniperus communis 

Tojieldia pusilla 

Juncus filijormis 

M olinia coerulea 

N ardu,q stricta 

Festuca ovina 

Poa pratensis 

P. nemoral is + 

Deschampsia caespitosa 

D. flexuosa 

Oalamagrostis purpurea 

O. neglecta + 
A lopecttrus aequalis + 
Farnassia palustris + 
Filipendula ulma;ria 

Rubus chamaemorus 

R. saxatilis 

Potentilla palustris 

Geranium silvaticum 

Viola epipsila 

V. palustris 

Ohamaenerion angustifo-

lium 

Oornus suecica 

Pyrola minor 

P. rotundifolia coll. 

Ramischia secunda 

Andromeda polifolia 

Arctostaphylos uva-ursi 

V accinium vitis idaea 

H ierochloe odorata + 
A nthoxanthum odoratum 

Eriophorum vaginatum 

E. angus ifolium 

Trichophorum caespitosum 

ssp. austriacum 

Oarex dioeca + 
O. brunnescens 

C. nigra 

C. juncella + 
C. aquatilis + 
C. magellanica 

C. limosa 

O. vaginata 

O. flava + 
O. lasiocarpa 

O. rostrata 

Ooeloglossum viride 

Gymnadenia conopsea + 

Salix glauca 

S. phylicifolia 

S. lapponum 

Betula nana 

Polygonum viviparum 

Oaltha palu,stris 

Ranunculus acris 

R. reptans + 
Oardamine p1·atensis + 
V accinium uliginosum 

V. myrtillus 

Galluna vulgaris 

Empetrum hermaphroditum 

Trientalis europaea 

Menyanthes trijoliata 

M elampyrum silvaticum 

Pedciularis sceptrum-caro-

linum + 

Pinguicula vulgaris 

Linnaea borealis 

Valeriana sambucifolia 

Solidago 'virgaurea 

Antennaria dioeca 

Cirsium heterophyllum 

Taraxacum croceum 

Ubiqvisterna erbjuda ur utbredningssynpunkt 
inga speciellt intressanta problem. Deras arealer 
inom lappmarken medge knappast några säkra 
slutsatser beträffande ursprung och invandrings
vägar. Flertalet torde efter istiden ha kommit till 
området söderifrån, några förmodligen från öster 
(betr. dessa se SELANDER 1950 I pp. 93-96) .  Huru
vida några a v arterna dessutom överlevt sista is
tiden i Skandinavien och sålunda inkommit i om
rådet från norr eller väster torde vara omöjligt att 
avgöra på nuvarande ståndpunkt. Mest sannolik är 
en sådan invandring i fråga om sådana ubiqvister, 
som ha utbildat speciella alpina raser (SELANDER 

op.c. p. 92) .  
Som jag tidigare påpekat, saknas vissa ubi qvister 

ovanför skogsgränsen på de isolerade lågfjällen. 
Det gäller dels ett antal ± typiska hydrofiler, vilka 
sakna lämplig ståndort här, dels några arter med 
högre krav på jordmån än vad som erbjudes på 
lågfjällen. I förteckningen ha de ifrågavarande ar
terna markerats med ett + ;  genom framtida nog
grannare undersökningar kommer deras antal för
modligen att reduceras. 

Bland de här upptagna arterna ansluta sig några 
till andra artgrupper. Oystopteris fragil is, Ca r ex 

juncella, O. ]lava, Arctostaphylos urva-ursi, Meny

anthes trifoliata, M elampyrum silvaticum, Valeriana 
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sambucijolia och kanske ytterligare någon art nå 
sällan högre än till undre delen av lågalpina bältet 
och bilda sålunda en övergång till de silvina arterna. 
Å andra sidan kan arter som Selaginella selaginoi

des, Poa pratensis (som vild =P. alpigena) och Pedi

cularis sceptrum-carolinum sägas bilda övergång till 
de montana arterna eftersom de avta ± tydligt i 
östlig riktning, framförallt om man tar hänsyn till 
den skandinaviska totalutbredningen. 

Det är anmärkningsvärt, att så pass kalkgyn
nade arter som Seldginella selaginaides och Tojield1:a 

pusilla inom Pite lappmark förekomma spridda 
över hela urbergsområdet ända till nedre lapp
marksgränsen. Deras anspråk på kalkhalt äro tyd
ligen ganska små, om blott substratet icke är alltför 
surt. Så gott som överallt, där marken fuktas av 
rörligt grundvatten, tycks deras ståndortskrav 
vara uppfyllda. 

Till sist några anmärkningar beträffande en
skilda arter. Nardus stricta företer inom urbergs
området en ganska egendomlig utbredningsbild 
med täta lokalanhopningar omväxlande med stora 
luckor. N aggrannare framtida efterforskning torde 
emellertid komma att utjämna bilden; arten är 
onekligen lätt att förbise i skogsvegetation. Pyrola 

rotundifolia coll . ,  vilken här räknats till ubiqvis
terna, torde i verkligheten utgöras av två skilda 
taxa, nämligen av en silvin ( =P. rotundifolia s.str . )  
och en montan (P. norvegica Knaben, P. grandiflora 

Radius) art. En frekvensminskning i västra delen 
av urbergsområdet pekar mot en sådan uppfatt
ning. Galluna vulgaris har i fjällområdet en egen
domlig utbredning med en stor vertikal lucka (se 
härom ARWIDSSON 1926a p. 2 l l ) .  

Några i förteckningen ovan icke upptagna, ± 
sällsynta arter böra förmodligen också räknas till 
ubiqvisterna, nämligen: 

Equisetum hiemale 

Ranunculus trichophyllos 

var. emdicatus 

Silvina arter. S l -l O 

Botrychium bareale 

Med den avgränsning som här givits de silvina 
arterna utgöra de en mycket stor och mycket hetero
gen grupp. l princip nå dessa arter sin övre gräns 
vid skogsgränsen, men det förefaller mig naturligt 
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att hit räkna även arter med förpostlokaler i alpina 
bältet, ty endast härigenom blir det möjligt att 
betrakta de vanliga skogsträden som silvina. 
Eftersom det vore förenat med stora svårigheter 
(jfr ovan p. 154) att indela de silvina arterna i un
dergrupper med hänsyn till olikheter i deras höjd
stigande, kommer jag här att tillämpa en indelning, 
som bygger på den horisontella utbredningen. 
Flertalet av lappmarkens silvina arter. ha sin huvud
utbredning i öster och avta ± snabbt i västlig rikt
ning; jag kallar dem östligt silvina och indelar dem 
efter västgränsen i 7 undergrupper. Några få arter 
ha en västlig utbredning: västligt silvina. Rätt 
många ha en utbredning, omfattande huvudsakli
gen västra delen av urbergsområdet jämte angrän
sande delar av kambrosilurområder: centrala arter. 
Slutligen finns ett par arter med ett slags bicentrisk 
utbredning, dvs. lokaler inom dels östra delen av 
urbergsområdet, dels kam brosilurområdet: bicent

riskt silvina arter. 
Fördelningen av de östligt silvina arterna på 

undergrupper är mycket provisorisk, och man kan 
räkna med stora omplaceringar, då i en framtid 
utbredningsförhållandena bli mera i detalj klar
lagda. En iakttagelse, som jag tycker mig redan nu 
kunna göra, är den att många silvina arter i Pite 
lappmark stanna betydligt östligare än vad som är 
fallet i t. ex. Lule lappmark (jfr kartorna hos SE

LANDER 1950) .  Sannolikt beror detta på höjdför
hållandena. Platålandet i Pite lappmark har större 
massupphöjning än de närmast norr därom belägna 
områdena, och de pitelapska fjällälvarnas dalgångar 
äro ej på långt när så djupt nedsänkta som Lule 
älvs båda huvudgrenar. 

S l .  Östligt silvina arter, som med växlande fre
kvens förekomma även i fjällområdet och där nå 
väster om linjen Raska-Tjidtjakk-Svaipa. 

W oodsia il vensis + 
Athyrium filix-femina 

Picea abies + 
Pinus silvestris + 
Sparganium hyperboreum + 

Triglochin palustre 

Paris quadrifolia 

J uncus alpinus + 
Luzula pilosa 

Phragmites communis + 

M elica nutans 

Roe'gneria canina 

Carex chordorrhiza 

C. canescens 

C. panicea + 
C. pauciflora 

Dactylorchis maculata 

Listera eardata 

Corallorrhiza trifida 

Populus tremula 
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Salix myrsinifolia 

S. myrsinif. var. borealis? 

S .  caprea + 
Betula pubescens 

Alnus incana 

Prunus padus 

Potentilla .erecta 

Sarbus aucuparia 

Epilobium palustre 

Hippuris vulgaris + 

A ngelica silvestris 

V accinium microcarpum 

M elampyrum pratense 

Pedicularis palustris + 

Orepis paludosa + 

Den angivna linjen Raska-Tjidtjakk-Svaipa 
kommer att spela en viss roll i fortsättningen. Jag 
använder den som skiljelinje mellan de egentliga 
högfjällen i väster och de mellanhöga fjällen längre 
österut. Väster om linjen intar skogen överhuvud
taget en rätt liten del av arealen, och den utgöres 
nästan helt av subalpin björkskog. Praealpin bland
skog förekommer endast obetydligt i själva huvud
dalarna. 

Det är relativt få silvina arter, som med oför
ändrad frekvens äro spridda fram till skogens 
västgräns . Flertalet avta västerut. Detta gäller i 
synnerhet de med + markerade, av vilka många äro 
sällsynta väster om den nämnda linjen. De närma 
sig sålunda till undergrupp 2 .  

På de isolerade lågjällen förhålla sig de  hithörande 
arterna mycket olika. Somliga stanna betydligt 
lägre på lågfjällssluttningarna än i fjällområdet; 
det gäller i synnerhet hydrafiler som Triglochin 

palustre, Juncus alpinus, Phragmites communis och 
Hippuris vulgaris. Andra nå snarare högre på låg
fjällen och ha här i enstaka fall anträffats i un
dersta alpina bältet. Så är bl. a. fallet med Dactyl

.orchis maculata, Populus tremula (buskformig) ,  
.Salix caprea, Potentilla erecta, Sorbus aucuparia 

{rätt ofta i alpina bältet, även som trädformig) ,  
V accinium microcarpum och M elampyrum pratense. 

S 2. Östligt silvina arter, som saknas väster om 
linjen Raska-Tjidtjakk-Svaipa. Flertalet äro ± 
sällsynta i fjällområdet överhuvudtaget, men före
komma med växlande frekvens i de västra dal
gångarnas praealpina delar. 

Polypodium vulgare 

Sparganium angustifolium 

Patamageton alpinus 

P. gramineus 

P .  praelongus 

P. perfoliatus 

Maianthemum bifolium 

12 - 621 1 302 1 W istrand 

Salix starkeana 

Ranunculus peltatus 

Subularia aquatica 

Rubus arcticus 

R. idaeus 

Gallitriche verna 

O. polymorpha 

Drasera anglica 

Viola montana 

M yriophyllum alterni florum 

V eronica scutellata 

· Pinguicula villosa 

Till denna grupp höra många vattenväxter. Dessa 
saknas praktiskt taget helt på lågfjällen men gå i 
fjällområdets östra del ofta upp i subalpina bältet, 
Ranunculus peltatus har t. o. m. en lokal i lågalpina 
bältet (Rebnisfjället) .  Potamogeton perfoliatus tycks 
dock vara helt bunden till fjällälvarna och deras 
sjösystem. 

M aianthemum bifolium tycks höra till de arter, 
som stiga högre på de isolerade fjällen än i fjällom
rådet; den når ej sällan ett stycke upp i alpina 
bältet. Där skulle f. ö. Drasera anglica möjligen 
också kunna förväntas. Salix starkeana har en egen
domlig vertikalutbredning. Den förekommer mest 
på platålandet och avtar snabbt i höjdlägenas skogar 
men tycks återkomma i närheten av skogsgränsen . 
Den har nämligen en lokal i lågalpina bältet på 
Peljekaise (ARWIDSSON 1926 b p. 21 )  och en i skogs
gränsnivån på Gallapuouda bland de isolerade 
fjällen . 

Polypodium vulgare och Rubus idaeus närma sig 
till de centrala arterna genom frekvensökning 
kring kambrosilurgränsen och detsamma kan 
möjligen gälla för Pinguicula villosa, som är mycket 
itet känd i Arvidsjaur men som kan vara förbisedd 

där. 

S 3. Östligt silvina arter, som saknas i fjällområdet, 
men som förekomma i kambrosilurområdet, ehuru 
de avtaga ± snabbt i de västra dalgångarna . 

I soetes lacustris 

I. echinospora 

Sparganium minimum 

Eriophorum gracile 

Eleocharis acicttlMis 

Garex tenniflora 

O. loliacea 

O. echinata 

O. Oederi 

Goodyera repens 

Salix caprea var. coaetanea? 

Barbaraea stricta 

Oxalis acetosella 

Drasera rotundifolia 

Epilobium alsinifolium 

M oneses uniflora 

Prunella vulgaris 

Utricularia vulgaris 

U. intermedia 

U. minor 

Galium palustre 

Denna undergrupp omfattar huvudsakligen ar
ter, bundna till platålandet. Några få nå ett stycke 
upp efter fjällsluttningarna (även på lågfjällen) ,  
t .  ex. Carex loliacea, Goodyera repens, Salix caprea 
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var. coaetanea, Oxalis acetosella, Drasera rotundi

folia, M oneses uniflora, men ingen har anträffats 
ovan skogsgränsen vare sig i fjällområdet eller 
på de isolerade fjällen. Barbaraea stricta och Pru

nella vulgaris närma sig något till de centrala ar
terna. 

S 4. Östligt silvina arter, som endast på någon en
staka lokal nå in i kambrosilurområdet. 

Potamogeton natans 

Convallaria mafalis 

Juncus stygius 

Agrostis canina 

Salix myrtilloides 

N up har luteum 

Rosa mafalis 

Ledum palustre 

Scutellaria galericulata 

Galium trijidum 

Cirsium palustre 

Flertalet av de hithörande är platålandsväxter, 
men några kunna på lågfjällen nå ganska höga 
nivåer. Detta gäller i första hand Ledum palustre, 

som i ett fall anträffats i alpina bältet, något som 
tycks vara ganska ovanligt i Sverige men däremot 
rätt normalt på de finska lågfjällen (HusTICH 1937 

p. 69; 1940 p.  58) . Convallaria majalis har en enda, 
starkt isolerad lokal i östra delen av kambrosilur
området; inom urbergsområdet återkommer den 
sedan inte förrän i mellersta delen, men där når 
den så högt som till skogsgränsens närhet (LlE

STADIUS 1824 p. 182) .  Rosa majalis stiger i ras
branter ett gott stycke ovanför platålandet. 

S 5. Östligt silvina arter, som upphöra inom västra 
delen av urbergsområdet. 

Alisma plantago-aquatica 

Scheuchzeria palustris 

S cirpus lacust1·is 

Eleocharis palustris 

Carex livida 

C. globularis 

Betula verrucosa 

stellaria cmssijolia 

Nymphaea candida 

Ranunculus lapponius 

R. auricomus 

Ä ven bland dessa arter har en anträffats i alpina 
bältet, nämligen Carex globularis, som växer ett 
stycke ovanför skogsgränsen på Uljepuouda. Av 
de övriga går Ranunculus lapponicus upp i gran
bältet, medan Betula verrucosa sällan når ovanför 
platålandet annat än i en del östliga rasbranter; 
dess miljökrav utestänger den i stort sett från låg
fjällssluttningarna. Ä ven de övriga äro ± bundna 
till platålandet. Alisma plantago-aquatica och 
Eleocharis palustris uppvisa utbredningsbilder, som 
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erinra om de centrala arternas med lokalanhopning 
kring nedre Rornavan - övre Uddjaure, men jag 
förmodar att de komma att visa sig vanligare 
österut vid älvloppen än vad som framgår av de 
hittills kända lokalerna. 

S 6. Östligt silvina arter, som upphöra inom mel
lersta delen av urbergsområdet. 

P halm·is arundinacea 

Carex Buxbaumii 

C. laxa 

C. digitata 

Salix aurita 

N up har pumilum 

Saxijraga hirculus 

Peucedanum palustre 

V accinium oxycoccos 

Lysimachia thyrsiflom 

Littorella uniflora 

Inplaceringen av dessa arter är ganska oviss. 
Några (Carex laxa, C. digitata, Littorella uniflora) 

äro så pass sällsynta, att man knappast kan få en 
klar uppfattning om deras areal. Det är vidare 
svårt att fastställa västgränsen för Nuphar pumi

lum, eftersom den mångformiga hybriden N. lu

teum x pumilum går betydligt västligare, och na
turligtvis är det inte lätt att avgöra, var Vaccinium 

oxycoccos upphör att växa. Carex Buxbaumii slut
ligen är än så länge ej tillräckligt eftersökt, efter
som jag blivit uppmärksam på dess artvärde först i 
senare tid. Samtliga arter tillhöra platålandet utom 
Carex digitata, som i ett fall anträffats så högt som 
närmare 700 m ö. h. men då på en lokal av rasbrant
karaktär. 

S 7. Östligt silvina arter, som endast äro kända från 
östra delen av urbergsområdet. 

Botrychium multijidum 

Dryopteris spinulosa 

Patamageton pusillus 

J uncus bulbosus 

Calamagrostis canescens 

Carex heleonastes 

C. diandra 

Dactylorchis Traunsteineri 

coll. 
Calypso bulbosa 

Salix einerea 

Polygonum amphibium 

Thalictrum simplex var. 
bareale 

Actaea erythrocarpa 

Ribes spicatum 

Rhamnus jrangula 

Cicuta virosa 

Pyrola chlorantha 

V iburnum opulus 

Lobelia dartmanna 

Denna undergrupp omfattar två kategorier av 
arter. Flertalet har en sydlig skandinavisk huvud
utbredning, och deras lokaler inom lappmarken 
1,1tgöra mot nordväst framskjutna förposter, som 
nätt och jämnt nå inom lappmarksgränsen. De få 
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betecknas som termofiler men a v ett annat slag än 
arterna inom undergrupp 9 nedan. Tydligen äro de 
indifferenta i avseende på kalkfaktorn eller endast 
obetydligt kalkgynnade och dessutom oberoende av 
en bruten topografi (dvs. de äro inga rasbrantväx
ter) .  Flertalet är bundna till stränder eller myrmar
ker. 

Några arter ha en nordlig-nordöstlig huvudut
bredning (Carex heleonastes, Calypso bulbosa, Stel

laria crassijolia (som inlandsväxt) ,  T kalietrum 

simplex var. boreale, Actaea erythrocarpa) .  Den typ 
av Dactylorchis Traunsteineri, som förekommer i 
Arvidsjaur, är förmodligen icke identisk med de 
sydskandina viska formerna a v denna kollektivart 
utan utgör nog också en nordlig typ ( >>Orchis lap

ponica>> Lrest. ) .  
Framtida noggrannare undersökningar kommer 

förmodligen att medföra en förskjutning av väst
gränsen för flera av arterna. I främsta rummet 
tänker jag då på Botrychium multifidum, Pata

mageton pusillus (som tydligen kan iakttagas 
endast vid lågt vattenstånd) ,  Actaea erythrocarpa 

(inom silurområdet förekommande Actaea har ge
nomgående förts till A .  spicata, trots a t t mogna 
frukter ej alltid setts) samt Ribes spicatum (någon 
a v de talrika lokalerna för var. lapponicum kan 
avse huvudarten) . 

S 8. Västligt silvina arter. 

Polygonatum verticillatum 

Scirpus silvaticus 

Eleocharis paucijlora 

Sedum acre 

Stachys silvatica 

Gruppen omfattar några låglandsarter med före
komst inom fjällområdets subalpina bälte jämte 
angränsande delar av platålandet. Med ett undan
tag (Sedum acre) stanna de väster om kambrosilur
gränsen. Tyvärr är flertalet så sällsynta, att deras 
inplacering i gruppen måste framstå som något 
oviss. Eftersom dessa arter praktiskt taget saknas i 
hela urbergsområdet, ha deras lokaler ett tydligt 
samband med de norska arealerna, och de få så
lunda betraktas som västliga invandrare till Pite 
lpm. Scirpus silvaticus kan möjligen förväntas i 
östra Arvidsjaur, eftersom den är känd från Norsjö 
strax utom lappmarksgränsen (MELANDER 1883 
p. 212) ;  i realiteten ansluter den sig alltså nära till 

grupp S 10. Vissa arter, som här räknats till de 
montana, förete utbredningsbilder, erinrande om 
de västligt silvinas; det gäller t. ex. Leucorchis albi

dus, Anthyllis vulneraria ssp. lapponica och Tus

silago jarjara. En art som Polygonum verticillatum 

skulle f. ö. även den kunna betraktas som montan. 
Att så icke skett, beror på att den hittills icke an
träffats ovan skogsgränsen. 

S 9. Silvina arter med central utbredning. Frekvens
maximum inom kambrosilurområdet och västra 
delen av urbergsområdet, härifrån avtagande såväl 
mot väster som mot öster. 

Dryopte,ris filix-mas 

Asplenium septentrionale 

Patamageton filijormis 

Juncus arcticus ssp. balticus 

Eriophorum brachyantherum 

Carex appropinquata 

C. pallescens 

C. omithopoda 

Dactylorchis incarnata 

Urtica dioeca ssp. Sondenii 

Polygonum dumetorttm 

Stella1·ia graminea 

S. longifolia 

Sagina nodosa 

Bilene rupestris 

Arenaria serpyllijolia 

Actaea spicata 

Arabis hirsuta 

Arabidopsis thaliana 

Turritis glabra 

Erysimum hieraciifolium 

Sedum annuum 

Fragaria vesca 

Potentilla multi/ida 

P. argentea 

Viola Selkirkii 

Epilobium montanum 

E. collinum 

Anthriscus silvestris 

Pyrola media 

Hackelia deflexa 

M yosotis stricta 

Galeopsis bifida 

V eronica o j ficinalis 

Galium bareale 

G. triflorum 

Inom denna grupp finna vi samlade ett antal av 
de ur utbredningssynpunkt intressantaste bland 
områdets silvina arter. Det rör sig här om arter 
med stora kr a v på ståndorten, så väl i avseende på 
jordmån som temperatur- och ljusförhållanden. Or
sakerna till deras koncentration i en central del av 
lappmarken äro dels av geologisk, dels av topogra
fisk art. Den östliga kambrosilurens kalkrika berg
arter skapa gynnsamma jordmånsförhållanden icke 
blott inom området mellan kambrosilurgränsen och 
fjällkedjans östra rand utan även ett gott stycke ut 
i urbergsområdet. Vidare förekommer inom trakten 
på ömse sidor om kambrosilurgränsen en starkt 
bruten topografi med talrika lågfjäll och skogs
lider, vilka i högre grad än annorstädes äro utbil
dade med rasbranter av växlande exposition och 
höjdläge. Av en viss betydelse är möjligen också 
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det förhållandet, att stora sjöytor förekomma i 
denna del av lappmarken. 

Många av gruppens arter få i fråga om sin skandi
naviska utbredning betecknas som sydliga. De 
befinna sig här nära sin köldgräns. Till skillnad 
från vissa likaledes sydliga arter inom grupperna 
S 6-S 7 ha de inom området ± isolerade arealer 
utan nutida anknytning till sina resp. huvudut
bredningsområden i öster och väster. Orsaken här
till tycks vara deras beroende av klimatiskt och 
edafiskt speciellt gynnade biotoper, dvs. av vad 
som här betecknats som sydväxtlokaler. Dessa 
sydväxtlokaler ha i flertalet fall men icke alltid 
karaktären av rasbranter. Huruvida det är ras
branternas gynnsamma lokalklimat eller deras ± 
kalkhaltiga substrat, som är den för sydväxterna 
mest betydelsefulla faktorn, skall jag här icke disku
tera; jag hoppas kunna återkomma till dessa 
frågor i annat sammanhang. 

De centrala rasbrantarterna ha arealer av väx
lande storlek. Somliga äro strängt bundna till de 
topografiskt och geologiskt mest gynnade syd växt
bergen i kambrosilurgränsens omedelbara närhet. 
Detta gäller om t. ex. Carex pallescens, Urtica dioeca 

ssp. Sondenii, Polygonum dumetorum, Arenaria 

serpyllifolia, Arabidopsis thaliana, Turritis glabra, 

Potentilla multifida, E pilobi u m montanum, M yosotis 

stricta och Galium triflorum. Ä ven Asplenium 

septentrionale tycks märkligt nog förhålla sig på 
samma sätt, märkligt därför att den inom huvud
delen av sitt utbredningsområde närmast är kalk
skyende. Andra arter ha större utbredning, såväl i 
västlig som östlig riktning, men nå icke utanför de 
kalkpåverkade rasbranterna och stanna därför som 
regel inom urbel'gsområdets växtra del: Carex 

ornithopoda, stellaria graminea, s. longifolia (den 
sista dock med en isolerad lokal i östra Arvidsjaur) ,  
Arabis hirsuta, Erysimum hieraciifolium, Potentilla 

argentea, Epilobium collinum, Hackelia deflexa, 

Galeopsis bifida etc . Slutligen finns en grupp mindre 
krävande arter, många av dem ± indifferenta i av
seende på kalkfaktorn, vilka även kunna växa i de 
kalkfattiga och topografiskt dåligt utbildade ras
branterna inom mellersta-östra delen av urbergs
området: Dryopteris filix-mas, Bilene rupestris, 

Sedum annuum, F ragaria vesca, V eronica officinalis 

m.  fl. Samtliga dessa avtaga dock snabbt mot öster, 

Acta Phytogeogr. Bnec. 45 

vilket helt säkert beror på den i denna riktning allt 
sparsammare förekomsten av rasbranter. 

I gruppen ingå också ett antal arter, bundna till 
andra ståndorter än rasbranter. Det rör sig här om 
± hydrafila arter med krav på eutrofa miljöför
hållanden: Patamageton filiformis, Juncus arcticus 

ssp. balticus, Eriophorum brachyantherum, Carex 

appropinquata, Dactylorchis incarnata och Sagina 

nodosa. Flera av dessa måste betecknas som syd
växter och deras lokaler (som utgöras av rikkärr, 
stränder m. m . )  som sydväxtlokaler. 

Pyrola media är varken rasbrantväxt eller hydro
fil art; den växer närmast i skog av örtristyp. Dess 
centrala utbredning beror säkert på att den kräver 
en viss kalkhalt i underlaget, trots att ett par av 
dess lokaler faller inom urbergsområdet. 

Av de arter, som här inordnats i andra silvina 
grupper, visa några en tydlig tendens till central 
utbredning; det gäller t. ex. Polypodium vulgare, 

Eleocharis palustris, Rubus idaeus (som vild) och 
Alisma plantago-aquatica. Deras koncentration till 
trakterna vid och närmast öster om kambrosilur
gränsen torde emellertid bero enbart på rikligare 
tillgång på lämpliga ståndorter där. 

S 10. Bicentriskt silvina arter. Förekomma dels 
inom kam brosilurområdet och angränsande delar 
av urbergsområdet, dels inom östra delen av ur
bergsområdet. 

M atteuccia struthiopteris 

Salix pentandra 

Daphne mezereum 

Erigeron acre ssp. politum 

Det är svårt att avgöra, huruvida den lucka som 
finns i arealerna för dessa arter verkligen kommer 
att kvarstå vid framtida noggrannare undersök
ningar. Skulle så bli fallet, kan man misstänka att 
det åtminstone i något av fallen kan vara fråga om 
två skilda invandringsvägar. Den västliga lokal
gruppen skulle i så fall ha samband med det norska 
utbredningsområdet medan den östra skulle ansluta 
sig till lokaler i det bottniska kustlandet. En annan 
möjlighet är dock, att lokalerna i väster kan utgöra 
en restareal av ett tidigare större utbredningsom
råde. Ett undantag utgör Erigeron acre ssp. poli
tum, som i stort sett saknas i det väster-norrbott
niska kustlandet, varför den måste anses ha väst
ligt ursprung. Dess båda lokaler i östra Arvidsjaur 
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ha närmast karaktären a v bäckdälder medan den 
inom sitt egentliga utbredningsområde kring kam
brosilurgränsen endast växer i rasbranter. 

Några silvina arter äro inom Pite lappmark så 
sällan funna som vildväxande, att man icke kan 
dra några säkra slutsatser om var de lämpligen 
böra inplaceras. Det gäller: 

Pteridium aquilinum 

Luzula pallescens + 
Poa remota 

Oalamagrostis epigeios 

Epipogium aphyllum 

Salix xerophila 

Ranunculus repens + 
Potentilla norvegica + 
Crepis tectorum + 

De med + betecknade äro i huvudsak synautropa 
men ha ett fåtal åtminstone skenbart indigena före
komster. Går man efter de kända lokalernas läge, 
skulle alla arterna utom Salix xerophila ansluta sig 
till grupp 9 (centrala arter) . Framtiden får utvisa, 
om de verkligen höra hemma där. 

Montana arter. M 1 -6 

Som montana räknas här arter, som ha tyngd
punkten i sin utbredning inom fjällkedjan men som 
i lika hög grad tillhöra fjällbjörkskogen och fjäll
blandskogen som kalfjället. De flesta av dem äro 
utbredda även på platålandet men avtaga ± snabbt 
i östlig riktning på detta. Några få nå med nästan 
oförändrad frekvens fram emot områdets östgräns 
och bilda - om hänsyn tages endast till la ppmar
ken - en övergång till ubiqvisterna. Ser man på den 
skandinaviska totalutbredningen, framträder dock 
även hos dessa den montana tendensen tydligt. 

Bland de arter, som äro montana i lappmarken, 
finns flera, som dessutom ha en betydande låg
landsutbredning i Sydskandinavien och Mellan-, 
resp. Östeuropa. Sådana äro t. ex. M ilium effusum, 

Ca r ex capillaris, M elandrium rubrum, Trollius eu

ropaeus, Potentilla Crantzii ,  Gampanula rotund1jo

lia och Tussilago jarfara. Att dessa saknas i det 
centrala skogslandet torde bero på markförhållan
dena; de kräva vanligtvis en ståndort av mera 
eutrof karaktär än vad urbergsområdet kan er
bjuda. Strängt taget äro de sålunda endast skenbart 
montana. Andra arter representeras inom lapp
marken a v särskilda montana underarter eller varie
teter: Luzula multiflora ssp. frigida, Rumex acetosa 

ssp. lapponicus, Stellaria nemorum ssp. montana, 

Ribes spicatum var. lapponicum, Geum rivale var. 
subalpinum, Anthyllis vulneraria ssp. lapponica, 

Myasotis silvatica ssp. frigida, Leontodon autumnale 

var. Taraxaci (m . fl. typer) .  Det är f. ö. inte helt 
osannolikt, att de ovan omnämnda >>skenbart>> mon
tana arterna även de kunna vara representerade av 
särskilda montana typer med annat ursprung än 
de sydliga. 

