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Förord 

Sedan min barndom har jag tillbringat somrarna på 
Mollösunds Tånge. Mitt intresse för botanik väcktes 
redan i 10-årsåldern, främst genom strövtåg med min 
far, och fördjupades genom många och långa kanot
färder i skärgården. Redan tidigt påbörjades sam
landet av material till den avhandling, som här fram
lägges, även om målet varit klart fixerat först de 
senaste 10-15  åren. 

1 944-46 bedrev j ag akademiska studier i botanik i 
Göteborg. Mitt från början på fältbotanik inriktade 
intresse understöddes på ett utomordentligt sätt av 
mina akademiska lärare, professor C. Skottsberg och 
dåvarande docenten T. Levring, bl . a. genom exkursio
ner till olika delar av Västsverige, varvid samtliga 
växtgrupper togs upp till behandling av specialister. 
Prof. Skottsberg gav 1945 vid ett besök i Skalvik 
impulsen till en undersökning över västkustens kratt. 
Uppsatsen för högre betyg i geografi, ventilerad för 
prof. F. Enquist, behandlade snårvegetation i Medel
havsområdet. 

1 946 påbörjade jag studier i zoologi vid Uppsala 
Universitet för prof. S. Hörstadius, prof. P.-E . Lin
dahl, doc. Å. Holm och laborator K.-G. Nyholm. 
Redan efter några veckor sökte jag kontakt med prof. 
G. E. Du Rietz på Växtbiologiska Institutionen. För de 
många trivsamma år på >>Växt biO>>, som följt sedan dess, 
har jag prof. Du Rietz att tacka. Hans vidsynt sub j ek
tiva sätt att angripa problemen, vid diskussioner, vid 
katederundervisning och i fält har för mig varit helt 
avgörande för min utveckling som växtbiolog. Genom 
att så långt möjligt ställa institutionens resurser till 
mitt förfogande och bereda mig anställning och arbets
plats på institutionen, har han möjliggjort, att jag 
kunnat fortsätta med mina studier. Vid Växtbiologiska 
Institutionen rådde då jag började arbeta där, liksom 
nu, en anda, som präglats av dess prefekt. Den hade 
som för mig viktigaste uttryck en entusiasmerande 
undervisning i växtgeografi och många andra av bo
tanikens grenar, ett starkt krav på tankeskärpa, och 
en fordran på upprepade kritiska omprövningar av 
framför allt egna problemställningar. 

A v görande för min utveckling som växtgeograf har 
även varit prof. R. Tuxen, chef för Bundesanstalt fUr 
Vegetationskartierung i StolzenaujWeser. Under väst
kustexkursionen före botanistkongressen 1 950 de
monstrerade han ett för mig nytt sätt att avgränsa 

och studera växtsamhällen. Besök i Stolzenau 195 1  
öppnade en  för mig ny  värld av kunnande, ytter
ligare fördjupad genom exkursioner med prof. Tuxen i 
Danmark och sydligaste Sverige, samt förnyade 
diskussioner i Stolzenau och Uppsala. 

Den systematiska botanikens problemställningar 
och undersökningsmetoder lärde prof. J. -A. Nannfeldt 
ut under en utomordentligt givande licentiatkurs 
våren 1 959. 

Den lilla grupp forskare som är sysselsatt med kust
vegetation har givit mig mycken hjälp. Doc. M. 
Fries har ständigt varit redo med goda råd och ideer, 
bl. a. när det gäller utformandet av föreliggande 
avhandling. Lektorn, fil. dr V. Gillner har allt sedan 
min gymnasietid givit mig många impulser. Honom 
har jag även att tacka för den fördjupade kontakten 
med prof. Tuxen. Diskussionerna med fil. lic. P. 
Hallberg har betytt mycket för min utveckling som 
växtsociolog. Genom att han håller på med vegetation, 
som är likartad den jag är sysselsatt med, har han 
speciella förutsättningar att förstå mina problem. 
Särskilt tacksam är jag för den kribik, han framfört i 
samband med genomgången av manuskriptet till 
föreliggande avhandling. Diskussioner med doc. H.  
Skult, Åbo, i Kökar-skärgården 1951  och i Mollö
sund 196 1  har varit mycket givande, liksom diskus
sioner med fil. mag. E. Skye. 

Exkursioner med docenterna N. Albertson (t), S.  
Ahlner, T. Arnborg och G. Degelius har varit mycket 
lärorika. 

Delar av manuskriptet har kritiskt granskats av 
doc . B. Pettersson, agr. lic. S. Oden och laborator H .  
Sjörs. Den sistnämnde har dessutom ombesörjt det 
mesta av de kemiska analyserna av jordproverna. 
Under exkursioner, bl. a. i Mollösund, har jag med 
laborator Sjörs kunnat diskutera mina vegetations
problem. 

Vissa artbestämningar av mossor har utförts eller 
granskats av fil. lic. E. Sjögren. 

Med det slutliga färdigställandet av manuskriptet 
för tryckning har jag fått hjälp av doc. M. Wrern. Att 
jag kunnat utnyttja hans stora erfarenhet har starkt 
underlättat redigeringsarbetet, främst när det gäller 
tabellerna. 

Av tjänstemännen på Växtbiologiska Institutionen 
har jag fått hjälp på mångahanda sätt. Assistent B .  



6 Förord 

Larsson har hjälpt mig med redigeringsarbetet. 
Bibliotekarie Å. Sjödin har genom sin stora bok
kunskap givit mig många uppslag. Preparator S.  
Eriksson har bl. a. fotograferat en del av bilderna 
(fig. 50-52, 55, 59-6 1 ) , och vaktmästare E. Gummes
son har bl. a. hjälpt mig med åtskillig helioprintko
piering. Kontoristerna fru Gunvor Carlberg och fru 
Marianne Sjögren har renskrivit delar av manuskriptet. 
Amanuenserna vid institutionen, ingen nämnd och 
ingen glömd, har på många sätt hjälpt mig. 

Fru Ulla Wassen har färdigställt artlistorna för ren
skrivning, som utförts av fru Birgit Bergfors. 

Originalen till streckklicheerna har med utomor
dentlig omsorg utförts av S. Jansson. 

Korrekturläsningen har utförts av min hustru med 
hjälp av fru Astrid Hedenius och fru Britt-Marie Hed
qvist. 

Böjningsformerna av samhällsnamnen har granskats 
av docenterna N. Hylander och N. Quennerstedt. 

Min hustru har aktivt deltagit i stora delar av de 
fältarbeten, som ligger till grund för avhandlingen. 

Det stöd och den uppmuntran i mörka stunder hon 
skänkt mig har varit avgörande för arbetets genom
förande. 

Mina föräldrar, Ellen och Frans Ivarsson, har allt
sedan mina barnaår städse uppmuntrat, stött och 
hjälpt mig på allt tänkbart sätt. Mina morföräldrar, 
nu döda, har bl. a. genom att upplåta bostad under 
fältarbetena understött dessas lyckliga genomförande. 

Till alla här nämnda personer och till alla andra, 
som på ett eller annat sätt hjälpt mig, framför jag ett. 
varmt tack. 

Ekonomiskt stöd har jag erhållit från Uppsala 
Universitet, Kungl. och H vitfeldtska stipendiein
rättningen, Göteborgs botaniska förening, C. F. Lilje
walchs resestipendiefond och Jacob Letterstedts sti
pendiefond. 

Växtbiologiska Institutionen 

U p p sala den 2 april 1 962 

Reinhold Ivarsson 



I. Introduktion 

Syftet med föreliggande undersökning är två
faldigt, dels en utredning av växtsamhällena i 
Mollösunds sockens lövvegetation och deras aktu
ella miljö ,  dels en utredning av lövvegetationens 
dynamik (PETTERSSON 1958) i socknen. 

Begreppet lövvegetation ställes här i motsats 
till barrvegetation (gran-,  tall- och idegransam
hällen, men ej sådana som bildas av Juniperus) .  

Med termen avses träd-, busk-,  fält- och botten
skiktssamhällena i kratt och skog (se s. 25) ,  och 
även brynsamhällena (jfr Laubvegetation, PALM

GREN 1912, s. 41, not; löfvegetation, PALMGREN 

1915,  s. 31 ).  

Vid Sydsveriges kuster uppträder ofta en löv
region utanför barrskogsområdet (se Du RIETZ 

l925d). I Bohusläns södra och mellersta delar kan 
denna lövregion vara flera mil bred. Väster om 
lövregionen utbreder sig en kalskärsregion. 

Orsakerna till förekomsten a v lövregionen i 
Bohuslän har diskuterats varvid kulturfaktorn har 
framhållits (se t. ex. HEMBERG 1904, HESSELMAN 

och ScHOTTE 1906 samt LINDNER 1935) . Även 
den naturliga miljöns betydelse har betonats (Du 
RIETZ l925a).  

I licentiatavhandlingen ( 1956) behandlade förf. 
de grova dragen i lövvegetationens sammansätt
ning och ekologi i de västligt belägna delarna a v 
Bohusläns skärgård. En intensiv undersökning 
över ett mindre område inom lövregionen visade 
sig önskvärd, för att mera detaljerat belysa vege
tationens sammansättning och miljöfaktorerna. 

Mollösunds socken på syd västra Orust var ett 
mycket lämpligt undersökningsområde. Den var 
lagom stor för att möjliggöra att inom rimlig tid 
i detalj utreda lövvegetationens utbredning, sam
mansättning och successionsförhållanden. Socknen 
har naturliga gränser (se fig. 2). Den ligger helt 
inom lövregionen, med östsidan i det område, 

DALEN ( 1935, s. 52) kallar lerdalslandskapet. 
Främst den sydliga delen har under långa tider 
varit utsatt för mycket stark kulturpåverkan, då 
fiskeläget Mollösund är ett av Bohusläns äldsta. 
Det borde i detta område vara möjligt konstatera, 
hur kulturpåverkan i detalj påverkat lövvegeta
tionen, och om denna överhuvudtaget hade över
levt de perioder, då kulturpåverkan var starkast. 

Som uppgift för tre betyg i botanik för prof. 
C. SKOTTSBERG vid Göteborgs Högskola utförde 
jag sommaren 1945 en undersökning av lövvegeta
tionen i dalen Kärrslid-Skalvik i Mollösunds 
socken. Ett antal provrutor med l m2 yta lades ut. 
Provrutornas plats markerades noga på en karta 
över dalen, likaså utbredningen av träd- och busk
skikten. Av vegetationen i dalen förstod jag i själva 
verket ingenting, men rutmaterialet var ändå 
värdefullt som en registrering a v dalens aktuella 
vegetation 1945. 

Sommaren 1949 gjorde jag exkursioner med båt 
längs bohuslänska kusten från norska gränsen till 
söder om Marstrand. Samtliga kratt på vissa av 
de västligaste öarna registrerades och deras busk
flora antecknades. Buskskiktets samhällen var 
genom denna undersökning regionalt utredda. 

Fältskiktssamhällena visade sig betydligt svårare 
att avgränsa. Påbörjandet av studier för prof. 
G. E. Du RIETZ vid Växtbiologiska Institutionen 
i Uppsala 1949 och kontakt med prof. R. TUXEN, 

främst vid en resa till Stolzenau 1 951 (GILLNER 

och IvARssoN 1 952) gav nya impulser. Det stod 
klart, att ett jämförande studium av lövskogssam
hällena i socknen mer eller mindre närliggande 
områden var nödvändig, om de växtsociologiska 
sammanhangen i socknens lövvegetation skulle bli 
begripliga. 1950 påbörjades en undersökning av 
skogsvegetationen på ön Mjörn mellan Orust och 
Tjörn. 1 954 kompletterades denna undersökning 

A cta Phytogeogr. S�tec. 46 
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så att dess primära syfte uppnåddes, varefter den 
avbröts tills vidare. 1952 och 1953 utfördes under
sökningar i en dal på Lindön i norra Bohuslän, 
motsvarande den som 1951 och 1 953 utfördes i 
dalen Kärrslid-Skalvik (se nedan) .  Mjörn- och 
Lindöundersökningarnas mycket intressanta resul
tat hoppas jag kunna publicera i ett annat sam
manhang. 

1952 undersöktes lövskogsvegetation på Gerums- ,  
Varvs- och Plantabergen i Västergötland. Under 
årens lopp har vid sidan av dessa mera intensiva 
undersökningar extensiva studier utförts a v fält
skiktsvegetation i stora delar av framför allt södra 
Sverige, södra Norge ( 1955) , Aland-Kökar-skär
gården ( 1951 )  och Danmark ( 1956). 

Vid förnyade undersökningar i Mollösunds socken 
åren 1 951 och 1953 utlades en helt ny serie prov
rutor i dalen Kärrslid-Skalvik och dessutom i 
Holmekrattet. Utbredningen av de olika träd- och 
buskarterna, fältskiktssamhällena och vissa miljö
faktorer karterades . 1954 och 1 957-1961 analysera
des den övriga lövvegetationen i Mollösunds 
socken och dess miljö undersöktes. 

Med undersökningarna 1957-1961 var det första 
målet för föreliggande undersökning uppnått, en 
utredning av växtsamhällena i Mollösunds sockens 
lövvegetation och deras aktuella miljö.  

Det stod tidigt klart, att lövvegetationen i Mollö
sunds socken ej hade nått samma jämvikt med den 
aktuella miljön, som på Lindön och Mjörn. De 
historiska faktorerna hade uppenbart betytt mycket 
för lövvegetationens nutida utformning. 

Att lövvegetationens utbredning i socknen starkt 
berodde av den ekonomiska utvecklingen hade jag 
själv upplevt. De ekonomiska förhållandena fick 
sålunda ligga till grund för skildringen a v löv
vegetationens utbredning i forna tider. Uppgifter 
om träd- och buskskiktens utbredning hämtades i 
övrigt från skilda håll (se s. 177). Om detaljerna i 
fältskiktssamhällenas utbredning gavs det emeller
tid ingen uppgift. 

Vid successionsundersökningar kan man gå 
tillväga på i huvudsak tre sätt (Luni 1930). 

l) Paleosociologiska undersökningar (främst med 

Fig. l .  Undersökningsområdets läge. 

Die Lage des untersuchten Gebietes. 
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Fig. 2. Översiktskarta över Mollösunds socken. Krattet i Kärrslid-Skalvik växer mellan 7 och S i Skalvik. Holme
krattet växer på Holmen sydost om pilens spets. 

Ubersichtskarte des Kirchspiels Mollösund. Der Kratt in Kärrslid-Skalvik wächst zwischen 7 und S in Skalvik. Der 
Holmekratt wächst auf Holmen slidost von der Pfeilspitze. 

l. Edsviken 1 1 .  Slättebacken 20. Assroundsons bukt 29. Skeppsviken 
2.  Kolsviken 12 .  Mjölbergen 2 1 . Nya kyrkogården 30. Åkerviken 
3 .  Stärkorna 1 3. Mörkedalen (Neuer Friedhof) 3 1 .  Svensholmen 
4 .  Sjöbäcksviken 14. Långejorden 22. Dammen 32. Kattviken 
5 .  Bryggeberget 15. Trättemyren 23 .  Isterviken 33. Konungsholmen 
6. Krokryggsmyren 1 6. storemyren 24. Fiskeviksholmen 34. Fattiggården 
7. Kärrsliden 1 7. Frästemyren 25. Snöromkring 35. Gården 
8 .  K vieviken 18 . Wärssla. Söder därom 26.  Torneviken 36. stockholmen 
9. Hårseviksdalen Maden 27.  Djupeviken 37.  Lerviken 

lO. Dyreberget 19. Smedjekullarna 28. Jordvägen 38. Fiskeberget 

Acta Phytogeogr. Su.ec. 46 
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Fig. 3. Sydvästra Orust är ett småkuperat landskap med enstaka träd och buskar. - Bilden är tagen mot SV från 
höjdplatån (90 m ö. h . )  innanför Boxvik. I förgrunden Boxviks kile. I bildens högra del Lyrön, av Tånge sund skilt från 
Mollösunds socken, som utgör den längst bort belägna delen av det småkuperade landskapet. Tjärn vid södra horisonten . 
Augusti 1961 .  
Das sudwestliche Orust hat kleinkupiertes Gelände mit einzelnen Bäumen und Buschen. Das Bild ist vom Hochplateau 
(90 m u. M.) in Boxviken gegen Sti.dwesten aufgenommen. Im Vordergrund die schmale Bucht von Boxvik. Im rechten 
Teil des Bildes die Insel Lyr, durch den Tånge-Sund von Mollösund - dem am entferntesten gelegenen Teil der klein
kupierten Landschaft - getrennt. Am sudlichen Horizont Tjärn. August 196 1 .  

pollenanalytisk metodik) ,  2 )  jämförande studier av 
samhällenas nutida sammansättning i närbelägna 
områden (indirekta metoder) och 3) direkta iakt
tagelser av vegetationens utveckling (direkta 
metoder) .  