Den montana artgruppen kan med hänsyn till 
olikheter i de enskilda arternas platålandsutbred
ning indelas i sex undergrupper (hänsyn tas härvid 
endast till ursprungliga förekomster) .  

M l .  Montana arter, som icke nå  utanför myn
ningarna av de västra dalgångarna. 

Luzula parviflora 

Leucorchis albida 

Sagina saginoides 

Tussilago farfara 

Eftersom dessa arter endast obetydligt beröra 
mitt undersökningsområde, har jag mycket litet 
att säga om deras utbredning. Tussilago farfara är 
som indigen en verklig fjällväxt. Den har hittills 
som vild endast en gång anträffats nedom barr
trädgränsen, nämligen vid Raudojokk på väst
sidan av Tjidtjakk-massivet. Den är utpräglat 
västlig och saknas helt i hela östra delen av fjäll
kedjan liksom i hela skogsområdet. Tydligen är 
den mycket beroende av ett lerhaltigt underlag och 
därför ± bunden till förekomster av lättvittrad 
skiffer, vilket skulle kunna förklara, att den icke 
lyckats sprida sig längre mot öster. Egendomligt 
nog har den inga apofytiska förekomster vid fjäll
gårdarna, t. ex. vid Merkenes och Vuoggatjålme, 
trots att den växer vild strax i närheten. Det är 
möjligt, att fjällpopulationen av denna art repre
senterar en särskild ras av annat ursprung än den 
sydliga, och helt omöjligt är det väl inte, att denna 
fjällras kan ha överlevt sista istiden i Skandinavien. 
Något liknande kan f. ö. också tänkas i fråga om 
Leucorchis albida (jfr SELANDER 1950 I p .  81 ) ,  

och Luzula parviflora är ju som bicentrisk med stor 
sannolikhet >>istidsövervintrare>> (BJÖRKMAN 1 939 

pp. 205-208) .  

M 2.  Montana arter, som nå ett stycke ut p å  platå
landet men icke öster om kambrosilurgränsen. 
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Sa.lix a.rbuscula. 

Oera.stium fonta.num ssp. 
sca.ndicum 

Alehemilla borealis H ? 

Gentina.na. niva.lis 

Salix arbuseula torde knappast nå in i urbergs
området, eftersom den är kalkbunden, men de 
övriga arterna borde kunna anträffas östligare . 
Beteckningen H för Alehemilla borealis anger, att 
arten är hemerofil. Den kan sålunda möjligen för
väntas på kulturståndorter utanför sin spontana 
östgräns. Gentiana nivalis går ju efter flera norr
ländska älvar långt ned emot kusten, och rimligen 
borde den sålunda kunna anträffas betydligt 
östligare även i Pite lappmark. 

M 3 .  Montana arter med östgräns inom västra delen 
av urbergsområdet. 

W oodsia. alpina. 

Polystichum lonchitis 

Phleum commuta.tum H 
Poa. alpina. H 
Oera.stium a.lpinum ssp. 

lanatum 

Aconitum septerdriona.le 

Ribes spica.tum ssp. lappo

nicum 

Alehemilla filica.ulis H 

A .  murbeckia.na. H 

A .  W ichura.e 

A .  oxyodonta. ? 

Anthyllis vulnera.ria. ssp. 
la.pponica. 

Myasotis silva.tica. ssp. 
frigida. 

Rhinanthus groenla.ndicus 

Flertalet a v dessa arter är kalk bundna eller 
växlande grad kalkgynnade. Inom urbergsområdet 
äro de därför bundna till av kalkhaltigt vatten 
påverkad mark. En del av dem träffas i brant
bergen, huvudsakligen längs norra stranden av 
Hornavan, andra tillhöra de stora sjöarnas inun
datzon. De med H betecknade äro som i förra fallet 
hemerafila och ha ± talrika lokaler på kulturmark 
långt öster om det spontana utbredningsområdet. 
Rhinanthus groenlandieus utgör tydligen ett undan
tag; hittills är den icke anträffad längre mot öster 
på kulturståndorter än på naturliga sådana. 

M 4. Montana arter med östgräns inom mellersta 
delen av urbergsområdet. 

Botrychium lunaria 

Luzula. multiflora ssp. fri-

gida. H 
L. sudetica. H 
Milium effusum 

Oa.rex ca.pita.ta. 

O. media. 

O. capillaris 
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Sa.lix myrsinites 

S. ha.stata. 

S. la.na.ta. 

Rumex a.cetosa. ssp. la.ppo-

nicus H 

M ela.ndrium rubrum H 

Trollius europa.eus 

Alehemilla glomerulans H 

Geum rivale 

Viola. bi flora. 

Epilobium da.vuricum 

A ngelica. a.rcha.ngelica. 

Primula. stricta. 

Euphra.sia. frigida. 

Gna.pha.lium norvegicum 

Leontodon a.utumna.te H 

Tre av de uppräknade arterna, nämligen Salix 

myrsinites, Geum rivale och Epilobium davurieum, 

äro kalk bundna och borde strängt taget räknas till 
undergrupp 2. De ha emellertid vardera en lokal 
inom mellersta delen av urbergsområdet. Salix 

myrsinites har anträffats nära Ljusselet i Pite älv 
och de båda övriga i trakten a v Hornliden mellan 
Storavan och Långträsket. Sannolikt ha vi i båda 
dessa fall att göra med lokal kalkanrikning i morä
nen. För de hemerofila arterna är det mycket svårt 
att fastställa östgränsenför den spontana utbred
ningen, eftersom de - möjligen med undantag för 
Alehemilla glomerulans - äro synnerligen vanliga 
på kulturmark av alla slag ända fram emot lapp
marksgränsen. Deras inplacering i denna grupp är 
av denna anledning något oviss. 

Det kan måhända synas anmärkningsvärt, att 
Botryehium lunaria här placerats bland de montana 
arterna. Om man ser på kartan hos HuLTEN ( 1 950, 
karta 24) ,  får man närmast uppfattningen att arten 
är ubiqvist med någorlunda jämn spridning över 
hela det skandinaviska floraområdet. Men jag tror, 
att denna karta i en framtid måste revideras be
tydligt och ges en betydligt mera differentierad 
utformning. I Pite lappmark måste arten tydligen 
vara mycket sällsynt inom stora delar av urbergs
området. Jag har aldrig sett den i Arvidsjaur, och 
den är överhuvudtaget endast känd från en lokal i 
denna socken. Däremot finns åtskilliga lokaler i 
fjällområdet och kambrosilurområdet. Såvitt man 
hittills vet, har den sålunda en utbredning, som helt 
överensstämmer med de montana arternas. 

M 5. Montana arter, som på enstaka lokaler nå in i 
östra delen av urbergsområdet. 

Equisetum scirpoides 

Paa. gla.uca. 

Oa.la.ma.grostis la.pponica. 

Oa.rex rotunda.ta. 

Stella.ria. nemorum ssp. 
montana 

Tha.lictrum a.lpinum 

Potentilla Ora.ntzii 

Astra.ga.lus a.lpinus 

Bartsia alpina. 

Gampanula rotundifolia. H ? 

Peta.sites frigidus 

La.ctuca. alpina. 

Några montana arter visa den egendomligheten i 
sin utbredning, att de nå betydligt längre mot öster 
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i trakten av Pite älv än nedåt Skellefteälven. Det 
gäller a v de ovanstående Thalictrum alpin u m och 
Bartsia alpina samt dessutom Euphrasia frigida 

av föregående grupp. Ungefär på samma sätt för
håller sig också V iscaria alpina, som här räknas till 
de alpina arterna. Orsaken till detta förhållande 
kan möjligen vara, att en transport av de alpina
montana arternas diasporer i riktning väster-öster 
kan ske lättare vid Pite älv, eftersom denna älv i sitt 
lopp saknar de stora sjöytor som äro så utmärkande 
för Skellefteälven. Det måste dock påpekas, att 
Thalictrum alpinum har en lokal vid Åby älv och 
en vid Byske älv, båda skogslandsälvar med källor 
långt öster om fjällkedjan. Tydligen måste för 
denna art finnas andra spridningsmedel än det rin
nande vattnet. 

Ett par arter äro mycket ofullständigt kända i 
fråga om sin utbredning. Equisetum scirpoides är i 
Pite lappmark i stort sett bunden till trakterna 
väster om kambrosilurgränsen men har en isolerad 
lokal i sydöstra Arvidsjaur, som ansluter sig till 
förekomster i Malå sn (VRETLIND 1930) Arten är ± 
kalkbunden och bör ytterligare eftersökas i trak
terna kring Skellefte älvs nedre lopp, där tydligen 
kalkförande morän är för handen (GRANLUND

LUNDQVIST 1942) och måhända även i terrängen 
Talvatesåive-Hornliden, där andra kalkväxter på
träffats. 

Carex rotundata är överhuvudtaget endast känd 
från två långt åtskilda lokaler i urbergsområdet, 
och det är mera för konsekvensens skull som den 
placerats i denna grupp. 

är längst i öster något hemerofil; den har nämligen 
flera gånger anträffats på fuktiga gångstigar. 

AJ pina arter. A l -7 

Som alpina betecknas här sådana i fjällen före
kommande arter, som ha sin huvudutbredning in
om alpina bältet och för vilka sålunda en frekvens
minskning kan på visas redan vid skogsgränsen. 
Det är naturligtvis svårt att avgränsa de alpina 
arterna från de montana, och för åtskilliga är det 
närmast en smaksak i vilken grupp man vill placera 
dem. Det gäller t. ex. Phyllodoce coerulea och Pe

dicularis lapponica, vilka av HusTICH ( 1937 p. 70) 

t. o.  m.  räknas som ubiqvister. Gruppen indelas i 7 

undergrupper. 

A l .  Alpina arter med västlig utbredning. Nå ej 
öster om linjen Raska-Tjidtjakk-Svaipa och ha 
aldrig anträffats nedom barrträdgränsen. 

Juncus arcticus ssp. euarc-

ticus 

Festuca rubra var. mutica 

Poa arctica 

P. laxa ssp. flexuosa 

Phippsia algida 

}(obresia myosuroides 

Carex nardina 

C. aretogena 

Carex parallela 

C. rufina 

C. bicolor 

C. glacialis 

C. rupestris 

C. microglochin 

Draba lactea 

D. nivalis 

D. alpina 

D. crassifolia 

Sedum villosum 

Saxifraga tenuis 

Potentilla nivea 

Astragalus norvegicus 

Oxytropis lapponica 

Rhododendron lapponicum 

Oassiope tetragona 

Gentianella tenella 

Euphrasia lapponica 

Pedicularis hirsuta 

P. flammea 

M 6. Montana arter, som äro någorlunda vanliga Chamorchis alpina 

ända fram mot nedre lappmarksgränsen. }(oenigia islandica 

Gampanula uniflora 

Erigeron boreale 

Antennaria Porsildii 
Agrostis borealis 

Eriophorum Scheuchzeri 

Carex adelostoma 

stellaria calycantha 

E pilobi u m H ornemanni 

E. lactiflorum 

Saussurea alpina 

Gruppen omfattar de montana arter, som ha den 
vidaste utbredningen i skogsområdet. Tar man 
hänsyn enbart till Pite lappmark, ansluta dessa 
arter sig nära till ubiqvisterna, men som kartorna 
hos HULTEN (1950, kartorna 155, 287, 391 ,  675, 

1282-83, 1754) visa, ha de en klart montan totalut
bredning i Skandinavien. Epilobium lactiflorum 

Sagina normaniana 

M inua1"tia st1"icta 

M elandrium apetalum 

Papaver radicatum ssp. 
hyperbo1"eum 

A .  carpathica 

Arnica alpina 

De här uppräknade arterna beröra icke mitt 
egentliga undersökningsområde, och beträffande 
alla detaljer i deras arealer och förekomstsätt kan 
jag endast hänvisa till ARWIDSSON (1926a, 1943). 

J ag skall blott i korthet anföra några synpunkter 
på de faktorer, som begränsa hela gruppens ut
bredning. 
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Gränslinjen Raska-Tjidtjakk-Svaipa skiljer två 
fjällområden, som i fråga om en rad för växterna 
betydelsefulla faktorer avvika starkt från varandra. 
Fjällen väster om linjen ha visserligen en rätt skif
tande geologisk sammansättning (ARWIDSSON 1943 

pp. 19-21 ) ,  men bortsett från trakterna nedåt Na
safjäll karakteriseras berggrunden av en rätt hög 
kalkhalt. Kalksten och lättvittrade skiffrar före
komma flerstädes. Öster om linjen däremot utgöras 
i varje fall fjällens högre delar av relativt hårda 
och kalkfattiga, metamorfa lager. Kalkrik berggrund 
förekommer här framförallt på de lägre nivåerna 
nedåt själva dalbottnarna. De västra fjällen ha 
vidare en ganska bruten och detaljrik topografi , 
medan de östra mestadels bestå a v flacka eller 
svagt böljande platåer. I väster är nederbörden 
riklig och fjällen därför snörika med länge persis
terande drivor. Luftfuktigheten är under långa 
perioder hög, och fjällen ligga ofta insvepta i 
dimma eller regndis. Flytjord uppträder allmänt, 
och talrika bäckar och rännilar genomdra slutt
ningarna. På grund av dessa omständigheter finns 
här en rik tillgång till öppen mineraljord och över
huvudtaget goda miljöbetingelser för konkurrens
svaga arter. På de östra fjällen är vegetationen 
däremot nästan överallt sluten och lämnar föga rum 
för ömtåligare arter. SELANDER ( 1950 I kap . VII) 
lämnar en utförlig redogörelse för sambandet mel
lan floran och skilda miljöfaktorer inom ett an
gränsande område. 

Av gruppens arter äro de allra flesta kalkbundna 
eller åtminstone starkt kalkgynnade. De få indif
ferenta arterna (sådana som Phippsia algida, Carex 

rufina och Koenigia islandica) äro ± tydligt bund
na till extrema snölegemarker. På de kalkfattiga 
östliga fjällen med deras ± slutna hedar, ängar 
och videsnår ha de små möjligheter att växa, och 
likaså tycks de sakna förmåga att trivas nere i 
praealpina och silvina bältena. 

A 2. Alpina arter, som på kalfjället ha sin huvud
sakliga utbredning väster om linjen Raska-Tjid
tjakk-Svaipa. Öster om denna linje sällsynta eller 
O på hög nivå men med lokaler nedom barrträd
gränsen i fjälldalarna och i många fall utanför dessa 
på platålandet. 
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Equisetum variegatttm 

W oodsia glabella 

Cystopteris montana 

Asplenium viride 

J uncus triglumis 

Ji'estuca vivipara 

Carex norvegica 

C. atro fusca 

C. rariflora 

C. saxatilis 

Salix reticulata 

S. polaris 

Cerastium arcticum var. 
alpinopilosum 

Sagina intermedia 

Bilene acaulis 

Ranunculus glacialis 

Draba norvegica 

Arabis alpina 

Sedum rosea 

Saxifraga oppositifolia 

S. aizoides 

S. cernua 

S. groenlandica 

Dryas octopetala 

V eronica fruticans 

Pinguicula alpina 

Erigeron uniflorum 

E. humile 

Arterna inom denna grupp ansluta sig i vissa av 
seenden ganska nära till de föregående. Många av 
dem äro kalkgynnade eller kalkbundna , andra åter 
beroende av ett underlag, som någorlunda perma
nent fuktas av smältvatten. I stort sett äro dessa 
arter främmande för de kalkfattiga östliga massiven 
och platåerna. Till skillnad från arterna i grupp l 
ha de emellertid förmågan att existera på helt låga 
nivåer i fjälldalarna och i många fall även ute på 
platålandet, under förutsättning att markförhållan
den och bevattning äro gynnsamma. Nedom barr
trädgränsen förekomma de nedsvämmade vid 
bäckar, på klippor vid forsar, i sjöarnas inundatzon, 
i kalkkärr eller i rasbranter. Vissa av arterna äro 
än så länge endast kända från enstaka lokaler djupt 
inne i dalgångarna (så Ranunculus glacialis, Pin

guicula alpina och Erigeron humile) och ansluta 
sålunda nära till undergrupp l .  Andra nå fram till 
dalmynningarna (Salix polaris, Saxifraga cernua, 

Erigeron uniflorum etc . ) ,  andra åter ut på platålan
det fram till kambrosilurgränsen (Juncus triglum,is, 

Salix reticulata, Saxifraga oppositijolia etc. ) ,  medan 
ett mindre antal anträffats t. o. m. i urbergsområ
det. Längst ut från fjällkedjan når Equisetum varie

gatum, som i fjällälvarnas inundatzon (men endast 
där ! )  når nästan fram till nedre lappmarksgränsen. 

Några anmärkningsvärda lokaler inom urbergs
området må särskilt nämnas. Som sydligaste 
svenska lokal för W oodsia glabella brukar uppges 
Galtispuouda. Arten är dock icke tagen i själva 
fjället utan i det sydliga lilla förberget Vuornats, 
som har en sydorienterad rasbrant (ex. av WAHLEN

BERG i H.U. ) .  Trots att lokalen ligger långt in i 
ur bergsområdet, är hammaren och bergroten här 
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starkt influerade av kalkhaltigt sippervatten, vilket 
kan förklara artens förekomst. I övrigt är arten ut
präglat västlig inom lappmarken. Festuca vivipara 

betecknas av ARWIDSSON ( 1943 p. 165) som >>hoch
alpin, westlich und feuchtigkeitsliebend>>. Trots detta 
har den i skogsområdet flera lokaler a v ganska 
växlande beskaffenhet. Vid Jäkkvik är den funnen 
på en vägkant, på lågfjället Alep Istjakk i en avsats 
i sydhammaren, vid Märsabäcken, sjön Sikselet och 
Dellaurebäcken närmast inom inundatzonen. Kan 
arten existera på så olikartade ståndorter, måste den 
vara vanligare i det lapska skogslandet än vad som 
hittills antagits. Dryas octopetala är uppgiven för 
Lulep Istjakk, som ligger inom urbergsområdet 
(ANDERSSON-BIRGER 1912)  men själv har jag aldrig 
sett den där. Uppgiften är dock rimlig, då även 
Lulep lstjakks sydrasbrant är starkt påverkad av 
kalkförande sippervatten. I Svartberget vid Hög
heden (som ligger inom kambro-silurområdet) växer 
Dryas rikligt i nordöstrasbranten på så låg nivå 
som 426 m Ö. h. (WISTRAND 1934 p. 14).  

A 3 .  Alpina arter, som på kalfjället nå åtminstone 
så långt mot öster som till linjen (Kaisatstjåkko) 
- Ardnavare-Rebniskaise-Peljekaise-Krappesvare. 
Några av arterna ha lokaler nedom barrträdgränsen 
i fjälldalarna och på platålandet. 

Juncus biglumis 

Luzula W ahlenbergi 

Deschampsia alpina 

Alopecurus pratensis var. 
alpestris 

Ce1·astium cerastioides 

C. g labratum 

Minuartia biflora 

Ranunculus pygmaeus 

Ranunculus nivalis 

Saxifraga stellaris 

S. foUolosa 

S. rivularis 

Alehemilla alpina 

V eronica alpina 

V. alpina var. australis 

Med ett par undantag äro dessa arter indifferenta 
eller endast svagt kalkgynnad e, vilket förklarar, 
att de trivas på de relativt oligotroft präglade 
östliga fjällen. Ingen av dem har dock hittills an
träffats på de isolerade lågjfällen, men det är möj
ligt, att de i något fall kan nå längre mot öster än 
vad som ovan angivits. De östligaste utlöparna 
från fjällområdet (Arvasfjället, Barturte, Nebsu
ort, Björkfjället) äro nämligen ur botanisk syn
punkt så gott som okända. Vid mitt flyktiga besök 
på Nebsuort 1934 antecknade jag av de aktuella 
arterna endast V eronica alpina. 

Man kan fråga sig varför dessa arter, som nå 
fram emot östra randen av själva fjällkedjan, icke 
förmå tränga ut på de isolerade fjällen. En möjlig
het är naturligtvis, att spridningshinder förelegat, 
helst som de isolerade fjällens alpina delar knappast 
existerat mer än under ett par årtusenden. En 
sådan förklaring är dock icke nödvändig. Lågfjällen 
bestå ju av urberg, och deras högre delar torde ur 
mineralnäringssynpunkt erbjuda ett ännu mycket 
magrare substrat än överskjutningsskållornas platå
ytor. Dessutom sakna lågfjällen i stort sett perma
nenta bäcklopp ovanför skogsgränsen, och några 
varaktiga snöfält finns inte heller. Visserligen kan 
snö enstaka år ligga kvar så länge, att ett slags 
snölegevegetation finns utbildad, men denna är av 
utpräglat hedartad natur, eftersom snölegorna äro 
för små för att ge nämnvärda mängder smält
vatten och dessutom icke årsvissa. 

Perennerande och sent bortsmälta snöfält äro av 
stor betydelse för många alpina arter. J ag tänker 
här icke så mycket på det välkända förhållandet, att 
sen utsmältning eliminerar rishedskonstituenterna 
och därigenom gynnar en rad konkurrenskänsliga 
arter, anpassade till en kort vegetationsperiod, utan 
framförallt på den varaktiga genomfuktning a v 
marken, som smältvattnet åstadkommer. Många 
arter äro beroende av denna genomfuktning. 
Smälta snöfälten bort alltför tidigt, torkar den 
under- och kringliggande marken ut fram på hög
sommaren, vilket hindrar åtskilliga arter att trivas, 
och detta torde vara fallet även om uttorkningen 
icke inträffar varje år. På lågfjällen råda just sådana 
förhållanden. De längst kvarliggande drivorna 
torde de flesta år icke ha betydelse ur bevattnings
synpunkt längre än några dagar in i juli månad. Att 
enstaka år kunna gestalta sig gynnsammare, torde i 
längden sakna betydelse. 

Även i fjällkedjans östra del kan många arters 
frånvaro resp. sällsynthet tänkas bero på perio
diskt insättande vattenbrist som en följd av ex
tremt stark snöavsmältning. Man har också an
ledning förmoda, att en klimatändring, innebärande 
höjd sommartemperatur, av nu antydda skäl kan 
verka utarmande på den alpina floran hos många 
låga och medelhöga fjäll. Jag fick en klar uppfatt
ning om risken för en sådan utveckling sommaren 
1947, som var synnerligen snöfattig i fjällen. På 
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det c :a l 450 m höga Raska föreföll detta år en rad 
fuktighetskrävande alpina arter att för sin existens 
bero av ett enda snöfält i en stor nisch på nordsidan, 
och även detta snöfält var på god väg att försvinna. 

Ett par av arterna måste något närmare omnäm
nas. Det gäller Cerastium glabratum och V eronica 

alpina var. australis. Båda dessa uppges vara kalk
bundna (se t. ex. SELANDER 1950 II pp. 78, 1 1 9) ,  

varför deras förekomst på så  östliga� fjäll som Ard
navare och Utseb Njasa måste anses märklig. På 
Ardnapuouda finns båda arterna, växande i täm
ligen trivial miljö.  I närheten förekommer den när
mast kalkskyende Cryptogramma crispa. Antingen 
växla jordmånsförhållandena starkt på fjället (vil
ket emellertid inte på något sätt framgår av vege
tationen) eller få vi revidera vår uppfattning om 
kalkens nödvändighet för dessa båda taxa. Saxi

j1·aga Joliolosa räknar jag endast med tvekan till 
denna grupp; den är nämligen sällsynt i de östra 
fjälltrakterna och skulle lika gärna kunna föras till 
undergrupp 2 .  

Nedanför barrträdgränsen uppträda de  hithö
rande arterna påfallande sällan. Alopecurus pra

tensis var. alpestris och Saxijraga stellaris ha några 
lågt liggande lokaler i fjälldalarna, men ut på 
platålandet går endast Veronica alpina. Den växer i 
fjällälvarnas inundatzon och når vid Laisälven så 
långt ner som till Granselet. V eronica alpina var. 
australis har jag däremot aldrig sett nedom barr
trädgränsen. 

A 4. Alpina arter, som endast anträffats i östra de
len av fjällområdet. 

Oryptogramma crispa 

Såvitt hittills kända fyndorter ge vid handen, är 
denna art bunden till de hårda, metamorfa skiff
rarna i fjällkedjans östra del. Dess frånvaro från 
de västligare fjälltrakterna kan inte ha klimatiska 
orsaker, ty annorstädes i Skandinavien är den ut
prägla t västlig. Arten saknas emellertid också på de 
isolerade fjällen, vilket väl knappast kan bero på 
spridningsbiologiska orsaker. Det vill synas, som om 
den inte blott skulle sky kalkrikare underlag utan 
även de allra suraste bergarterna. En annan möjlig
het är att något slags humiditetsfaktor sätter en 
gräns för utbredningen i östlig riktning . 
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A 5. Alpina arter med utbredning i fjällområdet 
som grupp 3 men dessutom med enstaka lokaler på 
de isolerade fjällen. 

Athyrium alpestre 

Luzula arcuata 

Trisetum spicatum 

V ahlodea atropurpurea 

Oarex Lachenalii 

O. Bigelowii 

O. atrata 

Oxyria digyna 

Oerastium alpinum 

V iscaria alpina 

Oardamine bellidifolia 

Saxijraga nivalis 

Oassiope hypnoides 

Diapensia lapponica 

Antennaria alpina 

Bland dessa arter finns märkligt nog ett par kalk
bundna, nämligen C ar ex atrata och Saxijraga ni val is. 

Dessa båda växa, tillsammans med Oxyria digyna, i 
nordöstbranterna på Galtispuouda, ungefär i nivå 
med skogsgränsen. Ingen av de tre arterna har an
träffats på något annat lågfjäll. Man måste nog 
dra den slutsatsen, att kalkförande bergart eller 
åtminstone kalkhaltig morän måste finnas någon
städes på de högre delarna av Galtispuouda. 

De övriga arterna i gruppen äro ± indifferenta i 
avseende på kalkfaktorn. Möjligen med undantag 
för liuzula arcuata, Visearia alpina och Diapensia 

lapponica äro de bundna till mark, som bibehåller 
en viss grad av fuktighet under en stor del av som
maren. Trots att lågfjällens snölegor de flesta år 
smälta bort redan i slutet av juni eller början av 
juli, tycks de utgöra en betingelse för åtskilliga 
arter av denna grupp. Jag förmodar, att de då och 
då återkommande åren med ovanligt länge kvar
liggande drivor (sommaren 1 955 låg en stor driva 
på nordsidan av Ståkkevare ännu den 1 9  juli) ha en 
viss betydelse, förmodligen på så sätt att de elimi
nera eller försvaga rishedsvegetationen och därige
nom ge plats åt konkurrenskänsligare arter. Men 
förmodligen är det endast arter med en viss för
måga att uthärda periodisk uttorkning hos marken 
som kan trivas i denna miljö, en förmåga som sanno
likt saknas hos arterna av grupp 3.  

Eftersom fjällen inom norra Arjeplogsgruppen 
dels äro genomsnittligen högre dels mera omväx
lande ur topografisk synpunkt än de sydligare låg
fjällen, är det framförallt på dem man träffar sent 
utsmälta marker och följaktligen också flertalet 
lokaler för arterna av denna grupp. Man kan också 
föreställa sig, att de alpina arternas spridning ut 
över lågfjällsområdet bör kunna ske lättare inom 
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denna fjällgrupp, eftersom avstånden mellan fjällen 
här äro jämförelsevis små. Det ser emellertid inte 
ut, som om detta förhållande skulle ha någon större 
betydelse. Man kan nämligen icke spåra något sam
band mellan antalet alpina arter och avståndet 
till det sammanhängande fjällområdet. Det tycks 
framförallt vara den topografiska utbildningen och 
förekomsten av sent utsmälta marker som är av 
betydelse för artbeståndet; läget spelar tydligen 
mindre roll. En art som Cassiope hypnoides är 
exempelvis hittills endast känd från det östligaste 
av fjä.Ilen inom gruppen (Ståkkevare) .  Men nog
grannare undersökningar äro nödvändiga, för att 
man med absolut säkerhet skall kunna avgöra 
denna fråga. 

Arterna inom denna undergrupp träffas ganska 
ofta nere i silvina bältet, mestadels i inundatzonen 
men ibland även i rasbranter. 

A 6. Alpina arter, ± allmänna över hela fjällområ
det, vanliga på lågfjällen i norra Arjeplogsgruppen 
och med spridda lokaler på övriga lågfjäll. 

Salix herbacea 

Sibbaldia procumbens 

Phyllodoce coerulea 

Pedicularis lapponica 

Gnaphalium supinum 

Hieracium alpin u m 

Säkerligen äro dessa arter allmänt spridda över 
hela fjällområdet, inklusive de östligaste utlöparna 
(samtliga ha antecknats från Nebsuort) .  Även på 
lågfjällen i norra Arjeplogsgruppen äro de allmänt 
spridda. Endast på små fjäll med enkel topografi 
kan en eller annan av dem (särskilt Sibbaldia) 

ibland saknas. I sydöstra Arjeplog och västra Ar
vidsjaur ha de däremot blott enstaka lokaler. Salix 

herbacea är emellertid känd från ganska många 
fjäll även här och bildar sålunda en övergång till 
undergrupp 7. Arternas relativa sällsynthet på de 
sydliga lågfjällen torde stundom vara en följd av 
en viss brist på lämpliga ståndorter; dessa fjäll ha 
en enkel topografi, dåliga bevattningsförhållanden 
och inga egentliga snölegemarker. För arter som 
Salix herbacea, Sibbaldia och Gnaphalium supinum 

är säkert ståndorts bristen en begränsande faktor, 
men de övriga kunna mycket väl växa i vanlig 
rished. I fråga om dessa har man svårt att tänka 
sig andra skäl än spridningsbiologiska, när det 
gäller att förklara sällsyntheten. Avstånden mellan 

fjällen äro jämförelsevis stora i denna trakt, och 
den tidrymd topparna varit frilagda från skog är 
ganska begränsad. Naturligtvis kan man inte ute
sluta möjligheten att någon av arterna kan vara 
förbisedd på något fjäll, men skillnaden i frekvens 
gentemot de nordliga fjällen är nog ofrånkomlig. 