Främst M. FRIEs ( 195 1 ,  1 958) har med pollen
analytisk och annan metodik skildrat de stora 
dragen i skogsutvecklingen i sydvästra Sverige. 
Detaljerna kommer man emellertid inte åt på 
detta sätt. Den andra metoden för successions
undersökningar ger mycket osäkra resultat och 
kan leda fullkomligt fel. Den har ändock använts 
här, men mycket försiktigt och aldrig enbart. 

Under de år, jag varit sysselsatt med föreliggande 
undersökning, har lövvegetationen i socknen för-

ändrats, i vissa områden t. o. m. mycket starkt. 
Emellertid ger de uppgifter, som samlats under 
dessa år, ingen fullständig bild av lövvegetationens 
successionsförhållanden. Tidrymden, 15 år, är för 
kort. Det har därför blivit nödvändigt, att här 
publicera resultatet av den regionala undersök
ningen av lövvegetationen i Mollösunds socken i 
sin helhet. Utvecklingen i de enskilda kratten och 
skogspartierna kan härigenom i framtiden följas 
och förändringar i deras vegetation registreras. 

Det andra målet för föreliggande undersökning, 
en utredning av lövvegetationens dynamik i 
Mollösunds socken, kan ännu ej anses uppnått, 
även om jag försökt draga vissa slutsatser ur det 
föreliggande materialet. 

l. Naturförhållanden 

Mollösunds socken omfattar den syd västligaste 
delen av Orust jämte utanför liggande öar. Den 
ingår i Morlanda storkommun. 
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Nordväst om socknen ligger en öskärm, som utgår 
från nordvästra Orust och slutar med Måseskär 
och Sydbonden. Mellan denna rad av öar och Mollö-
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Fig. 4. Socknen är här och där bevuxen med en yppig löv
vegetation. - Norra delen av Långejorden mot nordost. 
Edsviken i norr. I förgrunden 6-10, som leder in till Mörke
dalen. På andra sidan dalen 80-87 .  Fortsättningen mot 
söder framgår av fig. 5. 1 7/9 1 958. 

Das Kirchspiel hat da und dort tippige Laubvegetation. -
Der nördliche Teil von Långejorden gegen Nordosten. Eds
viken im Norden. Im Vordergrund 6-1 0, nach Mörkedalen 
fuhrend. Auf der andern Seite des Tales 80-87 .  Die Fort
setzung nach Suden geht aus Fig. 5 hervor. 1 7. 9. 1 958. 

sunds socken ligger den stora Käringöfjorden. Mot 
sydväst och väst ligger socknen helt exponerad. 
Mot nordväst skyddas den i någon mån av öarna. 

Högsta punkten i Mollösunds socken ligger på 
norra Mollön (38 m ö. h . ) .  De högsta partierna i 
övrigt ligger i socknens nordvästra del, Dyreberg 
och Mjölbergen (34 m ö. h. ,  enligt topografiska 
konceptbladen) .  Även bergspartierna söder om 
Skeppsviken når relativt högt. Bergsplatåerna har 
en svagt undulerad yta . Lyrön, öster om socknen, 
har en mycket brant och hög (30 m) västsida. 
Inom socknen saknas branter jämförbara med 
Lyröns västsida. 

Socknens dalsystem har två huvudriktningar . 
Den ena går i nordnordväst-sydsydost. De mest 
framträdande dalarna i denna riktning är Mollö
sundet och dalslätterna mellan Åkervik och Lervik 
(Mollösundsängen) samt mellan Sjöbäcksviken och 
viken nedanför nya kyrkogården på Tången 
(Assmundsons bukt) . Mindre dalar i denna riktning 
är det dalsystem, som omfattar Hårseviksdalen, 
Slättebacken och Dammen, samt dalen mellan 
Kärrslid och Skalvik. Den andra dalriktningen är 

Fig. 5.  I norra delen av socknen hade odlad jord stor ut
bredning, numera ofta igenlagd som här. - Övre Tången 
vid Maden och Wärssla från västnordväst. Bakom gärdes
gården i förgrunden en planterad tall. I bakgrunden Lyröns 
branta västsida. I östra delen av dalen går landsvägen. De 
låga berg, som ligger mellan dalen och Tångesund kransas 
av kratt. Något norr om bildens mitt i lövvegetationen 
( 126)  går vägen till Holmen. Augusti 196 1 .  

Im nördlichen Teil des Kirchspiels ist viel Land urbar 
gernacht worden, liegt nun aber oft brach wie hier. Der 
obere Tången bei Maden und Wärssla von Westnordwest. 
Hinter dem Zaun im Vordergrund eine gepflanzte Kiefer. 
Im Hintergrund die steile Westseite von Lyrö. Im . östlichen 
Teil des Tales befindet sich die Landstrasse. Der niedrige 
Berg zwischen Tal und Tånge-Sund mit Kratt. In der 
Laubvegetation ( 1 26) ,  nördlich von der Bildmitte, geht der 
Weg nach Holmen. August 1961. 

öst-västlig. En dal med denna riktning är dalen 
mellan Edsviken och Kolsviken. Denna dal bildar 
socknens gräns i norr. Samma riktning har ä ven 
Mörkedalen samt den dal, som i väster skiljer Fiske
viksholmen från Tången och fortsätter från Istervik 
till viken innanför Tånge Holme. Ä ven dalen som 
skiljer norra och södra Mollön har öst-västlig rikt
ning. 

A v stor betydelse för lövvegetationens samman
sättning är, a t t dalsidorna till de nämnda dalarna 
i socknen vanligen är mycket branta. Även om 
storformerna i socknen är lugna och utjämnade, 
uppvisar dock landskapet i smått starka nivåskill
nader. Dalsidornas h u vudsakliga expositionsrikt
ningar är i socknen ostnordost, västsydväst, norr 
och söder. Dalarna är stundom så smala, att dal
sidans vegetation ej i någon högre grad påverkas 
av expositionsriktningen. 

A cta Phytogeogr. Suec. 46 
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A. Geologi 

Berggrunden i socknen utgöres av gnejser, till
hörande det västsvenska järngnejsområdet. I 
gnejsen är kvartsgångar vanliga, medan basiska 
inneslutningar är sällsynta. Täljsten uppges av 
HoLMBERG ( 1867 II, s. 310). Lokalen är obekant. 
Diabas är säkert konstaterad endast från Skalvik. 
Gnejsens glimmerhalt spelar vid sidan av andra 
kalkkällor, främst skalbankar, knappast större roll 
i vegetationshänseende. 

Mollösunds socken omfattar två till största delen 
uppodlade �mråden, som skils från varandra 
av ett stort hällmarksområde (se fig. 2) . Detta 
utgör hela västra delen av socknen och omfattar 
dessutom området mellan gårdarna Jordvägen (i 
norr) och Gården. Härifrån sträcker det sig i öster 
ända till socknens sydligaste del. Ett mindre häll
marksområde finns i socknens nordöstr� del. Det 
uppodlade området i norr omfattar dalbottnar 
mellan Sjöbäcksviken (i norr) och Assmundsons 
bukt. I söder har dalbottnar vid fiskeläget tidigare 
varit uppodlade, främst Mollösundsängen .. 

Hällmarker. Genom inlandsisens och havets verk
ningar sopades hällmarkerna nästan helt rena från 
lösa avlagringar. Även i nutiden är den jord, 
som ligger på hällmarkerna, mycket obetydlig. Det 
stora antalet solskenstimmar och den starka strål
ningsintensiteten (se s. 18) har verkat så, att den 
nybildade jorden torkat ut och oxiderats bort. 
Den höga vindfrekvensen och stora vindstyrkan 
har jämte regnen åstadkommit, att jorden blåst 
eller spolats bort från bergens högre partier. Indi
rekt har också befolkningen spelat en betydande 
roll vid jordförstöringen. Bl. a. genom ljungbrän
ningen brändes resterna av humuslagret upp. I de 
små fördjupningarna i hällmarkerna har en del av 
detta jordartsmaterial ansamlats. Inte ens här bildar 
det minerogena materialet djupare lager än l a 
2 cm. 

I de fuktigare depressionerna har en livlig torv
bildning ägt rum. Även i små sänkor kan torven 
ha nått en mäktighet av flera dm. Torvlagren 
blir vanligen allt mäktigare, ju djupare och vidare 
sänkan är. Socknens största torvmarker är myren 
på södra Mollön och Storemyr i socknens nordöstra 
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del. Torven i myren på södra Mollön har en mäktig
het a v ca 2 m (2-3 alnar = ca l ,5 m enl. LKG 
Mollösund akt 9: 2, 1838; 2,1 m enl. LINDSTRÖM 

1902; 2,00 m enl. ERDTMAN 1921 , s. 153). Storemyrs 
torvlager anges av LINDSTRÖM (1902, s. llO) ha 
en mäktighet av 2,3 m. storemyr och de närliggande 
myrarna, Trättemyr och Krokryggsmyr, har i våra 
dagar karaktär av mycket blöta kärr med domi
nerande I ris pseudacorus och Equisetum limosum 

och med grundvatten ovan markytan (C. FRIEs 

1959, s. 49, som visar Storemyr från norr) .  Torv
lagret är således nu borta i stor utsträckning. Med 
undantag av öarnas myrmarker gäller detta hela 
socknen. 

Frästemyr, öster om Dammen, ligger i en liten 
sänka. Den är till största delen utbildad som en 
grund sjö, som delas i två vikar av en lång torv
sträng (se fig. 6) .  Denna torvsträng har en mäk
tighet av 1-2 m och är resterna av en torvmassa, 
som tidigare fyllt hela Prästemyr. Kvarstående 
torvkullar med vegetation av Oalluna, Oarex 

nigra, Empetrum, Erica, Eriophorum vaginatum 

och Potentilla palustris förekommer utom i Präste
myr även i andra depressioner (se fig. 7 ) .  I tider 
av bränslebrist plundrades hällmarkernas depres
sioner på torv. Förf. deltog själv i stampning (upp
tagning) av torv, avsett till bränsle, i Frästemyr 
och andra mindre myrar under åren 1940--45. 

Trots upprepade ljungbränningar har här och 
där i torrare sänkor på hällmarkerna kvarstannat 
ett humuslager. Även detta jordmaterial har bort
förts. HoLMBERG (1867 I, s. 270) nämner, att 
åkrarna i Bohuslän bl. a. gödslades med >>torf, 
hvilken sednare på sina ställen uppbrytes i utmar
ken, hvarigenom denna blir oduglig till betesmark>> 
(jfr KALM 1746, s. 21 7, HELLBERG 1 824, s. l l). 
De på lösa jordarter primärt fattiga hällmarkerna 
har således genom hushållningsmetoderna i stor 
utsträckning berövats även det nybildade jordarts
materialet och alltså förutsättningen för trädväxt 
(jfr förhållandena på V estlandet i Norge; se 
L0DDES0L, flera arbeten, t. ex. 1947, och R0YSET, 

flera arbeten, t.  ex. 1954).  

Blockmarker (>>stenmalar>>) . På hällmarkerna före
kommer här och där blockmarker, som kan ha 
stor utbredning. Vanligen bildar blockmarkerna en 
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Fig. 6. Efter utgrävning av torven kvarstående s trängar skjuter ut  från den södra stranden. - Frästemyr från öster 
I bakgrunden lövvegetationen i dalen mellan Dammen (i söder) och Slättebacken (256-260). Augusti 1961. 

Nach der Ausgrabung des Torfs ragen iibriggebliebene Stränge aus dem sudlichen Strand. - Frästemyr von Osten. Im 
Hintergrund die Laubvegetation im Tal zwischen Darnmen (im Siiden) und Slättebacken (256-260). August 1961. 

Fig. 7. Även i små blöta hällmarksdepressioner grävdes 
torven ut. I en och annan kvarstår små torvkullar, här 
med Carex nigra, Erica och Eriophorum vaginatum. -

Västtången. September 1960. 

Der Torf wurde auch in kleinen, wässerigen Felsboden
depressionen gestochen. In der einen und andern sind nach 
kleine Bulten mit Carex nigra, Erica und Eriophorum 

vaginatum. - Västtången. September 1960. 

Acta Phytogeogr. Suec. 46 
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sträng vid bergroten, vare sig de utgör en rasmark 
eller en urspolad morän. Dessa blocksträngar är 
i socknen exponerade åt alla väderstreck . (Jfr 
HESSLAND 1943, s. 2 1 ,  fig. 5, och BJÖRSJÖ 1949, 
s.  72) . De för lövvegetationen viktigaste block
markerna är de sydexponerade. 

Blockens storlek varierar starkt. Ej ovanliga är 
jordarter, liknande blockmarkerna, men bildade av 
sten (partikeldiameter 20-2 cm).  De två jordarterna 
har här ej skilts, utan båda betecknas blockmark. 
Mycket ofta utgöres blockmarkernas övre lager av 
rena blocksamlingar, medan finare material upp
träder först på 1-2 dm djup. Blocksamlingarna 
kan ligga på berg botten, men de kan också, framför 
allt i de nedre delarna, vila på dalbottnarnas finse
diment. 

Dalbottnar. Finmaterialet är i socknen utspritt 
över dalbottnarna, liksom i Bohuslän under HK 
överhuvudtaget (se HESSLAND 1943, s. 58 ff) .  
Sandjordar dominerar de övre lagren. I >>1694 års 
Tionde sättnings längd>> anges socknens jordar som 
>>sandmulla och mull», >>sandjordh skarp och 
obärigh>> samt >>brännsand-jordh>> (GLA handling 
G III f, s. 357-360) .  I skifteskartan år 1 786 nämns 
den bästa åkern bildad av sandmylla till ! och i 
alns djup (LKG Mollösund socken akt nr 2) . 
Inblandning av finare material i de övre lagren 
förekommer dock, men sällsynt. Mer eller mindre 
rena lerjordar finns endast i norra delen a v Långe
jorden, där det finns ett allmänt lertag, och vid 
Lervik. 

J ordmånsbildning har ägt rum endast relativt 
kort tid. Modermaterialet till de lösa jordarterna 
i Bohuslän kommer i stor utsträckning från de 
lokala bergarterna. I Mollösunds socken är således 
den basfattiga järngnejsen modermateriaL Närings
fattiga jordar har därför störst utbredning. De 
näringsrikare jordarna är lokaliserade till de skal
haltiga lerorna och till skalgrusbankarna. Lerorna 
har liten utbredning. Stor utbredning har däremot 
skalgrusbankar. Huvuddelen av den uppodlade 
delen av socknen har skalgrus på i m:s djup under 
markytan. ·Även små fickor i berget har ofta en 
liten skalgrusbank i underlaget. 

En skalgrusbanks typiska lagerföljd (SANDEGREN 

1959, s. 53) är uppifrån nedåt följande: under 
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humuslagret finns ett grus- och sandlager, där
under skalgrus och underst lera. stundom kan 
ovanpå sanden ligga ett tunt lager strandgrus eller 
klapper. Vid bankens nedre del bryter grundvattnet 
ofta fram i form av källådror. Dessa uppstår däri
genom, att banken är belägen i en sluttning och 
uppbyggd av grovt material, samt under- och 
ofta även överlagrad av lera. Inte ens på alla skal
bankar är emellertid de övre jordartslagren närings
rika. Skalbanken kan vara alltför väl isolerad, 
och vattenflödet så kraftigt, att vattnets över
vägande rörelse sker i sidled, ej i höjdled. De övre 
j ordlagren tillföres i sådana fall näringsämnen 
endast, där grundvattnet bryter fram i markytan 
(jfr vegetationen i Holmekrattet, s. 129 ff. ) .  

Även på gnejs- och granitunderlag kan humus
lagrets näringsrikedom vara stor, där lokalklimatet 
är särskilt gynnsamt. stundom finner man närings
rika humuslager i de ovan nämnda sydexponerade 
branternas blockmarker, där förna ansamlas och 
hastigt bryts ner under den livliga omsättningen i 
marken (se t. ex. nr 232-238) . Näringsämnen, som 
luftledes förts ut över hällmarkerna, spolas därifrån 
ned i blockmarkerna (se s. 166) .  

Halten av organiskt material i socknens jordar 
påverkas av fattigdomen på blad- och barrfällande 
vedväxter. Emellertid har dessa en ersättare i den 
regelbundet skottfällande Galluna (HOLMBOE 1909, 
s. 178) . Den mängd årsskott, som Galluna fäller 
varje år och som spolas ner från bergen och på det 
viset anrikas, bildar en synnerligen viktig kompo
nent i humuslagret. Gallunaförnan är utpräglat 
sur (HESSELMAN 1926, s. 250) och motsvarar när
mast inlandets barrförna. 

Nedbrytningen av förnan hindras vid kusten av 
den starka uttorkningen av jordens ytlager, som 
skadar eller dödar markfaunan (jfr HEssELMAN 

1926, s. 361 ) .  
Jordmånsförhållandena i de olika växtsamhäl

lena kommer att mera ingående behandlas på s. 164-
169. 

B. l(lirnat 

Den bohuslänska kusten är starkt söndersplitt
rad, framför allt i södra delen. Därigenom når ha vet 
och dess verkningar långt in i landet. Fördelningen 
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mellan land och hav har här som överallt annor
städes avgörande betydelse för klimatets utform
ning. I Mollösunds socken finns ingen väderleks
station. Socknen ligger emellertid ungefär mitt 
emellan stationerna på Måseskär (10 m ö. h . )  i 
kustlandet och i Säby (50 m ö. h . )  på nordvästra 
Tjörn, resp. i Bråttkärr (15 m ö. h . )  på södra 
Orust. Från Säby har lämnats temperaturuppgifter, 
från Bråttkärr nederbördsuppgifter. Jämförande 
uppgifter har dessutom hämtats från andra statio
ner på Västkusten. 

Temperatur. Mellersta Bohusläns kustland upp
visar en positiv temperaturanomali, som är starkast 
vintertid {ÅNGSTRÖM 1958, s. 32-33) .  Av fig. 8 
framgår skillnaden i temperaturens fördelning under 
året på Måseskär och i Säby. Medeltalen är beräk
nade på korta serier, 14 år, 1932-45. 

Måseskär har den mest maritima temperatur
gången. Där är årets medeltemperatur 7 ,8° och 
årsamplituden 1 7 ,8° med maximum i juli , 17 ,3°,  
och i augusti, 1 7,2°,  samt med minimum i januari, 
-0,5°, och i februari, -0,6°. I Säby är årets 
medeltemperatur 7 ,3°  och årets differens 19 , 1  o med 
maximum i juli, 1 7 ,3°,  och minimum i januari, 
-1 ,8°, och i februari, -1 ,5° .  Våren (april-juni) är 

i Måseskär något kallare än i Säby, medan hösten 
är betydligt varmare. Mollösund torde temperatur
mässigt snarast ansluta till Måseskär. Antalet 
frostdagar under vegetationstiden är i södra och 
mellersta Bohuslän mycket litet. 

Snötäckets varaktighet tycks i stort sett samman
falla med antalet dagar med en medeltemperatur 
under 0°. {ÅNGsTRÖM 1958, s. 48) . I Göteborg är 
snöns verkliga liggtid endast 52 dagar. Antalet 
snödagar under februari uppgår inte ens till 67 % av 
antalet nederbördsdagar (WALLEN 1 923, s. 55) .  
Havsisen torde normalt ligga ca  en månad från 
omkring 1/2 till 1/3 .  De små insjöarna i socknen 
torde vara isbelagda från omkring 10/12 till i 
slutet av mars, ca llO dagar {ÅNGSTRÖM 1958, 
s .  47) .  Variationerna i den tid isen ligger är mycket 
stora år från år. 

LOKALKLIMATISKA TEMPERATURFÖRHÅLLANDEN. Vid 
en klippig havsstrand som i Mollösund dämpar 
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Fig. 8. Temperaturens fördelning under året på Måseskär 
(--) och i Säby på Tjörn (---). Värdena är medeltal för 
åren 1 932-45 . 
Die Verteilung der Temperatur während des J ahres auf 
Måseskär (--) und in Säby auf Tjörn (---) .  Die Werte 
stellen die Durchschnitte der Jahre 1 932-45 dar. 

vattnets lägre temperatur klippornas värme, medan 
nattens kyla mildras av de varma klipporna. Enligt 
CURMAN (1879, s. 1 22 )  hade vid Lysekil endast 
9 %  av dagarna juni till augusti en temperatur
skillnad av 5° kl . 8 fm, kl. 14 och 2 1 ,  medan Visbys 
siffra var 26%. I skogigare trakter är temperatur
skillnaderna ännu större (WALLEN 1923, s. 68) . 

Jordarter med stark block- eller stenhalt i de 
övre lagren har högre tern p era tur än finkornigare 
jordarter (TROEDSSON 1956, s. 19) .  På 1 0  cm:s 
djup kan denna skillnad uppgå till flera grader, 
men minskar därunder med djupet, möjligen be
roende på i hur hög utsträckning blocken och 
stenarna når markytan.  Blockmarkernas högre 
temperatur gäller framför allt under vegetations
perioden. Under våren uppvärms de hastigare än 
finkorniga jordarter. 

Den starkt brutna topografien ger områden, som 
ligger helt nära varandra, helt olika lokalklimat. 
Skillnaderna kan vara mycket stora, t. ex. mellan 
nord- och sydsluttningarna på ett berg (se t. ex. 
GElGER 1961 ,  s. 394) .  

I dalen Kärrslid-Skalvik (se s .  1 1 1 )  mättes 
temperaturen på tre ställen: i norr, i det högsta 
området och i söder. Mätningarna pågick en vecka 
samtidigt på alla tre mätplatserna. Vid mätningen 
användes dubbla kvicksilvertermometrar, en fuktig 
och en torr, upphängda med kvicksilverkulan på 
ca 1 ,5 m:s höjd. Kvicksilverkulan var skyddad mot 
direkt solbestrålning av en vitmålad, perforerad 
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Fig. � - Temperaturdiagram från dalen Kärrslid-Skalvik 
(a-f) och från sänkan på Holmen (g). D - D  i norr, 
e - e  mitt i, 0- 0 i söder. 
a. 7/8 1 953. Svag västlig vind. Klart. 
b. 8/8 1 953. Svag västlig vind, mojnande, men åter ökande 

i styrka. Klart. 
c. 1 0/8 1953. Svag sydvästlig vind. Regn. 
d. l l /8 1 953. Frisk nordvästlig vind. Klart. 
e. 12/8  1953.  Svag sydvästlig vind. Klart. 
f. 1 3/8 1953. Frisk sydvästlig vind, mojnande mot kvällen. 

Klart. 
g. 15/8 1 953.  Stilla. Klart. 
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Fig. l O. Diagram. över luftens rel. fuktighet i dalen Kärrs
lid-Skalvik (a-f) och i sänkan på Holmen (g). Förklaringar 
se fig. 9 .  
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Tem.peraturdiagram.m des Tales Kärrslid-Skalvik (a-f) 
und der Niederung auf Holmen (g) . D - D  im Norden, 

e-e in der Mitte, 0-0 im. Suden. 
a. 7/8 1953.  Schwacher westlicher Wind. Klar. 
b. 8/8 1953. Schwacher westlicher Wind, abflauend, dann 

wieder zunehmend. Klar. 
c. 10/8 1953. Schwacher sudwestlicher Wind. Regen. 
d. l l /8 1953. Frischer nordwestlicher Wind. Klar. 
e. 1 2/8 1 953 .  Schwacher sudwestlicher Wind. Klar. 
f. 1 3/8 1 953 .  Frischer sudwestlicher Wind, gegen Abend 

abflauend. Klar. 
g. 15/8 1 953 .  Still. Klar. 
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Kärrslid- Skalvik (a-f) und in der Niederung auf Holmen 
(g). Erldärungen siehe Fig. 9 .  
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papphylsa, så att luften fritt kunde spola om den. 
Resultatet framgår av fig. 9 och lO (jfr J. MATTs

SON 1962) .  
Vid nordlig och nordvästlig vind, mojnande mot 

kvällen, var förmiddagarna betydligt varmare i den 
södra delen av dalen, l-1 ,5° över temperaturen i 
den övriga delen av dalen. Omslaget skedde omkring 
kl. 18, då temperaturen i den nordliga daldelen 
översteg den i den sydliga delen. Temperaturen i 
det högsta området var i allmänhet lägst, ehuru 
skillnaden mellan den och temperaturen i den 
nordliga delen inte var stor, 0 , 1  °-0,2°. Vid sydlig 
vind var temperaturfördelningen en annan. I den 
sydliga delen låg temperaturen under förmiddagen 
0 ,5-1 ,5° under temperaturen i de övriga delarna. 
Med omslag omkring kl. 18.30 blev temperaturen i 
den södra delen ca 0,5° högre än i de andra de
larna. 

Ä ven lutningsgraden spelar stor roll för uppfång
andet av ljus och värme. sluttningens lutning bör 
vid Mollösunds breddgrad ligga mellan ca 33° 
(sommarsolståndet) och ca 80° (vintersolståndet) 
för att uppfånga maximal instrålning. 

Våta jordar uppvärms och avkyls långsammare 
än torra. Temperaturfluktuationerna är mindre i 
våta än i torra jordar (TAMM och WIKLANDER 

1 958, s. 107 ) .  
Vid skogsbryn kan ökningen av värmemängden 

vara avsevärd. LuDI och ZoLLER ( 1949, s. 106) 
fann, att lufttemperaturen inne i skogen under 
dagen är lägre än u te i öppet område, under natten 
högre. I skogsbrynet ligger dagstemperaturen 
vanligen högre än på öppna fältet, men skillnaden 
är liten. Nattemperaturen är däremot l-2° högre 
i skogsbrynet än på öppna fältet. Marktemperaturen 
är inne i skogen ständigt lägst. Högst är den i skogs
brynet (2 cm:s djup) ,  ca 5° högre än på de andra 
ställena. På lO cm:s djup är skillnaderna mindre, 
men även här är marken vid skogsbrynet varmast. 

Nederbörd. Att nederbörden minskar mot kustlan
det har påvisats av flera växtgeografiska författare 
(se t. ex. DEGELIUS 1939, s. 17 ;  HÅRD 1945, s. 30) .  
Medelnederbörden för Måseskär och Bråttkärr har 
uträknats för åren 1919-1937 och redovisas i fig. 
ll .  Medan Måseskär har en nederbörd av 530 
mmfår, har Bråttkärr 632 mmfår. På Måseskär 
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Fig. I l . Nederbördens fördelning under året på Måseskär 
(--) och i Bråttkärr på södra Orust (---) . Värdena är 

medeltal för åren 1919-37. 

Die Verteilung des Niederschlages während des Jahres auf 
Måseskär (--) und in Bråttkärr in Siid-Orust (---) . Die 
Werte stellen die Durchschnitte fiir die Jahre 1919-37 dar. 

avtecknar sig två maxima, i augusti och oktober. 
Minimum är i mars. I Bråttkärr liknar neder
bördens fördelning under året den på Måseskär. 
Augustimaximet framträder som det största. Neder
börden i oktober överstiger ej den i september. Ett 
sekundärmaximum finns från augusti till oktober. 
Minimum ligger i mars. Ett sekundärminimum, 
i maj , som endast antyddes på Måseskär, finns här 
kraftigare utbildat. 

Såväl med hänsyn till nederbördsmängd som 
nederbördsfördelning under året visar framför allt 
Måseskär men även Bråttkärr snarast en kontinen
tal typ. Längre in i Bohusläns inland blir januari
maximum allt mer utpräglat, medan sommar
höstmaximum förskjuts från augusti till oktober. 
Mollösundsområdets västliga delar torde, när det 
gäller nederbördsförhållandena, närmast ansluta till 
Måseskär, de östliga till Bråttkärr. I regel får 
stationerna vid kusten större nederbördsmängder 
per dygn än stationerna längre in. Nederbörden 
kommer som regel skurvis (W ALLEN 1923, s. 5 1 ) .  
Under hela året är sydvindarna d e  mest neder
bördsförande (ÖSTMAN 1927, s. 14) .  

För västkusten utmärkande är luftens extremt 
låga relativa fuktighet under våren. Årsmedeltalet 
i Göteborg utgör ca 75 %,  med maximum i februari 
med 84,3 % och minimum i maj med 61 ,9 % 
(WALLEN 1923, s. 40) .  

Luftens relativa fuktighet p å  de tre olika mät
platserna i Kärrslid-Skalvik och på Holmen (se 
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s. l l 1  ff. )  skilde sig föga (fig . 10) . Det verkar, som om 
den låg något lägre på det mest vindexponerade 
mätstället, men värdena följer varandra så nära, 
att det är svårt att säkert fastställa några skill
nad�r. Relativa fuktigheten låg mellan ca 50 och 
ca 90%. 

Antalet solskenstimmar i kustlandet (ca 2100 
timjår, 310 tim i juni) utgör i medeltal under året 
ca 48 % av det möjliga antalet. I juni utgör det 
ca 58 % (enligt uppgifter i ÅNGSTRÖM 1946, fig. 37 
och 38, samt LINDHOLM 1955, plate VI och VIII) . 
Instrålningen är i kustlandet starkare än i inlandet. 
Kustlandets starkare instrålning förstärks av re
flektionen mot ha vs ytan. 

DEN LOKALA VATTENFÖRDELNINGEN. Nederbörden 
på hällmarkerna avrinner i mycket hög grad på 
ytan. De på lösa jordlager fattiga hällmarksplatå
erna är starkt utsatta för torka. Gnejsens mörka 
färg orsakar att den lätt upptar värme med ut
torkning av det lösa jordmaterialet som följd .  De 
enda platser, där vattnet stannar kvar, är sänkor i 
hällmarkerna. I vissa hällmarksområden är källor 
relativt vanliga. På Holmens högsta partier ligger 
på en ca 30 m bred bergsrygg (ca 12 m ö. h . )  en 
rad mer eller mindre öppna källor. De rikaste sinar 
endast under extremt torra somrar. 

Där de lösa jordlagren är mäktigare är situationen 
en annan. Blockmarkerna har en mycket god 
vattenförsörjning. Mellan stenarna sipprar vatten, 
som rinner från hällmarkerna ner i bergroten. 
Grundvattennivån kan på sådana ställen stå högt 
(se s. 166) .  Där de lösa jordlagren består av finare 
material, torde det endast i mycket få undantags
fall uppstå någon vattenbrist. Härvidlag är exposi
tionen avgörande. Sydligt exponerade marker är 
betydligt torrare än nordligt exponerade. Lika 
tydlig är ej skillnaden mellan mark exponerad 
mot väster och mark exponerad mot öster. De 
östligt exponerade uppvisar i allmänhet något 
större vattentillgång. 