Phyllodoce coerulea saknas såvitt bekant på alla 
fjällen i nedre Arjeplog och västra Arvidsjaur med 
ett anmärkningsvärt undantag. Arten återkommer 
nämligen på stenträskberget i Arvidsjaur, omkring 
8 mil fågelvägen från de närmaste lokalerna på 
Uljepuouda och Galtispuouda. Eftersom man 
måste ta för givet, att stenträskberget i likhet med 
övriga lågfjäll varit skogbevuxet under värmetiden, 
finns bara två sätt att förklara artens förekomst. 
Antingen är det fråga om ett fall a v långspridning 
i sen (subatlantisk) tid, eller också ha vi att göra 
med en relikt från tidig postglacial tid, m. a. o. arten 
skulle ha överlevt hela värmetiden på platsen. 
Eftersom Phyllodoce mycket väl kan växa i skog, är 
detta icke helt otänkbart; dock känner jag inte till 
någon nutida förekomst inom silvina bältet i nedre 
Arjeplog eller Arvidsjaur. 

På sätt och vis ännu märkligare äro de två starkt 
isolerade lokalerna för Sibbaldia på stenträskberget 
och Storberget. På båda dessa fjäll har arten an
träffats i några få individ, växande i vanlig rished 
(jfr dock nedan) .  Man fick ett intryck av att den 
helt nyligen kommit till platsen. I detta fall tror 
jag dock, att lokalerna äro av sekundär natur och 
att någonstädes i trakten finns ett större, ännu 
oupptäckt bestånd, vilket tjänstgör som spridnings
källa (möjligen i det hittills icke undersökta Akka
nålke, en nordöstlig utlöpare till Stenträskberget) .  
Men hur arten i s å  fall kommit dit, har jag ingen 
uppfattning om. 

En detalj av visst intresse må nämnas. På stor
berget ha alla alpina arter svårt att hävda sig i den 
ljunghed, som där dominerar över vida arealer. På 
vissa ställen finnas emellertid kulturpåverkade 
fläckar, tydligen samlingsplatser för renar och 
annan kringströvande boskap. På sådana fläckar 
förekommer en betydande anrikning av gräs jämte 
ett inslag av antropokorer (Rumex acetosella, Poa 

annua, Taraxacum sp. m. m . ) .  Just på en sådan 
fläck växte ett par av fjällets fåtaliga Sibbaldia

individ och dessutom några få exemplar av Luzula 
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spicata och Paa alpina, vilka icke anträffades an
norstädes på fjället. Det är tydligt, att en viss kul
turpåverkan kan gynna enstaka alpina-montana 
arter i en för övrigt ogynnsam miljö .  

A v de anförda arterna gå  Phyllodoce och Pedi

cularis lapponica inom kambrosilurområdet mycket 
ofta ned i praealpina och silvina bältena. Inom 
urbergsområdet ser man dem ofta i övre delen av 
lågfjällens granbälte, sällan däremot ute på platå
landet. Salix herbacea, Gnaphalium supinum och 
Hieracium alpin u m träffas ej sällan på kulturska
pade ståndorter i silvina bältet; de nå f. ö. sina 
östligaste lokaler i sådan miljö .  

A 7 .  Alpina arter, allmänna över hela fjällområdet 
och vanliga på flertalet isolerade lågfjäll. 

Lycopodium alpinum 

Juncus trifidus 

Luzula spicata 

Epilobium anagallidifolium 

Loiseleuria procumbens 

Arctostaphylos alpina 

Undergruppen omfattar de anspråkslösaste bland 
alla alpina arter, vilka träffas så gott som regel-
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bundet på de isolerade fjällen, även då dessa ha 
ytterst o betydliga kalfjällshättor. A rctostaphylos 

alpina kan t. o. m. växa på toppen av helt skog
klädda berg. Ä ven nedanför skogsgränsen kunna de 
emellanåt förekomma i hög frekvens, helst då i 
skog av torr ristyp. I den glesa praealpina tall
björkskogen på det höglänta platålandsområdet 
mellan Rornavan och Labbas-Rappen växa Ly

copodium alpinum, Juncus trifidus och Aretosta

phylas alpina lokalt ganska rikligt, och i ännu 
högre grad torde detta gälla hedarna mellan Tjåk
kolis-fjällen och Nammatespuouda. Dessa arter 
närma sig alltså såtillvida de montana, som de i 
silvina bältet kunna växa i en mycket trivial miljö 
och icke kräva särpräglade ståndorter som övriga 
alpina arter. 

I den föregående indelningen av de alpina ar
terna har jag icke kunnat inordna Carex macloviana. 

J ag har nämligen endast anträffat denna art på en 
enda lokal som vildväxande, och dessutom före
ligger en osäker lokal. Troligen bör arten inordnas 
i undergrupp 2. 



VII. Några utbredningsproblem 

Utbredningsproblem ha i olika sammanhang be
rörts i tidigare ka pi te l. I artförteckningen ha de 
-enskilda arternas utbredning behandlats, och i kap. 
VI har förekommit åtskilliga diskussioner i hithö
rande frågor. Det har emellertid hittills icke varit 
möjligt att taga upp mera generella problem till 
behandling. Därför skall jag nu söka ge en del syn
punkter på vissa speciella utbredningsfrågor, som ha 
samband med i förstå hand floran i skogsområdet 
inkl. de isolerade lågfjällen. Dessa synpunkter kunna 
samtidigt betraktas som en sammanfattning och 
precisering a v vad som tidigare sagts om hithörande 
problem. 

l .  Det a]pina elementet i lågfjällens 
toppflora 

Strängt taget föreligga ännu alltför stora brister i 
vår kunskap om de isolerade lågfjällen för a t t en 
diskussion av artutbredningsproblemen skall kunna 
ge några definitiva resultat. Bristerna gälla vår kän
nedom om såväl den aktuella artutbredningen som 
i synnerhet om den postglaciala florautvecklingen. 

Jag har visserligen besökt flertalet isolerade låg
fjäll inom området men endast undantagsvis haft 
möjlighet att i detalj genomsöka desamma. Bäst 
känner j ag det högsta a v dem, Bårgo, å t vilket 
jag ägnat sammanlagt mer än en vecka. Däremot 
är mitt material från t. ex. de båda vidsträckta 
Ardnapuouda-fjällen långt ifrån tillfredsställande 
(endast dagsbesök) .  Enstaka arter kunna mycket 
väl vara förbisedda, helst som många alpina arter 
uppträda ytterst sparsamt och ej sällan bundna till 
någon enda edafiskt särpräglad fläck i en f. ö. 
trivial omgivning. 

Att lågfjällens florahistoria måste vara av bety
delse för en riktig förståelse av den nutida artut
bredningen, synes mig självklart. Alla dessa fjäll 

böra rimligen ha varit helt skogklädda under den 
postglaciala värmetiden, och deras kalfjällskalotter 
måste sålunda betraktas som unga bildningar. 
Sammansättningen av värmetidens skogar bör ha 
haft en viss betydelse för den nutida artutbred
ningen. Tyvärr vet man dock mycket litet om art
beståndet i dessa skogar, eftersom inga torvmarks
undersökningar utförts i de berörda trakterna. 
De små myrfläckar, som finns på själva fjällen, 
torde f.  ö. knappast ha existerat under värmetiden. 

På grund val a v vad som i största allmänhet är 
känt om N ordands vegetationshistoria vågar man 
väl förmoda, att värmetidsskogarna varit ganska 
olika nutidens. Tall och björk spelade förmodligen 
den viktigaste rollen; möjligen fanns på särskilt 
gynnade marker ett inslag av mera krävande 
lövträd (alm? ) .  Något granbälte fanns ännu icke. 
J ordmånen var säkert bättre än nu med mindre 
framskriden podsolering. Eftersom ljustillgången 
var rikligare och markförhållandena gynnsam
mare, kunna värmetidsskogarna ha varit örtrikare 
än nutidens. Samtidigt som inslaget av värmekrä
vande silvina arter var rikare, kunna många mon
tana arter, som nu ha sin östgräns -vid silUFgränsen 
eller något utanför denna, ha varit spridda långt 
nedåt skogslandet. Särskilt värdefullt skulle det 
vara att veta, om även alpina arter kunnat leva i 
lågfjällsskogarna under värmetiden. Helt uteslu
tet är väl icke detta, eftersom den ev. negativa 
effekten av en högre temperatur kan ha kompense
rats av bättre jordmån och rikligare tillgång på ljus. 

Detta leder oss in på ett annat spörsmål, nämli
gen frågan om lågfjällens flora före värmetiden, 
under perioden närmast efter isa vsmältningen. Har 
överhuvudtaget dessa fjäll haft en alpin flora i 
tidig postglacial tid1 Den sista delen av isavsmält
ningsperioden hade av allt att döma ett relativt 
varmt klimat, och den silvina floran följde den vi-
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kande isen nära i spåren. Om man utgår från att 
flertalet alpina arter kommit västerifrån, är det ju 
ingalunda säkert, att de hunnit kolonisera lågfjäl
len, innan den silvina floran vunnit fast fot. Om 
å andra sidan en flora av söderifrån medföljande 
alpina arter hela tiden funnits utanför isranden, 
kommer saken i ett annat läge. 

Kunskap om här antydda förhållanden skulle 
väsentligt öka våra möjligheter att rätt tyda den 
nutida artutbredningen, men i brist på sådan kun
skap få vi söka dra de slutsatser som äro möjliga ur 
iakttagelser rörande utbredningen, sådan den nu 
ter sig. 

Problemet med de alpina arternas spridning ut 
över lågfjällsområdet efter värmetidens skogsperiod 
kan i viss mån jämföras med frågan om florans in
vandring till en ur havet stigande arkipelag. Vi 
ha alltså att göra med förhållanden, liknande dem 
PALMGREN diskuterat i sina Ålands-avhandlingar 
(PALMGREN 1915-17 ,  1921 ,  1925, 1 927) .  Man får 
dock icke sträcka jämförelsen alltför långt. För 
det första är det som vi nyss sett tänkbart, att en
staka alpina arter genomlevt hela värmetiden i låg
fjällsskogarna, för det andra är det ingalunda ute
slutet, att även i nutiden arterna kunna ha mellan
stationer nere i skogen på platålandet. 

Vilka alpina arter kunna då tänkas utnyttja så
dana silvina mellanstationer vid sin spridPing? 
Enligt min mening kan det härvidlag endast vara 
tal om vissa ± oligotrofa rishedsarter, vilka med 
hänsyn till sin vertikalutbredning stå på gränsen 
till de montana, i första hand följande: 

Lycopodium alpinum 

J uncus trifidus 

Phyllodoce coerulea 

Arctostaphylos alpina 

Pedicularis lapponica 

Hieracium alpinum 

Dessa arter kunna under vissa betingelser växa i 
skog. Som regel träffar man dem likväl endast där 
ljustillgången är någorlunda riklig, dvs. i praealpin 
blandskog och i de översta ± utglesnade skogsbe
stånden på lågfjällen. I sluten barrskog har jag ej 
ofta träffat på dem. Undantag utgöra Phyllodoce 

coerulea, som åtminstone i fjällkedjans närhet kan 
förekomma i tämligen skuggig skogsmiljö och 
Arctostaphylos alpina, som någon gång anträffats 
på toppen av helt barrskogsklädda berg. I nedersta 
Arjeplog och hela Arvidsjaur känner jag icke till 
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någon rent silvin lokal för någon av de uppräknade 
arterna (Juncus trifidus på Vithatten i östra Arvids
jaur växer icke i skogsmiljö) ,  men det måste med
ges, att de lätt förbises i sådan omgivning. I varje 
fall har jag svårt att föreställa mig, att silvina lo
kaler kunnat fungera som mellanstationer vid de 
alpina arternas utvandring från fjällkedjan annat 
än i vissa höglänta delar av området. 

I den geografiska översikten har redogjorts för 
de isolerade lågfjällens fördelning och topografiska 
utbildning (p. 14 och p. 23) .  Man kan indela låg
fjällsområdet i två huvuddelar, och det torde vara 
lämpligt att i fortsättningen behandla dessa var 
för sig, eftersom de skilja sig från varandra i viktiga 
hänseenden. Den första delen omfattar området norr 
om linjen Hornavan-Gubblijaure-Lulepotten, dvs. 
Norra Arjeplogsgruppen, den andra området söder 
om nämnda linje ,  dvs. Södra Arjeplogsgruppen + 
Arvidsjaursgruppen. 

Fjällen i Norra Arjeplogsgruppen ligga tätt och 
någorlunda regelbundet fördelade. De äro jämförel
sevis höga (5 fjäll nå över 800 m),  och många av 
dem ha en omväxlande och detaljrik topografi . 
Den mellanliggande platålandsterrängen är i stort 
sett höglänt med stora arealer inom praealpina 
bältet. I västra delen saknas ett slutet granbälte 
på många fjäll; österut är detta bälte däremot väl 
utbildat. Lokalt (kring sjön Harrok) förekommer 
en inverterad zonation med lågalpina hedar ne
danför granbältet (fig. 10) .  

Av de sammanlagt 27 alpina arter, som hittills 
anträffats på lågfjällens högre delar (alpina bältet + 
allra översta delen av subalpina resp. praealpina 
bältet) ,  förekomma samtliga inom denna fjäll
grupp. Många arter uppträda i betydligt högre 
frekvens här än på de sydligare fjällen (så t. ex. 
Phyllodoce coerulea), andra arter äro helt inskränkta 
till denna grupp ( lO  arter: Carex atrata, C. Lache

nalii, Oxyria digyna, Saxifraga nivalis, Trisetum 

spicatum, V ahlodea atropurpurea, Cardamine belli

difolia, Cassiope hypnoides, Pedicularis lapponica, 

Antennaria alpina) .  

Ett fjäll i gruppen intar e n  särställning, nämligen 
Galtispuouda. Uteslutande på detta fjäll förekomma 
tre arter, som i övrigt äro helt främmande för 
lågfjällens högsta delar: Carex atrata, Oxyria digyna 

och Saxijraga nivalis. Orsaken härtill torde vara 



171  

TABELL 8 .  De alpina arternas förekomst på lågfjällen inom Norra Arjeplogsgruppen. 

Ardnes 

Al. Ardna

puouda 

Nuo. Ardna-

puouda 
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All. Istjakk 

Lul. Istjakk 

Galtispuouda 

Måfevare 

Hassevare 

Ailesvare 

Suppovare 

Sommarvare 

Båtsavare 

Svartberget 

Bårgo 
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den att på fjällets nordostsida branta stup nå upp i 
· alpina bältet samt förmodligen också att berg
grunden är något kalkförande. Å ven Cerastium 

alpinum växer i nordostbranten på Galtispuouda 
men har ytterligare en lokal av samma slag i 
södra Arjeplogsgruppen (Ö. Stärpatsvare) .  

När det gäller att förklara arternas utbredning 
på fjällen inom denna grupp, torde det vara lämpligt 
att skilja på två kategorier av alpina arter. Å ena 
sidan ha vi de å p. 170 uppräknade oligotrofa risheds
arterna. Som vi sett ha dessa förmåga att växa i 
vissa typer av skogsmark, och troligen kunna de 
använda lokaler i åtminstone de praealpina platå
landsavsnitten som mellanstationer vid sin ut
vandring mot öster. Helt uteslutet är väl f. ö .  icke, 
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x 1 4  

att de  även under värmetiden kunna ha existerat 
på sina nuvarande växtplatser. De övriga arterna 
å andra sidan kunna icke växa i praealpin-silvin 
miljö, och för dessa måste man nog tänka sig en 
språngvis spridning från fjäll till fjäll, en spridning 
som knappast kan ha påbörjats förrän de nu
varande fjällens toppkalotter började förlora sitt 
skogstäcke, kanske någon gång under första år
tusendet f. Kr. 

I tab. 8 ges en översikt över beståndet av alpina 
arter på de fjäll inom gruppen, som jag haft till
fälle besöka (förekomster i rasbranter nedom 
skogsgränsen icke medtagna) .  Ur tabellen kan man 
utläsa åtskilliga fakta rörande sambandet mellan å 
ena sidan fjällens höjd, läge och topografiska ut-
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formning, å andra sidan deras bestånd av alpina 
arter. Vi kunna lämpligen sammanfatta dessa fakta 
i följande punkter: 

l .  Tabellen kan knappast vara definitiv; enstaka 
arter måste vara förbisedda på somliga fjäll . Bland 
luckor, som med all sannolikhet bero på ofullstän
dig utforskning, må följande nämnas: Luzula spicata 

(Hassevare, Båtsavare, All. Tjåkkolis) ,  Oarex Bi

gelowii (flera fjäll), Salix herbacea (Ailesvare, Sup
povare, Sommarvare) ,  Epilobium anagallidifolium 

(flera fjäll) .  
2 .  Mest regelbundet förekommande äro de  tidi

gare omnämnda oligotrofa rishedsarterna. 
3. Stora och höga fjäll äro som regel artrikare 

än små och låga. Det största artantalet har Bårgo 
med 18  arter, vilket nog får sägas vara en över
raskande låg siffra (67 % av totala artantalet eller 
72 % om man bortser från två kalkgynnade arter 
på Galtispuouda) .  

4.  E n  synnerligen viktig faktor, d å  det gäller ar
ternas fördelning, är fjällens topografi. På fjäll med 
detaljrik topografi förekomma sent utsmälta fläc
kar, klippavsatser, efemärbäckar etc . betydligt of
tare än på fjäll med enkel kupolform. Många arter 
äro helt bundna till sent utsmält mark och saknas 
på fjäll utan snölegor. Flera av lågfjällsområdets 
sällsyntaste arter förhålla sig på detta sätt ( Tri

setum spicatum, V ahlodea atropurpurea, Carex La

henalii, Cardamine bellidifolia, Cassiope hypnoides) .  

Andra äro bundna till klippstup (de ovan från 
Galtispuouda omnämnda) .  Många höga fjäll med 
enkel topografi äro påfallande artfattiga (Båtsa
vare) .  

5 .  Avståndet till det sammanhängande fjällområ
det förefaller a t t vara en faktor a v sekundär bet y
delse för artantalet. Det östligaste fjället, Ståkke
vare, har 14 arter, dvs. en, resp. två mer än de 
båda västligt belägna Ardnapuouda (reservation 
för bristfällig utforskning! )  och endast 4 arter 
mindre än det väl undersökta Bårgo . Cassiope 

hypnoides är endast känd från Ståkkevare. 
6. Rena tillfälligheter tycks också spela in. Det 

är svårt att påvisa någon rimlig orsak till förekom
sten av Luzula arcuata och Antennaria alpina på 
vardera blott två fjäll i gruppen. De äro knappast 
bundna till snölegor eller andra särpräglade stånd
orter. Luzula arcuata växer t. ex. på det låga, topo-
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grafiskt enkla Måfevare men har hittills icke an
träffats på Bårgo, som har betydande höjd och 
omfång. 

De övriga lågfjällen (Södra Arjeplogsgruppen + 
Arvidsjaursgruppen) ligga glesare fördelade. Inget 
av dem når över 800 m i höjd. Enligt kartan är Ö. 
Stärpatsvare högst med 790 m, men denna siffra 
är troligen omkring 20 m för hög. Akkelis och illje
puouda nå båda 779 m; i övrigt är inget fjäll nämn
värt över 750 m. Den mellanliggande platålands
terrängen är ingenstädes särskilt höglänt och faller 
helt och hållet inom silvina bältet. Fjällens topo
grafi är relativt okomplicerad med mjuka, rundade 
former (Ö . Stärpatsvare har dock branta stup på 
sydsidan, som nå upp i alpina bältet) .  

E n  faktor, som möjligen kan ha viss betydelse 
med hänsyn till artutbredningen, är skogsgräns
förhållandena. skogsgränsen bildas nämligen på 
dessa fjäll nästan helt av gran. Sluten barrskog med 
blott enstaka björkar gränsar alltså direkt mot kal
fjället. Härigenom kunna skogsbränder komma att 
få betydelse för det alpina bältets horisontella och 
vertikala utsträckning. Detta illustreras väl av 
förhållandena på de båda närliggande fjällen Vit
tjakk (724 m)  och stenträskberget ( = kartans Akka
vare, 751 m) i Arvidsjaur (Pl .  13 a, b ) .  Det förra lägre 
fjället har ett kalfjäll av betydligt större omfång än 
det senare. Att brand varit orsaken härtill, framgår 
av talrika stubbrester med brandspår och konturer 
av liggande, nästan bortmultnade stammar, som 
åtminstone på 1930-talet tydligt kunde skönjas 
på kalfjällsarealerna. Med hänsyn till det sagda 
kan man mycket väl tänka sig, att vissa lägre 
fjäll varit helt skogklädda under vissa tidrymder 
a v de senaste båda årtusendena, nämligen om de 
varit förskonade från bränder. 

Såväl topografiskt som växtgeografiskt inta 
de båda nordvästligaste fjällen Akkelis och Ulje
puouda en mellanställning mellan denna grupp och 
den föregående. 

Tab . 9 visar de alpina arternas fördelning på 
fjällen i denna grupp. Endast 17 arter ha hittills 
antecknats. Följande fakta torde framgå ur tabel
len: 

l .  Vad som sagts om luckor på grund av ofull
ständig utforskning, gäller även här. 

2. De oligotrofa rishedsarterna (p. 1 70) ha knap-
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TABELL 9. De alpina arternas förekomst på lågfjällen inom Södra Arjeplogsgruppen och 
Arvidsjaursgruppen. 
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Akkelis x x x x x x 
Uljepuouda x x x x 
Kuottavare x x x 
V. Stärpatsvare x x 
Ö. Stärpatsvare x x x x 
Välbrnapuouda x x 
Tj ipko-Tjuorre x x 
Hornliden x x 
Långträskberget x x 
Repeåive x x 
Levattsfjällen x x x x 
Vittjakk x x x 
stenträskberget x x 
storberget x x x 
St. Sandberget x 

past några tänkbara mellanstationer på platålan
det, vilket kan förklara luckorna i dessa arters ut
bredning (särskilt för Phyllodoce coerulea och Pedi

cularis lapponica) . Om den märkliga isolerade före
komsten av Phyllodoce på stenträskberget se p. 167. 

3 .  Aven inom denna grupp gäller, att de höga och 
de topografiskt mest omväxlande fjällen äro art
rikast. Arter, som kräva bevattning från snölegor, 
saknas med undantag för ett fåtal, som kunna växa 
i anslutning till efemära rännilar. Likaså saknas 
alla kalkgynnade arter. 

4. Det geografiska läget tycks ä ven inom denna 
grupp spela en sekundär roll för artantalet. 

5. För några arter förefaller fördelningen tämli
gen slumpartad (jfr t. ex. Phyllodoce, Carex Bige

lowii, Sibbaldia, Gnaphalium supinum) .  

Sammanfattning 

Vissa slutsatser av mera generell giltighet torde 
kunna dragas av det tillgängliga materialet, trots att 
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detta måhända än så länge är behäftat med en del 
brister. Den spridning av de alpina arterna från 

fjällområdet ut över de isolerade lågfjällen, som med 

all sannolikhet pågått under de senaste årtusendena, 

måste till· övervägande delen ha skett språngvis från 

fjäll till fjäll. Några bestämda vandringsvägar kan 
man knappast tala om annat än möjligen för vissa 
oligotrofa rishedsarter och detta i så fall endast 
inom en del av lågfjällsområdet, nämligen ter
rängen norr om linjen Hornavan-Gubblijaure-Lule
potten. Där kan en direkt vandring väster-öster 
ha skett med utnyttjande av mellanstationer på 
platålandet. För övriga arter måste det ha varit 
fråga om punktvis spridning, stundom över långa 
distanser. Om spridningsmedlets art ger materialet 
ingen upplysning. Den viktigaste orsaken till en 
arts förekomst eller frånvaro på ett fjäll tycks 
vara tillgången på lämplig ståndort. Med en smula 
tillspetsning skulle man kunna säga, att överallt 
där arterna finna sina ståndortskrav uppfyllda in
finna de sig förr eller senare och detta ä ven om a v-
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ståndet till huvudutbredningsområdet är stort. 
Men eftersom lågfjällskalotternas skogsfria period 
har varit relativt kort, har tiden ännu icke medgivit 
alla arter att nå sina möjliga växtplatser, varför en 
viss slumpmässighet gör sig gällande i den nutida 
artfördelningen. Det är tänkbart, att vissa arter ur 
grupp A 3 (p. 165) ,  som nu saknas på de isolerade 
fjällen, skulle kunna finna lämplig ståndort där 
men på grund av svag spridningsförmåga ännu 
icke lyckats deponera sina diasporer på något sådant 
fjäll. 

2. De montana arterna i lågfjällens flora 

De montana arternas förekomst på lågfjällen 
skall jag här endast beröra i korthet. I enlighet med 
tidigare (p. 16 1 )  given definition menar jag med 
montana arter sådana fjällväxter, som ha sin hu
vudutbredning i höjdlägenas skogar men som dess
utom gå upp åtminstone i lågalpina bältet liksom 
ofta även ned i platålandsskogarna, ehuru där med 
klart avtagande frekvens. 

Flertalet montana arter uppträda sparsammare 
på lågfjällen än i sluttningarna av det samman
hängande fjällområdet. Många saknas helt, främst 
då de kalkbundna. Frekvensminskningen står i ett 
tydligt samband med den subalpina björkskogens 
och den praealpina blandskogens avtagande mot 
öster. J u längre ned i skogslandet man kommer, dess 
mer avtar överhuvudtaget de örtrika skogstyperna. 

Inom lågfjällsområdet råda också stora regionala 
olikheter. De björkrika fjällen i Norra Arjeplogs
gruppen äro även rikare på montana arter, något 
som i all synnerhet gäller de västligare fjällen, 
Ardnes, de båda Ardnapuouda, Enomosvare etc. 
Många montana arter nå här även upp på kalfjället 
på samma sätt som inom det egentliga fjällområdet, 
så t. ex. Phleum commutatum, Poa alpina, Luzula 

multiflora ssp. frigida, Salix lanata, Rumex acetosa 

(coll . ) ,  Melandrium rubrum, Trollius europaeus, Vi

ola biflora, Gnaphalium norvegicum etc. 
Inom Södra Arjeplogsgruppen och Arvidsjaurs

gruppen förekomma de montana arterna betydligt 
sparsammare. De flesta av dem äro här bundna 
till grankälar, kallkällbäckar osv.,  ståndorter som 
inta en ganska ringa del av arealen. Åtskilliga arter 
saknas helt och hållet, så alla arterna inom ut-
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bredningsgrupperna M l-M 3 och många arter inom 
grupp M 4 i föregående kapitel. Nästan inga mon
tana arter växa ovanför skogsgränsen inom denna 
fjällgrupp. 

Inom östra delen av området (Arvidsjaurs sn) 
förhålla sig de montana arterna på olika sätt. Vissa 
av dem gå här ned på själva platålandet, och en och 
annan (t. ex. Viola biflora) är överhuvudtaget en
dast känd från platålandslokaler där. Andra arter 
föredra tydligt höjdlägena även längst i öster. Det 
mest typiska exemplet är Gnaphalium norvegicum, 

men en tendens i samma riktning visa Salix lanata� 

B tellaria nemorum, Lactuca alpina osv. 

3 .  Fjällväxternas förekomst nedom 
harrträdgränsen 

Problemet med >>fjällväxter i barrskogsregionem>
behandlades tidigare flitigt i den växtgeografiska 
litteraturen. Under senare år har emellertid ganska. 
litet skrivits om denna fråga. Ett undantag utgör 
framställningen hos HusTIOR ( 1937 pp. 80-141 ) .  
HusTICH ger b l .  a .  en  utförlig översikt över den 
tidigare litteraturen på området, såväl den skandi
naviska som den mellaneuropeiska. När det gäller 
äldre teorier om orsakerna till fjällväxters upp
trädande på låga nivåer behöver jag endast hänvisa. 
till denna litteraturöversikt. 

Fjällväxterna omfatta i enlighet med tidigare 
givna definitioner två grupper av arter, nämligen de 
alpina och de montana. De alpina arterna ha sin 
huvudutbredning ovanför skogsgränsen. För de 
montana däremot utgöra höjdlägenas skogar, dvs. 
praealpina bältet och granbältet, en del av det .nor
mala utbredningsområdet. Endast i lågsilvina bäl
tet visa de klart avtagande tendens. Skillnaden 
mellan de alpina och montana arternas uppträdande 
på platålandet är i allmänhet den att de alpina äro 
± tydligt bundna till edafisld särpräglade stånd
orter, medan de montana kunna uppträda i nor
mala växtsamhällen. 

Tyngdpunkten i den fortsatta framställningen 
kommer att ligga på de alpina arterna, men i en del 
sammanhang blir det nödvändigt beröra även de 
mon tana. 

De viktigaste ståndortstyperna för alpina arter 
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nedom barrträdgränsen (dvs. inom praealpina, 
hög- och lågsilvina bältena) äro följande: 

l .  Vissa typer a v skogar. 
2. Vattendragens stränder. 

a. Fjällbäckar. 
b. Bäckar i skogslandet. 
c. Klippor vid forsar och fall. 
d. Inundatzonen vid fjällälvarna och deras 

sjöar. 
3. Kambrosilurområdets rikkärr. 
4. Rasbranter, klippor, hällmarker. 
5. Kulturståndorter. 
De montana arterna ha betydligt vidare stånd

ortsamplitud och uppträda ofta i örtrika skogar av 
skilda typer, i lund- och bäckdälder, på raningar 
osv. 

l .  Alpina arters förekomst i skog. 
Egentligen strider det mot definitionen på be

greppet alpin art, att en sådan skall kunna växa i 
skogsterräng. Men som redan i föregående avsnitt 
antytts, ha vi en grupp av mycket anspråkslösa 
rishedsarter (p. 170) ,  som bilda en övergång till de 
montana. Vad som ger deRsa förmåga att växa i 
skog, är förmodligen deras låga anspråk på mineral
näring; de trivs m. a. o. väl på podsolerad mark och 
tåla konkurrens från silvina skogsris. I allmänhet 
fordra de emellertid en bättre tillgång på ljus än 
som finns att tillgå i sluten barrskog. De ha därför 
sina flesta lokaler i den praealpina blandskogen och 
i den övre, utglesade granskogen på de isolerade 
lågfjällen. ståndorten är i allmänhet skog av torr, 
mera sällan frisk ristyp. De nämnda arterna ha en 
hel del lokaler i de ljusa, hedartade skogarna i ter
rängen mellan Rornavan och Labbas-Rappen. 
Längre österut äro de vanliga på hedarna kring 
sjön Harrok. Phyllodoce coerulea och Pedicularis 

lapponica finner man inom silurområdet ganska 
ofta i skog av frisk ristyp men längre österut endast 
i övre delen av lågfjällens granbälte, här ofta till
sammans med enstaka exemplar av Arctostaphylos 

alpina och Lycopodium alpinum. 