I anslutning till skalbankar uppträder ofta källor, 
vanligen i bankens nedre del. I de allra flesta fall 
torde snön i sydlägen vara . bortsmält i mars. I de 
lägen, där snöackumulation sker, förstärkes denna 
månads ringa nederbörd med smältvatten. 
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Humiditet. Ett uttryck för vattentillgången är 
humiditetstalet ( = den del av årsnederbörden, som 
undgår avdunstning, TAMM 1959) .  

Måseskär har 7 6  i humiditetstal, vilket placerar 
stationen tillsammans med Pater Noster (40) i den 
subarida regionen, som i huvudsak omfattar större 
delen av Ölands och Gotlands kusttrakter och 
delar av Östgötaslätten. Möjligen kan avläsningsfel 
spela in (jfr op . cit. s. 3 1 ) ,  men troligen ger värdena 
en god bild av vattentillgången. Humiditetstalet 
stiger hastigt mot land till över 200. Mollösunds 
socken torde, liksom det yttre kustlandet i Bohuslän 
överhuvudtaget, till största delen ligga inom den 
svagt humida regionen (humiditetstal 100-200) .  

Vind. Svagare vindar uppstår ofta vid kusten som 
följd av monsunverkan. 

Frekvensen a v hårda vindar ( ? 7 Beaufort) är 
stor. Måseskär har av Bohuskustens väderleks
stationer lägst hårdvindsfrekvens, i medeltal 23 
dagar per år, mot 37 för Väderöbod och Ursholmen, 
ca 60 för Hållö och Pater Noster, 93 för Klädes
holmen samt l 16 för Smögen (ÖSTMAN 1926, s. 17 ) .  
Störst frekvens har hårdvindarna från och med ok
tober till och med mars med maximum i januari 
och november (Smögen) . 

Antalet hårdvindsobservationer fördelar sig med 
hänsyn till styrkan procentuellt sett (efter ÖsTMAN 

1926, s. 24) : 

Beaufort 7 

Vinga 3 8  

Hållö 5 1  

8 

29 
31 

9 

17 

l l  

l O  

12  
6 

l l  

2,5 

1,4 

12 

1 , 6  
0,2 

De kraftiga vindarna (7 Beaufort och däröver) 
kommer övervägande från västliga väderstreck, 
söder till väster (Smögen), väster (Hållö) eller väster 
till norr (Vinga) ( ÖsTMAN 1926, fig. 2 ) .  Detta 
gäller hela året, men är starkast utpräglat under 
höst och vinter (Smögen) . 

För orkanartade vindar ( ? 1 1  Beaufort) fördelar 
sig vindriktningarna som för hårdvindarna. De 
orkanartade vindarna tillhör övervägande tiden 
september och oktober till januari ( ÖsTMAN 1926, 
s. 16) .  
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LoKALKLIMATisKA VINDFÖRHÅLLANDEN. l sock
nens kuperade terräng inträder snabbt störningar 
såväl när det gäller vindriktning som vindhastighet. 
Luftströmmarnas riktning och hastighet påverkas 
av en brant bergkant så, att de kraftigt bromsas 
på lovartsidan av bergbranten (JENSEN 1954, s .  
l 03) .  Luften strömmar mot brantluönet, lämnar 
detta i sned uppåtriktning och sjunker sakta nedåt 
på andra sidan branten, för att ett stycke längre 
bort åter träffa marken. Ovanför brantens krön 
pressas luftströmmen ihop och vindhastigheten ökar. 

Ett för. vinden genomträngbart hinder påverkar 
vindens riktning och styrka helt annorlunda än 
som ovan skisserats. Ehuru det här inte finns 
anledning gå in på detaljer (se t. ex. KREUTZ 1952) ,  
skall dock påpekas, att vindhastigheten minskar 
kraftigt, när luftströmmen passerar genom hindret. 
Inte förrän på 10-12 gånger så stort avstånd som 
hindret är högt har luftströmmen nått den hastighet 
den hade före hindret. Motsvarande siffror för ett 
mycket tätt hinder är 6-8 (KREUTZ 1952, s. 36) . 

VINDVERKAN P Å TEMPERATUR OCH FUKTIGHET. 

Starka vindar åstadkommer ett temperaturfall, 
som kan vara avsevärt. Även svaga vindar sänker 
temperaturen. Härvid är avgörande vilken riktning 
vinden har. De sydliga vindarna torde inte förrän 
de nått ganska stor styrka sänka temperaturen 
nämnvärt. De nordliga vindarna sänker tempera
turen starkt, även vid låg vindstyrka. I lä är 
temperaturen generellt sett högre (marken, se 
SVENSSON 1960, s. 66) .  

Avdunstningen ökar med ökande vindstyrka. 
Även dagg och markfuktighet påverkas av vind
förhållandena (jfr dock op. cit . ,  s. 70 ff. ) .  

Luftens relativa fuktighet påverkas föga av 
ökad vindhastighet. Den är i kustlandet däremot 
beroende av vindriktningen. Störst är den vid 
vindar från sydost till syd väst (W ALLEN 1 923 , 
fig. 23) . 

Vintertid kalfejas platåerna och västsluttning
arna i stor utsträckning från snö. Denna snö blåses 
ner i depressioner och läsluttningar. Detta sker 
emellertid endast under den förutsättningen, att 
lovartsluttningen inte lutar för starkt, då snön 
ackumuleras mot denna sluttning som packsnö. 
I läsluttningen kan snölagret bli mycket mäktigt. 

I ett hinder, som ej är ogenomträngligt men ändå · 
mycket tätt avlagras de största snömängderna ett 
stycke in i hindret, medan snön i lä bildar ett tunt 
lager. Snöackumulationen i ett glesare hinder sker 
inne i och på läsidan a v hindret och får en mera 
avjämnad form (WYSSOTZKI enl. KREUTZ 1 952, 
Abb . 18 ) .  I glesa hinder och mot fristående träd
stammar uppstår vindkanaler, som gör att snön 
genomsnittligt bildar tunnare lager här än utanför 
hindret. Vindkanalerna når ofta ända ner till 
marken, så t. ex . runt spjälorna i snöstaketen. 

C. Vegetationen 

Här skall endast lämnas en ytlig översikt över 
socknens växtsamhällen. Rena kryptogamsam
hällen tages ej upp. Lövvegetationens kontakt
samhällen behandlas utförligt på s. 30. 

Ljunghed har den ojämförligt största utbred
ningen i socknen a v alla växtsamhällen, om man 
undantar vissa lavsamhällen. Framförallt i häll
marksområdena har ljunghed stor utbredning. 
Vanligen uppträder den som klippspringsvegetation 
och skiljer sig härigenom från de typer av ljunghed 
(se NILSSON 1901 , DAMMAN 1957 ) ,  som tillhör 
Västergötlands inre delar, Halland och Skåne och 
växer på näringsfattiga, lösa j ordarter, som kan ha 
stor mäktighet. I Mollösunds socken spelar ljung
hed stor roll som kontaktvegetation till lövvegeta
tionen. 

I smalare klippspringor kan vegetationen bildas 
av Polygonatum odoratum, Polypodium vulgare, 

Potentilla argentea m. fl . I de smalaste springorna 
tillkommer bl. a. Asplenium septentrionale och A .  

trichomanes. 

I övergången mellan hällmarker och dalbottnar 
uppträder ett samhälle, huvudsakligen bildat av 
gräsarter, Agrostis tenuis - samhället, fläckvis på 
betade, relativt torra ställen. Det uppträder 
vanligen som kontaktsamhälle till lövvegetationen. 

I dalbottnarna ersätts ljungheden av en annan 
hedtyp, dominerad framför allt av Sedum acre och 
S. album, med bl. a. Allium oleraceum, A .  vineale, 

Lotus corniculatus, Rumex acetosella och Viola 

tricolor. Sedum-heden har liten utbredning i socknen 
och växer snart igen med olika gräsarter, främst 
Arrhenatherum pratense, A .  pubescens och Bromus 
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hordeaceus, men även t. ex. Trifolium dubium och 
Vicia tetrasperma, om inte det nybildade humus
lagret borttages. Den igenväxande Sedum-heden 
visar i den floristiska sammansättningen stora lik
heter med Agrostis tenuis-samhället. 

Bland de arter, som har stor utbredning på 
slåtterängarna skall nämnas Alopecurus pratensis, 

Anthriscus silvestris, Dactylis glomerata, Festuca 

pratensis, F. rubra, Galium mollugo, Holcus lanatus, 

K nautia arvensis, Lathyrus pratensis, Phleum pra

tense, Rhinanthus serotinus, Rumex acetosa och 
Stellaria graminea. I de fuktigaste delarna av dal
bottnarna dominerar Filipendula ulmaria - sam
hället, viktigt som kontaktsamhälle till lövvegeta
tionen. 

Större sjöar och kärr saknas i socknen. Utom de 
på s. 12 nämnda, förekommer smärre vattensam
lingar här och där i socknens hällmarksområden. 
Strandvegetationen bildas av främst Alisma plan

tago-aquatica, Equisetum fluviatile, E. palustre, 

Glyceria fluitans, l ris pseudacorus, M enyanthes 

trifoliata, Potentilla palustris och Ranunculus 

flammula. Ute i vattnet växer Nymphaea alba och 
Patamageton natans. 

saltvattenstranden av ängstyp kan dels vara 
bevuxen med arter som Phragmites och Scirpus 

maritimus, dels utbildad som en verklig äng med 
bl. a .  Armeria maritima, Juncus Gerardi, Puccinellia 

maritima och Triglochin maritimum (jfr GILLNER 
1 960) . 

Blockstrandens vegetation bildas vanligen av 
Angelica archangelica v. litoralis, Atriplex-arter, 

Oalystegia sepium, Elymus arenarius, Galeopsis 

tetrahit, Linaria vulgaris, Silene maritima, Sonchus 

arvensis, Tripleurospermum maritimum och Vicia 

cracca. 
Åkrarnas ogrässamhällen bildas a v arter som 

Anagallis arvensis, Ohenopodium album och Oirsium 

arvense. Deras areal minskar alltmer (jfr s. 23) ,  
medan slåtterängar och betesmarker ökar i bety
delse i inägorna. 

De häckar, som planterats vid några få av sock
nens gårdar, runt fiskelägets små trädgårdstäppor 
och vid den nya kyrkogården har intresse som 
möjliga spridningscentra för lövvegetationens busk
arter (Orataegus, se s. 1 10, Ligustrum, se IvARSSON 
1957, s. 561 ) .  

2.  Kulturförhållanden 

Den ekonomiska utvecklingen i ett av kulturen 
så starkt påverkat område som Bohuslän har haft 
ett avgörande inflytande på förändringarna i 
trädens och buskarnas utbredning genom tiderna 
och därmed även på den nutida lövvegetationen. 
I det följande kommer de drag i Mollösunds kultur
geografi att beröras, som har betydelse för förstå
elsen av skogens och trädens och buskarnas ut
bredning. I huvudsak kommer här endast förhål
landena under de senaste två århundradena att 
behandlas. 

HoLMBERG börjar i sin Bohusläns historia och 
beskrivning kap. om Ekonomi ( 1867 I, s .  267) 
med följande ord: >>Bohuslän har ifrån äldsta tider 
ägt två hufvudnäringar, hvilka ömsevis tagit före
trädet af hvarandra. Dessa äro åkerbruk och fiske, 

af hvilka likväl det förra varit beroende af det 
sednare; ty då detta var öfverflödigt rikt, försum
mades jordbruket, hvilket åter med fördubblad 
ifver tillgreps, då fisket slog felt.>> 
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A. Fisket och befolkningsutvecklingen 

Under sillfiskeperioderna var befolkningen 
kustlandet närmast välbärgad. Handel och sjöfart 
blomstrade, krogar öppnades i nästan vartenda hus 
och dryckenskapen florerade . Detta senare var 
den baksida av de goda tiderna, som blev kvar, 
när sillen försvann från kusten. Mellan sillfiske
perioderna kunde kustlandets befolkning tvingas 
leva i stor fattigdom. 

Den första säkert belagda sillfiskeperioden i 
Bohuslän inträffade mellan 1556 och 1589. Detal
jerade uppgifter om befolkningens storlek i kust
landet saknas. Det finns samtida vittnesbörd om 
att den ökade kraftigt genom inflyttning från an
gränsande områden. Så påstås författarens stam
fader, som lär ha varit tunnbindare, ha inflyttat 
från nuvarande Norge till Tjörn under denna sill
fiskeperiod. Ett slags nomadisering var troligen 
mycket vanlig. Som en kvarleva av denna kan 
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TABELL l .  Befolkningsutvecklingen i Mollösund till mitten av  1 700-talet. 

Efter uppgifter lämnade av DALEN 1 941 .  

1 6 1 0  års 
extraskatte- 1 659 års 1 660 års 

mantalslängd 
1 748 års 

mantalslängd mantalslängd mantalslängd 

Strandsit ta re 47 

Beräknad folkmängd ca 254 

möjligen uppfattas det fiske i socknen, som bönder 
från Svarresund bedrev ännu i början av 1900-talet. 
Rester a v deras tillfälliga bostäder finns kvar i 
Bondsängen innanför Fiskeviksholmen i Tångens 
nordvästra del. 1586 nämns Mollösunds fiskeläge 
som fast bebyggelse (DALEN 194 1 ,  s. 88) .  Mollö
sund är ett av de äldsta fiskelägena i Bohuslän. 

Fattigdomen torde i början av 1600-talet ej 
varit särskilt svår, medan slutet av århundradet 
och framför allt början av 1700-talet uppvisat en 
utfattig kustlandsbefolkning ( DALEN 1 941 , s. !02 ) .  
Den plötsliga nedgången i befolkningens storlek 
mellan 1659 och 1660 berodde på att myndigheterna 
ålade fiskarna tvångsvis försäljning av vissa fång
ster i Marstrand, vilket torde ha orsakat en in
flyttning till Marstrand av Mollösundsfiskare 
( DALEN 1 941 ,  s. l lO) .  

1 747 började den största sillfiskeperiod, som ägt 
rum i Bohuslän. Då sillfisket var som störst togs 
2 milj . tunnor på ett år. Exporten a v sill och tran 
var oerhört stor. I början av denna sillperiod 
trängde sillen långt in i skärgården, för att så små
ningom endast förekomma i det yttre kustlandet 
och efter 1808 även försvinna från detta. Därmed 
var denna sillfiskeperiod i det närmaste avslutad. 
Sillfiskets ekonomiska ryggrad var trankokningen. 
Trankokerierna tog hand om all sill , oberoende av 
kvalitet, men kunde naturligtvis inte betala sär
skilt höga priser. De dåliga tiderna gick därför 
först ut över trankokerierna. 

Trankokeriernas belägenhet i socknen och dess 
närmaste omgivning under 1780-talet framgår av 
tab. 2. Det lönade sig uppenbarligen inte att 
elda med enbart ved. Detta redan nu dyra bränsle 
fick endast användas att tända med. Bränsleåt-

44 

ca 238 

2 1  

ca 1 1 3 

59 mantals
skrivna, därav 
41 fattiga 

ca 194 

gången måste ha varit mycket stor. LINDROTH 
anger ( 1933, s. 53) att en tunna drar � famn ved 
i bränsle (per säsong) .  

Enligt HELLBERG ( 1 824, s .  78 )  var 1 824 samtliga 
trankokerier nedlagda. De flesta hade rivits 1813 
och 1 814.  Detta verkar troligt, även om HELLBERGs 

uppgifter om antalet trankokerier i socknen och 
deras belägenhet där ej är helt tillförlitliga. 

Befolkningsutvecklingen 1750-1 850 framgår av 
fig. 12 .  Källmaterialet är, när det gäller yrkesför
delningen, ej helt tillförlitligt ( DALEN 1941 , s. 150) . 
Utom inhyses- och backstugufolk samt fattiga, var 
antagligen en mycket stor del av de som strand
sittare (troligen i stort sett identiska med antalet 
hushåll, se DALEN 1941 , s. 99), skärbönder och fis
kare betecknade starkt utblottade. Detta framgår 
av en jämförelse mellan uppgifterna i 1748 års 
mantalslängd, där 41 av 59 mantalsskrivna uppges 
vara fattiga, medan DALENs fig. över befolknings
utvecklingen 1750-1850 ej uppger några fattiga 
förrän några år in på 1770-talet. 

Mot 1800-talets mitt tycks en viss välmåga ha 
efterträtt den tidigare fattigdomen (HoLMBERG 

1867 II, s .  316 ) .  Samtidigt hävdes stagnationen i 
befolkningsutvecklingen av en stark befolknings
ökning. Under den senaste sillfiskeperioden 1877-
omkr. 1900, utgjorde guano- och silloljefabrikerna 
en motsvarighet till de tidigare trankokerierna.  
De var emellertid mycket färre men hade i gengäld 
en oerhört mycket större kapacitet. Sannolikt 
eldades de med stenkol, medan torv och ved 
spelade en obetydlig roll som bränsle. Enligt 1897 
års förteckning (efter DALEN 1941 , s. 232) fanns 
någon dylik fabrik ej i socknen; den närmaste låg 
på Kroksholm vid Gullholmen. 
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TABELL 2 .  Trankokerier under sillfiskeperioden 1 747-1808 i Mollösunds socken och dess närhet. 

Enligt trankokeriförteckningarna 1781 ,  1 787  och 1 788. 

Förteckning 23/ l l  
1 787  ( = 1 788; GLA 

Förteckning 2 1 /5 1 7 8 1  (GLA handl. E VI 7 )  handl. E V I  9 
och lO )  

Mängd ko-
Antal tun- kad tran Antal tun-

Anlägg- Antal nor sill i (kannor) Antal nor sill i 
Belägenhet ningsår kittlar varje kittel Bränsle 1 780 Övriga anm. kittlar varje kittel 

Lervik på nedre 8 8 

Tångens ängar 

Ekerösund 1 778 8 st Torv, stenkol. 36 000 Trangrums till 8 9 
(Eckeröholmen Tända med ved timrad inrändning 
1 788) 

Fiskeberget vid 1 778 8 9 Torv, stenkol. 36 000 Trangrums till 8 7 

Mollösund Tända med ved timracl inrändning 

Konungsholmen 8 1 0  

vid Mollösund 

Svendsholmen 8 1 0  

(Båstadsviken 
1 788) 

Edshult 2 3 

B j ör k e bergs 1 776 8 1 0  stenkol. 30 000 Trangrums i 
Holmen V ed till fyrning indämning 

Ljungholmen 1 778 12  7 a 8  Torv, kol, ved 34 200 Indämning för 
till antändning grumset av sten, 

Befolkningsökningen minskade kraftigt på 1890-
talet. Efter en stagnation, som varade till mitten 
av 1910-talet, då befolkningen uppgick till drygt 
1000 innevånare, började en först svag, sedan i 
stort sett allt kraftigare befolkningsminskning, så 
att Mollösund nu har ca 450 innevånare (MELLSTRÖM 
1957, s. 5 ) .  Välmågan tycks ha hållit i sig. En 
tillfällig nedgång inträffade i början av 1900-talet, 

+o o 

JOO 

200 

J()() 

/TSO 60 70 80 90 /800 10 20 JO «J SO 
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timmer och bräder 

när sillfiskeperioden slutade, men hävdes snabbt 
av ett börjande modernt storsjöfiske. 

B. J ordbruk och boskapsskötsel 

Fisket bedrevs ursprungligen som binäring. Sill
fisket 1 747-1808 hade skapat utkomstmöjligheter 

Fig. 12 .  Befolkningsutveckling och yrkesfördelning i 
Mollösunds församling 1750-1 850. Dalen 194 1 ,  fig. 22 

(något förändrad) .  1 1 1 1  inhyses- och backstugufolk, • 
fattiga. Det nedre vita partiet avser strandsittare, skär
bönder, fiskare och sjömän, det övre statliga och ecklesi
astika tjänstemän. 

Die Bevölkerungsentwicklung und die Verteilung der 
Berufe in der Gemeinde Mollösund 1 750-1 850. Dalen 
1941 ,  Fig. 22 (etwas verändert) .  1 1 1 1  Einlieger und Häus
ler, • Arme. Die untere weisse Partie bezieht sich auf 
Schärenbauern, Fischer und Seeleute, die obere auf staat
liche und kirchliche Beamte. 
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för en mängd människor, som inte ägde egen jord. 
Samtidigt hade den våldsamma befolkningsök
ningen bland de ursprungliga jordägarna åstad
kommit en långt gående hemmansklyvning. Bruk
ningsdelarna var nu för små att försörja sig på, 
trots att all jord som rimligtvis gick att uppodla 
åtminstone tidvis också användes till åker. I 
beskrivningen till en geometrisk karta över Mollö
sund och kringliggande holmar (LKG Mollösund 
sn akt nr l) skildras ett sammanträde den 14/6 
1773,  varvid jordägarna beklagar sig över att 
nybyggarna utan att äga jord skaffar sig kTeatur, 
som de föder upp på bete och hö utan laglig rätt 
därtill. >>Äfven som the ock, mera än jordägarena 
sielwe, så tillgripet Torfmyrorne att föga theraf 
nu för tiden finnes qwar, att på then grund, att 
the, för sine ägande Tomter och hagar, ansedt sig 
lika berättigade med J ordägarena till nyttjandet 
theraf;>>. Det allvarliga läget framträder än skarpare, 
när lantmätarens förslag, att jordägarna skulle få 
skatt på de tomter och hagar, som nybyggarna 
bebyggt, endast delvis godtogs. Jordägarna ansåg 
sig behöva hagarna för höets skull och ville därför 
inte avstå från dem. Fisket trädde alltmer i för
grunden som försörjningsbas. Vanligt var, att 
mannen och de äldre sönerna fiskade större delen 
av året, medan hustrun och döttrarna skötte den 
lilla åkerlappen, skaffade ved o. s. v.  

I >>1694 års Tionde sättnings längd>> (s. 357-360, 
GLA handl. G III f) är det för samtliga 3 gårdar 
i socknen hustrun, som ger uppgift om utsädes
mängden. I ett fall antecknas t. o. m. >>Åboen ute 
på fiske>>, i ett annat endast >>Åboen absens>>. 

Jordbruken gav och ger dåligt i kustlandet, vilket 
inte endast beror på dålig skötsel (jfr HoLMBERG 

1 867 I, s. 269, där exempel på växtföljden ges) . 
De starkast misshandlade markerna var här, lik
som i andra sydsvenska landskap (se t. ex. SJÖBECK, 

talrika arbeten) ,  utmarkerna, hamnerna. Trots 
myndigheternas förbud (från 1739) ägde bränning 
rum i socknen ännu på 1900-talet. Skälet till 
bränningen var framför allt att skaffa foder åt 
betesdjuren. Galluna var som foder oduglig vid 
4-5 års ålder och måste förnyas. 

Hällmarkerna är ytterst känsliga för brand. 
Växternas rötter ligger i ett mycket tunt lager av 
löst material. Ä ven om elden gick över ljungheden 

hastigt, måste inte endast växternas ovanjordiska 
delar, utan också de underjordiska jämte humus
lagret ha brunnit upp. Efter en ljungbränning, 
dvs. med 5-7 års mellanrum, förnyades således 
vegetationen helt på hällmarkerna. 

Det var framför allt vedartade växter, som blev 
lidande på ljungbränningen. Allt tyder på att träd 
och buskskog på hällmarkerna helt försvann. 

I hällmarksdepressionerna var skadorna betydligt 
mindre . Endast om elden gick långsamt fram, 
torkades vattnet ut, och vegetationen brann upp. 

I blockmarkerna ökade temperaturen vid brand 
endast i markens allra översta lager. Växternas 
underjordiska delar var därför skyddade och över
levde bränningen i allmänhet utan större skador. 

· Ljungbränningen gav marken ett tillfälligt till
skott av relativt lättillgängliga salter (HAINES 

1926, UGGLA 1957) ,  men utlösningen av dem gick 
mycket snabbare än i obrända områden. Den långt 
gångna utarmningen av marken i hamnerna och 
blottläggningen a v bergen där måste i första hand 
skyllas på ljungbränningen. (Jfr GRUDE 1 901 , 
s. 63 m. fl. )  

Det a v  humusen, som e j  brändes bort, förstördes 
på annat sätt. Bruket att vart tredje år göda 
åkrarna med torvor, hämtade i utmarkerna 
(HELLBERG 1824, s. 1 1 ,  beträffande Tjörn se KALM 
1 746, s. 217 ) ,  fullständigade j ordförstöringen i 
dessa. Ä ven i inägorna åstadkom odlingen en kraf
tig jordförstöring. Vissa namn i socknen (Ekerö, 
Äckran) antyder att åkrarna flyttades, s. k. äkror 
(SJöBECK 1958),  vilket ökade jorderosionen kraf
tigt. A v mindre betydelse ur jordbildningssynpunkt 
var troligen det bortförande av Parmelia saxatilis 

och Umbilicaria pustulata varmed socknens fattiga 
åtminstone tidvis sysselsattes. >>Samlandet av Berg
måssa utgör ock här för de fattiga ett näringsfång, 
men ganska osäkert och obeständigt. Det ena året 
kan denna färglaf icke erhållas, det andra icke 
afsättas>> (GLA handl. E V: 5. Angående fattig
vårdens tillstånd 1836 i Morlanda socken; se även 
HoLMBERG 1867 I, s. 300 . ) .  

När fisket lönade sig, försummades jordbruket. 
En i nutiden viktig följd av fiskets ökade lönsamhet 
är, att de dåligt givande kustlandsjordbruken läggs 
ner efter hand som de äldre bland befolkningen dör. 
De yngre ägnar sig åt fiske eller flyttar till städerna. 
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Boskapsskötseln var mera oberoende av god och 
dålig fiskelycka än jordbruket. Höbristen var svår. 
Det insamlade höet reserverades för kor och hästar. 
Framför allt fåren fick ofta beta ute året om . 
Avgörande för boskapsstammens storlek var vin
terns stränghet. Genom tillgången på betesmarker 
var fiskeläget Mollösund gynnat i förhållande till 
andra a v kustens samhällen (D ALEN 1941 ,  s. 3 17 ) .  
Antalet betesdjur var med hänsyn härtill förvå
nande litet. I församlingen fanns 1805 20, 1810 15 
och 1820 10 kor, ingen ungboskap, 1805 6, 1810 6 ,  
1820 20 får (uppgifter efter DALEN 1941 ,  s. 168) .  
Jämfört med förhållandena före sillfiskeperioden 
1747-1808 minskade under densamma antalet kor 
starkt. Vid sillfiskeperiodens slut minskades det 
ännu mer, och en allmän övergång till får skedde. 
En omläggning av den bohuslänska kustbefolk
ningens ekonomi var därmed genomförd. Före 
sillfiskeperioden var befolkningen bönder med fiske 
som binäring, efter densamma blev befolkningen 
fiskare med jordbruk och boskapsskötsel som bi
näring. 

Antalet får i Bohuslän ökade u:P-.der början av 
1 800-ta1et och nådde en topp 1840-50 med nära 
70 000 djur, minskade sedan hastigt till slutet av 
1800-talet, till ca 20 000 djur, för att efter en topp 
år 1 900 och en 1919 minska ytterligare (ATLESTAM 

1942, s. 90) .  Antalet får i Mollösunds socken var 
1868 ca 150 (op. cit. , fig. 53) och efter år 1900 
obetydligt, men ännu betar en del får på öarna. 
På själva halvön upphörde fårbetet på 1950-talet. 

Antalet kor i Bohuslän ökade i stort sett jämnt 
till slutet av 1800-talet (50 a 55 000 djur) ,  och 
sjönk sedan fram emot våra dagar. Detsamma 
gäller antalet hästar (Femårsberättelser) .  

Sammanfattningsvis kan sägas, att sedan 1800-
talets början var antalet betesdjur i Bohuslän störst 
omkring 1850, främst beroende på det stora antalet 
får. Detta gäller sannolikt även Mollösunds socken. 

I utmarkerna i_ Mollösunds socken var kor och 
får vanliga. Hästar och getter torde ha förekommit 
i mycket ringa antal. 3-4 hästar fanns under tiden 
ca 1900-ca 1940 samtidigt i socknen. Även om 
gamla tiders bohuslänska kor tog sig fram praktiskt 
taget överallt i bergen, var det dock säkerligen 
fårbetet, som ojämförligt starkast förändrade 
vegetationen. Ännu in på 1900-talet inträffade i 
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socknen, att fåren gick ute så länge på hösten, att 
de led av foderbrist (JOHANNA HALVORDSSON 

Tången, muntliga uppgifter) .  Tidvis ägde troligen 
vinterbete rum såsom i Halland (jfr RoMELL 1951 , 
1952, s. 340) ,  men med stor sannolikhet ej regel
bundet. KALM ( 1 746, s. 2 1 1 )  uppger, att boskapen 
på Orust gick ute mellan Valborgsmässan ( 1 /5) och 
Helgornässan ( 1 /1 1 )  (jfr ATLESTAM 1942, s. 87) . 

C. Sammanfattning. Bristen på bränsle 
och trävirke 

Redan i 1700-talets Bohuslän möter oss stor 
brist på trävaror, vars orsaker delvis är dunkla, 
delvis förklaras med rovdrift på skogen. Särskilt 
illa utsatt var kustlandet (jfr LINDNER 1935, s. 
29 ff; WIBECK 1917 ,  s .  30) . Bristen på bränsle i 
kustlandet under 1700-talet påpekas av KALM 

( 1746) ooh LINNE ( 1747 , s. 183) .  Ljung användes 
uppenbarligen i stor utsträckning, men även torv 
och t. o. m. torkad kogödsel (KALM 1 746, s. 238 
fTjörn/ ) .  

Emellertid nämner KALM ( 1 746, s. 187  och s .  
200) även, att brännbart slån och Rhamnus carthar

tica växte här och där i backarna vid Morlanda, som 
sannolikt inte var lika fattigt och påverkat av den 
allmänna bränsle bristen som smågårdarna längre 
väster ut. De följande århundradena måste den 
ökande befolkningen ha fått till följd en ökande 
efterfrågan på trävaror till bränsle och virke. 

Alldeles utan träd- och buskvegetation förefaller 
dock inte ens kustlandet ha varit (ARESCHOUG 1837 , 
LINDEBERG 1864) .  

Under sillfiskeperioderna 1747-1808 och 1 877-
1899, när befolkningen får antas ha varit relativt 
välbärgad, köpte den trävarorna från områden 
längre öster ut, där tillgången fortfarande var 
något så när god. Trankokerierna köpte troligen 
även de sin ved från områden längre in i landet. 
Under rika fiskeperioder missköttes jordbruket och 
lokalt ökade tillgången på trävaror. Allt talar för, 
att ökningen skedde mycket långsamt, och ej var 
av några större mått. 

Mellan sillfiskeperioderna, före 1747 och 1808 -
1877,  var fattigdomen stor. De lokala tillgångarna 
på trävaror utnyttjades i första hand. Särskilt 
markant måste detta ha varit i fiskelägets omedel-
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bara närhet. Ännu långt in på 1900-talet var 
ilandflutet trävirke mycket eftersökt. (Att vraka = 
samla vid stränderna ilandflutna stockar, lådor 
m. m. )  Bränslet utgjordes vid denna tid utom av 
strandgodset av stenkol och ved, inköpt från 
östligare områden. 

Betningen orsakade lokalt en stor bränslebrist. 
Djuren, får och kor, betade inte bara spirande träd
och buskplantor utan även ljung. Betningens på
verkan var störst omkring 1850, då fårens antal 

hade maximum och på 1880-talet, då kornas 
antal var störst. 