I nedre Arjeplog känner jag blott ett par platå
landslokaler för hithörande arter och i Arvidsjaur 
i ngen enda. 

2. Fjällväxternas förekomst vid vattendragens 
stränder. 

Gemensamt utmärkande för alla hithörande 
fjällväxtlokaler är vattnets mekaniska och kemiska 
inverkan på substratet. En faktor av stor betydelse 
i sammanhanget är vattnets pH-värde; det är 
egentligen endast vattendrag med källor väster om 
kambrosilurgränsen, som ha ett nämnvärt inslag 
av alpina arter vid sina stränder. Ett par alpina 
och några montana arter finner man dock även vid 
ur bergsområdets älvar och bäckar. 

2a .  Fjällväxternas förekomst vid fjällbäckar. 
I sluttningarna av det sammanhängande fjäll

området finns en rikedom på bäckar, som mesta
dels med stor hastighet rinna ned mot dalbott
narna. På grund a v sin strömhastighet utöva dessa 
bäckar en avsevärd erosion vid stränderna, varför 
här alltid finns en remsa av grus och sand, ± fri 
från sluten vegetation. En mängd diasporer trans
porteras från kalfjället ned i skogen, och i den kon
kurrensfria miljön uppkomma här kolonier av al
pina arter även nedanför barrträdgränsen. Delvis 
rör det sig här om arter, som man aldrig träffar på 
längre ut i skogslandet. 

Som exempel på en lokal av detta slag må näm
nas bäcken på västsidan av Tjidtjakk med myn
ning i Vuoggatjålmejaure nära fjällstugan. Här ha 
nedom barrträdgränsen på nivåer mellan 500 och 
550 m ö. h. antecknats följande arter (alpina arter 
markerade med a, montana med m) :  

Juncus trifidus a 
Luzula parviflora m (B)  

Festuca vivipara a 

Poa alpina var. vivipara a 

Trisetum spicatum a 
Oarex Bigelowii a 

Oxyria digyna a 

Oerastium cerastioides a 

O. arcticum a (B) 

O. alpinum a 

Silene acaulis a (B) 

Ranunculus glacialis a (B) 

Arabis alpina a (B) 

Sedum rosea a (B) 

Saxifraga oppositifolia a (B) 

S. 8tellaris a (B) 

Sibbaldia procumbens a 
Astragalus alpinus m 

Erigeron uniflorum a 

Antennaria alpina a 
Gnaphalium supinum a (B) 

Tussilago farfara m 

Med (B) ha markerats arter, som angivits från 
denna lokal av BIRGER ( 1909) .  

På de isolerade lågfjällen finns ont om bäckar, 
och de flesta rinna upp nedanför skogsgränsen. In
slaget av alpina arter är obetydligt och utgöres 
endast av arter, som finns ovanför på kalfjället. 
Av montana arter kan däremot förekomma åt
skilliga, som saknas i alpina bältet. 
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2 b. Förekomst av fjällväxter vid bäckar på platå
landet. 

Överraskande nog finner man ett par alpina arter 
även vid bäckar på platålandet. På liknande lokaler 
långt nere i Arvidsjaur finns dessutom några mon
tana arter, som i övrigt helt saknas i det berörda 
området. Dessa bäckar ha inget som helst samband 
med några fjäll, och diasporspridning med rin
nande vatten kommer alltså icke i fråga. Några 
exempel må här anföras : 

Märsabäcken vid bron ovanför Sikselet: Festuca 

vivipara a, Pedicularis lapponica a, Thalictrum al

pinum m. 
Dellaurebäcken: Festuca vivipara a.  
Duolvesjokk: Pedicularis lapponica a. 
Vargisån: Viola bijlora m. 
Ribbraurjokk (såväl ovanför som nedom Ab

raure) :  Thalictrum alpinum m. 
Abmorälven nära Moskosel: Bartsia alpina m .  (här 

troligen uppvandrad från Piteälven, jfr nedan p. 
178) .  

Bäck till Suddesjaure: Carex media m, O. capil

laris m, Viola bijlora m. 
Åby älv vid Auktsjaur: Thalictrum alpinum m. 
Byske älv mellan Arvidsjaure och Kilvejaure: 

Astragalus alpinus m. d:o nära Siksjön: Thalictrum 

alpinum m. 
Inom kambrosilurområdet är det vanligt att 

dessa, liksom en rad andra montana arter växa 
längs bäckarna, men där är detta föga märkligt, 
eftersom samma arter uppträda på många olika 
ståndorter. 

2 c. Fjällväxter på klippor invid forsar och fall. 
En särskilt gynnsam ståndort för en rad fjäll

växter, delvis ganska exklusiva sådana, utgöres av 
de klippor invid forsar och fall, som ± permanent 
fuktas av stänkande vatten. Av betydelse är utom 
vattnet även klippornas geologiska byggnad. Fler
talet lokaler av denna typ ligga nämligen inom kam
brosilurområdet. 

En särskilt artrik lokal är Ringseleforsen i Skel
lefte älv, omedelbart nedom Sädvajaure. Eftersom 
kraftverksbygget på 1940-talet sannolikt medfört 
och kommer att medföra betydande förändringar i 
miljön på denna lokal, skall jag här lämna en utförlig 
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redogörelse för floran, sådan den tedde sig på 1930-
talet (anteckningar från 23/7 1934, 29/7 1938) . 

Forsen, som före dämningen av Sädvajaure hade 
en sammanlagd fallhöjd på 19 m, skär igenom en 
mörk skifferbergart med lagren stupande 30 a 40° 
mot väster. skifferytorna äro sålunda vända mot 
strömmen, medan )}frånsidorna)} äro starkt upp
splittrade med gropar, sprickor och små avsatser. 
I alla dessa ojämnheter finns närmast forsen en ren 
kolonistvegetation; längre åt sidorna små ytor av 
mera sluten, ängsartad vegetation. Artlistan om
fattar alla iakttagna arter. Dessa äro i detta fall 
icke ordnade i systematisk ordning utan i bokstavs
ordning inom fyra grupper (buskar, ris, örter, 
gräsart9,de växter) .  Alpina arter äro markerade 
med a, montana med m, vertikalubiquister och sil
vina arter icke särskilt angivna. 

Betula pubescens 

Juniperus communis 

Salix glauca 

S. hastata m 

S. haslata x lanata 

S. lanata m 

S. lapponum 

S. phylicifolia 

Arctostaphylos alpina a 
Galluna vulga1·is 

C assiope hypnoides a 

Empetrum hermaphroditum 

Linnaea borealis 

Lycopodium selago 

Phyllodoce coerulea a 

Salix herbacea a 
S. herbacea x polaris a 

S. reticulata a 

V accinium rnyrtillus 

V. uliginosurn 

Alehemilla glornerulans m 
A .  W ichurae m 

A ngelica archangelica m 

Antennaria dioeca 

Astragalus alpinus m 

Bartsia alpina m 

Garnpanula rotundifolia 

Charnaenerion angustifo-

liurn 

Coeloglossurn viride 

Dryas octopetala a 

Epilobium Hornernanni 

E. lactiflorurn m 

E. palustre 

Erigeron uniflorum a 
Euphrasia frigida m 

Galium boreale 

Geurn rivale m 

Leucorchis albidus m 

Oxyria digyna a 
Farnassia palustris 

Pedicularis lapponica a 
Potentilla Crantzii m. 

Pyrola rotundifolia (coli. ) 
Rhinanthus groenlandicus 

m 
Rubus saxatilis 

Sagina nodosa 

Saussurea alpina m 

Saxifraga aizoides a 
Sedurn rosea a 

Selaginella selaginaides 

Solida.go virgaurea 

Thalictrum alpinum m 

Tofieldia pusilla 

Trollius europaeus m 

Viola biflora m 

Agrostis borealis m 

A nthoxanthum odoratum 

C ar ex adeloslorna m 

C. media m 
C. atrata a 

C. nigra 

C. saxat,ilis m 

C. vaginala 

F estuca ovina 
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Juncus trifidus a 

Luzula multiflora ssp. fri

gida m 

M elica nutans 

Poa alpina m 

Trichophorum caespitosum 

ssp. austriacum 

Trisetum spicatum a 

Totalt ha antecknats 69 arter (jämte två hybrider) ,  
varav 14 alpina och 22 montana. 

Andra lokaler av liknande typ, ehuru mindre 
artrika, finns i Pite älv mellan Svalesjaure och Tjeg
gelvas (bl. a. Cassiope hypnoides, Phyllodoce coeru

lea, Erigeron uniflorum, Oxyria digyna, Saxifraga 

aizoides, Visearia alpina) samt i Laisälven mellan 
Gautojaure och Storlaisan (Phyllodoce coerulea, 

Dryas octopetala, Oxyria digyna, Saxifraga aizoides) .  

Undre loppet a v  Rånekjokk torde h a  ungefär samma 
natur; härifrån uppges Dryas octopetala (HAGBERG 
1909 p.  265) och Woodsia glabella (ARWIDSSON 1 943 
p. 155),  men mera detaljerade uppgifter saknas. 

2 d. Fjällväxter i inundatzonen. 
Det är icke min avsikt att här ingå på någon 

närmare behandling av inundatzonens flora; jag 
hoppas få möjlighet återkomma härtill i annat 
sammanhang. 

Såsom redan i inledningen påpekats, är det en
dast fjällälvarna och deras sjösystem (jämte ett 
fåtal i fjällterräng upprinnande tillflöden till dessa) ,  
som ha en inundatzon med särpräglad flora. Rent 
geografiskt sett finns naturligtvis ett slags inun
datzon även vid skogslandets älvar, men ur bo
tanisk synpunkt har denna mycket litet att erbjuda. 
Strängt taget bör man nog dessutom göra skillnad 
på inundatzonen vid sjöstränder å ena sidan och 
vid de strömmande älvpartierna å den andra, men 
i det här aktuella sammanhanget torde det icke 
vara nödvändigt med denna distinktion. 

Inom inundatzonen finns ett betydande inslag 
av fjällväxter. Artrikast är detta givetvis närmast 
fjällkedjan; mot öster tunnar det successivt ut. 
Ett par alpina och några montana arter nå dock 
till nedre lappmarksgränsen. 

Eftersom de olika fjällälvarna skilja sig en hel del 
från varandra, då det gäller beståndet av alpina 
och montana arter, behandlas de lämpligen var för 
sig. Av montana arter beaktas endast ett fåtal, som 
nå långt mot öster eller i övrigt ha växtgeografiskt 
intresse. 

L a i s ä l v e n. Jag har en del spridda anteckningar 

från olika punkter längs älven, alltifrån Yraft vid 
Adolfström och ned till Granselet nära Sorsele
gränsen. De montana arterna Thalictrum alpinum, 

Astragalus alpinus, Euphrasia frigida och Bartsia 

alpina ha antecknats från praktiskt taget alla 
undersökta lokaler. I övrigt föreligga följande upp
gifter: 

Östra stranden av Yraft vid Adolfsström (prae
alp. b . ) :  Sedum rosea a, Primula stricta m. -·  Midti
sjön (Kaskajaure, östra änden, praealp.  b . ) :  8edum 

rosea a, Saxifraga cernua a. - Storlaisan vid Häll
backen (silv. b. som de följande) : Equisetum varie

gatum a. - Storlaisan vid Laisvallsbyn: Equisetum 

variegatum a, V iscaria alpina a, Gentiana nivalis 

m. - Marielund: Sedum rosea a. - Granselet: 
Visearia alpina a, Veronica alpina a.  

Betingelserna för arternas spridning nedåt älven 
förefalla goda. De anförda stickproven ge antag
ligen en ganska ofullständig bild a v vad som kan 
påträffas. Särskilt sjöarna ovanför Storlaisan borde 
kunna erbjuda åtskilligt fler alpina arter. 

S k el l e fte  ä l v .  Till denna älv hör lappmarkens 
största sjösystem, vars stränder borde ägnas en 
särskild undersökning. Själv har jag endast få upp
teckningar. De talrika öarna i Uddjaure-Storavan 
äro helt outforskade. Mycket tyder på, att de stora 
sjöytorna utgöra ett effektivt hinder för många 
fjällväxters spridning nedåt älven. Av de längs 
Laisälven vanliga montana arterna har, såvitt hit
tills känt, endast Euphrasia frigida lyckats passera 
sjösystemet; den är antecknad från slagnäsforsen 
men icke längre ned. Bartsia är östligast känd från 
Välhma nederst i Uddjaure och Thalictrum alpi

num har jag ännu icke antecknat östligare än kring 
Hornavans utlopp. För Astragalus alpinus har jag 
överhuvudtaget inga uppgifter från sjösystemets 
stränder, men det kan ju bero på förbiseende, efter
som den har flera östliga lokaler av annat slag. Av de 
alpina arterna är Equisetum variegatum den enda, 
som följer älven i hela dess längd. Flertalet övriga 
stanna vid Hornavan, där särskilt övre delen är 
ganska rik på alpina arter. Något a v en karaktärs
växt vid Hornavans stränder är den montana 
Carex capitata. Här några anteckningar : 

Vuoggatjålmejaure, västsidan (i själva gränsen 
mot fjällområdet, subalp. b . ) :  Trisetum spicatum a, 
Primula stricta m, Gentiana nivalis m, Erigeron 
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uniflorum m. Vid sydvästra stranden av samma sjö 
är även Erigeron humile tagen (T. VESTERMARK) . 

Sädvajaure vid Ballasviken (praealp. b . ) :  Sedum 

rosea a. - Rornavan vid Myrvikens mynning (silv. 
b. som de följande) :  Juncus trifidus a, Carex eapi

tata m, C. atrata a,  Oxyria alpina a,  Veroniea alpina 

a. - d:o nedanför Nammates: Equisetum variega

tum a, Juncus trifidus a, Carex capitata m, C. atrata 

a, Primula stricta m, Gentiana nivalis m, Veronica 

alpina a, Hieracium alpin u m a. - d:o vid Högheden: 
Equisetum variegatum a, Oxyria digyna a, Gentiana 

nivalis m, Phyllodoce coerulea a, Veronica alpina a. 
- d:o vid Ruosneviken (urbergsomr. som de föl
jande) :  Carex atrata. - Hornavans utlopp vid 
kyrkplatsen: Equisetum variegatum a, Carex capi

tata m, Thalictrum alpinum m, Pedicularis lappo

nica a. - Uddjaure vid östra stranden av Välbma: 
Carex capitata m, Bartsia alpina m. - d:o syd
västra hörnet: Equisetum variegatum a, Euphrasia 

frigida m. - Längre ned efter älven endast Equise

tum variegatum ( 4 lokaler) och Euphrasia frigida ( l  
lokal) .  

P i  t e  ä l v. I Piteälven finns visserligen många 
sjöar, varav några ganska stora, men dess sjö
system är på långt när ej så omfattande som Skel
lefteälvens, och sjöarna äro föga utbredda i sidled. 
De alpina och montana arterna tycks ha goda be
tingelser för spridning nedåt. A v alpina arter når 
V iscaria alpina och a v montana Thalictrum alpi

nu m, Euphrasia frigida och Bartsia långt ned mot 
undre lappmarksgränsen (jfr kartorna över dessa 
arter) .  Märkligt nog är däremot ej Equisetum 

variegatum antecknad för älvens nedre del, men det 
kan bero på förbiseende. Ganska långa sträckor 
fr. o. m. Vuolvojaure och nedåt äro ännu nästan 
okända. 

En särställning, när det gäller inundatzonens ut
bildning, intar övre Tjeggelvas, eftersom strän
derna där på många ställen äro klippiga. Här finns 
ett par alpina arter, som eljest icke bruka uppträda 
i mundatzonen (Arctostaphylos alpina, Cassiope 

hypnoides). Några anteckningar: 
Svalesjaure (Falehaure) ,  östra stranden (praealp. 

b . ,  som de närmast följ . ) :  Juncus trifidus a, Salix 

herbacea a, Oxyria digyna a, V iscaria alpina a, 
Astragalus alpinus m, Arctostaphylos alpina a, 
Cassiope hypnoides a. - Tjeggelvas, l km öster om 
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Västerfjäll :  Equisetum variegatum a, Juncus trifidus 

a, Visearia alpina a, Astragalus alpinus m, Veronica 

alpina a. - d:o nedom Ardnavare: Equisetum varie

gatum a, V iscaria alpina a, Astragalus alpinus m, 
Arctostaphylos alpina a, Veroniea alpina a.  - d:o, 
Suddunsuolo : Cassiope hypnoides. - d:o vid Ramanj 
(silv. b. som de följande) :  Equisetum variegatum a, 
Juncus trifidus a, Visearia alpina a, Astragalus al

pinus m, Epilobium anagallidifolium a, Veronica 

alpina a. - d:o vid sydspetsen (Kebneluokte, ur
bergsomr. som följande) :  Equisetum variegatum a, 
Carex capitata m, Visearia alpina a, Astragalus al

pinus m, V eroniea alpina a. - >>Tjeggelvasluspen>>: 
V iscaria alpina a, Astragalus alpinus m (FRIEs 

1922) .  
Vid Saddajaure-Vuovojaure och längre ned ef

ter älven ha hittills endast antecknats de inled
ningsvis nämnda arterna. En anmärkningsvärd de
talj är att Bartsia tycks ha vandrat upp från 
huvuddalen längs Abmorälven till trakten av Mos
koseL 

3. Fjällväxter i kambrosilurområdets rikkärr. 
Inom kambrosilurområdet är det vanligt, att 

fjällväxter uppträda på myrmark, huvudsakligen 
då i kärrpartier, och detta är fallet även i praeal
pina och silvina bältena. Bäst känner jag myrom
rådet norr och nordväst om J utis. Här förekommer 
en blandning av olika myrtyper: hjortronmossar, 
fattigkärr och rikkärr av olika typer. De senare 
kunna måhända sammanfattas under beteck
ningen översilningskärr. Ibland äro de utbildade 
som ett slags utåt svagt lutande >>lagg>> mellan fast
mark och horisontella myrytor, ibland på över
svämmad mark kring småbäckar. Jag skall här 
blott anföra ett exempel på kärrvegetation av den 
senare typen. I terrängen mellan Esmejaurbäcken 
och berget p. 512  finns en liten dalsänka, genom
dragen av en obetydlig bäck. I kärrpartier å ömse 
sidor om bäcken antecknades följande arter (ord
nade på samma sätt som i listan från Ringselefor
sen) :  

Betula pubescens 

Salix myrsinites m 

S. phylicifolia 

Betula nana 

Salix reticulata a 
V accinium uliginosum 

A ngelica silvestris 

Antennaria dioeca 
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Bartsia alpina m 

Caltha palustris 

Equisetum palustre 

E. pratense 

E. variegatum a 

Filipendula ulmaria 

Geranium silvaticum 

Geum rivale m 

Gymnadenia conopsea 

M elampyrum pratense 

Parnassia palustris 

Pedicularis lapponica a 

Pinguicula vulgaris 

Polygonum viviparum 

Potentilla erecta 

Rumex acetosa (coli . )  

Saussurea alpina m 

Saxifraga aizoides a 
Selaginella selaginaides 

Solidago virgaurea 

Taraxacum croceum (coli . )  

Thalictrum alpinum m 

Tojieldia pusilla 

Trollius europaeus m 

Viola bi flora 

Oarex capillaris m 

O. dioeca 

O. flava 

O. nigra 

O. panicea 

O. vaginala 

Deschampsia caespitosa 

Festuca ovina 

J uncus triglumis a 

Luzula sudetica m 

Poa alpina m 
Trichophorum alpinum 

Något enhetligt växtsamhälle är det här icke 
fråga om, snarare om ett slags mosaikkomplex av 
flera sociationer med något olika fuktighetskrav. I 
listan ingå 5 alpina och 8 montana arter. 

I andra kärr i trakten finns också Carex capitata 

m .  Hela detta myrområde är f. ö. en mötesplats 
för arter av mycket olika utbredningstyp. Utom 
fjällväxter finns här även sydliga arter (Eleocharis 

pauciflora, Carex appropinquata, Orchis incarnata) 

och östliga (Salix myrtilloides) .  

4. Fjällväxter i rasbranter. 
Karakteristisk för rasbrantfloran är blandningen 

av sydliga arter och fjällväxter. Montana arter ut
göra ett regelbundet och stundom rikligt inslag. 
Flertalet av dem kunna betecknas som ± eurytopa, 
dvs. de träffas på en rad olika ståndortstyper, men 
några äro tämligen typiska ras brantväxter ( W  ood

sia alpina, Poa glauca, Cerastium alpinum ssp. 
lanatum, Ribes spicatum ssp. lapponicum) .  De al
pina arterna uppträda mer nyckfullt, och ingen enda 
av dem kan sägas vara regelbundet återkommande. 
De ha ganska stora krav på berggrundens beskaf
fenhet och saknas i stort sett i de magra urbergs
rasbranterna i nedre Arjeplog och Arvidsjaur. Ur 
mina artlistor från sammanlagt 40 rasbrantlokaler 
inom skogsområdet har jag sammanställt nedan
stående förteckning på de alpina arterna, jämte 
några av de mest typiska montana (inom parentes 
antalet lokaler) :  

Woodsia alpina m (22) 

W. glabella ( l )  
Asplenium m:ride ( l )  

Juncus trifidus (8) 

Festuca vivipara ( l )  

Poa glauca m (27)  

Oarex atrata (5)  

Oxy-;ia digyna (3)  

Oerastium alpinum (inkl. 

ssp. lanatum m) ( 20) 

V iscaria alpina ( 5)  

Draba norvegica ( I l )  

A r ab is alpina ( l )  

Sedum rosea ( l )  

Saxifraga oppositifolia (6 )  

S. nivalis ( 17 )  

S. aizoides ( 2)  

S. groenlandica (3) 

Ribes spicatum ssp. lapp. 

m (24) 

Alehemilla alpina ( l )  

Dryas octopetala, (2) 

Phyllodoce coerulea (2) 

Arctostaphylos alpina ( l )  

Pedicularis lapponica ( l )  

Veronica fruticans (5) 

Ilieraci1�m alpinum (2 )  

Som framgår av tabellen, har rasbrantfloran 
åtskilliga arter gemensamma med vattendragens 
stränder. Flertalet sådana arter uppträda dock 
endast i få rasbranter vardera och vanligen bundna 
till edafider (rännilar o. dyl . ) .  Vid sidan härav 
träffar man emellertid några speciella ras brant
arter, som sällan eller aldrig växa i annan miljö på 
de lägre nivåerna ( W  oodsia glabella, Asplenium 

viride, Cerastium alpinum, Draba norvegica, saxi

fraga nivalis, S. groenlandica, Veronica fruticans) .  

Några av  tabellens arter kunna också anträffas i 
klippvegetation av annat slag, på hällmarker osv. 
V iscaria alpina är sålunda antecknad från hällmark 
i granbältet på Hassevare (PI .  4 b) , och i den klip
piga terrängen på öarna i övre Tjeggelvas finns 
lokaler för t. ex. Dryas, Woodsia alpina m. fl . arter. 
Denna iakttagelse, att alpina arter kunna före
komma i klippterräng nere i praealpina och silvina 
bältena, har ett visst teoretiskt intresse, eftersom 
liknande förekomster vid norska västkusten varit 
föremål för debatt. 

5. Fjällväxter på kulturmark. 
Det är en gammal iakttagelse, att fjällväxter ofta 

uppträda på kulturpåverkad mark inom silvina 
bältet. Inom det här behandlade området är det 
företrädesvis montana arter, som ha apofytiska 
förekomster på kulturståndorter. Eftersom jag i 
ett senare kapitel (p. 188) kommer att behandla de 
indigena arternas uppträdande på odlad mark över
huvudtaget, kan jag här fatta mig kort. I en särskild 
tabell uppräknas där ett antal hemerofiler, som i 
östra delen av området (framförallt Arvidsjaurs sn) 
ha sina huvudsakliga förekomster på kulturmark. 
Av dessa äro följande montana: 
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Luzula multiflora ssp. frigida 

L. sudetica 

Paa alpina 

Phleum commutatum 

M elandrium rubrum 

Alehemilla filicaulis 

A .  murbeckiana 

A .  Wichurae 

A .  glomerulans 

Leontodon autumnale (vissa 

former) 

Vissa av dessa utgöra ett mycket väsentligt in
slag av floran på kulturskapade gräsmarker. Ytter
ligare några arter uppträda mer tillfälligt på odlad 
eller av människan på annat sätt påverkad. mark 
(vägbankar, diken, gångstigar, grustag etc . ) :  Cala

magrostis lapponica, Eriophorum Scheuchzeri, Epilo

bium lactiflorum, Saussurea alpina, Oirsium hetero

phyllum m. fl. Inom silurområdet tillkommer ytter
ligare en rad arter: Trollius, Geum rivale, Gentiana 

nivalis, Euphrasia frigida m .  fl. 
Mitt material av alpina arter från kulturstånd

orter är däremot ganska magert. Troligen skulle 
många flera lokaler kunna uppspåras i fjällkedjans 
närhet: tyvärr ägnade jag under tidigare år inte så 
stor uppmärksamhet åt desamma. Längre ned i 
skogslandet är det nog egentligen endast Gnaphalium 

supinum, Hieracium alpinum och möjligen Salix 

herbacea (samt givetvis Oarex macloviana) ,  som man 
har någon större möjlighet anträffa på lokaler a v 
detta slag. Följande lokaler kunna nämnas: 

Lycopodium alpinum: Vaxnäs i hårdvall. 
Luzula spicata: Labbas i hårdvall. 
Alopecurus pratensis var. alpestris: Adolf ströms

trakten, förmodligen på slåtterängar uppåt Bäverhol
men (LlESTADIUS 1826 p. 1 72,  N. J. ANDERssoN 1846 
p. 10) .  

Salix herbacea: l .  mårkan mellan Storlaisan och 
Gautojaure, praealp. b. på stig; 2. vid vägen mellan 
Arjeplog och Skeut ( 1 929 A. LINDSTRÖM H.S . ) ;  3 .  
Myrträsk (BJÖRNSTRÖM 1 856 p .  28) . 

Sibbaldia procumbens: ovanför Akkapakte på stig i 
praealp. b.  

Gnaphalium supinum: l .  mellan Västerfjäll och 
Svalesjaure på stig i praealp. b . ;  2.  Akkapakte, stig i 
praealp. b . ; 3. stigen Stensund-Ribbraur; 4. mellan 
Allejaur och Baktåive på vägkant; 5. Storberget, stig i 
granbältet; 6. l km nordväst om Tjappsåive på stigen 
mot Suddesjaur. 

Hieracium alpinum: l. nybygget >>Rio>> vid Sikselet; 
2. Kasker (LlESTADIUS 1 824 p. 1 86) ;  3. Rebakudden; 
4. Harrejaurliden, gammal lappvalL 

Det skulle vara önskvärt med utförligare upp
gifter om ståndortsförhållandena, men tyvärr äro 
mina anteckningar i detta avseende ofullständiga. 
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Oarex macloviana får väl strängt taget också räknas 
till de alpina arter, som ha apofytiska förekomster i 
skogsområdet, men den intar en särställning genom 
att vara ytterst sällsynt som fjällväxt, tämligen 
vanlig däremot på kulturmark (alltför många loka
ler för att de skulle kunna uppräknas här). 

Diskussion 

I den tidigare litteraturen om problemet >>fjäll
växter i barrskogsregionem spelade olika hypoteser 
om fjällväxterna som glacialrelikter en domine
rande roll (HusTICH 1939 p. 80) .  En sådan inställ
ning till problemet är nog också ganska naturlig, 
när det gäller starkt isolerade förekomster av alpina 
resp. montana arter på stort avstånd från fjäll
kedjan. Har man att göra med ett undersöknings
område, som direkt gränsar mot fjällområdet, 
kommer problemet i ett annat läge, och man bör 
i första hand undersöka, huruvida icke speciella 
klimatiska eller edafiska faktorer kunna förklara 
arternas uppträdande på låga nivåer. 

Enligt min mening finns ingen anledning disku
tera reliktteorin i fråga om det här aktuella området. 
I och för sig är det naturligtvis mycket väl tänkbart, 
att någon fjällväxtlokal inom silvina bältet kan 
ha ägt bestånd under hela den postglaciala tiden, 
men det torde aldrig kunna ledas i bevis, att så 
varit förhållandet. Lika gärna kunna fjällväxterna 
ha kommit till lokalen under någon för dem klima
tiskt gynnsam period i senare tid (jfr SERNANDER 

1 899) ,  eller också äger en viss nykolonisation undan 
för undan rum även under nu rådande klimatiska 
förhållanden. Det sista synes mig mest sannolikt. 

J ag betraktar alla förekomster a v alpina arter 
nedom barrträdgränsen (dvs. i inom praealpina, 
hög- och lågsilvina bältena) som normala utposter 
från huvudutbredningsområdet ( =fjällområdet) .  I 
fråga om de montana arterna, för vilka höjdlägenas 
skogar utgöra en del av huvudutbredningsområdet, 
kunna endast de lågsilvina lokalerna betraktas som 
utposter. 

Fjällområdet i väster tjänstgör som en sprid
ningskälla (de isolerade fjällen torde i detta sam
manhang spela en underordnad roll) ,  varifrån dia
sporer med olika medel (rinnande vatten, turbu
lenta vindar, fåglar, ev. renar och andra djur) distri-
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bueras ut över skogslandet med för olika arter väx
lande intensitet och räckvidd. Huruvida de så de
ponerade diasporerna skola kunna ge upphov till 
varaktiga bestånd i skogsområdets miljö, beror 
sedan på förekomsten eller frånvaron av lämpliga 
ståndorter. Diasporspridningen har förmodligen 
större räckvidd än man i allmänhet är benägen att 
föreställa sig, men den frekvens, varmed frukter 
och frön deponeras, är säkerligen mycket låg, så 
snart man kommer på något avstånd från sprid
ningskällan. Bestånden av alpina arter på skogs
landslokalerna ha säkert i många fall en begränsad 
livslängd, varför en viss nykolonisation torde vara 
nödvändig, om lokalantalet skall bibehållas oför
ändrat. Förmodligen råder under konstanta klimat
förhållanden en ungefärlig jämvikt mellan ny
kolonisation och avgång. En klimatändring kan 
emellertid rubba denna jämvikt. 