Den ekonomiska situationen i Bohusläns kustland 
och därmed Mollösunds socken talar för, att bränsle
bristen var störst mellan sillfiskeperioderna. Sär
skilt besvärlig måste den ha varit mellan 1808 och 
1877, då dels socknen hyste en mycket stor, utfattig 
befolkning, dels förekom betande djur, främst får, 
sannolikt. i ett maximalt antal (jfr PAULSON 1932, 
s. 56) .  

3.  Terminologi och metodik vid undersökningen av vegetation och mark 

A. Vegetationen 

Lövvegetationen i Mollösunds socken varierar 
starkt i den morfologiska utbildningen. Sedan 
gammalt användes i sydvästra Sverige beteck
ningen kratt på busksamhällen och snårig träd
vegetation (jfr danska kratt, norska krat, tyska 
Kratt; synonymer enligt ÖsTERGREN ( 1 93 1 ) :  snå
riga eller täta buskar, busksnår, låg snårskog, 
småskog) .  Med kratt menas här en vegetationstyp , 
i vilken de högre skikten bildas av buskar ellerfoch 
buskformiga träd (sensu Du RrETZ 193 1 ,  s. 45-
46) .  

(Skogs)brynsamhällena uppdelas här i två typer, 
huvudsakligen karakteriserade av sina olika livs
former. Med brynäng menas det, huvudsakligen 
av gräs och örter, bildade samhälle, som såsom 
en smal kant följer skogsbrynet och ofta kompri
meras mot det (jfr Saumgesellschaft, TuxEN 1952, 
s.  1 12 ) .  Med brynsnår menar jag det snår, som ofta 
skyddar stambaserna i ett skogsbryn, särskilt i 
områden med ädellövskogar (jfr Mantelgesellschaft, 
TuxEN op. cit . ) .  

Vid analyseringen av socknens lövvegetation 
har jag gått tillväga på två principiellt olika sätt, 
beroende på hur provytorna har avgränsats. Vid 
den regionala undersökningen har jag använt 
provytor, vilka ej varit fast begränsade. Jag har 
analyserat segment av vegetationen (Du RIETZ 

1961 , s. 6 ) ,  och på så sätt undersökt de olika arter
nas frekvens. Vid undersökningen av specialområ
denas vegetation har jag däremot använt fast be-

gränsade provrutor. På detta sätt har de olika 
arternas konstans studerats (konstans i Uppsala
skolans mening, se Du RIETZ 1961 , s. 49) .  Vegeta
tionen indelades vid analyseringen i olika skikt, 
sammanfattade i träd- , busk- ,  fält- och botten
skikt. De olika skikten har inte givits några fasta 
höjdgränser. Emellertid har högvuxna buskar, 
högre än ca 4 m, räknats till trädskiktet, liksom 
lågvuxna träd räknats till buskskiktet. Ti ll fält
skiktet har förts örter, gräs och buskar med 
samma höjd.  Till bottenskiktet har räknats 
mossor och lavar. Skikten delades vid analysarbetet 
i »underskikt>> , som betecknades med indexsiffror, 
t. ex. F1, T1 osv. För varje underskikt antecknades 
ungefärliga höjden och täckningen i % . 

Den regionala undersökningen a v socknens löv
vegetation hade till syfte att åstadkomma en över
sikt över dennas fältskiktssamhällen. Regional 
ställes här i motsats till lokal. Denna översikt 
byggdes uteslutande på fältskiktssamhällenas flo
ristiska sammansättning, och jag nöjde mig i 
början med att upprätta en artlista över provytan. 
Denna artlista gjordes så fullständig som möjligt. 
Ä ven våraspekten beaktades vid kompletterande 
undersökningar utan att särskilt framhävas. 

De flesta kratten innehåller ett fältskikt, som är 
floristiskt homogent, dvs. har samma artuppsätt
ning i hela krattet. Fältskiktet i några kratt tillhör 
två, sällan flera samhällen. Avgränsningen av prov
ytorna var i dessa fall ej särskilt svår. 

När ett större snår, ett kratt eller ett skogsparti 
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skulle analyseras grundades avgränsningen på 
skillnaden i fältskiktets floristiska sammansättning. 
Analyserna täcker sålunda olika stora ytor. Stor
leken redovisas på s. 31-94. Ofta visade det sig 
emellertid vid tabellsammanställningen, att dessa 
i fält antagna skillnader ej var stora nog att medföra 
analysernas placerande i olika samhällen (se kap. 
II: 2 ) .  

I en del av dessa provytor uppskattade jag grovt 
de ingående arternas täckningsgrader för att ge 
en ungefärlig bild av växttäckets sammansättning 
kvantitativt. 

Vid undersökningen a v specialområdenas vege
tation använde jag fast begränsade provrutor. Av
sikten var här uteslutande att skildra den kvanti
tativa variationen i fältskiktet. A v de många 
metoder som finns att skildra denna är provrute
metodiken den mest praktiska (jfr Du RIETZ 

1921  a, 1930 och 1961 , ARNBORG 1949) . Emellertid 
placerades dessa rutor på ett sådant sätt, att den 
yta de a v gränsade tillhörde endast ett på grund 
av den flmistiska sammansättningen urskilt sam
hälle. Även när jag använde fast begränsade prov
rutor, var det således för deras placering avgörande, 
att växttäcket var kvalitativt någorlunda homogent 
på analysfläcken. Ett kvantitativt homogent fält
skikt analyserades endast, om det visade en in
tressant variation. 

Vid analysarbetet har sålunda kvalitativ och 
kvantitativ homogenitet i växttäcket skarpt hållits 
isär. Ziirich-Montpellier-skolan byggde på den 
förra, Uppsala-skolan på den senare. Något sam
manförande av dem är såvitt jag kan finna ej möj 
ligt. 

l eller ! m2 har jag av praktiska skäl funnit vara 
den lämpligaste analysrutestorleken i den starkt 
mosaikartade vegetationen i specialområdena. Ju 
mindre provrutorna är, allmänt sett, desto bättre 
kan man visa variationen i ett samhälle, tills prov
rutan blir så liten, att den överhuvudtaget ej visar, 
hur växttäcket varierar. Där ej annat anges har 
provrutornas storlek varit ! m2• 

Vid analyseringen har jag använt HuLT-SERNAN
DERs skala i Du RIETZ' tolkning (jfr OsvALn 1923 , 
s. 43) med vissa tillägg: 

5 + täcker rutan nästan helt 
5 täcker minst halva rutan 
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4 täcker ! till halva rutan 
3 täcker i till ! av rutan 
2 täcker re till i a v rutan 
l täcker mindre än re av rutan 
+ enstaka individ 

Parentes omkring täckningsgradssiffran anger, 
att arten växt utanför provrutan, men uppenbart 
ingår i det analyserade växttäcket. 

I analysen medtogs hela vegetationen. Den yta, 
varmed fältskiktet analyserades, projicerades uppåt 
och nedåt genom de andra skikten som analyserades 
på densamma. De andra skikten är sålunda med
tagna endast för att visa den kvalitativa samman
sättningen av vederbörande skikt på platsen. 

En undersökning av lövvegetationens kontakt
samhällen visade, att de var nästan identiska med 
motsvarande fältskiktssamhällen i lövvegetationen 
(jfr s. 30) . Träd- och buskskikten var således ofta 
mycket löst förenade med fältskiktet på växt
platsen. Av översikten av lövvegetationen framgår 
(ta b. 6) ,  a t t de växtsociologiska enheter, som 
jag kallat Alneto-Fraxinetum (se s. 105) och Prune

tum (se s. 108) ,  kan förekomma över ett fältskikt, 
tillhörande vilket som helst a v de fem fältskikts
unionerna, och att Salicetum kan uppträda med 
Filipenduletum- eller V accinietum molinietosum -
fältskikt. Historiska faktorer inverkar här. Vegeta
tionens utveckling kan tänkas resultera i att bind
ningen mellan vissa träd- , busk- och fältskikt i 
framtiden blir starkare. Fältskiktet förmår fortare 
än träd- och buskskikten komma i jämvikt med 
miljöförhållandena (jfr CAJANDER om skogstyperna, 
flera arbeten, t. ex. 1926, s. 3 1 ) .  

A v ovanstående skäl har jag vid beskrivningen 
av vegetationen redovisat skikt för skikt, utan att 
därför negligera det sammanhang mellan dem, som 
givetvis finns (jfr GAMS 1918 ,  LIPPMAA 1934, 1935) .  

I specialområdena har träd- och buskskiktens 
utbredning och konstituenter lagts in på kartor. 
Bottenskiktet har ej specialundersökts. Det är 
vanligen mycket dåligt utbildat. 

Samhällena har indelats i unioner. Med union 
menas ett enskiktssamhälle med låg rang. Vid av
gränsningen av unionerna har jag använt skilje
arter. Skiljeart är en art, som helt eller nästan helt 
saknas i ett samhälle, men förekommer i ett med 
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detta jämfört samhälle. Det är emellertid unionens 
hela floristiska sammansättning som har varit 
avgörande för dess uppställande. Unionerna har 
efter den floristiska sammansättningen delats upp 
i subunioner och varianter (var . ) .  Vid urskiljandet av 
varianterna har hänsyn även tagits till träd- och 
buskskiktens sammansättning. Vissa av varianterna 
är därför svagt skilda i fältskiktet. Skiljearterna 
har markerats i tab. 4-5 genom att deras frekvens
siffra omramats med en heldragen linje (unionernas 
skiljearter) eller en streckad linje .  

Unionerna har namngivits efter en framträdande 
art, vanligen en dominant, genom att ändelsen 
-etum tillfogats namnet ( Du RIETZ 1961 , s. 24) .  
På motsvarande sätt har subunionerna vanligen 
namngivits med ändelsen -etosum (BRAUN-BLAN

QUET 195 1 ,  s. 23, avser ursprungligen subassocia
tion, ett samhälle, bildat av hela vegetationen, ej 
enbart av ett skikt) .  En dominant är en art, som 
åtminstone fläckvis härskar över de andra arterna 
i samhället. Den a v gör begränsningen a v en societet 
(soct. ) .  

Någon sammanställning a v det här framlagda 
materialet till samhällen av högre rang är ej möjlig, 
innan unionerna i detalj är studerade i hela sin 
variationsamplitud över ett större område. J ag 
har dock jämfört de här skildrade samhällena med 
liknande samhällen i andra områden. 

Nomenklaturen följer beträffande kärlväxterna 
HYLANDER 1955, beträffande mossorna NYHOLM 

1 954-60, JENSEN 1939 och MÅRTENSSON 1 956. 

B. Marken 

I socknens lövvegetation finns jordmåner av både 
brunjords- och podsolprofiltyp. Vissa podsolpro
filer är typiskt utbildade, med tydligt urlaknings
och anrikningsskikt. Råhumusskiktet är i sådana 
fall torvartat eller filtat och den minerogena in
blandningen mycket svag. En typisk podsolprofil 
uppträder endast, om modermaterialet har relativt 
stor mäktighet. 

Den vanligaste typen av podsolprofil har ett helt 
annat utseende. Mycket ofta är jordlagret tunt. 
De översta lagren i jordprofilen är starkt mineral
haltiga. Några distinkta urlaknings- och anrik
ningsskikt finns ej utbildade. stundom kan vid ste-

nar o. dyl. uppträda gråvita fläckar, som måste 
tollms som en urlakningseffekt, men detta händer 
relativt sällan. I fält ger det humushaltiga lagrets 
struktur och mineralkornens färg upplysning om 
urlakningsgraden. Emellertid är det omöjligt att 
draga någon säker gräns mellan dessa ej bestämt 
utbildade podsolprofiler och podsolerade brun
jordar, där de humushaltiga lagrens innehåll av 
minerogena komponenter regelbundet är stort, 
och de för den typiska podsolprofilen karakteristiska 
skarpa gränserna mellan skikten saknas. 

Vid den regionala undersökningen studerades 
markprofilen i varje vegetationsanalys med hjälp 
av ett jordborr (käppmodell) och beskrevs i 
mycket grova drag. Därvid antecknades jordens 
textur och struktur samt humuslagrets djup. En 
grov undersökning gjordes även av de under humus
lagret liggande delarna av markprofilen. Humus
lagrets surhetsgrad uppskattades genom att mine
ralkornens utseende studerades. I sur miljö löses 
järnoxiderna ut ur de övre lagren och tvättas ner i 
de underliggande. I mineraljordar med lågt 
pH-värde lyser därför mineralkornen vita. 

Vid bestämningen av markens textur användes 
följande korngruppsskala: block med mer än 200 
mm:s diameter, sten 200-20 mm:s diameter, grus 
20-2 mm:s diameter, grovsand 2-0,6 mm:s dia
meter, mellansand 0,6-0,2 mm:s diameter, grovmo 
0,2-0,06 mm:s diameter, finmo 0,06-0,02 mm:s 
diameter, mjäla 0,02-0,002 mm:s diameter och ler 
under 0,002 mm:s diameter på mineralpartiklarna. 
På vissa hemförda prover (se nedan) bestämdes 
kornstorlekarna med siktning och pipettanalys.  
Resultaten redovisas i beskrivningen av profilerna 
(se skildringen av vegetationen i specialområdena) .  
Kornstorleksbestämningarna utfördes under början 
av 1950-talet av preparator F. KARLssoN och förf. 
på Mineralogisk-geologiska institutionen i Uppsala. 

Vid bestämningen av jordens struktur användes 
följande skala (jfr TAMM och WIKLANDER 1958, 
s .  97): enkelkornstruktur, grynstruktur (aggrega
tens storlek som mo-fint grus) och klumpstruktur 
(större än fint grus) .  strukturen ger ett grovt mått 
på halten a v kolloider i marken och deras koagula
tionsgrad (op. cit. , s. 96) . 

Resultaten av ovanstående undersökningar fram
.går av tab . 17.  
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I specialområdena utvaldes två av analysrutorna i 
varje fältskiktssamhälle och markprofilen under 
dem undersöktes i detalj . Gropar upptogs till ett 
djup, som vanligen ej var större än 60 cm. Av de 
olika skikten togs prover, dels ett generalprov, 
dels, vanligen på var femte cm, stickprov. General
proven togs i paraffinerade pappburkar, stick
proven i glasrör, som drevs in i jordväggen och 
efter provtagningen korkades i båda ändar. I all
mänhet torkades proverna. På laboratorium ut
fördes 1 954 följande kemiska undersökningar (se 
nedan) . För resultaten hänvisas till skildringen av 
specialområdenas vegetation (s. 1 1 1 -145) . 

Glödgningsförlusten ger ett ungefärligt mått på 
humushalten. De största felkällorna kan inträffa 
vid glödgning av karbonatrika jordar (profil 16) .  

Bestämningarna är utförda på Växtbiologiska 
laboratoriet i Lund genom laborator H. SJÖRS. 

pH-värdet. Ett högt pH-värde antyder en miljö,  
där näringsämnena föreligger i en för växterna 
lätt upptagbar form, ett lågt pH-värde, att närings
ämnena är svårare åtkomliga. Bestämningarna har 
skett elektrametriskt (glaselektrod) på Växtbiolo
giska laboratoriet i Lund genom laborator H. SJÖRS. 
pH-värdena i vegetationsprofilen , fig. 32,  erhölls i 
extrakt på färska jordprover, som behandlats i 24 

tim. med dubbla volymen dest. vatten . Dessa be
stämningar utfördes av förf. (glaselektrod) . 

Ledningsförmågan. Värdena är korrigerade i enlig
het med SJÖRS 1 950, s. 246 . Härigenom erhålles ett 
mått på markens totala halt av joner. För be
dömande av markens godhet är ledningsförmågan 
emellertid föga upplysande, då vid kusten anrikas 
elektrolyter som N a+ och C l-. Bestämningarna har 
utförts på Växtbiologiska laboratoriet i Lund 
genom laborator H. SJöRs. Som hög ledningsför
måga har värden över 200 betecknats, som medel
hög värden mellan 200 och 1 00.  

Neutralisationsgraden. Metodiken överensstämmer 
med SJÖRS 1 954, s. 72 ff. (se även SJÖRS 1 96 1 ) .  

Neutralisationsgraden (basmättnadsgraden, TAMM 

och WIKLANDER 1 958, s. 78) har uträknats genom 
att totalmängden utbytbara metallkatjoner ut-

A cta Phytogeogr. Suec. 46 

tryckt i milliekvivalenter (mekv) dividerats med 
utbyteskapaciteten. Den uttrycks i %. Som hög 
neutralisationsgrad har värden över 60 % beteck
nats, som medelhög värden mellan 60 och 40 % (jfr 
SJÖRS 1 961 , fig. 5) . Neutralisationsgraden är ett 
gott uttryck för markens godhet (jfr TAMM och 
WIKLANDER 1 958, s.  89) . 

Utbyteskapaciteten för katjoner. Bestämningarna 
utfördes på Växtbiologiska laboratoriet i Lund. 
Som hög utbyteskapacitet har värden över 50 mekv 
betecknats, som medelhög värden mellan 50 och 
30 mekv. 

Utbytbara vätejoner. Bestämningarna har utförts 
som ovan. Som hög halt av utbytbara vätejoner 
har värden över 20 mekv betecknats, som medelhög 
värden mellan 20 och 1 1  mekv. 

Utbytbara metallkatjoner. Bestämningarna har ut
förts som ovan. Som hög halt av utbytbara metall
katjoner har värden över 30 mekv betecknats, som 
medelhög värden mellan 30 och 20 mekv. 

Utbytbara Ca-joner. Av metallkatjonerna verkar 
hög halt av Ca gynnsamt på markens kemiska och 
fysikaliska beskaffenhet, främst dess struktur 
(WIKLANDER 1 958 , s. 216) .  I extrakten för bestäm
ningarna av utbytbara metallkatjoner och väte
joner bestämdes även utbytbara Ca-joner, dels ge
nom extraktion med ättiksyra (Ca HA c), dels genom 
extraktion med ammoniumacetat (Ca NH4Ac) .  Som 
hög halt av utbytbara Ca-joner har värden över 
30 mekv betecknats, som medelhög värden mellan 
30 och 12 mekv. 

Förekomst av kalciumkarbonat bestämdes av förf. 
genom tillsats av 10 %-ig HCl till det fuktade 
provet. Förekomst av kalciumkarbonat har mar
kerats på profilerna i skildringen a v specialområ
denas vegetation. 

Fosforbestämningar. Som exempel på jordarnas 
halt av näringsämnen och deras lättillgänglighet 
utfördes bestämningar av fosforhalten. Bestäm
ningarna utfördes på Centrala analyslaboratoriet 
i Uppsala. Fosforhalten har bestämts på fyra olika 
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sätt (S .  MATTSSON m. fl. 1950, s. 107 ff. ) .  En fel
källa tycks torkningen av proven utgöra (WrK
LANDER 1950, S. 417 ) .  

Efter glödgning a v provet behandlades det med 
0,2-n H2S04• Glödgningen frigör den organiskt 
bundna fosforn. Genom den efterföljande svavel
syrabehandlingen frigjordes även den oorganiska 
fosforn. Härigenom bestämdes totalmängden fosfor, 
dvs. förrådsmängden. Som hög halt har betecknats 
värden över 700 ppm, som medelhög värden mellan 
700 och 500 ppm . 

Provet behandlades med 0,2-n H2S04 utan före
gående glödgning. Genom att subtrahera värdena 
på denna fosforbestämning från värdena efter 
glödgning får man ett mått på den organiskt 
bundna fosforn (S .  MATTSSON m. fl . 1 950, s. 1 07 ) .  
Som hög halt har betecknats värden över 150 ppm, 
som medelhög värden mellan 150 och 7 5 ppm. 

Provet behandlades med 2,5 %-ig ättiksyra. I 
huvudsak utlöses härigenom den apatit- och alu
miniumbundna fosforn, men ej den järnbundna 
(MATTSSON 1950, s. 1 12 ) .  Som hög halt av med 
HAc frigjord fosfor har betecknats värden över 50 
ppm, som medelhög värden mellan 50 och 20 ppm . 

Laktattalet bestämdes med laktatmetoden 
(EGNER m. fl. 1938) .  Enligt MATTSSON ( 1950, s. 108)  
löser laktatlösningen huvudsaklingen Ca-bunden 
fosfor. Laktattalet anger mängden för växterna 
lättillgänglig fosfor. Ej lika lättillgänglig är den 
apatit- och aluminiumbundna, medan totalmäng
den oorganiskt och organiskt bunden fosfor vanli
gen är svårtillgänglig. Som högt laktattal har be
tecknats tal över 20, som medelhögt mellan 20 
och 5 .  

Järnhalten bestämdes i vissa j ordar med TAMMS 
oxalatmetod (TAMM 1917 ) .  Bestämningarna har 
skett på Uppsala Universitets Centrala analysla
boratorium.  Metoden är ej användbar i kalkrika 
jordar (WRIGHT 1939, s. 20) , såsom i profil 16 .  
Genom bestämning av järnhalten gjordes ett försök 
att fastställa urlaknings- och anrikningsskiktens 
förekomst och läge i jordprofilerna. 

Vid behandling med lO %-ig HCl löstes i vissa 
prover järnoxider ut och visade anrikning. De på 
så sätt konstaterade anrikningsskikten har mar
kerats på profilerna i skildringen av specialområ
denas vegetation (s. l l l-145).  
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Il .  Den nuti da lövvegetationens sammansätt ning och ekologi 

l .  Lövvegetationens kontaktsamhällen 

I kontakt med lövvegetationen uppträder främst 
tre växtsamhällen, Filipendula ulmaria - samhället, 
Galluna vulgaris - samhället (ljungheden) och Agros

tis tenuis - samhället. De två förstnämnda kan var
dera uppdelas i två samhällen av lägre rang (se 
resp. samhälle) .  I fortsättningen tages hänsyn 
endast till samhällenas artsammansättning som 
kontaktsamhällen, medan de delar av samhället, 
som eventuellt förekommer utan kontakt med löv
vegetation ej diskuteras. 

Filipendula ulmaria - samhället. Detta samhälle 
ansluter floristiskt till Agrostis tenuis - samhället, 
men även till M olinia coerulea - samhället. Skilje
arter, som tillhör Filipendula ulmaria - samhället, 
men ej de andra kontaktsamhä�lena, är Garex 

pallescens, Deschampsia caespitosa, Equisetum ar

vense, Filipendula ulmaria, Galium boreale, Geum 

rivale och Lysimachia vulgaris. I detta samhälle 
saknas Pteridium aquilinum och H ypnum cupressi

forme, som någorlunda regelbundet förekommer i 
de andra kontaktsamhällena. 

Dominanter är främst Deschampsia caespitosa 

och Filipendula ulmaria. Hög frekvens har utom 
dessa båda även bl. a. Equisetum arvense, Geum 

rivale, Potentilla erecta och Ranunculus acris. 

I den del av Filipendula ulmaria - samhället, som 
floristiskt ansluter till Agrostis tenuis - samhället 
finns Sarbus aucuparia gpl, Taraxacum V ulgaria 

och Rhytidiadelphus squarrosus, som mer eller 
mindre saknas i den del, som ansluter till M olinia 

coerulea - samhället. I denna senare ingår däremot 
A ngelica silvestris, Galt ha palustris, M olinia coerulea, 

Rhamnus frangula gpl, Salix repens och V accinium 

uliginosum. I den förra delen av Filipendula ul

maria - samhället saknas subdominanter. Hög fre-
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kvens har här en rad arter, bl. a. Achillea mille

folium, Dactylis glomerata, Lathyrus pratensis och 
Rumex acetosa. I den del, som ansluter till M olinia 

coerulea-samhället är M olinia coerulea subdominant 
och har jämte Salix repens även hög frekvens. 

Calluna vulgaris - samhället (ljunghed) .  Samhället 
domineras av Galluna vulgaris. Utom denna har 
endast Potentilla erecta hög frekvens. 

Endast få arter tillhör Calluna-samhället, men 
saknas i de övriga kontaktsamhällena, Galluna, 

Juniperus och Lonicera periclymenum. Vaccinium 

myrtillus förekommer även i de andra kontakt
samhällena, men finns huvudsakligen i Galluna

samhället. I de andra kontaktsamhällena finns 
följande arter, som mer eller mindre fullständigt 
saknas i Galluna-samhället : Alehemilla glaucescens, 

Gerastium holosteoides, Equisetum arvense, Lathyrus 

pratensis och V icia cracca. 

Samhället kan som nämnt delas upp i två av 
lägre rang, Malinia coerulea - och Deschampsia 

flexuosa - samhällena. De skils åt av en rad arter. 
I M olinia coerulea - samhället förekommer, utom 

samhällets namngivare, även Garex nigra, Erica 

tetralix, Juncus conglomeratus, Pteridium aquilinum, 

Rhamnus frangula gpl, Salix repens, Sphagnum sp. 
och V accinium uliginosum, som saknas i Deschamp

sia flexuosa - samhället. Det tycks vara floristiskt 
homogenare än Deschampsia flexuosa - samhället. 
Subdominanter är främst Myrica gale, men även 
Salix repens, M olinia och V accinium uliginos'um 

samt i bottenskiktet Sphagnum sp. Av samhällets 
skiljearter har Erica tetralix och M olinia hög 
frekvens . 

M olinia coerulea - samhället tillhör depressio
nerna i hällmarken, där vattnet blir stående. 
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Till Deschampsia flexuosa - samhället hör utom 
Deschampsia flexuosa även Agrostis tenuis, A .  

canina, Anthoxanthum odoratum, Carex pilulifera, 

Gladania rangiferina, C. silvatica coll. ,  Festuca 

ovina, Hieracium umbellatum, Plantaga lanceolata, 

Poa pratensis coll. , Solidago virgaurea och Vacci

nium vitis-idaea. Subdominant, vid sidan av 
Calluna, är Deschampsia flexuosa, i bottenskiktet 
stundom Gladania silvatica coll . eller Hypnum 

cupressijorme. Utom Deschampsia flexuosa har 
ingen av samhällets skiljearter någon högre 
frekvens. 

Deschampsia flexuosa - samhället är hällmarks
platåernas vegetation. Det är framför allt de torrare 
lokalerna, som intages av detta samhälle. Agrostis 

canina, A nthoxanthum odoratum och Gladania 

silvatica coll. m. fl . har stor utbredning i de extremt 
torra miljöerna, medan bl. a. Agrostis tenuis, 

Plantaga lanceolata och Poa pratensis coll. uppträder 

i något mindre torra. Någon skarp gräns mellan 
dessa två artgrupper tycks, av mitt material att 
döma, ej vara möjlig att draga. 

Agrostis tenuis - samhället. Det samhälle, som flo
ristiskt närmast ansluter till Deschampsia flexuosa 

samhället är Agrostis tenuis - samhället. Detta skils 
från de andra kontaktsamhällena genom riklig 
förekomst av Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 

Anthoxanthum odoratum, Gampanula rotundifolia, 

Festuca ovina, F. rubra, Galium verum, Lotus 

corniculatus, Pimpinella saxifraga, Plantag o lanceo

lata och Poa pratensis coll. Samhället domineras 
av bl. a. Agrostis tenuis och Poa pratensis i fält
skiktet, medan Rhytidiadelphus squarrosus är den 
ojämförligt viktigaste bottenskiktsdominanten. 
Achillea millefolium har störst frekvens, därefter 
Agrostis tenuis, Festuca ovina och Poa pratensis. 

2 .  Regional översikt över lövvegetationen 

Huvudsakligen åren 1 954 och 1957 analyserades 
lövvegetationen i socknen. Smärre kompletteringar 
har utförts efter 1 957. Den förteckning som här 
följer är fullständig avseende lövvegetationen i 
Mollösunds socken år 1960, med undantag för 
inägorna i Övre Tången. 

Förteckningen är uppställd i nummerföljd i den 
ordning, analyserna utfördes. Vissa analyser bryter 
ordningsföljden, då de utgor kompletteringar, 
utförda efter 1957.  Det torde inte erbjuda några 
svårigheter återfinna dem på kartan, fig. 13 .  På 
denna har de flesta analyserna utsatts, men några 
har på grund av platsbrist måst utelämnas. 

l. Vid gärdesgården sydväst om södra delen av 
Långejorden. Smal strimma mellan gärdesgården i 
väster och ängen. Skyddat mot väster och söder av 
sakta sluttande berg. Exponerat mot öster. Underlag 
högst 6 dm djupt humuslager, sandigt, med någon 
lerinblandning djupare än 5 dm, rikligt med vita 
mineralkorn. Svag lutning mot norr. 3 x 10 m2• 
Undersökt 14/7 1954. Fig. 77. 
TRÄDSKIKT: Papulus tremula, Quercus petraea, Sarbus 

aucuparia. 

BusKSKIKT: Garylus avellana, Orataegus C l ,  O. C2 
C. ox. ,  Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Rhamnus 
cathartica, Rosa dumalis, R. villosa. 

F ÄLTSKIKT: A nemone nemorosa, Gampanula trachelium, 
Oystopteris fragilis, Dryapteris filix-mas, Fragaria 
vesca, Heracium Vulgatif. ,  Lonicera periclymenum, 
Poa nemoralis, Ranunculus auricomus, R. ficaria, 
Rubus idaeus, Scrophularia nodosa, Succisa praten
sis, Vaccinium myrtillus, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

ratundifalia - var. - Kontaktvegetation av ängssam
hällen, dominerade av gräs, i öster och söder, i väster 
närmast gärdesgård, därefter Agrastis-samhälle, längst 
borta Deschampsia-samhälle. 

Väster om l plantering av 5 år gamla ( 1 954) ,  l m 
höga Pinus. Årsskotten var 2-3 dm långa. I starkt 
fuktig sluttning, exponerad mot öster. 

2. Norr om l och miljön likadan, men underlaget 
något fuktigare. Exponerat mot ostnord03t. Lutning 
5°. 3 x 5 m2• Undersökt 14/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Populus tremula, Quercus petraea. 
BusKSKIKT: Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrastis tenuis, 

Anemone nemorosa, Anthoxanthum odaratum, Oarex 
pallescens, Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, 
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F ragaria vesca, Hieracium auricula, Hieracium V ul
gatij. ,  Pimpinella saxifraga, Poa nemoralis, P. pra
tensis coli . ,  Potentnla erecta, Ranunculus jicaria, 
Rumex acetosa, Succisa pratrmsis, V eronica chamae
drys, Vicia sepium, Viola riviniana, Fraxinus 
excelsior gpl, Juniperus communis gpl, Sarbus au
cuparia gpl. ,  Larix decidua (planterad, 4 år gammal 
1954, årsskott 3-4 dm, dog 1955) .  

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis - var. - Kon

taktvegetation av Filipendula-samhälle, liknande 
Molinia-samhället i öster, i väster som l .  

Norr härom en Pinus silvestris, 27 år, med 7-åriga 
fröplantor ( 1957 ) .  

3 .  Norr o m  2 och miljön likadan. 6 x 20 m2• Under
sökt 3/6 1960. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Quercus robur (avverkad 

1958) .  
BusKSKIKT: Garylus avellana, Crataegus C1,  Fraxinus 

excelsior ( 1 958 i trädskiktet) ,  Frunus spi nosa, Ribes 
uva-crispa, Rosa canina, R. dumalis, Sarbus aucu
paria. 