Helt säkert förekommer på vissa ståndortstyper 
en spridning av alpina arter inom skogslandet. Jag 
tänker här ej så mycket på det självklara förhål
landet, att de enskilda bestånden kunna utvidga 
sig rent lokalt, utan fastmera på en spridning över 
större avstånd. Längs älvarna och deras sjösystem 
spridas helt säkert många alpina arter språngvis 
från lokal till lokal, och det är möjligt att något 
liknande gäller även i rasbranterna. Att en viss 
självständig spridning förekommer på kulturmark, 
är nog också ganska säkert. 

Man frågar sig nu, vilka ståndortsfaktorer som 
äro avgörande för uppkomsten av alpina arters 
utpostlokaler i skogslandet. Det ligger nära till 
hands att i första hand tänka på lokalklimatet. De 
alpina arterna äro ju jämförda med florans övriga 
arter ± köldhärdiga. Men äro de också köldäls
kande? Utmärkas deras silvina ståndorter m. a. o. 
av ett speciellt kallt lokalklimat? Det är icke lätt 
att ge ett entydigt svar på denna fråga, särskilt 
som det är svårt att avgöra, vilken faktor i tempera
turklimatet, som är den avgörande. Om man ur 
denna synpunkt bedömer de olika ståndorterna för 
alpina arter, blir resultatet oklart. Sådana lokali
teter som fjällbäckar och klippor vid forsar äro 
otvivelaktigt kallare än omgivande terräng. Men 
rasbranterna äro helt säkert varmare än genom
snittet, och de stora sjöarnas inundatzon kan väl 
knappast ha ett särskilt kallt lokalklimat, eftersom 

en och annan termofil art kan anträffas där (bl . a .  
Carex ornithopoda) .  Övriga ståndorter äro väl var
ken särskilt varma eller kalla. 

Att fjällväxterna ha en fysiologiskt betingad 
värmegräns nedåt är ju mycket sannolikt, men 
det torde vara praktiskt taget omöjligt att fast
ställa läget av denna gräns enbart på grundval av 
iakttagelser i naturen. Här måste naturstudierna 
kompletteras med odlingsförsök under kontrol
lerade betingelser. Förmodligen ligger denna fy
sialogiska värmegräns vid högre temperaturer än 
man i allmänhet är benägen att föreställa sig, och 
det kan ifrågasättas, om någon av de arter, som i 
undersökningsområdet träffas nedom barrträd
gränsen, överhuvudtaget har en sådan gräns inom 
området. 

I huvudsak är nog temperaturens inverkan av 
indirekt natur, dvs. det är ståndorten snarare än 
växterna själva, som påverkas. De högalpina arter, 
som aldrig träffas nedom skogsgränsen, kräva yt
terst speciella ståndortsförhållanden, vilka över
huvudtaget aldrig kunna uppkomma vid i skogs
området rådande temperaturer. Andra arter ha i 
detta avseende mindre extrema kr a v, men ä ven 
för dessa krävs en samverkan av vissa ekologiska 
faktorer för att användbara ståndorter skola 
komma till stånd under de termiska förhållanden, 
som råda på låga nivåer. 

Man kan också uttrycka saken så, att de alpina 
arterna bli alltmer stenotopa (jfr SJÖRS 1956 p. 29) , 
ju längre bort man kommer, såväl geografiskt som 
klimatmässigt, från det område, där de ha sina 
optimala betingelser. 

Frågan om fjällväxternas förhållande till sub
stratets vattenhalt (och atmosfärens fuktighet) ,  
är omstridd i litteraturen. Det görs ofta gällande, 
att hög fuktighet hos ståndorten liksom i den 
omgivande atmosfären skulle gynna åtminstone 
flertalet fjällväxter. I kontrast häremot hävdar 
FRÖDIN ( 1 91 1 p. 23),  att dessa växter kräva ett 
fysiologiskt torrt underlag: >>J ag måste dock hålla 
på, att för de flesta av dessa (dvs. fjällväxterna, 
min anm. )  fysiologisk torrhet är mera eller mindre 
nödvändig. >> FRÖDIN stöder sig här framför allt på 
SoHIMPER ( 1898 p .  752) ,  som bl. a. skriver: >>Alpine 
Pflanzen, welche in der feuchten basalen und mon
tanen Region auftreten, verrathen durch ihre Stand-
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orte ihren ausgesprochen xerophilen Charakter , )) 
FRÖDIN citerar också ett exempel från Java (p. 18) ,  

som ScHIMPER anför som belägg för sin uppfattning, 
men det är väl tvivelaktigt, om förhållanden i 
ett tropiskt bergsområde kunna jämföras med den 
svenska fjällkedjan; nederbördsfördelningen på 
olika nivåer är en helt annan i tropikerna. 

Flertalet fjällväxter ha onekligen en ± xeromorf 
byggnad, och låglandsväxter, som nå upp i alpina 
bältet, utvecklas ej sällan i riktning mot en viss 
xeromorfi där. På grund av denna organisation bli 
flertalet alpina arter säkerligen ± härdiga mot peri
disk uttorkning, men jag har svårt att inse, var
för de under alla omständigheter skulle kräva ett 
fysiologiskt torrt substrat. Inom skogsområdet är 
det egentligen endast ett fåtal alpina arter, som visa 
någon klar preferens för torra ståndorter. Hit hör 
dels de tidigare flera gånger omtalade oligotrofa 
rishedsarterna, dels några till klippvegetation (ras
branter m. m.)  bundna arter. Men vid sidan av 
dessa finns många, som inom praealpina-silvina 
bältena praktiskt taget uteslutande anträffas på 
fuktiga-v å ta ståndorter. 

Det är tydligt, att betydande växlingar före
komma, då det gäller fjällväxternas förhållande 
till ståndortens fuktighet. Man kan icke heller 
påstå, att alla fjällväxter äro xeromorft byggda. 
Viola biflora t. ex . ,  som visserligen är en montan 
art enligt här tillämpad terminologi men som går 
högt upp i alpina bältet (se t. ex. KrLANDER 1955 p.  
157 ,  ALMEN & ALMEN 1959 p.  420) kan knappast 
betecknas som en xerofyt i morfologisk mening. 

FRÖDINs tes om fjällväxternas krav på fysiologisk 
torrhet står i nära samband med hans teori om or
saken till förekomsten a v sådana växter på låga 
nivåer vid norska västkusten. Han menar nämligen, 
att luftburna havssalter här infiltreras i marken 
och att den salthalt, som härigenom uppkommer i 
substratet, försvårar växternas vattenupptagande. 
Marken blir fysiologiskt torr. J ag skall senare åter
komma med några egna synpunkter på detta pro
blem. 

Ett jämförande studium av fjällväxternas stånd
orter i skogsområdet ger som vi nu sett inga säkra 
hållpunkter för ett bedömande a v dessa växters 
krav på vare sig temperatur eller fuktighet. Olika 
arter förhålla sig tydligen på olika sätt. Tydligare 
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framträda vissa andra krav som åtminstone de 
alpina arterna ha på ståndorten, nämligen: 

l .  krav på god ljustillgång, 
2. krav på konkurrensfrihet, 
3. vissa krav på jordmånens beskaffenhet. 

Riklig tillgång på ljus utmärker praktiskt taget 
alla de kategorier av ståndorter, där alpina arter 
träffas nedom barrträdgränsen. I slutna skogsbe
stånd eller andra skuggiga lägen förekomma sådana 
arter mycket sällan. De montana arternas krav i 
detta avseende äro mestadels betydligt blygsam
mare, vilket förklarar deras förmåga att växa i 
skogsmiljö.  Vissa montana arter äro dock lika 
ljuskrävande som de alpina: W oodsia alpina, Poa 

glauca, Oerastium alpinum ssp. lanatum, Ribes spi

catum ssp. lapponicum, Primula stricta, Gentiana 

nivalis m.  fl. Enbart god ljustillgång på ståndorten 
skapar dock icke tillräckliga betingelser för vare 
sig alpina eller montana arter. 

Frihet från konkurrens är, såsom framförallt 
HEINTZE ( 1908 p. 35) framhållit, en faktor av stor 
betydelse. Alpina arter äro i de flesta fall konkur
renssvaga och uppträda företrädesvis som kolonis
ter på ± jungfrulig mark. Det vill dock synas som om 
hög kalkhalt hos substratet skulle i någon mån 
mildra kravet på konkurrensfrihet. Montana arter 
ha bättre förmåga att reda sig i sluten vegetation. 
Även härvidlag finns dock några undantag, bl. a .  
flera av de ovan uppräknade arterna. 

Endast få alpina arter kunna växa på starkt sur, 
resp. starkt urlakad mark. Det är egentligen endast 
de tidigare upprepade gånger omtalade risheds
arterna, som ha denna förmåga. Även sådana arter, 
som i fjällen bruka betecknas som indifferenta, 
tycks i skogslandet kräva något bättre tillgång på 
mineralnäring och något gynnsammare pH-för
hållanden än vad som i regel kan erbjudas där. De 
montana arternas förhållande till pH-faktorn och 
markens beskaffenhet i övrigt tycks vara ganska 
växlande. Några äro mycket anspråkslösa, så t. ex. 
Oalamagrostis lapponica, Eriophorum Scheuchzeri, 

Carex adelostoma, Epilobium lactiflorum, Saussurea 

alpina m. fl. De ha i allmänhet stor utbredning i 
skogsområdet och växa där på tämligen triviala 
ståndorter. Andra ha större krav i det ena eller 
andra avseendet och - väl som följd därav - en 
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mindre omfattande utbredning. Vissa äro helt be
roende av ett kalkhaltigt substrat. De äro i stort 
sett inskränkta till kambrosilurområdet men kunna 
ha enstaka förpostlokaler på platser i urbergsområ
det, där kalkmorän är förhanden (Salix myrsinites, 

Geum rivale, Epilobium davuricum etc . ) .  
Om man bortser från de oligotrofa rishedsar

terna, torde de alpina arterna företrädesvis upp
träda på platser, där faktorerna ljus, konkurrens
frihet och god jordmån samverka. Så är i första 
hand fallet i fjällkedjans närhet. Ljustillgången är 
bättre där, eftersom skogarna mestadels äro prae
alpina blandskogar. Floder och bäckar ha stor 
strömhastighet med talrika forsar och fall, var
igenom skapas en rikedom på klippor och hällar, 
fria från slutet växttäcke, liksom på eroderad mark, 
grus- och sandavlagringar osv. En bruten topografi 
med klippterräng, rasbranter etc . uppträder rikli
gare här än längre österut i skogslandet. Inom ur
bergsområdet träffar man relativt säll�n en till
räckligt gynnsam kombination av ståndortsfakto
rer. Undantag utgöra främst huvudälvarnas strän
der och vissa rasbranter med kalkförande sipper
vatten (framförallt längs norra stranden av Horn
avan) .  Härtill kommer så slutligen det mot öster 
minskade nedfallet a v diasporer. 

De alpina arternas kulturståndorter utmärkas 
. även de av god ljustillgång, nedsatt konkurrens 
-och relativt goda jordmånsförhållanden, de senare 
.åstadkomna bl. a. genom omröring i markens yt
skikt. 

Vad beträffar de montana arterna, äro kraven på 
en gynnsam kombination av ståndortsfaktorer 
betydligt anspråkslösare. För vissa av dem är ljus
tillgången viktigast, för andra konkurrensfriheten. 
Det stora flertalet kräver dock en någorlunda god 
jordmån. 

Enligt min uppfattning äro sålunda de edafiska 
förhållandena a v lika stor om inte större betydelse 
för fjällväxternas förekomst i skogsområdet som de 
rent klimatiska faktorerna. Detta förklarar bl. a .  
varför t .  ex .  isolerade kalkförekomster på stort 
avstånd från fjällkedjan kunna uppvisa ett bety
dande inslag av alpina arter, trots att klimatet här 
måste avvika mycket från det på kalfjället rådande. 
Det kan dock icke förnekas, att vissa fjällväxter 
under i övrigt likvärdiga förhållanden ± tydligt 

föredragna höjdlägena. Inom området är så fallet 
åtminstone med en och annan montan art, t. ex. 
Gnaphalium norvegicum. 

Med det sagda vill jag på . intet sätt förneka de 
klimatiska faktorernas betydelse för fjällväxterna. 
De äro anpassade till ett kallt temperaturklimat 
och många av dem förmodligen relativt härdiga 
mot periodisk uttorkning. En ev. klimatförsämring 
bör förr eller senare medföra, att det alpina-mon
tana elementet vidgar sin areal på det silvina ele
mentets bekostnad. Men jag tror icke, att detta i 
högre grad kan ske genom fjällväxternas successiva 
inträngande i sluten silvin vegetation. Först måste 
lämpliga ståndorter skapas, ståndorter som fylla 
de ekologiska kraven. Klimatet måste alltså i första 
hand påverka ståndorten (bl. a. genom att driva 
tillbaka det silvina elementet) ,  sedan kan fjäll
floran följa efter. En konsekvens härav skulle bli, 
att endast en varaktig klimatförsämring kan åstad
komma ett tydligt utslag, då det gäller fjällväx
ternas framträngande nedåt skogslandet. 

HusTICH har ( 1937 pp. 121-139) framlagt en 
teori, som går ut på att det alpina (>>alpika>> enligt 
HusTICHs terminologi, jfr p. 153) elementet i skogs
områdets flora skulle kunna användas som en indi
kator på klirna tförändringar. Detta element befinner 
sig nu i expansion, vilket skulle tyda på att vi allt
jämt befinna oss i en period av klimatförsämring . 

Jag delar i mångt och mycket HusTICHs syn
punkter på de hithörande problemen (bl. a. då det 
gäller meningslösheten i att behandla de alpina 
arterna som något slags relikter i det lapska skogs

området) ,  men teorin om en aktuell klimatför
sämring har jag svårt att tro på. De exempel på 
expansion, som HusTICH anser sig kunna påvisa 
ifråga om de alpina arterna, avse såvitt jag kan 
förstå så gott som enbart kulturpåverkade stånd
orter. Genom kulturens inverkan har i det lapska 
skogslandet under de senaste århundradena ska
pats en ny kategori av ståndorter med minskad 
konkurrens, ökad ljustillgång och förbättrad j ord
mån, ståndorter som åtminstone temporärt ha 
visat sig tjänliga för fjällväxterna. Det förefaller 
då föga anmärkningsvärt, att i nutiden en ökning 
av antalet fjällväxtlokaler i skogsområdet kan på
visas, även under förutsättning av ett i stort sett 
oförändrat klimat. 
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HusTIOR redogör bl. a. (op.c.  p. 126) för vissa 
iakttagelser från Tatra-massivet, där alpina arter 
efter skogsavverkning börjat sprida sig ned i silvina 
bältet, och citerar vidare SERNANDER ( 1899 p. 8) ,  
som redogör för fjällväxters nedvandring på ut
huggna skogsmarker vid Röros i Norge. Men är 
det inte i dessa fall förändringar hos ståndorten 
(ökad insolation genom trädskiktets avlägsnande) ,  
som skapat betingelser för det alpina elementets 
expansion? 

En viss betydelse tillmäter HusTIOR det faktum, 
att alpina arter tycks ha förmåga till lokal sprid
ning på sina växtplatser i silvina bältet (op.c.  p. 
120) . Detta förhållande kan dock knappast sägas 
vara särskilt märkligt och visar väl egentligen 
endast, att skogslandets klimat icke hindrar de 
alpina arterna från att utbilda grobara frön 
(försåvitt det icke rör sig om en rent vegetativ 
föryngring) .  En sådan lokal spridning har säkert 
begränsad varaktighet och torde upphöra, så snart 
ståndorten återgår till sin ursprungliga karaktär. 
Det förfaller dessutom, som om en fortsatt, mera 
intensiv kulturpåverkan åter skulle tränga tillbaka 
det alpina-montana elementet i kulturmarkernas 
flora. I ett tidigare sammanhang har påpekats, 
hurusom Oarex macloviana, som på 1930-talet var 
allmän på alla slags gräsmarker i Arvidsjaurs sam
hälle, nu synes vara på stark tillbakagång där. Det 
enda ställe, där den nu (sommaren 1961 ) förekom
mer någorlunda rikligt, är en tämligen nytillkom
men ängsmark på västsidan om Nyborgstjärn. 

HusTIORs teori om en klimatförsämring i sen tid 
motsäges j u också a v en rad iakttagelser (j ö klarnas 
tillbakagång, björkens uppvandring i fjällen, den 
goda frösättningen för tallen vid dess klimatiska 
köldgräns osv.) . 

Som i föregående kapitel påpekats, torde fjäll
växterna emellertid visa aktivitet i ett avseende: en 
spridning från väster mot öster på lågfjällens kal
fjällshättor synes alltjämt pågå. Denna spridning 
har dock sin klimatiska bakgrund långt tillbaka i 
tiden, förmodligen bortåt 3 000 år. Huruvida den 
haft konsekvenser i form av en ökning av antalet 
fjällväxtlokaler även nedom barrträdgränsen, kan 
knappast med säkerhet avgöras. 

* 
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Tidigare har i korthet omnämnts FRöDINs teori 
om orsaken till förekomsten av fjällväxter nära 
havsytans nivå längs norska kusten. Detta pro
blem har ju endast ett mycket perifert samband 
med det här behandlade området men skall ändå i 
korthet beröras . J ag har nämligen haft tillfälle göra 
en del iakttagelser på olika punkter längs kusten 
från ön Stord (Hordaland) i söder till Mo i Rana 
(Nordland) i norr. Resultaten av dessa kunna 
lämpligen sammanfattas i följande punkter: 

l .  Kustlokalerna för fjällväxter inom det angivna 
området (Nordnorge har jag tyvärr ej besökt) ut
göras till allra största delen av klippbranter, hällar 
o. dyl. ,  sällan av vanlig moränmark. De alpina och 
montana arter, som växa på dessa lokaler, äro åt
minstone i huvudsak sådana, som även i fjällen upp
träda i klippvegetation. 

2. Någon anrikning av fjällväxter från lokaler i 
fjordarnas inre delar utemot själva havsbandet kan 
knappast på visas . 

3 .  Fjällväxter förekomma icke på alla topogra
fiskt till synes lämpliga lokaler vid kusten. Berg
grundens fysiska och kemiska beskaffenhet tycks 
härvidlag vara av stor betydelse. Många klippbran
ter av svårvittrad, kalkfattig bergart kunna helt 
sakna fjällväxter. 

4. Fjällväxter kunna mycket väl uppträda på 
likartade lokaler även i inlandet och detta ned till 
helt låga nivåer. Rikast på fjällväxter äro i sådana 
lägen klippbranter vattnade av kalkrikt sipper
va t ten (bergsega) .  

Åtskilligt a v vad som här framförts talar mot 
teorin om saltimpregnationens och den fysiologiska 
torrhetens betydelse. Om fjällväxterna verkligen 
gynnades av ett fysiologiskt torrt substrat, borde 
man kunna påvisa ett samband mellan antalet fjäll
växter och graden av exposition för saltbärande 
vindar; ett sådant samband kan knappast sägas exi
stera. Vidare borde fjällväxterna kunna växa även 
på andra saltpåverkade ståndorter än klippor och 
hällar. I inlandet slutligen borde fjällväxterna 
föredra en torr ståndort framför en fuktig; mot
satsen tycks vara fallet. 

I själva verket är det nog så, att många fjäll
växter med förkärlek växa på klippståndorter. 
Klippterräng är m .  a. o. rikare på alpina arter än 
annan terräng, i all synnerhet om berggrunden är 
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kalkhaltig. Inom Pite lappmark finns ett område, 
som är särskilt rikt på klippiga stränder och öar 
och som på grund härav företer något av skär· 
gårdsnatur, nämligen trakten kring mellersta och 
övre Tjeggelvas. Just här förekommer en påfal. 
lande anrikning av fjällväxter ej blott inom in· 
undatzonen utan även högre upp i terrängen. 

Är det inte möjligen så, att kustområdena i 
Norge visa en anrikning av fjällväxter just på 
grund av den rikliga förekomsten av klippstånd. 
orter. Avståndet till kalfjäll är ju dessutom sällan 
stort vid denna kust, och förutsättningarna för ett 
rikt nedfall a v diasporer a v denna och andra orsa. 
ker (snabbt rinnande vattendrag) mycket goda. 
Denna synpunkt stödes även av det faktum, att 
fjällväxter mycket väl kunna förekomma även inne 
i landet, om blott lämplig ståndort finnes . 

Å ven i detta fall tycks alltså de tidigare antydda 
ekologiska kraven gälla, då det gäller fjällväxters 
förekomst på låg nivå: god ljustillgång, minskad 
konkurrens, god jordmån. Man kan måhända tänka 
sig, att en måttlig tillförsel av luftburna havssalter 
kan ha en positiv betydelse, icke genom att skapa 
fysiologisk torrhet utan såsom ett tillskott av mi. 
neralnäring. 

4. De termofila arternas utbrednings
förhållanden 

De problem, som ha samband med värmekrä
vande arters förekomst och utbredning inom lapp
marken, komma här att diskuteras endast i korthet, 
eftersom jag avser att i en särskild uppsats be
handla sydväxtlokalerna (jfr p. 25) och deras flora. 

Begreppet termofil art tas här i tämligen vid
sträckt bemärkelse . Hit räknas alla arter, som i sin 
skandinaviska huvudutbredning visa en klar över
vikt för de sydligare delarna. Deras förekomst inom 
undersökningsområdet är inskränkt till dettas 
varmaste delar eller till ur klimatisk resp. edafisk 
synpunkt särskilt gynnade lokaler. Naturligtvis är 
det svårt att dra en skarp gräns mellan termofiler i 
denna mening och boreala arter, dvs. sådana, som 
förekomma med ungefär samma eller högre frekvens 
i nordliga trakter. Två arter med nordlig utbred
ning måste med hänsyn till sitt förekomstsätt räk-

nas som termofiler, nämligen Potentilla multifida 

och H ackelia de flexa. 

De värmekrävande arterna kunna i avseende på 
sin utbredning inom Pite lappmark fördelas på två 
grupper: l .  arter, vilkas arealer direkt ansluta till 
deras resp. huvudutbredningsområden i öster och 
sydöst: 2. arter med ± isolerade arealer inom lapp
marken. Härtill kommer så en liten grupp mycket 
sällsynta arter, för vilka det är svårt att avgöra ev. 
anknytningar. 

Beträffande den första gruppen är det ju så, att 
många arter med sydskandinavisk huvudutbred
ning tränga upp i ett bälte längs den bottniska kus
ten. Med de nordligaste lokalerna i detta bälte nå 
de i allmänhet också sin svenska nordgräns. Här
ifrån gå de sedan med avtagande frekvens inåt lan
det. Somliga arter nå så långt in i lappmarken, att 
de kunna sägas stå på gränsen till de boreala. Som 
exempel må anföras: Polypodium vulgare, Betula 

verrucosa, Ranunculus au ricomus, Scutellaria galeri

culata och Oirsium palustre. Andra nå nätt och 
jämnt inom lappmarksgränsen (t. ex. Dryopteris 

spinulosa, Oicuta virosa, Viburnum opulus, Lobelia 

dartmanna) . Mellan dessa extremer finnas alla 
övergångar. De hithörande arterna finnas inordnade 
i grupperna S 2 t. o. m. S 7 i kap. VI (dessa grupper 
innefatta dock även boreala arter, framförallt av 
nordöstlig ut bredningstyp) .  

Dessa termofiler med östlig anknytning växa som 
regel i vatten, vid stränder (bäckdälder m. m. )  eller 
i myrar, med ett par undantag (Oarex digitata, 

Convallaria) däremot icke i rasbranter. De ha sanno
likt ursprungligen invandrat via det bottniska 
kustlandet, dvs. från öster. Under den postglaciala 
värmetiden ha de möjligen varit spridda längre 
mot väster än i nutiden. När de sedan åter minskat 
sitt utbredningsområde, ha de i flertalet fall icke 
kvarlämnat några restbestånd i lappmarkens 
västligare delar. Undantag finnas dock (Oonvallaria 

och Salix pentand ra) .  

Man skulle vänta sig, att de mot väster mest 
framskjutna lokalerna för dessa östliga termofiler 
skulle ligga längs älvarna, men så tycks endast 
undantagsvis vara fallet. Helt bundna till älvarna 
äro blott Phalaris arundinacea, Alisma plantago

aquatica och Potamogeton perfoliatus, men en ten
dens i samma riktning ha också Eleocharis palustris 
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och Convallaria maj al is (den senare går dock ä ven 
upp i tillflödena och finns dessutom i några ras
branter) .  Alisma och Eleocharis palustris ha lokal
anhopningar i anslutning till Skellefteälvens stora 
sjöar, men dessa motsvara knappast restarealer 
utan förklaras troligen av en riklig tillgång på lämp
liga ståndorter där. 

Endast ett par av arterna i denna grupp nå sin 
svenska nordgräns inom Pite lappmark, det gäller 
J uncus bulbosus och Littorella uniflora. A v HULTENs 

karta ( 1950, karta 355) ser det ut som om även 
Carex echinata skulle ha svensk nordgräns inom 
området, men denna art går nordligare både i N or ge 
och i Finland och kan helt säkert anträffas åtmin
stone i Lule lappmark. 

De arter, som ha ± tydligt isolerade lokaler inom 
Pite lappmark, erbjuda ur växtgeografisk synpunkt 
ett särskilt intresse. De äro spridda inom kambro
silurområdet och västra delen av urbergsområdet 
med strölokaler, dels västerut inåt fjälldalarna, 
dels österut, här dock utan direkt samband med 
ev. förekomster i det bottniska kustlandet. Fler
talet av de hithörande arterna äro typiska rasbrant
växter, men några äro bundna till kalkkärr eller 
till stränder i kalkrika trakter. Flera arter äro 
mycket sällsynta. I kap. VI finnas arternai huvudsak 
inordnade i grupperna S 8 - S 9. Vid behandlingen 
av dessa båda grupper ha invandringsvägar och 
därmed sammanhängande problem diskuterats , 
varför jag här endast behöver ge en kort samman
fattning. 

Arealerna för flertalet ifråga varande arter kunna 
betecknas som restarealer efter en mer omfattande 
värmetidsutbredning; förekomsterna äro m. a. o. 
av reliktnatur. Det är ibland svårt att med ledning 
av nuvarande utbredning avgöra exakt var an
knytning funnits till huvudarealerna i sydskan
dina vi en och än svårare a t t bedöma de ursprung
liga invandringsvägarna. 

Om man med ledning av kartorna hos HuLTEN 

( 1950) försöker bilda sig en uppfattning om san
nolika anknytningar, finner man, att åtminstone 
följande böra ha västligt ursprung: 

Dryopteris filix-mas 

Potamogeton filiformis 

Polygonatum verticillatum 
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Eleocharis pauciflora 

Oarex pallescens 

O. ornithopoda 

liNlene rupestris 

Arabis hirsuta 

Sedum annuum 

S. acre 

Epilobium montanum 

E. collinurn 

A v dessa stå dock några (Polygonatum verticilla

tum, Carex ornithopoda, Bilene rupestris) på gränsen 
till de boreala arterna. 

Mer osäkert är det med invandringsvägarna för 
Fragaria vesca, Oxalis acetosella och Veronica of

ficinalis, de kunna lika gärna ha kommit från 
väster som från öster eller kanske båda delarna. 
Potentilla argentea torde ha östligt ursprung, efter
som den är sällsynt på norska sidan men går långt 
norrut i bottniska kustlandet. Slutligen ha vi en 
rad ± sällsynta arter av osäkert ursprung. Åtmin
stone vissa a v dessa kunna tänkas vara inkomna 
genom tillfällig långspridning, måhända i sen tid; 
i så fall äro de naturligtvis inga relikter. Isolerade 
lokaler eller lokalgrupper av i stort sett östliga 
arter kunna antingen vara restarealer efter en 
större värmetidsutbredning eller också kan det här 
vara fråga om en invandring från två håll (Salix 

pentandra, Convallaria, Daphne, M atteuccia, de 
båda sista dock inga typiska termofiler) .  

ANDERSSON och BIRGER ( 1912) h a  p å  sina kartor 
markerat förmodade invandringsvägar från norska 
så väl som från bottniska kustområdena genom 
snedstreckade band längs huvuddalarna. Det är 
dock högst ovisst, om arterna verkligen följt dessa 
vägar. Vad de östliga invandrarna beträffar, har 
jag tidigare påpekat, att endast få av dem visa 
någon preferens för själva älvdalarna. Överkorsan
det av fjällkedjan behöver inte nödvändigtvis ha 
skett mittför nuvarande växtplatser, utan en sprid
ning längs fjällkedjans östra rand både i syd-nordlig 
riktning och tvärtom är mycket väl tänkbar, i varje 
fall under värmetiden. 

Åtskilliga sydliga arter ha sina svenska nord
gränser i Lule-Torne lappmarker med överhop
pande av Pite lappmark. Detta kan bero på att 
Laisdalens, Skelleftedalens och Pitedalens passhöj 
der mot Norge även under värmetiden varit otjän
liga för arternas passage över fjällryggen. Men det 
kan också bero på nutida förhållanden; Pite lapp
marks dalgångar och platåland ligga nämligen i 
genomsnitt högre än de nordliga lappmarkernas . 
Detta är kanske också förklaringen till att vissa 
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långlandsarter förefalla a t t stanna östligare inom 
Pite lappmark än vad de göra längre norrut. 

Bland sydliga arter, som ha nordgräns i Lule
Torne lappmarker men som ännu ej anträffats i 
Pite lappmark, må nämnas följande (endast indi
gena arter medtagna) :  

Blechnum spicant 

Asplenium trichomanes 

Lastrea robertiana 

Eriophorum latifolium 

Oarex caespitosa 

Oypripedium calceolus 

Platanthera bifolia 

Epipactis atrorubens 

lJraba nemorosa 

Saxifraga adscendens 

Lotus corniculatus (som 
vild) 

Viola mirabilis 

V. riviniana 

V. rupestris 

Oircaea alpina 

Lirnosella aquatica 

Lactuca mnralis 

Förmodligen kommer en eller annan av dessa att 
utgå, när Pite lappmark, och i synnerhet dess ras
branter blir grundligare utforskade. 

Några sydliga arter äro i Pite lappmark så säll
synta och deras lokaler så belägna, att anknyt
ningar resp. invandringsvägar äro svåra att be
döma: Pteridium aquilinum, Calamagrostis epigeios, 

Carex appropinquata, Dactylorchis incarnata, Gal

litriche polymorpha. 

Slutligen några ord om de båda nordliga termo
filerna Potentilla multifida och Hackelia deflexa. 

De växa uteslutande i sydrasbranter, alltså på 
termiskt gynnade lokaler, och kräva dessutom rela
tivt goda markförhållanden. Den förra växer en
dast i lättrörligt grus på hammaravsatser i kambro
silurens ras branter, den senare är väl något mer 
anspråkslös men saknas dock i alla de magra ur
bergsrasbranterna i nedre Arjeplog och Arvidsjaur. 

Vid torde i båda fallen ha att göra med värmetids
relikter. Deras tidigare utbredning kanske icke 
omfattat nämnvärt större areal än den nutida, men 
de ha troligen varit vanligare förr. När och hur de 
ursprungligen kommit till sitt nordiska utbred
ningsområde är svårt att uttala sig om. Vad Hacke

lia beträffar, har den utomordentliga möjligheter till 
epizoisk fruktspridning, helt säkert över mycket 
stora a vs tån d. Det märkligaste med denna art 
är egentligen, att den saknas i · västgötabergens ras
branter, där den borde ha goda växtbetingelser. 
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VIII. Den indigena florans uppträdande på odlad mark 

Den indigena floran innehåller ganska många 
hemerafila arter, vilka från sina ursprungliga växt
platser lätt spridas till kulturmark av olika slag. 
De äldre vallarna och lindorna vid fjällgårdarna 
komma efterhand att påminna om naturliga 
ängsmarker med ett rikt inslag a v allehanda gräs 
och örter, invandrade från omgivningens natursam
hällen. Såsom redan påpekats i samband med be
handlingen a v den ursprungliga floran, nå många 
arter betydligt längre mot öster på kulturmark än 
på naturliga ståndorter. 

Inom kambrosilurområdet kan en rätt stor del av 
floran (framförallt arter från örtrika växtsamhällen) 
uppträda apofytiskt på odlad mark, men i urbergs
området sker en successiv utarmning mot öster. 
Nedanstående förteckning omfattar sådana hernero
fila arter som i områdets östra del (Arvidsjaurs sn) 
uteslutande eller till övervägande del förekomma på 
kulturmar k. 

Luzula multiflora ssp. fri-

gida 

L. sudetica 

L. pallescens ? S 

Poa alpina 

Agrostis tenuis ? S 

P hleum commutatum 

Om·ex macloviana 

Rumex acetosella ? S 

stellaria graminea s 
M elandrium rubrum 

Ranunculus acris S 

R. repens S 

Rubus idaeus S 

Potentilla norvegica ? S 

Alehemilla filicaulis 

A .  subcrenata ? S 

A .  mu1·beckiana 

A. Wichurae 

A. glomerulans 

A nthriscus silvestris S 

Prunella vulgc:,ris S 

Galeopsis bi f ida S 

Gampanula rotundifolia S 

Tussilago farfara S 

Leontodon autumnalis S 

Taraxacum croceum 

Orepis tectorum ? S 

De med ? markerade arterna äro icke med full 
säkerhet påvisade som indigena, varför deras kul
turmarksförekomster icke utan vidare kunna be
tecknas som apofytiska. På sina allra flesta lokaler 
torde de under alla omständigheter ha synantropt 
ursprung. En art om vilken en viss tvekan kan 
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råda är dock Agrostis ten u is, som j u ofta brukar 
uppges vara vildväxande, åtminstone på enstaka 
lokaler (jfr t. ex. BJÖRKMAN 1939 p. 12 ,  ARWIDS

SON 1943 p. 1 60, SELANDER 1950 II p. 34) . Denna 
art är emellertid synnerligen lättspridd, och om 
den vore indigen i skogsområdet borde den rimligen 
vara allmän i all slags vegetation, även helt ur
sprunglig sådan. 

Med S ha markerats arter, vilkas kulturmarks
förekomster sannolikt ha dubbelt ursprung, nämli
gen dels apofytiskt, dels synantropt. Det är ofta 
omöjligt att avgöra ursprunget i varje särskilt fall, 
men man kan förmoda, att den apofytiska härkom
sten spelar den viktigaste rollen i västra-meller
sta Arjeplog, den synautropa i östra Arjeplog och 
Arvidsjaur. Som ett typiskt exempel må nämnas 
Ranunculus acris. Som indigen är denna art syn
nerligen allmän överallt i västra och mellersta 
Arjeplog, men längre österut börjar den småningom 
avtaga i ursprunglig vegetation, medan frekvensen 
på kulturmark bibehålles oförändrad genom hela 
området. Minskningen kan inte enbart bero på 
de örtrika växtsamhällenas allmänna avtagande i 
östlig riktning, ty den står i klar relation till graden 
av kulturpåverkan. Särskilt på något högre nivåer 
kan man följa bäckloppen långa sträckor utan att 
se spår av smörblomma. Då den slutligen dyker 
upp, är det gärna i sällskap med Agrostis tenuis, 

och man finner då som regel, att bäcken korsas av 
någon liten gångstig eller en timmerväg. Jag tror 
sålunda, att denna art inom större delen av Arvids
jaurs sn har sina primära växtplatser på kultur
ståndorter och att den kommit till dessa växtplatser 
dels västerifrån som apofyt men dels också nerifrån 
kustlandet som ren synantrop. Från kulturmarken 
har den sedan sekundärt vandrat ut i naturvegeta
tion. Därmed vill jag inte förneka, att den på en el
ler annan lokal kan vara verkligt vild. 
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Arter, som växa i naturvegetation men som icke 
äro indigena där utan vandrat ut från kulturstånd
orter i närheten, betecknas ju som neofyter. Kul
turmarksbestånden tjänstgöra alltså som spridnings
källa för neofyterna. Om nu dessa kulturmarks
bestånd icke äro av synantropt ursprung utan i 
stället ett resultat av apofytisk spridning från indi
gena förekomster i en annan del av lappmarken 
(i de flesta fall fjällkedjan och dess grannskap) ,  
får vi  ett tämligen komplicerat spridningsförlopp: 
indigen förekomst-kulturmarksförekomst -neo fy
tisk förekomst i naturvegetation. De skenbart 
vilda arter, som måste antas ha denna spridnings
historia, betecknar jag som s e k u n d ä r a  n e o fyter.  
Inom Arvidsjaurs sn torde Phleum commutatum, 

Luzula multiflora ssp. frigida och L. sudetica vara 
sådana sekundära neofyter överallt, där de växa i 
naturvegetation. På vissa lokaler torde Ranunculus 

acris, Rubus idaeus, Gampanula rotundifolia och 
kanske ytterligare en eller annan art likaledes 
kunna betecknas som sekundära neofyter. Rubus 

idaeus förekommer otvivelaktigt vild i Arvidsjaur, 
nämligen i vissa rasbranter. Ofta ser man den 
växa vid vägkanter nedanför rasbranterna, och 
här får den nog betraktas som apofyt. Men vid si
dan härav torde den förekomma synantropt in
vandrad längs vägarna och eventuellt förvildad ur 
odling. Som primär eller sekundär neofyt vandrar 
den någon gång in på hyggen. Det är svårt att 
avgöra, huruvida Gampanula rotundifolia någon
städes förekommer som indigen inom Arvidsjaur; 
det skulle möjligen kunna vara fallet på vissa lo
kaler längs huvudälvarna. Eljest växer den som 
apofyt eller/och synantropt invandrad på kultur
mark, och har härifrån börjat sprida sig ut i natur
liga växtsamhällen. 

N är det gäller arter som Galeopsis bi fida och 
Tussilago farfara, torde bestånden på odlad mark 
icke ha något samband med de vilda förekomsterna 
i fjällkedjan och dess grannskap. Förmodligen gäl
ler detsamma även de övriga arter, som uppträda 
vilda eller skenbart vilda på enstaka lokaler (hu
vudsakligen rasbranter) :  Luzula pallescens, Ranun

culus repens, Potentilla norvegica, Alehemilla sub

crenata och Grep is tectorum. För flertalet a v dessa 
synes mig den motsatta spridningsvägen sannoli
kare. Åtminstone rasbrantarterna äro nog snarare 
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a t t betrakta som neofyter. A nthriscus silvestris kan 
vara apofyt i fjällkedjans närhet, men längre österut 
är den nog a v synantropt ursprung. 

I fråga om mångformiga arter som A nthriscus 

(BJÖRKMAN 1939 p. 20) och Leontodon autumnalis 

(kanske även Ranunculus acris och Gampanula 

rotundifolia) borde det vara möjligt att påvisa en 
systematisk skillnad mellan de apofytiska resp. 
synautropa kulturmarkspopulationerna och deras 
ev. neofytiska avkomlingar. Vad Leontodon be
träffar, torde åtminstone dess var. Taraxaci vara 
apofyt överallt, där den växer på kulturmark, me
dan andra former säkert äro synantropa. Över 
dessa frågor äro fördjupade undersökningar mycket 
önskvärda. 

Ett annat intressant problem gäller den inbördes 
relationen mellan apofyter och synantroper. De 
syrrantropa arterna utbreda sig ju alltmera på alla 
slags kulturståndorter, och vissa av dem torde -
när de väl kommit in - utve�kla en betydande 
konkurrenskraft. J ag tänker på en sådan art som 
Trifolium repens, vilken på senare år tycks ha 
börjat dominera kulturmarksvegetationen t. ex . 
på kyrkplatsen i Arvidsjaur i långt högre grad än 
vad tidigare (på 1930-talet) var fallet. Jordbruks
metoderna ha också ändrats, bl. a. så att vallarna 
plöjs om oftare än förr. Man frågar sig, om icke 
förändringar av detta slag haft en menlig inverkan 
på apofyternas frekvens . Det är alltid svårt att 
bevara klara minnesbilder av tidigare förhållanden, 
och tyvärr har jag inga detaljerade analysei' av 
kulturmarksvegetationens sammansättning under 
olika år, men åtminstone i ett fall tycker jag mig 
spåra en tydlig tillbakagång för en apofytisk art. 
Det gäller Garex macloviana. Under 1930-talet 
spelade lämmelstarren en viktig roll på alla slags 
gräsmarker inne i samhällena, men på senare år 
har jag sett mycket litet till den, i va.rje fall på 
Arvidsjaurs kyrkplats, som jag känner bäst till. 
Endast på vägkanter och avfallsplatser har jag sett 
ett och annat exemplar. När det gäller Poa alpina 

och Phleum commutatum, tycker jag mig icke kunna 
konstatera en motsvarande minskning. Alehemilla
arterna av acutidensgruppen ha möjligen avtagit 
till förmån för A .  pastoral is och andra synautropa 
arter, men iakttagelserna häröver äro något osäkra. 
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IX. Den synautropa floran 

Om man bortser från ett litet antal ytterst lätt
spridda arter, har den synautropa floran in i sen 
tid varit bunden till mark, som stått under ± direkt 
inflytande av odlingen. Man har av denna orsak 
haft ganska goda möjligheter att hålla isär de in
förda arterna från de ursprungliga. Under de senaste 
årtiondena har emellertid kulturinflytandet allt
mera vidgats utanför den egentliga odlingsmarken. 
Orsaken härtill är dels det alltmer tätnande väg
nätet, dels det moderna skogsbruket med omfat
tande körningar i skogsterräng, hyggesbränningar 
etc. Boskapsstockens ökning med åtföljande allt 
intensivare skogsbete spelar naturligtvis också en 
viktig roll. Detta ökade kulturinflytande i förut 
± jungfrulig natur kommer efterhand att göra det 
svårare att avgränsa det synautropa elem(ntet 
från det indigena. 

Mina undersökningar över de synautropa arter
nas utbredning ha varit betydligt mindre grundliga 
än i fråga om den ursprungliga floran. J ag har i 
ganska liten utsträckning gjort uppteckningar rö
rande ogräsfloran på den odlade marken i byar och 
vid gårdar. Bäst känner j ag de större samhällena 
(kyrkplatserna, Glommersträsk; Laisvalls gruv
samhälle har jag dock icke besökt) samt en del av 
de västliga gårdarna i Arjeplog. Om vad som i se
nare tid inkommit på de nyuppvuxna stationssam
hällena längs inlandsbanan vet jag inte mycket men 
har fått en del uppgifter av E .  ALMQVIsT från 
själva stationsområdena. 

Mitt material är tyvärr otillräckligt för en kart
mässig framställning av synantropernas utbredning. 

Den synautropa floran omfattar dels de rent 
synautropa arterna, dvs. de arter som uteslutande 
ha den mänskliga odlingen att tacka för sin exi
stens inom lappmarken, dels ett antal arter, som 
förekomma vildväxande inom någon del av områ
det men som i andra trakter införts med kulturen. 

Acta Phytogeogr. Suec. 45 

Många ursprungliga arter uppträda dessutom apo
fytiskt på kulturståndorter, och det kan i de en
skilda fallen vara svårt att avgöra, huruvida man 
har att göra med en apofytisk eller en synautrop 
förekomst. 

A v artförteckningen framgår vilka arter j ag be
traktar som rena synantroper. Två av dessa kräva 
ett särskilt omnämnande. Det gäller Montia jontana 

ssp. lamprosperma och Galium uliginosum, vilka 
höra hemma på sådana ståndorter, att deras karak
tär av synantroper möjligen kan betvivlas. Montia 

är ju närmast en vattenväxt och även Galium uli

ginosum föredrar fuktiga växtplatser. Hittills har 
emellertid ingen av dem anträffats i miljö, som 
kan påstås vara säkert ursprunglig. Beträffande 
Montia framhåller även SELANDER ( 1950 II p. 76),  
att den >>gör intryck av att överallt från början 
vara inkommen med kulturen>>. I fråga om Galium 

uliginosum kvarstår måhända ännu en viss osäker
het, men så länge jag icke anträffat den på någon 
säkert ursprunglig lokal, måste jag behandla den 
som synantrop. 

Till de synautropa arterna räknas här även ett 
antal som ha indigena resp. apofytiska förekomster 
inom stora delar av Arjeplogs sn, men som inom 
Arvidsjaur på sina allra flesta växtplatser äro att 
betrakta som synantropt införda. I tabellerna äro 
dessa överallt anförda inom parentes. 

Allt som allt torde vi under rubriken synantroper 
ha att göra med 154 hittills kända arter; av dessa. 
torde 138 vara uteslutande kulturspridda till om
rådet. 

En uppfattning om den snabba ökningen av 
antalet synantroper under det sista århundradet 
får man genom en jämförelse mellan den här läm
nade artförteckningen och den som framlades a v 

BJÖRNSTRÖM 1856. BJÖRNSTRÖM kände endast 67 
av de här som synantroper betraktade 154 ar-



Synantropa floran 1 91 

terna. Man måste dock ha i minne, att hans un
dersökningar inom skogsområdet voro föga grund
liga och att den äldre litteratur han kunde bygga på 
var föga omfattande. Med hänsyn härtill kan siffran 
67 icke med någon större grad a v säkerhet anses 
motsvara antalet vid denna tid faktiskt förekom
mande arter. 

De syrrantropa arterna kunna med hänsyn 
till sin ålder inom ett undersökningsområde indelas 
i arkeosynantropa och neosynautropa (jfr STERNER 

1938) . Till den förra gruppen böra inom det här 
behandlade området lämpligen räknas arter, som 
invandrat innan egentliga landsvägar byggts och 
innan verkliga tätorter uppkommit. BJÖRNSTRÖMs 

artförteckning torde i själva verket ge en ganska 
god bild av den arkeosynantropa floran, även om 
en viss osäkerhet kan råda om verkligen alla före
kommande arter äro medtagna i densamma. Vi ha i 
varje fall intet bättre att tillgå. 

Vill man i nutiden få en ungefärlig uppfattning 
om sammansättningen av denna äldre syrrantropa 
flora, kan man studera de kulturspridda arterna 
vid de västliga byar och gårdar i Arjeplog, som allt
jämt sakna vägförbindelse. Jag har ett par upp
teckningar från Västerfjäll (21/7 1938) och Hög
heden (25/7 1934) . I Västerfjäll antecknades 28 
syrrantroper (listan förmodligen icke alldeles full
ständig) ,  varav 24 tillhöra de redan av BJÖRNSTRÖM 

upptagna. Motsvarande siffror för Högheden är 27 
resp . 20. I procent uttryckt får man 86 resp. 74% 
arkeosynantroper. Totalt utgöra dessa endast 43,5% 
av de nu kända synantroperna. 

Att genomföra en indelning av de syrrantropa 
arterna ställer sig ur många synpunkter besvärligt. 
Man kan knappast använda den geografiska ut
bredningen som indelningsgrund, eftersom synan
troperna endast i andra hand äro beroende a v de 
vanliga utbredningsbegränsande faktorerna tem
peratur, nederbörd osv. I stället är det andra fak
torer, som äro väsentliga: graden av kulturpåver
kan på substratet, olika möjligheter till införsel 
och spridning av diasporer etc .  Härigenom komma 
ur växtgeografisk synpunkt så irrationella förhål
landen som bebyggelsetäthet, förekomst av järn
vägar och landsvägar, intensiteten i skogsbete och 
skogstransporter, tillämpade jordbruksmetoder osv. 
att få en dominerande betydelse. 

Den indelning av synantroperna, soiQ. här kom
mer att tillämpas, grundar sig dels på arternas ålder 
och varaktighet inom området, dels på deras ten
dens till naturalisering. Dessutom kommer jag att i 
möjligaste mån ange deras fördelning på olika 
ståndorter. Någon absolut fullständighet i sist
nämnda avseende kan det icke bli tal om, men jag 
hoppas, att i varje fall de viktigaste ståndorterna 
för varje art skola framgå a v översikterna. 

Följande huvudgrupper kunna urskiljas: 

l. Arkeosynantroper med ± tydlig tendens till na
turalisering; 

2. Arkeosynantroper med svag eller ingen tendens 
till naturalisering; 

3. Neosyrrantroper med varaktig förekomst inom 
området; 

4. N eosynantroper med ± tillfällig förekomst inom 
området. 

Med hänsyn till ståndorter använder jag följande 
kategorier: 

A. Kulturståndorter 

å åkrar, trädor, trädgårdsland; 
vl vallar, lindor och liknande gräsmarker; 
g gräsmattor och andra nyare insårringar (järnvägs

bankar etc. ) ;  
v vägkanter, vägdiken; 
gd gårdsplaner, industri- och ödetomter, bangårds-

områden; 
s stigar, timmervägar i skog; 
k bränd mark, t. ex. kolbottnar, tjärdalar; 
gt grustag, grusupplag, blottlagd mark i samband 

med vägbyggen; 
u invid uthus, koj or o. dyl. 
a avstjälpning, sopstationer; 
jv  bunden till järnväg (används i kombination med 

annan ståndortsuppgift, vanligen g, gd eller a) -

B. Kulturpåverkad naturvegetation.  

H hyggen, brända eller obrända; 
K kulturgränsen i samhällenas utkanter 
B bäckstränder 
R >>raningar>> = slåtterängar kring vattendragen 
IZ sj öarnas inundatzon 
FH >>kulturgräshed>> på topparna av skogsberg och 

lågfjäll 
RB rasbranter. 

Dessutom används följande beteckning: 

FJ förekommer även inom fjällområdet. 
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TABELL 1 0. Arkeosynantroper med tendens att naturaliseras. 

Kulturpåverkade 
Kulturståndorter naturståndorter 

å v l g v g d s 

Luzula multiflora 

ssp. occidentalis x x 
L. pallescens x x 
F estuca rubra x x x x 
Poa trivialis x 
( Agrostis ten u is) x x x x x x 
Rumex acetosa ssp. pratensis x x x x 
R. acetosella x x x x x 
Montia fontana 

ssp. lamprosperma x x 
( stellaria graminea) x x x x 
Cerastium holosteoides 

v. vulgare x x x x x 
Sagina procumbens x x x 
( Ranunculus acris J x x x 
(R. repens) x x x x 
( Rubus idaeus J x 
Veronica serpyllifolia x x x 
Euphrasia brevipila 

ssp. tenuis x x x x 
Rhinanthus minor x x x x 
Galium uliginosum x x 
( Gampanula rotund i folia J x x x x 
Gnaphalium silvaticum x x 
Achillea millefolium x x x x 
( Leontodon autumnale) x x x x x 
( Crepis tectorum J x x 

De inom parentes anförda arterna äro indigena 
eller skenbart indigena inom stora delar av Arje
plogs sn, Rubus idaeus på sina ställen ä ven inom 
Arvidsjaur. I kapitlet om apofyterna har deras 
uppträdande på kulturståndorter närmare disku
terats. Såsom där framhållits, är det svårt att av
göra i vilken utsträckning de vid sidan av sitt apo
fytiska förekomstsätt även invandrat till området 
på synantrop väg. Att en sådan inyandring före
kommit är dock säkert. Sådana arter som Ranun

culus repens och Crepis tectorum torde på kultur
mark genomgående vara att betrakta som synau
tropa och detsamma gäller nog flertalet a v de ö v
riga, åtminstone i avseende på Arvidsjaurs sn (i 
den mån de icke ha dubbelt ursprung jfr p. 188) . 

Det är förenat med vissa svårigheter att genom-
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föra en distinkt indelning av de synautropa ar
terna med hänsyn till deras naturaliseringsten
dens. Att börja med, är det nödvändigt att göra 
klart för sig vad naturalisering inne bär. J ag skulle 
vilja formulera saken så, att man av en verkligt 
naturaliserad art måste fordra, att den har förmåga 
att kvarleva på sin ståndort även om kulturinfly
tandet och nytillförseln av diasporer upphör. I ut
kanterna av främst större samhällen gå många 
synautropa arter ett stycke ut i angränsande natur
vegetation, och man skulle möjligen kunna bedöma 
arternas växlande förmåga härvidlag som ett krite
rium på deras naturaliseringstendens . Men denna 
gränsvegetation är utsatt för en konstant kultur
påverkan, och det är ingenting som säger, att ar
terna skulle hålla sig kvar, om kulturinflytandet och 
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diasportillförseln upphörde. Lika viktigt synes det 
mig då vara att undersöka synantropernas förmåga 
till fortlevnad i naturvegetation på större avstånd 
från bebyggelse. Jag har därför i tabellerna med
tagit ett antal naturståndorter, på vilka synautropa 
arter uppträda ± regelbundet. Givetvis är det här 
aldrig fråga om ren naturvegetation, eftersom 
sådan utesluter förekomsten av synautropa arter 
överhuvudtaget. J ag talar därför om >>kul turpå
verkad naturvegetatiom>. 

Karakteristiskt för de i tab. 10 upptagna arterna 
är att de uppträda på många olika slag av sådana 
ståndorter, ofta dessutom i hög frekvens (vilket 
icke framgår av tabellen) .  De som upptagits i tab. 
I l  och som betraktas som föga eller icke alls natu
raliserade, träffas däremot endast sporadiskt på nå
gon enda ståndortstyp. En mellanställning intar 
Trifolium repens; den har förts till den senare grup
pen på grund av sin sällsynthet på större avstånd 
från bebyggelse. 

Vill man närmare studera naturaliseringens 
förlopp, torde bäckstränderna erbjuda ett lämpligt 
objekt. Här förekommer nämligen en mycket väx
lande grad av kulturpåverkan, alltifrån gårdarnas 
omedelbara närhet, där betning och ständigt 
tramp av människafötter skapar en starkt kultur
präglad miljö till jämförelsevis jungfruliga partier 
på stort avstånd från vägar och gårdar. De i ta b. l O 
upptagna arterna synas i sådan omgivning ha en 
god förmåga till självständig spridning längs avse
värda sträckor av häckloppen. Många av dem dyka 
också upp på slåttermyrar (raningar) långt från 
bebyggelse, där betningen torde spela en ganska 
underordnad roll som spridningsfaktor. Det borde 
vara en lockande uppgift att mera i detalj söka ut
reda sambandet mellan synantropernas förekomst 
och den växlande graden av kulturpåverkan på 
lokaler av detta slag. 

Sjöarnas inundatzon erbjuder goda betingelser 
för existensen av vissa synantroper. Diasporerna 
kunna spridas hit dels direkt från kulturmark, där 
gårdstunen nå ända ned emot stranden, dels genom 
betande djur. Sedan sker en fortsatt och tydligen 
ganska snabb spridning längs stranden, bl. a .  
genom förmedling av sjövattnet. Någon mera be
tydande uppvandring från inundatzonen till an
gränsande skogs- och myrsamhällen förekommer 

dock icke; ett undantag utgör av allt att döma vissa 
bäckutflöden, där betingelserna äro särskilt gynn
samma. 

I rasbranter förekomma ofta synautropa arter . 
Spridningen torde i fråga om särskilt lättåtkomliga 
branter ske genom betande djur, medan i andra fall 
spridningsmedlet förefaller gåtfullt (fåglar? ) .  Man 
vill stundom göra gällande, att normalt synautropa 
arter just i rasbranterna skulle ha indigena före
komster, men jag tror att detta endast undantags
vis är fallet. Jag kan gå med på att arter som 
Stellaria graminea och Galeopsis bifida möjligen 
kunna vara ursprungliga men tror icke att detta gäl
ler för t.ex . Rumex acetosella, Silene cucubalus, 

Gapsella bursa-pastaris, Potentilla norvegica (jfr 
SELANDER 1949 och p. 198) och Crepis tectorum. I 
många rasbranter finns ± riklig tillgång på öppen 
mineraljord och därigenom goda möjligheter för 
tillfälligtvis långspridda diasporer att finna gro
ningsgrund. De synantroper man finner i rasbran
terna växa som regel på sådan mineraljord och 
saknas i branter med sluten vegetation. Någon 
kvantitativt mera framträdande roll spela synan
troperna sällan i rasbrantvegetationen. 

En märklig ståndort för synantroper är den ± 
kulturbetingade gräshed man träffar på topparna 
av vissa lågfjäll. Det gäller här tydligen vindexpo
nerade fläckar, där renar och annan boskap samlas 
under sommaren för att undgå insektplågan. Någon 
egentlig betydelse för arternas naturalisering ha 
knappast dessa fläckar. 

Bland de i tab . 10 anförda arterna erbjuda Luzula 

multiflora ssp. occidentalis och Rumex acetosa ssp. 
pratensis särskilda besvärligheter på grund a v 
svårigheten att hålla dem isär från de indigena 
underarterna ssp. frigida resp. ssp. lapponicus. Här 
krävas nya, mera ingående undersökningar. 

Montia fontana ss p. lamprosperma och Gal i u m 

uliginosum, vilka här betraktas som synantroper, 
inta en särställning såtillvida som de på grund av 
sina speciella ståndortsanspråk ingenstädes äro 
särskilt vanliga på odlad mark. De ha emellertid 
på ett eller annat sätt utnyttjat den mänskliga od
lingen för sin invandring till och spridning inom 
området. Redan nu kunna de betraktas som fullt 
naturaliserade på vissa fuktiga-våta ståndorter. 

En annan art, som av allt att döma invandrat 
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TABELL Il .  Arkeosynantroper, föga eller icke naturaliserade. 

Kulturståndorter 
Kulturpåverkade 
naturståndorter 

Juncus bufonius 

Poa annua 

Alopecurus genicul. 

Phleum pratense 

Elytrigia repens 

U rtica urens 

U. dioeca 

Rumex longifolius 

Polygonum aviculare 

P. lapathifolium 

Chenopodium album 

stellaria media 

Spergula arvensis 

Silene cucubalus 

Brassica campestris 

Thlaspi arvense 

Gapsella bursa-past. 

Erysimum cheiranth. 

Trifolium repens 

T. pratense 

V it;ia cracca 

Viola tricolor 

Carum carvi 

M yosotis arvensis 

Asperugo procumbens 

Galeopsis bi/ida 

G. speciosa 
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Lamium amplexicaule x 

M entha arvensis 

Plantaga major 

Galium V aillantii 

Chrysanthemum leuc. 

M atricaria inodora 

Artemisia vulgaris 

Tussilago farfara 
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självständigt med utnyttjande av kulturståndorter, 
är Gnaphalium silvaticum. Inte heller denna är på
fallande vanlig vid själva bebyggeJsen men tycks 
följa vägarna från kustlandet i västlig riktning. 
Den har god konkurrenskraft i ursprunglig vege
tation och kommer efterhand att bli fullt naturali
serad. 

De i tab. 1 1  upptagna arterna ha trots sin rela
tivt höga ålder inom området ännu icke förmått 
sprida sig nämnvärt utanför den av kulturen 
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direkt influerade marken. Några visa dock en klar 
tendens att vid kulturgränsen i samhällenas och 
byarnas utkanter gå ett litet stycke ut i angrän
sande naturvegetation. Det gäller bl. a. Trifolium 

repens och pratense, V icia cracca och Chrysanthemum 

leucanthemum. Dessa arter spridas dessutom, om 
än ganska långsamt, längs vägarna och dyka gärna 
upp på kolningsplatser o. dyl. ,  förmodligen stå de 
närmast i tur att bli verkligt naturaliserade. Hit
tills ha de dock endast sporadiskt anträffats på 
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sådana ståndorter som sjöarnas inundatzon, ras
branter etc. 

Bland övriga arter finns ett antal mycket lätt
spridda, vilka ha anträffats långt från byar och 
gårdar men hittills i stort sett enbart på mark, som 
direkt påverkats av kulturen. De tycks ha liten 
förmåga att hävda sig i naturvegetation. Det gäller 
t. ex. J uncus bufonius (bl . a. på stigar och körvägar 
på hyggen) ,  Poa annua (ofta på gångstigar långt 
från gårdarna och detta även inom fjällområdet) ,  
Polygonum aviculare (fuktiga timmervägar) ,  Stel

laria media (i ett fall anträffad som verklig neofyt 
i en kallkälla) , Gapsella bursa pastoris, Matricaria 

inodora etc .  Någon mer omfattande naturalisering 
kan man knappast vänta sig för dessa arter lika 
litet som för övriga rena åkerogräs av denna grupp. 

Det förefaller, som om vissa ogräsarter skulle ha 
avtagit under det sista århundradet. Jag tänker 
härvid i första hand på nässlorna. Både U rtica 

urens och U. dioeca angivas av BJÖRNSTRÖM såsom 
allmänna inom >>gran- och tallregionerna>>. I och 
för sig är detta naturligtvis orimligt med tanke på 
odlingens ringa omfattning vid denna tid, men 
uppgifterna måste ändå innebära, att arterna varit 
allmänt spridda på själva kulturmarken. Numera 
är U. urens mycket sällsynt och inte ens U. dioeca 

är allmän någonstädes. Sistnämnda art tycks vara 
underkastad egendomliga frekvensväxlingar från 
tid till annan. Vissa år har jag betecknat den som 
allmän på kyrkplatsen i Arvidsjaur, men senast · 
( 1959) förekom den ganska sparsamt där. I Glom
mersträsk var den vanlig på vägkanter o. dyl. på 
1930-talet men har sedan minskat betydligt. Det är 
tydligt att brännässlan har varaktiga växtplatser 
endast på nitratgödd mark vid uthusen samt på 
avstjälpning av olika slag. Tillfälligt kan den an
rikas, då markförhållandena rubbas genom om
grävning, nybrytning och breddning av vägar 
m. m. ,  allt under förutsättning att tillgång på dia
sporer finns, men på sådan mark försvinner den 
åter, så snart stabiliteten i substratet återställes. 

Några arter ha av allt att döma bibehållit en 
ganska oförändrad frekvens sedan BJÖRNSTRÖMs 
dagar. Det gäller t. ex. Asperugo procumbens och 
Lamium amplexicaule. Den förra fanns ännu 1938 
kvar i Kuorokveik, där BJÖRNSTRÖM såg den, och 
den senare växer ännu på kyrkplatsen i Arvidsjaur, 

varifrån den angivits redan av N. J. ANDERssoN 

( 1846 p. 28) .  Blott ett litet fåtal nya lokaler ha 
senare tillkommit för de båda arterna. 

Det stora flertalet bland arkeosynantroperna ha 
dock helt naturligt ökat både i areal och frekvens i 
samband med bebyggelsens och vägväsendets ut
veckling. Blott ett par exempel må anföras. Ghry

santhemum leucanthemum betecknas a v BJÖRNSTRÖM 
som sällsynt inom >>granregionen>>, och som enda 
lokal uppges Hålberget i Arvidsjaur. Numera finns 
prästkragen över så gott som hela skogsområdet 
(bortsett från fjälldalarnas inre delar) ,  och på sina 
ställen uppträder den ganska rikligt. Plantaga major 

har jag endast med tvekan räknat som arkeosynan
trop, eftersom BJÖRNSTRÖM upptar den inom pa
rantes med anmärkningen: >>Finnes straxt utanför 
Lappmarksgränsen och sannolikt äfven ofvanför 
densamma. >> I början av 1930-talet fanns groblad 
allmänt i Gloromersträsk och på kyrkplatsen i 
Arvidsjaur, däremot sparsamt på Arjeplogs kyrk
plats. Utanför samhällena spelade den en ganska 
obetydlig roll som vägkantväxt. Numera är den 
rätt vanlig i Glommersträsk-Lappträskområdet 
även utanför bebyggelsen, och inom Arjeplogs sam
hälle har den blivit allmänt spridd. I väster har 
arten nått fram till gränsen mot fjällområdet vid 
Vuoggatjålme, dit väg saknas. Den finns också vid 
andra byar och gårdar utan vägförbindelse, näm
ligen vid Rebakudden och vid Övernäs (Tjäule) in
vid Rappen. Tyvärr saknar jag ännu uppgifter 

TABELL 12.  Arkeosynantroper, tillfälliga 
eller obeständiga. 

å v l a FJ 

A pera spica-venti . l ) 
Agrostis stolonifera x 2 )  

Bromus arvensis x x 

B. secalinus x x 

Rumex aquaticus . l ) 
Delphinium consolida . l )  
Viola arvensis x x 

Erigeron acre ssp. eu-acre . l ) 
Gnaphalium uliginosum . l ) 
M atricaria recutita . l ) 
Garduus crispus x 2 )  

1 )  Ej funnen i senare tid. 

2) >>Granreg. spr.>> enl. BJ. 
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TABELL 13.  Neosynantroper, någorlunda beständiga inom området. 

Kulturståndorter 

Kulturp åver
kade natur
ståndorter 

F estuca pr atensis 

Alapecurus pratensis 

Palyganum convolvulus 

Oerastium arvense 

M elandrium album 

Fumaria ajjicinalis 

Sinapis arvensis 

Raphanus raphanistrum 

Thlaspi alpestre 

Barbaraea vulgaris 

Oardaminopsis arenosa 

Rorippa islandica 

Descurainia sophia 

Saxijraga granulata 

Potentilla narvegica 

Alehemilla micans 

(A . subcrenata) 

A .  pastaralis 

A. glabra 

Trifolium hybridum 

V icia sepium 

Lathyrus pratensis 

(A nthriscus silvestris) 

( Prunella vulgaris) 

Galeopsis tetrahit 

Stachys palustris 

V eronica chamaedrys 

Plantaga media 

Galium molluga 

Gampanula patula 

Bellis perennis 

Anthemis tinctoria 

Achillea ptarmica 

Chrysanthemum vulgare 

M atricaria matricariaides 

Senecia vulgaris 

Oirsium arvense 

Hieracium pilosella 
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från många byar, särskilt i norra Arvidsjaur, lik
som från Laisvalls gruvsamhälle. 

Tab. 12 upptar arter, som omnämnts av BJÖRN
STRÖM och alltså måste räknas som arkeosynan
troper men som sannolikt icke uppträda varaktigt 
inom området. Flertalet av dem ha överhuvudtaget 
icke återfunnits under senare år. För de övriga 
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finnas enstaka lokaler antecknade även under 
senare årtionden, men de ha icke lyckats vinna fast 
fot någonstädes. Uppgifterna om Agrostis stolani

fera och Oarduus crispus att de skulle förekomma 
spridda inom )>granregionen>> bero sannolikt på en 
felbedömning. 

Arterna i tabell 1 3  finnas icke upptagna i 
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BJÖRNSTRÖMs förteckning och få alltså betecknas 
som neosynantropa. Man får dock icke förbise möj
ligheten att en eller annan av dem kan ha förekom
mit redan på BJÖRNSTRÖMs tid, då ju dennes un
dersökningar i skogsområdet icke voro särskilt 
grundliga. Så kan ha varit fallet med t. ex. Alopecu

rus pratensis, Rorippa islandica, Alehemilla pasto

ralis, Lathyrus pratensis, Anthriscus silvestris (som 
synantrop) ,  Cirsium arvense m. fl. Det är sålunda 
troligt, att arkeosynantroperna i verkligheten äro 
flera, än vad som här anges. De inom parantes an
förda arterna förekomma också som vildväxande 
(i fråga om Alehemilla subcrenata dock icke med 
full säkerhet) ,  men något samband mellan de vilda 
och synautropa förekomsterna kan icke påvisas. 
I västra-mellersta Arjeplog kan Anthriscus dock 
möjligen uppträda apofytiskt. 

Alla i tabellen upptagna arter kunna nu betrak
tas som årsvissa inslag i lappmarkens kulturmarks
flora. Detta innebär dock icke alltid, att de äro 
beständiga på varje enskild lokal. Bland arter, 
som uppträda ± obeständigt på sina lokaler, må 
nämnas Potentilla norvegica, Stachys palustris, Ve

ronica chamaedrys, Gampanula patula och Anthemis 

tinctoria. 

Relativt sent invandrade men nu väl stabilise
rade arter äro Matricaria matricarioides, Carda

minopsis arenosa och Thlaspi alpestre. 

Matricaria matricarioides omnämnes första gång
en av BIRGER (1909 p. 269 ) : wid Arjeplogs gäst
gifvaregård rikligt>>. Från kyrkplatsen i Arvidsjaur 
uppges den betydligt senare, nämligen av ARWIDS
SON ( 1926 a) , men troligtvis har den funnits där 
minst lika länge som i Arjeplog. Numera är denna 
art ± vanlig på båda kyrkplatserna, liksom i G lam
mersträsk och finns dessutom i flera mindre byar. 
I väster når den in i fjälldalarna: Gautosjö (AR

WIDSSON 1943 p. 140) ,  Lillviken vid Sädvajaure 
1948 (gårdar utan väg) ;  däremot har jag icke an
tecknat den i Västerfjäll eller annorstädes i Pite
dalen. Några förekomster vid vägkanter el. dyl. 
utanför bebyggelsen känner jag än så länge icke till. 

Cardaminopsis arenosa omnämns första gången i 
min uppsats från 1934, men troligen hade den då 
redan funnits åtskilliga år, trots att ingen råkat 
anteckna den. Numera uppträder denna art över 
större delen av skogsområdet, icke blott i byar och 

samhällen utan ofta vid vägkanter, på trädor och 
kolningsp

_
latser m. m. långt utanför den egentliga 

bebyggelsen. På sina ställen finns den i stor mängd, 
och den kommer inom få år att bli allmän på kul
turmark av olika slag. 

Den senaste invandraren är Thlaspi alpestre, 

som icke tidigare publicerats från Pite lpm (ett 
par lokalprickar dock inlagda på kartan hos HuL

TEN ( 1950 karta 876) . Jag såg den första gången 
1942, dels på kyrkplatsen i Arvidsjaur (nära idrotts
platsen) ,  dels vid gamla gästgivaregården i Siksjön. 
Inom Arvidsjaurs samhälle har jag i någon mån 
kunnat följa spridningen. Det visar sig, att arten 
går snabbt framåt i frekvens, 1959 uppträdde den 
rikligt på flera ställen, särskilt i järnvägens närhet. 

.
Man kan förmoda, att den efterhand kommer att 
bli ett allt vanligare inslag i kulturmarksfloran 
både här och i andra samhällen och byar. Från 
Arjeplog saknar jag ännu uppgifter, men det är 
säkert bara en tidsfråga, när den dyker upp även 
där. 

Få av de neosynautropa arterna ha ännu börjat 
uppträda som neofyter i ursprunglig vegetation. 
Ett undantag utgör Rorippa islandica, som i flera 
fall anträffats vid stränder; förmodligen kommer 
den efterhand att bli fullt n�t:u.raliserad på denna 
ståndort. Achillea ptarmica växte under en följd av 
år som neofyt i en bäckdäld nära avtagsvägen till 
Arjeplog men tycks sedan ha blivit utkonkurrerad. 
Stachys palustris är i allmänhet mycket o beständig 
på sina lokaler, men på en plats har den länge 
hållit sig kvar, nämligen invid en landsvägsbro 
strax norr om Ab borrträsk (bland stenar vid bro
ä3tet) . Sedan landsvägen nu breddats och bron 
blivit ombyggd, tycks den dock vara försvunnen 
här. 

De i tab . 14 uppräknade arterna ha inom områ
det endast anträffats ± tillfälligt. Flertalet av dem 
uppträda på avfallsplatser, och eftersom sådana 
sällan bevaras någon längre tid, ha dessa arter små 
möjligheter att bli permanenta beståndsdelar i 
floran. I bästa fall kunna de hålla sig kvar några år, 
i sämsta fall över en enda vegetationsperiod. Några 
arter, som visat en tendens att från avfallsplat
serna sprida sig till sekundära växtplatser vid 
vägkanter o. dyl. ,  ha räknats till föregående grupp. 
Bland de 47 arter, som här betraktas som tillfälliga, 
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TABELL 14. Neosynantroper, tillfälliga. 

Allium schoenoprasum 

Luzula luzuloides 

Lolium multiflorum 

ssp. italicum 

L. perenne 

Oynosurus echinatus 

Dactylis glomerata 

Avena sativa 

P halaris canariensis 

Triticum aestivum 

Hordeum vulgare 

H umulus lupulus 

Ohenopodium polysp. 

Spinacia oleracea 

Beleranthus annuus 

Agrostemma githago 

Lychnis flor-cuculi 

Dianthus deltoides 

Aquilegia vulgaris 

Papaver nudicaule 

Lepidium negleetum 

Oardaminopsis suec. 

Rorippa silvestris 

M edicago lupulina 

Trifolium spadiceum 

å, vl gd 

x 

x 

x ? 

x 

x 

x 

x 

g v 

x 

x 

a 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

j v 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

ha 18  visa t sig ± klart bundna till järn vägen och 
dess omedelbara närhet. En särskilt rik fyndort 
för sällsynta neosynantroper har alltifrån järn
vägens tillkomst varit en plats öster om Arvidsjaurs 
järnvägsstation, just där banan passerar Nyborgs
tjärn. Här har tydligen ofta tippats avfall från 
järnvägsvagnar, varför en rik ogräsflora vuxit upp 
framförallt på sydsidan av banvallen. Vissa hit
hörande arter ha på denna plats lyckats hålla sig 
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Lotus corniculatus 

Vicia hirsuta 

V. sativa 

V. faba 

Erodium cicutarium 

Linum usitatissimum 

A egopodium podagraria 

H eracleum sphondylium 

ssp. sibiricum 

Primula veris 

Armeria maritima 

Polemonium coeruleum 

Lamium purpureum 

Linaria vulgaris 

V eronica persica 

Planlago lanceolata 

Ridens tripartita 

Cirsium vulgare 

Gentaurea cyanus 

O. scabiosa 

Lapsana communis 

Tragopogon pratensis 

Sonchus arvensis 

S. aspe1· 

å, v l gd 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

g v a j v 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x x 

x 

x 

x 

x x 

x 

x x 

x 

x x 

x 

kvar under ganska många år. Även på själva ban
gårdsområdet ha flera för området främmande ar
ter anträffats, de flesta i blott få exemplar. Andra 
växtplatser för tillfälliga neosynantroper äro väg
kanter i samhällena. Några ogräs ha också förts 
till denna grupp; det kan tänkas att somliga av 
dessa komma att visa sig mera permanenta i om
rådet än vad jag antagit. 



Några växtgeografiska arbetsuppgifter. Naturskyddssynpunkter 

I sin avhandling av år 1856 skriver BJÖRNSTRÖM 
(p. 4) om sina föregångares och sina egna bemö
danden med Pite lappmarks flora: >>Genom dessa 
resor hafva så väsendtliga delar af Pite Lappmarks 
alla regioner blifvit genomforskade, att man häraf 
temligen väl kan sluta till de öfriga obesökta delar
nas växtphysiognomi i allmänhet. >> Denna opti
mistiska tanke bör man kanske inte göra till ar
betsprincip vid växtgeografiska fältarbeten. Trots 
att materialet av växtlokaler mångdubblats under 
det sista århundradet, ha vi nog ännu en lång väg 
att vandra; innan Pite lappmark kan anses till
fredsställande utforskad ur växtgeografisk syn
punkt. Jag hoppas emellertid att med den här givna 
framställningen en grund blivit lagd för framtida 
fördjupade forskningar. Vad som främst erfordras, 
är detaljundersökningar, utförda med en mera 
vetenskaplig metodik än vad som här kunnat 
komma till användning. Lappmarkens skogsom
råde är numera tillgängligt på ett helt annat sätt 
än tidigare; vägnätet har enbart under de sista 30 

åren tätnat i så hög grad, att de flesta områden nu 
äro åtkomliga utan alltför tidsödande fotvandringar. 

Innan jag avslutar detta arbete, skulle jag vilja 
peka på några forskningsuppgifter, som borde vara 
tacksamma för den som har intresse av att gripa 
sig an m8d dem: 

l .  Att noggrannt kartlägga artfördelningen och 
speciellt det alpina-montana elementets utbredning 
längs fjällälvarna och deras sjösystem borde vara 
en tacksam om än tidskrävande uppgift. I anslut
ning härtill borde pH-bestämningar göras i älv
vattnet på olika punkter och under olika årstider. 
Uppgiften är brådskande, eftersom betydande in
grepp i vattendragen äro att förvänta. 

2. En fördjupad undersökning av rasbranternas 
vegetation och flora med särskild hänsyn till den 
relativa betydelsen av faktorer som temperatur, 

ljus och berggrund. Undersökningar över hithö
rande problem ha glädjande nog redan kommit i 
gång (LuNDQVIsT 1961 ) ,  och man kan endast 
hoppas, att de utvidgas och fördjupas ytterligare, 
så att man kan få en jämförelse mellan rasbranter i 
olika delar a v området med avseende på de klima
tiska och edafiska faktorernas betydelse. Att 
LuNDQVIsT delvis använder en annan terminologi 
än jag gjort här kan man naturligtvis beklaga men 
spelar i grund och botten inte så stor roll; huvud
saken är, att varje författare klart definierar sina 
termer. 

3. En noggrann kartläggning av främst de alpina 
arternas utbredning inom lågfjällsområdet skulle 
kräva tidsödande fältarbeten med ganska litet 
kvantitativt utbyte vad artantalet beträffar; det 
kunde kanske utföras som ett >>teamwork>> och ev. 
kombineras med en växtsociologisk undersökning. 

4. De ännu befintliga utforskningsluckorna i 
östra delen av själva fjällområdet skulle behöva 
fyllas; från så omfattande fjällkomplex som Kust
arakaise och Arvasfjället föreligga t. ex. nästan 
inga uppgifter. 

5. I fråga om myrmarkerna finns mycket att 
göra. Jag tänker bl. a. på rikkärren i Jutistrakten 
och på de intressanta >>hirculus>>-kärren i östra 
Arvidsjaur. Den sistnämnda typen är dock må
hända bättre representerad utanför Pite lappmark. 

Ovanstående punkter representera blott några 
stickprov på lämpliga uppgifter. Jag har utelämnat 
de problem, som ha samband med skogszonationen 
och skogsträdens höjdgränser, eftersom jag själv 
har ett stort opublicerat material till belysande av 
dessa. 

* 

Den framträngande moderna kulturen med dess 
kraftiga ingrepp av olika slag utgör ett alltmer till-
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tagande hot mot lappmarkens naturvegetation. 
Det är då naturligt, att man skulle önska vissa ob
jekt bevarade för framtiden. Ur vetenskaplig syn
punkt skulle det vara värdefullt, om lågfjällens gran
bälte i största möjliga utsträckning lämnades in
takt, i varje fall ovanför en nivå, som förslagsvis 
kunde fixeras till c. 550 m ö. h. J ag tror inte förlus
ten skulle vara särskilt stor, om man a vs to de från 
försök till beståndsvårdande åtgärder ovan denna 
höjd, särskilt då med hänsyn till de relativt små 
arealer det är fråga om. Genom att skona de högsta 
lågfjällsskogarna skulle man få ett antal områden 
för studier av skogsträdens inbördes relationer i 
extrema höjdlägen och under naturliga betingelser. 
Jag skulle dessutom tro, att skogen på de björk
fattiga fjällen i nedre Arjeplog och västra Arvids
jaur är ganska känslig för ingrepp i form av större 
trakthyggen på högre nivåer. Platån på nordsidan 
av Vittjakk (c .  600 m ö. h . )  har ju tydligen förblivit 
så gott som skogfri under lång tid, trots att den 
ligger en god bit under den normala barrskogs
gränsen i denna trakt. Jag vet inte vilka principer, 
som f. n. tillämpas av skogsvårdsstyrelsen i Norr
botten, men det förefaller som om en del stora 
hyggen på t. ex. St. Sandberget i Arvidsjaur och på 
V. Stärpatsvare och Kuottavare i Arjeplog skulle 
gå upp till väl stor höjd. 

Det tycks som om vissa försök med björkut
rotning skulle pågå i trakten av Sikselet-Märsa i 
Arjeplog. Med hänsyn till den relativt låga höjden 
ö. h. (450-500 m) är det ju mycket väl tänkbart, 
att man här skall kunna åtadkomma bättre skog 
än de nuvarande, starkt björkblandade bestånden. 
Ur naturskyddssynpunkt vill man endast hoppas, 
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att försöken inte utsträckas till egentliga fjällsko
gar. 

Att få någon av våra storälvar bevarad från ut
byggnad tycks vara en hopplös uppgift för våra 
naturvårdare. Man har som lämpliga objekt nämnt 
Torne och Pite älvar, vilka ännu icke varit föremål 
för större ingrepp. Även om Pite älv icke kan be
varas i sin helhet, borde vissa av dess forsar och 
sjöar undantagas från exploatering. I första hand 
tänker jag på sjön Tjeggelvas, som torde vara lika 
värdefull som vissa andra sjöar man hört nämnas i 
detta sammanhang, och som i · sin mellersta och 
västra del erbjuder en mycket säregen landskaps
bild (jfr fig. 3-4). Inundatzonen här, som rymmer 
mycket av växtgeografiskt intresse, skulle helt 
förstöras ä ven vid en måttlig dämning. J ag skulle 
även gärna vilja ansluta mig till dem, som kräva 
skydd för Storforsen vid Bredsel, strax utanför 
la ppmarksgränsen. 

Ett par mindre objekt vill jag också peka på. 
Det stora myrkomplexet Saltmyran-Fetmyran är 
numera nästan helt utdikat, men några små rester 
finnas alltjämt kvar i orört skick. På västra sidan 
av landsvägen Glommersträsk-Siksjön finns söder 
om sjön Apejaure ett område med rikkärr av den 
typ jag kallat >>hirculuskärr>> (med Carex diandra, 

C. heleonastes, Dactylorchis Traunsteineri, Stellaria 

crass��folia, Saxifraga hirculus m. m. )  Om ägoför
hållandena tillåta det, borde här avsättas ett 
mindre reservat, helst som området har ett käns
ligt läge nära landsvägen. Gaddabergets trolldru
vor (Actaea spicata, A .  erythrocarpa jämte hybrid) 
borde också fridlysas. 



Zusammenfassung 

Studien iiber die Gefässpflanzenflora der Pite Lappmark 

mit hesonderer Beriicksichtigung des Waldlandes und der isolierten niederen Fjelde 

VORWORT 

Der Verfasser hat während einer Reihe von Jahren 
pflanzengeographische Untersuchungen in der Pite 
Lappmark (Schwedisch-Lappland) ausgefiihrt. (Be
treffs der Lage des Untersuchungsgebietes vgl. Fig. 
l . )  Die Feldarbeiten begannen schon im Jahre 1 932 
(vgl. WrsTRAND 1 934) und sind später in den Jahren 
1 934, 1 936-38, 1 942-43, 1 946-48, 1 955-56 und 1 959 
fortgesetzt worden. Die totale Exkursionszeit diirfte 
1 7  bis 1 8  Monate erreichen. 

Was hier vorgelegt wird, ist eine Ubersicht uber die 
Gefässpflanzenflora des Gebietes nebst Diskussionen 
verschiedener Verbreitungsprobleme in Zusammen
hang damit. Die Bearbeitung des Materials wurde 
hauptsächlich in freien stunden neben meinem 
Lehrerdienst ausgefiihrt. 

I. DIE BOTANISCHE ERFORSCHUNG DES GEBIETES 

Das Waldgebiet Lapplands ist in pflanzengeogra
phischer Hinsicht ziemlich schlecht erforscht. Zwar 
sind einige Artenverzeichnisse aus begrenzten Gebie
ten veröffentlicht worden, und ein ziemlich reiches 
Material ist in den öffentlichen Herbarien aufbewahrt; 
zusammenfassende Ubersichten uber grössere Teile 
des Waldlandes fehlen jedoch fast ganz. 

Die Erforschungsgeschichte der Pite Lappmark 
beginnt mit DANIEL SeLANDER, dem wohlbekannten 
Schiiler Linnes, der im Jahre 1 753 vornehmlich die 
westlichen Hochgebirgsgegenden besuchte. Wahr
scheinlich hat er auch das Waldland besucht, aber 
wenig ist vom V erlauf seiner Reisen bekannt. Im 
neunzehnten J ahrhundert reisten viele Botaniker im 
Gebiet, u. a. G. W AHLENBERG, N. J. ANDERSSON, 
F. J. BJÖRNSTRÖM (der in 1 856 eine kleine Disserta
tion uber die Flora der Pite Lappmark publizierte) ,  
V. F.  HoLM, A. N.  LUNDSTRÖM und C. HÅKANSSON. 
Die beiden letzteren waren vor allem Salicologen. V on 
Besuchern im jetzigen Jahrhundert verdienen u. a .  
S .  BIRGER, S .  GRAPENGIESSER, H. E .  JoHANssoN und 
besonders TH. ARWIDSSON genannt zu werden. 

ARWIDSSON publizierte 1 943 eine grosse Arbeit uber 
die Flora der Hochgebirge, das u. a. einen ausfiihr
lichen Bericht in der deutschen Sprache uber frUhere 
botanische Forschungen in der Pite Lappmark enthält. 

Die reisenden Botaniker interessierten sich in erster 
Linie fUr die eigentlichen Gebirgsgegenden; das Wald
land wurde nur vorubergehend untersucht, haupt
sächlich längs der allgemeinen Reisewege. Verf. hat 
versucht, seine Exkursionen möglichst gleichförmig 
uber das Waldgebiet zu verteilen und hat auch 
einige höhere Fjelde (vgl . unten) im östlichen Teil 
des e igentlichen Hochgebirgsgebietes besucht. Be
deutende Ausforschungslucken sind jedoch immerhin 
vorhanden, und die Untersuchungen haben vielmehr 
den Charakter einer Rekognoszierung. Das Waldgebiet 
ist das eigentliche Objekt der Untersuchungen; 
j edoch war es mehrmals notwendig, auch das Hoch
gebirgsgebiet zu behandeln. 

II. GEOGRAPHISCHE UBERSICHT 

Die Pite Lappmark wird in administrativer Hin
sicht zum Län N arrbotten gerechnet und umfasst die 
beiden Kirchspiele Arvidsjaur und Arjeplog. Der 
Flächeninhalt erreicht 20 7 1 5  qkm. Der Polarkreis 
durchzieht das Kirchspiel Arjeplog in seinem närd
lichen Teil. 

Arjeplog umfasst rm Westen ein zusammen
hängendes Hochgebirgsgebiet mit einem Areal vom 
mehr als ein Drittel des Kirchspiels; der ubrige Teil 
ebenso wie ga.nz Arvidsjaur ist ein Waldland mit 
zahlreichen voneinander isoherten niederen Fjelden 
(das skandinavische Wort Fjeld wird hier im selben 
Sinne wie bei HusTICH 1 937 verwendet, d. h. um einen 
Berg zu bezeichnen, der sich u ber die W aldgrenze 
erhebt) .  Vgl. z. B. Taf. 13 .  

Das Waldland ist ein gegen Osten sanft abfallendes 
Plateau mit einer Meereshöhe von 350-500 M. Es 
wird von drei Gebirgsfhissen durchzogen: der Pite 
Älv, der Skellefte Älv und der Laisälven. Im vValdland 
ha.ben zwei kleinere Fhisse ihren Ursprung: der Åby 
Älv, der Byske Älv. Die Flusstäler sind nicht be-
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sonders tief unter die Plateau-Ebene versenkt. Die 
Gebirgsfhisse dringen mit grossen Tälern in das Hoch
gebirgsgebiet hinein; ein eigenes Tal bildet auch der 
Rebnisälven (Nebenfluss des Skellefte Älvs ) .  Diese 
Täler werden zum Untersuchungsgebiet gerechnet, 
insoweit sie unter der Nadelbaumgrenze liegen. In 
den Flussläufen und besonders in dem Skellefte Älv 
kommen zahlreiche, zum Teil tiefe Seen vor (maxi
male Tiefe Rornavan mit 220 M} .  Die grössten dieser 
Seen bilden eine Seezone unmittelbar östlieb der 
Gebirgskette. Taf. 1-3, vgl. ferner Taf. 9 b, 10- 1 1 .  

Uber das Plateauland erheben sich zahlreiche iso 
lierte Berge, die, wenn sie eine Höhe von mehr als 
600 M u. d. M. erreichen , den Charakter von Fjelden 
haben. Der höchste von diesen isolierten Fjelden, der 
Bårgo in Arjeplog, erreicht 873 M.  

Geologiseke V erhältnisse 

Der Hauptteil des Waldgebietes hat einen Felsboden 
aus Urgestein. Hierher gehört ganz Arvidsjaur und die 
östliche Hälfte von Arjeplog. Die Urgesteine haben 
teiJs den Charakter von Laven (Porphyre) ,  teils von 
Tiefgesteinen ( Granite) .  Sie sin d meistens ziemlich 
sauer, aber besonders in Arvidsjaur kommen recht 
grosse Gebiete mit basischen Laven (Basalt, Andecit, 
Dacit) vor und auch kleine Vorkomnisse von Gabbro
Diorit, a]so Gesteine mit glinstigern Einfluss auf Vege
tation und Flora. Nördlich vom Rornavan in Arjeplog 
trifft man in einer nord-slidlichen Zone metamorpho
sierte Urgebirgssedimente. 

Eine ldeine Strecke östlieb von der Gebirgskette 
wird das Urgebirge durch das kaledonische System 
ersetzt. Wir treffen hier zuerst eine schmale Zone von 
autochtonem Kambrosilur (die Hyolithus-Serie) und 
dann von Westen vorgeschobene, ± metamorpho
sierte Uberschiebungsschalen wechselnder Beschaffen
heit. In westlicher Richtung falgen so die Gesteine der 
eigentlichen Gebirgskette, welche hier nicht behandelt 
werden (vgl. ARWIDSSON 1 943 p. 18 ) .  

Die mineragenen Erdbodenarben bestehen meistens 
aus Moränebildungen, bald sandig, bald grobblockig. 
Todeismoräne kommt an mehreren Orten vor (Taf. 4a) .  
Lokal trifft man fluvioglazialen Sand, harizontal aus
gebreitet oder in der Form von ,Åsar" .  Torfbildungen 
spielen in dem ganzen Gebiet eine sehr grosse Rolle, 
aber die Moore sind jetzt in grossem Umfang entwäs
sert und kultiviert. 

Topographische Beschreibung gewisser 

Landschaftselemente 

Die isolierten Niederfjelde sind in der Pite Lappmark 
ungewöhnlich zahlreich. Ihre Topographie ist sehr 
verschiedenartig. Einige sind ziemlich umfangreich 
mit mehreren Gipfeln und Tälern, andere sind ganz 
klein und von einfach kegelförmigem Bau. Bisweilen 
können sie mit Steilwänden ausgebildet sein, welche 
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oft von basalen Schutthalden begleitet sind (Taf. 7 ) .  
aber gewöhnlich haben sie normale Moränehänge. 

Von pflanzengeographischer Bedeutung ist der 
Gegensatz zwischen konkavern und konvexem Profil 
bei den Hängen (vgl. Taf. 14 a b ) .  Die meisten Fjelde 
haben abgerundete Gipfelkalotten. Gewöhnlich fehlen 
permanente Bäche oberhalb der Waldgrenze ganz 
und gar, aber auch ephemere Bäche haben eine grosse 
pflanzengeographische Bedeutung auf diesen im 
grossen und ganzen troekerren Fjelden. Torfböden 
kommen auf den höheren Te ilen se hr wenig vor. 
Die Bodenbeschaffenheit ist meistens sehr mager 
und fUr die Flora ungunstig. 

In der Fortsetzung wird die schwedische Termino
logie derjenigen Lokalitäten diskutiert, welche ,Sud
pflanzenberge" (Du RIETZ 1 954) oder fruher ,Sud
berge" genannt wurden. Da diese Diskussion fur 
nicht-skandinavische Leser wenig von Interesse dar
bieten dtirfte, verzichte ich hier auf ein Referat 
derselben. Taf. 6-8, Abb. 3-4. 

Viele verschiedene Ufertypen kommen im Gebiet 
vor: felsige Ufer (meist im Kambrosilurgebiet).  
Sandufer, Moräneufer, organogene Ufer. Von speziel
ler pflanzengeographischer Bedeutung ist die Inundat
zone, vor allem den Gebirgsflussen entlang, die der 
Standort fur eine interessante Flora mit einem Ein
schlag von alpinen-montanen Pflanzenarten ist (Abb. 7 ) -

Klima 

Das Klirna ist im östlichen-mittleren Teil des Ge
bietes ziemlich kontinental, aber in den westlichen 
Gebirgsgegenden maritimer (vgl. die Tabellen 1-4 ) .  
Der Niederschlag ist reichlich ( > 1000 Mm) in  den 
westlichen und höheren Teilen der Gebirgskette, er
heblich niedriger ( < 500 Mm} in den gegen Osten 
offenen Gebirgstälern. Das Waldland empfängt 500 
bis 600 Mm jährlichen Niederschlag, die Flusstäler 
meistens weniger ( < 500 Mm),  die niederen Fjelde 
vermutlieb mehr (Messungen liegen nicht vor) .  
Am niederschlagsärmsten ist der Frtihling, am reich
sten der Juli-August (Abb. 8 ) .  Schnee liegt im Wald
land 6! bis 7 Monate per Jahr, im Gebirge erheblich 
länger (Tab. 7 ) .  Die im Waldland isolierten Nieder
fjelde verlieren ihre Schneedecke frtih (meistens vor 
Mittsommer, vgl. Abb. 9 ) ;  gewisse Jahre können doch 
Schneefelder ziemlich Iange liegen bleiben, besonders 
in N ord- bis Ostexposition. Diese nicht alljährlichen 
Schneefelder haben eine grosse Bedeutung fUr das 
alpine Element in der Fjeldflora. 

Besiedlung, Wege usw. 

So spät wie zu Beginn des neunzehnten Jahr
hunderts hatte das Waldland im grossen und ganzen 
den Charakter einer Naturlandschaft, in die die 
Eingriffe der menschlichen Kultur ganz unbedeutend 
waren. Meilenweite Strecken trennten die wenigen 
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Siedlungen; die j etzigen Kirchdörfer waren noch keine 
wirklichen Orte. Landstrassen fehlten ganz und gar. 
N ur Pfade und einfache Winterwege vereinten die 
Siedlungen. V or allem wurden die Gewässer als 
Verkehrswege verwendet, im Sommer mit dem Boot, 
im Winter mit dem Pferd und dem Schlitten. Darum 
und wegen Gelegenheit zum Fischfang lagen die 
meisten Siedlungen in der Nähe von Seenfern (Taf. 
5 b) .  Uber die Besiedlungsgeschichte vgl. BYLUND 
( 1 947, 1 956) .  

Jetzt sind die Verhältnisse ganz anders. Die Anzahl 
von Siedlungen hat stark zugenommen, Siedlungen 
sind zu Dörfern ausgewachsen, die Kirchdörfer sind 
beinahe stadtähnliche Orte mit bedeutendem V erkehr 
und vielen kleinen Industrieunternehmungen. Ein 
Bergwerkort (Bleierz) ist während des zweiten Welt
krieges bei Laisvall unweit des Ostrands der Gebirgs
kette entstanden. Zahlreiche Wege sind erbaut worden, 
und in Arvidsjaur gibt es jetzt auch ein paar Eisen
bahnlinien. Der vergrösserte Kultureinfluss hat die 
Einwanderung vieler synanthropen Pflanzenarten 
zur Folge gehabt. 

Die grässten landschaftlichen Veränderungen sind 
als Folge moderner Methoden im Forstbetrieb ent
standen, mit Totalenthölzung grosser Areale . Die 
Ausnutzung der Gewässer fi.ir Kraftproduktion hat 
im Gebiet eben noch begonnen, aber di.irfte in der 
nähen Zukunft intensiviert werden. Der Einfluss 
einer erweiterten Exploitation auf die Flussläufe 
di.irfte bedeutend werden, mit Verarmung der Wasser
und Strandflora als Folge. 

In der Pite Lappmark wohnen jetzt mehr als 1 6  000 
Einwohner und von diesen 1516  im Kirchdorf Arje
plog, 2843 im Kirchdorf Arvidsjaur. Trotz der 
zunehmenden Ansiedlung ist die Bevölkerungsdichte 
immer noch klein (weniger als l Einw.jqkm) .  

III. PFLANZENGEOGRAPHISCHE EINTEILUNG. 
HÖHENSTUFEN 

Die horizontale Einteilung der Pite Lappmark 
umfasst einerseits das Hochgebirgsgebiet im Westen, 
andererseits das Waldgebiet. Die Grenze zwischen die
sen beiden Gebieten verläuft bei der zusammenhän
genden Nadelbaumgrenze und hat folglich einen 
unregelmässigen Verlauf. Das Waldgebiet seinerseits 
wird in ( l )  das Kambrosilurgebiet (mit den Gebirgs
tälern und einer schmalen Zone östlich der Gebirgs
kette) und (2)  das Urgebirgsgebiet, eingeteilt. 

Die vertikale Vegetationsverteilung erbietet vieles 
Interessantes, vor allem wegen der grossen Ungleich
mässigkeiten in verschiedenen Teilen des Gebietes. 

Es ist hier notwendig gewesen, die Höhenstufen als 
reale Erscheinungen aufzufassen, also nicht ± ab
strakt, wie z .  B .  bei Du RrETZ 1 930.  Eine bestimmte 
Stufe kann sich somit sehr wohl vermindern und 

endlich in irgend einem Teil des Gebietes ganz ver
schwinden. 

Die folgenden Höhenstufen wurden unterschieden: 

l. Alpine Stufe mit drei Unterstufen: die hochalpine, 
mittelalpine bzw. niederalpine Stufe; 

2. Subalpine Stufe (Birkenwaldstufe ) ;  
3 .  Praealpine Stufe (Mischwaldstufe) mit einer west

lichen Horizonte aus Betula + Pinus und einer 
östlichen mit Betula + Picea ; 

4. Silvine Stufe (Nadelwaldstufe) ;  
a .  Hochsilvine Stufe (Fichtenwaldstufe); 
b .  Niedersilvine Stufe (Stufe der Nadelmischwäl

der ) .  

Die Hänge der Gebirgskette gegen die Finsstäler 
haben die folgende Zonierung: l .  alpine Stufe, 2 .  
subalpine Stufe, 3 .  Betula -Pinus-Horizonte der prae
alpinen Stufe, ( 4 .  Andeutung einer Inversion der subal
pirren Stufe unter die praealpine) .  Taf. l O b, 1 1  a b .  

Die niederen Fjelde im närdlichen Teil von Arje
plog: l. alpine Stufe (mit vereinzeiten Jungpflanzen 
bzw. Gebi.isch der Kiefer und der Fichte) ,  2. subalpine 
Stufe (nur auf den westlichen Fjelden, im i.ibrigen 
fragmentarisch) ,  3. Betula-Picea-Horizonte der prae
alpinen Stufe, 4. hochsilvine Stufe, im W esten roitun
ter fehlend, 5. niedersilvine Stufe. Taf. 12 a b .  

Die niederen Fjelde im sudlichen Teil von Arjeplog 
und in Arvidsjaur: l. alpine Stufe (Jungpflanzen 
usw. der Nadelbäume wie oben) , 2. praealpine Stufe 
(fragmentarisch, sehr oft fehlend), 3. hochsilvine 
Stufe, 4. niedersilvine Stufe. Taf. 13 a. 

Eine eigenartige Erscheinung auf den letztgenann
ten niederen Fjelden ist der sog. ,Rasbjörkskog" 

(ung. = Schuttbirkenwald) ,  der die normale Zonierung 
bricht und in gewissen Hängen mit konkavern Profil 
und ± instabilem Boden vorkommt. Lokal kann auch 
ein entsprechender Espenwald · vorhanden sein. Taf. 
14 b .  

IV.  SYSTEMATISCHE UBERSICHT DER 
GEFÄSSPFLANZENFLORA 

Dieser Abschnitt wird mit einer Ubersicht i.iber die 
schwedische Terminologie in Bezug auf die Standorte 
der Gefässpflanzen eingeleitet. Sie kann nicht hier in 
Detail referiert werden. Genannt sei nur, dass als 
Grund der Angaben i.iber die Standorte der Pflanzen 
in Wäldern verschiedener Art das in forstlicher 
Literatur vorkomroende Waldtypenschema verwendet 
wird, zunächst so wie es bei ARNBORG ( 1 943, 1945) 
vorgelegt ist. 

Das Hochgebirgsgebiet, das zum eigentlichen Un
tersuchungsgebiet nicht gehört, wird nur kurz be
handelt; fi.ir das Waldgebiet dagegen werden aus
fi.ihrliche Angaben i.iber V erbreitung, Frequenz in 
verschiedenen Höhenstufen, Standort, Verhältnis 
zum Kalkfaktor usw. geliefert. 
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V. STATISTISCHE ANGABEN UBER DIE FLORA 

Die Gefässpflanzenflora der Pi te Lappmark umfasst, 
sofern beim Ausgang des Jahres 1961  bekannt ist, 
580 Arten, von denen wenigstens 446 indigen sind 
(in einem Nachtrag zu dem Artenverzeichnis werden 
noch 5 synanthrope Arten erwähnt, die mir erst 
kiirzlich bekannt warden sind) .  

VI. PFLANZENGEOGRAPHISCHE HAUPTGRUPPEN 
DER FLORA 

Verf. behandelt zuerst kurz die Prinzipien fur die 
Einteilung der Flora in Gruppen. Als erster Eintei
lungsgrund muss die vertikale V erteilung der Ar
ten gewählt werden. Die Einteilungsprinzipien von 
HusTICH ( 1 937)  werden diskutiert und der Eegriff 
,alpike Art" kritisiert. Verf. wählt die folgende 
Einteilung: 

l .  Vertikalubiquisten mit einigermassen ebener Ver
breitung in allen Höhenstufen. 

2. Silvine Arten . Hauptverbreitung in der silvinen 
Stufe, mit unveränderter oder abnehmender Fre
quenz bis an die Waldgrenze, nur Vorposten höher. 

3 .  Montane Arten. Hauptverbreitung in der hochsilvi
nen-praealpinen-subalpinen Stufe. Abnehmend, 
sowohl in der niedersilvinen als in der alpinen 
Stufe. 

4. Alpine Arten. Hauptverbreitung in der alpinen 
Stufe. Frequenz schon an der Waldgrenze abneh
mend , aber mit Vorposten noch in der nieder
silvinen Stufe. 

Die Hauptgruppen werden dann in Untergruppen 
mit Beriicksichtigung der harizontalen Verbreitung 
eingeteilt . Die silvinen Arten können in östlich-silvin 
(mit 7 Untergruppen S l-S7 nach der Grösse der Ver
breitungsgebieten} ,  westlich-silvin S8, zentral S9 und 
bizentrisch silvin S I O  eingeteilt werden. Von be
sonderem Interesse sind die Gruppen S7, S9 und 
S 10 .  S7 umfasst verhältnismässig thermophile Arten, 
die eben noch innerhalb der Ostgrenze des Gebietes 
dringen; sie sind im allgemeinen nicht besonders 
kalkhold. S9 dagegen enthält thermophile Arten mit 
hohem Anspruch auf Bodenbeschaffenheit, meistens 
± kalkhold oder sogar kalkstet. Ihre Konzentration 
in einem zentralen Teil der Lappmark beruht teils 
auf das Vorkommen kalkreicher Böden aber steht 
auch in Zusammenhang mit der sehr gebrochenen 
Topographie (reichliches Vorkommen von Steilwänden 
mit basalen Schutthalden) .  Die wenigen Arten der 
Gruppe S 1 0  haben im Gebiet zwei Areale innerhalb 
des Waldgebietes, das Eine unweit der Ostgrenze, das 
Andere im Kambrosilurgebiet. Möglicherweise haben 
wir hier mit zwei Einwanderungswegen zu tun. 

Die Gruppeneinteilung der montanen Arten bezieht 
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sich auf die Grösse ihrer Verbreitung im Waldgebiet, 
wobei die Gruppe M6 am weitesten hinausreicht, im 
allgemeinen bis an die Ostgrenze der Lappmark. 

Endlich sind die alpinen Arten mit Beriicksichtigung 
teils auf ihr Vermögen unterhalb der Nadelbaum
grenze zu wachsen, teils in Bezug auf ihr Vorkommen 
oder Nichtvorkommen auf den isolierten niederen 
Fjelden, eingeteilt. 

Die Gruppen Al und A2 umfassen ± typische 
Hochgebirgspflanzen (wobei die Arten von A2 auch 
unterhalb der Nadelwaldgrenze gedeihen) .  Die Arten 
der Gruppen A4 bis A7 erreichen die Niederfjelde. 
A 7 umfasst die anspruchslosten aller alpinen Arten, 
die auf beinahe allen niederen Fjelden und sogar 
auf einzelnen ganz bewaldeten Bergen anzutreffen 
sin d. 

VII.  EINIGE VERBREITUNGSPROBLEME 

Das alpine Element in der Gipfelflora der 

niederen Ffelde 

Die im Waldland isolierten Niederfjelde waren mit 
grosser Wahrscheinlichkeit während der postglazialen 
Wärmezeit ganz waldbedeckt. Die alpinen Pflanzen
arten, die j etzt auf diesen Fjelden vorkommen, sind 
vermutlieb während der letzten beiden J ahrtausende 
eingewandert . Die Tabellen 8 und 9 geben Auskunft 
iiber den jetzigen Bestand alpiner Arten auf diesen 
Fjelden. Die falgenden Tatsachen verdienen besonders 
hervorgehoben zu werden: 

l. Vereinzelte Arten sind wahrscheinlich auf einigen 
Fjelden iibersehen worden. 

2. Kalkholde Arten kommen nur auf einem Fjeld vor, 
und zwar auf dem Galtispuouda in Arjeplog, wo 
basisohes Gestein vorhanden sein diirfte. 

3 .  Die Artenzahl steht mit dem Umfang und vor allem 
mit der Topographie der Fjelden in Zusammenhang. 
Eine detailreiche Ausgestaltung mit kleinen Ab
stiirzen, ephemeren Bächen, spät ausapernden 
Böden usw. vermehrt die Artenzahl. Grosse Fjelde 
mit einfacher Topographie können recht arternarm 
se in. 

4. Die geographische 
Hochgebirgsgebiet 
R olle zu spielen . 

Lage in Verhältnis zu dem 
scheint eine untergeordnete 

Verf. erreicht den Schlussatz, dass die Einwanderung 
der Arten zu den niederen Fjelden durch sprungweise 
Fernverbreitung geschehen ist; nur wenige a.nspruchs
lose Arten können allmählich durch das dazwischen
liegende Waldterrain ausgewandert sein. 

Die montanen Arten in der Flora der niederen Ffelde 

Das montane Element ist ein normaler Bestandteil 
in den Wäldern der niederen Fjelde, aber ist hier 
etwas artenärmer als in den Hängen der Gebirgskette . 
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Besonders artenarm sind die Fjelde in dem sudöst
lichen Teil von Arjeplog und in Arvidsjaur. Auf den 
letztgenannten Fjelden dringen die montanen Arten 
auch nicht so oft in die alpine Stufe hinauf. 

In Arvidsjaur kommen gewisse montane Arten 
(z .  B .  Viola biflora) uberwiegend auf dem Plateauland 
vor, während andere (z .  B .  Gnaphalium norvegicum) 

auch weit im Osten die Höhenlagen deutlich bevorzu
gen. 

Das Auftreten der alpinen Arten unterhalb 

der N adelbaumgrenze 

Es ist eine gewöhnliche Erscheinung, dass alpine 
Arten auf verschieden en standorten unten im N adel
wald auftreten. Solche Standorte sind u. a. die folgen
den: l .  gewisse Waldtypen, 2. die Ufer der Gewässer, 
3. artenreiche Niedermoore im Kambrosilurgebiet, 
4. Steilwände und Schutthalden in den sog. ,Syd
pflanzenbergen", 5. Kulturstandorte. 

Verf. behandelt diese standortkategorien ziemlich 
ausfi.ihrlich und geht dann zu einer Diskussion der 
Faktoren uber, welche das Vorkommen der alpinen 
Arten auf niedrigen Höhen bedingen. Er stellt fest, 
dass die silvinen Standorte kaum einheitlich chara.k
terisiert werden können, hinsichtlich ihres Lokal
klimas und ihrer Bewässerungsverhältnisse. Statt 
dessen deutet er auf die Bedeutung der edaphischen 
Faktoren hin: Licht, Freiheit vor Konkurrenz, gute 
Bodenbeschaffenheit. Er ist der Meinung, dass diese 
Faktoren, miteinander kombiniert, Standortsverhält
nisse schaffen, welche die Existenz der alpinen Arten 
ermöglichen. In Zusammenhang darnit diskutiert 
Verf. die Ansicht HusTICHS ( 1 937 ) ,  dass das alpine 
Element gegenwärtig in Vordringen innerhalb der 
silvinen Stufe sei. Er meint, dass dieses Vorrucken 
n ur scheinbar ist und auf V eränderungen in den 
Standortsverhältnissen beruht. 

Er kritisiert auch die These FRÖDINs ( 1 9 1 1 )  uber 
die Bedeutung der sog. physiologischen Trockenheit 
fur die alpinen Pflanzenarten auf ihren Meeresufer
lokalitäten in N orwegen. Au ch in diesem Fall di.i.rfte 
die Kombination der obengenannten edaphischen 
Faktoren in Verein mit dem reichlichen Vorkommen 
felsiger Standorte eine genugende Er klärung darbieten .  

Die Verbreitung der termapkilen Arten. 

In diesem Abschnitt behandelt Verf. die Areale der 
± thermophilen Arten, die in der Flora des Gebietes 

vorhanden sind. Die Arten der Verbreitungsgruppe 
87 (vgl. oben p. 204) haben Verbreitungsgebiete, die 
an ihre bottnischen Kustenareale anschliessen; sie 
erreichen ihre Kältegrenze schon eine kurze Strecke 
innerhalb der Ostgrenze des Gebietes. Sie sind wenig 
oder nicht kalkhold. Die Gruppe 89 umfasst Arten 
mit speziell interessanter Verbreitung. Sie verlangen 
in der Regel Kalkgehalt im Substrat und werden von 

1 5 - 62 1 1 3021 W1'strand 

einer gebrochenen Topographie begunstigt. Ihre 
jetzigen Areale in nahem Anschluss an die Kambro
silurgrenze mussen als Restareale betrachtet werden, 
d. h. sie hatten während der Wärmezeit grössere 
Verbreitungsgebiete, die wahrscheinlich mit Vor
kommnissen in den norwegischen Ki.i.stengegenden via 
die gegenwärtigen Gebirgspässe in V er bindung stan
den. 

Viele thermophile Arten, die in der Pite Lappmark 
fehlen, haben Vorkommnisse in den nördlicheren 
Teilen Lapplands. Ihre Abwesenheit in der Pite 
Lappmark beruht vermutlieb auf die verhältnis
mässig grosse Durchschnittshöhe dieses Gebietes. 

VIII. DAs AUFTRETEN DER INDIGENEN FLORA 
AUF KULTUREÖDEN 

V on den indigenen Pflanzenarten des Gebietes sind 
viele ± stark hemerophil und wandern sehr oft auf 
kultivierte Böden ein. Das gilt z. B. fi.i.r Arten wie 
Poa alpina, Phleum commutatum, Luzula multiflora 

ssp. frigida, L. sudetica, Carex macloviana, indigene 
Alehemilla-Arten usw.,  die alle viel weiter gegen Osten 
auf Kulturböden als in der ursprunglichen Vegetation 
reichen. Dadurch ist die im Anfang sehr arme Flora 
in grossen Teilen des Waldlandes erheblich hereichert 
worden. 

IX. DIE SYNANTHROPE FLORA 

Die synanthropen Pflanzenarten des Gebietes 
haben im letzten Jahrhundert in hohem Grade zuge
nommen, sowohl bezuglich Artenzahl als Frequenz . 
Arten die vor dem Jahre 1 856 (BJÖRNSTRÖM) im Gebiet 
entdeckt wurden, sind bier als Archäosynanthropen 
bezeichnet, die später einwanderten als N eosynan
thropen. Viele Archäosynanthropen zeigen eine deut
liche Tendenz zur Naturalisierung (sie werden in der 
Tabelle 10 erwähnt) ,  während es anderen noch nicht 
gelungen ist, sich nennenswert ausserhalb des eigent
lichen Kulturbodens zu verbreiten (Tabelle l l ) .  Die 
N eosynanthropen sind im allgemeinen selten oder 
nicht in N a turvegetation anzutreffen. Viele sind n ur 
zufällig und wachsen an W egrändern, Bahnhofarealen, 
Ausschuss usw . ,  meistens in wenigen Exemplaren 
(Tabellen 1 3-14) . 

So spä t wie vor 25 bis 30 J ahren konnte man im 
Waldgebiet Lapplands ohne grössere Schwierigkeiten 
zwischen indigenen und synanthropen Arten unter
scheiden, aber der zunehmende Strassenbau, der immer 
intensivere Forstbetrieb und das allgemein vorkom
roende Waldweiden haben eine schnell zunehmende 
Mischung dieser beiden floristischen Hauptelemente 
mit sich gefuhrt. 

ABSCHLUSS 

Verf. deutet bier einige pflanzengeographischen 
Arbeitsaufgaben innerhalb der Pite Lappmark an, 
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und behandelt dann einige Naturschutzfragen.  Er 
meint u. a., dass die höchstgelegenen Wälder der· 
niederen Fjelde vor Ausbeutung ausgenommen werden 
sollten. Der See Tjeggelvas ist gegen Dämmung sehr 
empfindlich und verdient, wegen seiner Naturschön
heit geschiitzt zu werden. 
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KARTEN 

Die V erbreitungskarten können n ur ausnahms
weise Anspruch darauf machen, die wirklichen Ver
breitungsverhältnisse zu wiedergeben. Sie registrieren 
nur unsere gegenwärtige Kenntnis. Auf einigen 
Karten ist das Hochgebirgsgebiet schraffiert. Darnit 
wird eine im grossen und ganzen allgemeine aber 
nicht näher spezifizierte Verbreitung markiert. 
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KARTO R ÖVE R 

KÄRLVÄXTE R NAs UTB R E D N I N G  

I PITE LAP P MA R K  



O 1 l 3 4 5 mil 

l. Lycopodium alpinum 4. Equisetum variegatum 

2. Selaginella selaginaides 5. Equisetum scirpoides 

3. EquisetU�m' hiemale 6. Matteuccia Struthiopteris 



7. W oodsia ilvensi8 10 .  Cystopteris fragilis 
8. Woodsia alpina 1 1 . Cystopteris montana 
9. Woodsia glahella 12 .  Athyrium filix-femina 



13 .  Athyrium alpestre 
14. Dryopteris filix-mas 
1 5 .  Dryopteris dilatata 

16 .  Polystichum lonchitis 
l 7. Polypodium vulgare 
1 8. Triglochin palustre 



1 9  . . Potamogeton gramineus 
20. Alisma plantago-aquatica 
2 1 .  Scheuchzeria palustris 

22.  Maianthemum bifolium 
23. O Polygonatum verticillatum 

e Convallaria maJ"alis 
24. Paris quadrifolia 



25.  Juncus trifidus 28. Luzula arcuata 

26.  Juncus stygius 29.  Luzula spicata 

27 .  Juncus triglumis 30. Phragmites communis 



3 1 .  M elica nutans 

32. Poa nemoralis 

3 3 .  Poa glauca 

34. Calarnagrostis lapponica 

3 5. A lopecurus aequalis 

36.  Phalaris arundinacea 



3 7 .  H ierochloe odorata 
38.  Milium effusum 
39.  · Roegneria canina 

40. Eriophorum brachyantherum 
4 1 .  Eriophorum Scheuchzeri 
42. Eleocharis palustris 

W istrand 



43.  Oarex capitata coll. (0. capitata s. str . . + O. arcto-
gena) 

O Oarex capitata Sol. coli. 
O O. aretogena H. Sm. 
e O. capitata Sol. s. str. 

44. Oarex chordorrhiza 
45. Oarex loliacea 

46. O. echinata 
4 7 .  O Oarex appropinquata 

e O. diandra 
48. Oarex macloviana 



49. Oarex Bigelowii 52. Oarex atrata 
50. Oarex adelostarna 53. Oarex limosa 
5 1 .  Oarex norvegica coli. 54. Oarex panicea 



55.  Carex flava 58. Carex capillaris 

56. Carex Oederi 59. o Carex digitata 

5 7 .  Carex vesicaria • C. 'ornithopoda 
60. Carex globularis 



6 1 .  Leucorchis albida 64. Dactylorchis maculata 
62.  Goeloglossum viride 65.  Salix reticulata 
63. Gymnadenia conopsea 66. Balix herbacea 



67.  Salix myrsinites 70. Salix hastata 
68. Salix myrtilloides 7 1 . Salix lanata 

69. Salix caprea 72.  Salix pentandra 
(inkl. S. caprea x coaetanea) 



7 3 .  Urflica dioeca 
O ssp. eudioeca 
e ssp. Sonden# 
() båda underarterna (på kulturmark) 

74.  Oxyria digyna 
7 5. Stellan:a nemorum 

76. stellaria graminea 
O kulturmarksförekomster 

e vildväxande 

7 7 .  stellaria longifolia 
78.  stellaria calycantha 



7 9 .  stellaria crassifolia 8 2 .  Silene rupestris 
80. Cerastium alpinum 8 3 .  Nymphaea candida 
8 1 .  V iscaria alpina 84. Nuphar luteum 

(inkl. N. luteum x pumilum) 



85.  Thalictrum alpinum 
86.  O Actaea erythrocarpa 

e A .  spicata 
87.  Trollius europa�us 

88.  Aconitum seplentrionale 
89. Ranunculus reptans 
90 . Subularia aquatica 



9 1 .  Draba norvegica 
92. Barbaraea stricta 

O kulturmarksförekomster 
e vildväxande 

93.  Arabis hirsuta 

94. Turritis glabra 
95.  Erysimum hieraciifolium 
96. Sedum annuum 



97. Parnassia palustris 
98. Saxifraga nivalis 
99. Saxifraga aizoides 

1 00 .  Saxifniga hirculus 
O apofytisk på järnvägsbank 
e vildväxande 

l O l .  Saxifraga groenlandica 
102.  Ribes spicatum 

Förekomster i Arvidsjaur tillhöra huvudarten, 

i Arjeplog huvudsakligen var. lapponicum. 



1 03. Prunus padus 
104. Rubus arcticus 
1 05. Rubus idaeus 

O kulturmarksförekomster 
e vildväxande 

1 06. Fragaria vesca 
O förvildad ur odling 

e vildväxande 

l 07.  Potentilla argentea 
l 08. Potentilla Orantzii 

O kulturmarksförekomster 

e vildväxande 



l 09. Sibbaldia procumbens 
I l  O. A lehemilla glomerulans 
1 1 1 . Rosa maialis 

1 1 2 .. Dryas octopetala 
1 1 3 . Geum rivale 
1 14. Astragalus alpinus 



1 1 5 .  Drasera anglica 1 1 8 .  Viola biflora 
1 1 6. Viola montana 1 1 9. Daphne m�zereum 
1 17 .  Viola epilpsila 1 20. Epilobium collinum 



1 2 1 .  Epilobium davuricum 
1 22. Epilobiu'm anagallidijolium 
1 2 3. Epilobium lactijlorum 

1 24. Epilobium Hornemanni 
1 25 .  Anthriscus silvestris 

O kulturmarksförekomster 

e vildväxande 

1 26.  Angelica silvestris 



12 7 . A ngelica archangelica 1 30. Loiseleuria procumbena 
1 28.  Peucedanum palustre 1 3 1 .  Phyllodoce co'erulea 
129.  Pyrola rotundifolia (iiud. P. grandiflora) 1 3 2 .  Cassiope hypnoides 



133.  Arctostaphylos uva-ursi 
1 34. Arctostaphylos alpina 
1 35. Diapensia lapponica 

1 36. Lysimachia thyrsiflora 
1 3 7 .  Gentiana nivalis 
138.  Hackelia deflexa 

O apofytiska förekomster på kulturmark 

e vildväxande (rasbranter) 



1 39 .  Myosotis silvatica 
1 40. "Scutellaria galericulata 
1 4 1 .  Prunella vulgaris 

O kulturmarksförekomster 

e vildväxande 

1 4  2 . Galeopsis bi f ida 
O kulturmarksförekomster 

e förekomster i naturvegetation (rasbranter) 
1 43.  Veronica fruticans 
1 44. Veronica alpina 



145.  V eronica scutellata 
146.  Veronica officinalis 
14 7 .  Euphrasia frigida 

1 48. Bartsia alpina 
·149.  Pedicularis sceptrum-carolinum 
1 50. Pedicularis palustris 



· lapponica 1 5 1  Pediculans 
d . 

. 
. . terme �a 1 5 2. Utriculana w 

1 53. Galium .boreale 

l . palustre 1 54. Ga wm 
�f lia Valeriana sambuc� o 

. 
1 55 .  

l a  otundifolw -1 56. Campanu r 
. .. komster O kulturmarksfors 

likt ·vilda förekomster • vilda, resp. sanna 



1 5 7 .  Erigeron acre ssp. politum 1 60. Gnaphalium silvaticum 
1 58. Antennaria alpina 1 6 1 .  Gnaphalium norvegicum 
1 59. Gnaphalium swpinum 1 62. PetaBites frigidus 



1 63 .  Saussurea alpina 1 66. Lactuca alpina 
1 64. Girsium palustre 167.  Grepis paludosa 
1 65 .  Girsium heterophyllum 1 68. Hieracium alpinum coll. 
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