F ÄLTSKIKT: Adoxa moschatellina, Allium oleraceum, 
Anemone nemorosa (dom. )  Carex pallescens, Dactylis 
glomerata, Deschampsia caespitosa, Dryopteris jilix
mas, Equisetum arvense, E. silvaticum, Hieracium 
umbellatum, H. Vulgatif. ,  Lonicera periclymenum, 
Mafanthemttm bifolium, Hypericum maculatum, 
Potentilla erecta, Pteridium aqw"linum, Ranunculus 
ficaria, Rubus idaeus, R. saxatilis, Solidago vir
gaurea, V accinium my1·tillus, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation av Filipendula-samhälle 
Liknande Molinia-samhället i öster, som l i väster. 

4. Alldeles norr om vägen till Dammen, alldeles 
väster om första grinden. Skyddat mot norr av en 
1 , 5  m hög bergkant, mot väster av höga berg, mot 
öster något skyddat. Helt öppet mot söder. Underlag 
blockmark av stora stenblock, som delvis är täckta. 
Lutning 10° .  4 x 4 m2• Undersökt 26/7 1 954. ]'ig. 14 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Juniperus communis, Myrica gale, Prun'us 

spinosa, Rhamnus frangula, Rosa villosa. 
FÄLTSKIKT: Lonicera periclymenum, Malinia coerulea. 
BOTTENsKIKT: Ceratodon purpureus, Hypnum cupres

siforme. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum (Molinia - var. ? ) .  

- Kontaktvegetation som 5.  

5 .  Öster om 4 och miljön likadan. 2 x 2 m2• Under
sökt 26/7 1 954. Fig. 14. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Crataegus Cl ,  O. C2, C. ox. ,  Malus 
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silvestris (planterad) ,  Frunus spinosa, Rhamnus 
frangula, Rosa dumalis. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 
Cerastium holosteoides, Deschampsia flexuosa, Dryop
teris filix-mas, Euphrasia micrantha, Festuca ovina, 
F ragaria vesca, Gal i u m verum, Hieracium auricula, 
Hieracium umbellatum, Juniperus communis, Loni
cera periclymenum, Pimpinella saxifraga, Poa nemo
ralis, Polygonatum odoratum, Rubus corylifolius coli . ,  
Sieglingia decumbens, Stellaria graminea, Taraxacum 
Vulg., Toril1:s faponica, Vaccinium myrtillus, Vero
nica officinalis, Vicia sepium, V. tetrasperma, Viola 
riviniana, R kamnus frangula gpl, V iburnum opulus 
gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation omkring 4-5 i öster Agrostis-samhälle 
dominerad av Calamagrostis epigejos, i söder De
schampsia-samhälle med inslag av arter från Agrostis
samhället; i väster Deschampsia-samhälle. 

Mellan 4-5 och vägen 7 år gammal tall (3/6 1 960) .  
Väster om 4-5 vid vägen blockmarker här och där, 

med Lonicera periclymenum, Vaccinium myrtillus, V. 
vitis-idaea, ofta även snår, dominerade av Crataegus 
sp. Juniperus communis, Malus silvestris, Myrica gale, 
Rhamnus frangula. Mellan buskarna Calluna, under 
dem saknas mer eller mindre andra fälts kiktsarter. 
Exposition mot söder. Sydväst härifrån över vägen i 
en spricka ett exemplar av Viburnum opulus med 
mycket långsam tillväxt. 

Längre mot väster, där gärdesgården går ute i ett 
kärr, står i berget norr om vägen en ensam 10-årig 
tall, 8 dm hög med begynnande stark påverkan av 
vinden. 

6-76. Mörkedalen. Fig. 16, 17 och 18 .  

6. Söder om södra ingången till Mörkedalen, öster 
om gärdesgården. Skyddat mot norr, söder och väster 
av höga berg. Exponerat mot öster. Underlag 45 cm 
djupt humushaltigt sandlager, som är gråsvart överst, 
brunare nedtill. Enkelkornstruktur med mycket rik
ligt med vita mineralkorn. Lutning 10° .  3-6 x 30 m2• 
Undersökt 26/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Fraxinus excelsior, Populus tremula, 

Quercus robur. 
BusKSKIKT: Populus tremula, Quercus petraea, Q.  

robur, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Arrhenatherum pubes

cens, Convallaria mafalis, Dactylis glomerata, Des-

Fig. 13 .  Översiktskarta över de olika analysernas läge. En 
del analyser har uteslutits på grund av bristande utrymme. 
Ubersichtskarte der Lage der verschiedenen Analysen. Aus 
Platzmangel wurde ein Teil der Analysen weggelassen. 
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179 m. fl. 

Fig. 1 5. 

ORIENTERINGSSKISSER 

1 53 .  På andra sidan gärdesgården Oalluna-dominerad 
vegetation. 

154.  Växer i spridda partier. Havsstrand söder om 1 54. 
1 57-1 62. Havsstrand väster om 157.  
163-164. Utlopp mitt i väster. 
165 .  Buskgrupper från nordost mot sydväst: Betula, 

Salix, Betula . 

1 66-1 80. Havsstrand i söder. 
1 84.  Tallplantering norr om 1 84.  
1 85 .  Kärr, dominerat av Iris nordost om 1 85. 
1 95-2 1 0. Transformator i dalens sydöstra del .  
2 1 6-2 18 .  I öster och väster Molinia-dominerad vegeta

tion. Vid bergkanten i söder plantering av gran och tall. 
Vid bergkanten i nordväst Galluna-dominerat samhälle-

228. Tallplantering vid bergkanten i nordöst, M olinia-

samhälle sydväst därom fram till gärdesgården. My1·ica-

dominerad vegetation sydöst om 228. Blockmark med busk
grupper sydväst om 228. 

231-237. Oalluna-dominerad vegetation nordväst om 
231 .  Ännu längre mot nordväst spridda snår. Mellan 2 3 1  
och 2 3 2  Galluna-dominerat samhälle. 

236-237 .  Kratt, bildat av rönn, i dalen nordnordväst 
om 238. 

239-240. Agrostis tenuis - dominerad vegetation i söder. 
241-243. Agrost is ten u is - dominerad vegetation söder 

och väster om 243. 
244. Salix alldeles norr om gärdesgården, söder om den 

nordliga. Agrostis tenuis - dominerad vegetation söder om 
det sydliga 244-partiet. 

245. Havsstrand i öster. 
272.  Aspbestånd i öster. 

ORIENTIER UNGSSKIZZEN 

153. Auf der anderen Seite des Zauns eine von Galluna 

dominierte Vegetation. 
154.  Wächst in vereinzeiten Partien. Meeresstrand siid

lich von 154. 
157-1 62.  Meeresstrand westlich von 1 57 .  
1 63-1 64.  Miindung mitten im Westen. 

1 65 .  Strauchgruppen von Nordosten gegen Siidwesten: 
Betula, Salix, Betula. 

1 66-1 80.  Meeresstrand im Siiden. 
1 84.  Kieferpflanzung nördlich von 1 84 .  
1 85 .  Niedermoor, nordöstlich von 1 85, von Iris domi

niert. 
(Fortsetzung nächste Seite) 
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champsia flexuosa, Epilobium montanum, Festuca 
ovina, F ragaria vesca, Geranium robertianum, H iera
cium umbellatum, Lathyrus montanus, Lonicera 
periclymenum, Poa nemoralis, P. pratensis coli . ,  P. 
trivialis, Potentilla erecta, Primula veris, Bcorzonera 
humilis, Veronica chamaedrys, Viola rivinivana, 
Fraxinus excelsior gpl, Quercus gpl, Borbus aucuparia 
gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. - Kontakt

vegetation i öster 7 och Filipendula-samhälle , lik
nande M olinia-samhälle, i väster gärdesgård, därefter 
kontaktvegetation som l .  

7 .  Närmare skogsbrynet. Miljö som 6,  men marken 
i det närmaste plan. 2 x 2 m2• Undersökt 26/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Fraxinus excelsior, Populus tremula, 

Quercus robur. 
BusKSKIKT: Corylus avellana, Crataegus curvisepala, 

Fraxinus excelsior, M alus silvestris, Populus tremula, 
Quercus petraea, Rhamnus cathartica, Borbus aucu
paria. 

FÄLTSKIKT: Alehemilla glaucescens, Anemone nemorosa, 
Carex pallescens, Convallaria mafalis, Dactylis 
glomerata, Festuca ovina, Lathyrus montanus, Loni
cera periclymenum, Melica nutans, Poa nemoralis, 
Potentilla erecta, Primula veris, Ranunculus jicaria, 
Rubus saxatilis, Rumex acetosa, Bcorzonera humilis, 
Buccisa vulgaris, Veronica chamaedrys, V. officinalis, 
Viola riviniana, Fraxinus excelsior gpl, Borbus 
aucuparia gpl. 

195-210.  Transformator im sudöstlichen Teil des Tales. 
2 1 6-218 .  Im Osten und Westen von Malinia dominierte 

Vegetation. Am Rande des Gebirges im Suden Anpflanzung 
von Fichten und Kiefern. Am nordwestlichen Gebirgsrand 
eine von Galluna dominierte Gesellschaft. 

228.  Kieferpflanzung am nordöstlichen Gebirgsrand, 
sudwestlich davon bis zum Zaun Molinia-Gesellschaft . 
Sudöstlich von 228 dominiert Myrica. Geröllboden mit 
Gebusch sudwestlich von 228. 

23 1-237. Von Galluna dominierte Vegetation nordwest
lich von 231 .  Noch weiter nordwestlich vereinzelte Ge
busche. Zwischen 231 und 232 von Galluna dominierte 
Gesellschaft. 

236-237. Kratt aus Ebereschen gebildet, im Tal nord
nordwestlich von 238. 

239-240. Im Suden eine von Agrostis tenuis dominierte 
Vegetation. 

241-243. Sudlich und westlich von 243 eine von Agrostis 

tenuis dominierte Vegetation. 
244 . Salix ganz im N orden des Zaunes, sudlich des 

nördlichen. Agrostis tenuis dominiert in der Vegetation sud
lich der sudlichen 244-Partie. 

245. Meeresstrand im Osten. 
272 .  Espenbestand im Osten. 
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BOTTENSKIKT: Rhytidiadelphus triquetrus. 
Tillhör Agrosti(ietum, Dactylorchis-var. - Kontakt

vegetation som 6. 

8.  Sydväst om gärdesgården söder om porten in till 
Mörkedalen. Skyddat mot norr, söder och väster. 
Exponerat mot öster. Underlag 3-5 cm djupt humus
lager, täckt av bladförna, något filtat, mörkt gråsvart, 
många vita mineralkorn. Lutning 1 0°. 7 x 3 m2• Under
sökt 26/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Fraxinus excelsior, Pi1"-us silvestris (plan

terad), Populus tremula, Quercus petraea, Borbus 
aucuparia. 

BusKSKIKT: Borbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Anemone nemorosa, 

Anthoxanthum odoratum, Galluna vulgaris, Campa
nula rotundifolia, Dactylorchis maculata, Deschamp
sia flexuosa, Festuca ovina, Fragaria vesca, Hiera
cium umbellatum, Hypericum maculatum, Potentilla 
erecta, Ranunculus jicaria, V icia sepium, Viola 
riviniana, Fraxinus excelsior gpl, Borbus aucuparia 
gpl. 

BOTTENSKIKT: Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. 
I närheten en fallen aspstam, minst 70 år gammal, 

med från 67 års ålder begynnande röta. 
Längre mot nordväst är j ordlagret mycket tunt vid 

gärdesgården, något tjockare i sluttningen. Vegeta
tionen kan delas i följande: 

9. Vid gärdesgården. Skyddat mot söder och väster. 
Exposition mot nordöst, men ljusast mot söder. Under
lagets humuslager något filtat, mörkt brunsvart, med 
många vita mineralkorn. Lutning 5°. 2 x 7 m2• Un
dersökt 27/7 1954. 
TRÄDSKIKT: Corylus avellana, Quercus petraea, Populus 

tremula. 
BusKSKIKT: Fraxinus excelsior, Populus tremula, 

Borbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Anemone nemorosa, 

Deschampsia flexuosa, F ragaria vesca, Hieracium 
umbellatum, Lonicera periclymenum, Poa nemoralis, 
Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, Ranunculus 
jicaria, Bolidaga virgaurea, Veronica chamaedrys, 
Viola riviniana, Garylus avellana gpl, Fraxinus 
excelsior gpl, Populus tremula gpl, Quercus gpl, 
Rosa canina gpl, Sarbus aucuparia gpl, V iburnum 
opulus gpl. 

BOTTENSKIKT: Brachythecium rutabulum, Climacium 
dendroides, Dicranum scoparium, Hypnum cupressi
forme, Metzgeria fur-cata, Mnium affine, M. undu
latum, Rhytidiadelphus squarrosus, Thuidium deli
catulum. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Melampy

rum pratense - var. - - I kontakt härmed Pteridium-
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Fig. 1 6 . Mörkedalen och närliggande dalar. Orienteringskarta över analysernas placering. Obs! 262 och 263 omkastade. 

Mörkedalen und naheliegende Täler. Orientierungskarte der Lage der Analysen. NB. 262 und 263 umgewechselt. 

dominerat samhälle. Pteridium aquilinum täckande, 
under vegetationslöst. 

10. I sluttningen. Skyddat mot norr, söder och 
väster. Exponerat mot öster. Underlag 15 cm djupt, 
något filtat lager, svart, med rikliga vita mineralkorn, 
ovanpå berget. Lutning 25°. 5 x 5 m2 • Undersökt 27/7 
1 954. 
TRÄDSKIKT: Populus tremula, Quercus petraea, Sarbus 

aucuparia. 
BusKSKIKT: Populus tremula, Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa, 

Dryopteris filix-mas, Pragaria vesca, Potentilla 
erecta, Solidaga virgaurea, Vaccinium myrtillus, 
Veranica chamaedrys, Viola rw�nwna, Garylus 
avellana gpl, Praxinus excelsior gpl, Quercus gpl, 
Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENSKIKT: Brachythecium rutabulum, B. velutinum, 
Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Hyp
num cupressiforme, Mnium affine, M. hornum. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elam-

pyrum pratense - var. 
Ovanför l O  några tallar. Ålder 30-35 år, tillväxt god, 

stammarna friska utan röta. 
Samhället som l O ända bort mot den punkt, där 

gärdesgården längs Mörkedalen gör 90° vinkel och går 
mot sydväst. Här börjar 1 1 .  Mellan 1 0  och I l  en 
lokal för Rhytidiadelphus loreus. 

1 1 .  Skyddat som 10. Exponerat mot öster. Under
lag humuslager med klumpstruktur, mörkt brunsvart, 
rikligt med vita mineralkorn. Lutning 20°. 4 x 5 m2• 
Undersökt 27/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Garylus avellana, Populus tnmula, Quercus 

robur, Sarbus aucuparia. 
BusKSKIKT: Grataegus C2, Rhamnus cathartica, Sarbus 

aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, 

Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix-mas, Pragaria 
vesca, Hieracium Vulgatij. ,  Poa nemaralis, Ranun
culus jicaria, Rosa dumalis, Solidago virgaurea, Va
leriana sambucifolia, Viola nmnwna, Garylus 
avellana gpl, Praxinus excelsior gpl, Populus tremula 
gpl, Quercus gpl. 

BOTTENSKIKT: M nium undulatum. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampy

rum pratense - var. - På andra sidan gärdesgården 
först ett mera ängsartat parti, sedan. 12. 

1 2 .  Exposition nordnordost. Underlag blockrikt. 
Lutning 2°. l x 4 m2• Undersökt 27/7 1 954. 
TRÄDSKIKT (I bergsprickor) :  Garylus avellana, Praxi

nus excelsior, Malus silvestn's, Populus tremula, 
Sarbus aucuparia. 

BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorasa, Anthriscus silvestris, 

Dactylorchis maculata, Deschampsia flexuasa, Dryop-
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teris filix-mas, Festuca ovina, Fragaria vesca, Gera
nium robertianum, Hieracium umbellatum, Polypo
dium vulgare, Potentilla erecta, Ranunculus ficaria, 
Rosa canina, Rubus idaeus, Sedum telephium, Soli
dago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Valeriana 
sambuci folia, V eronica chamaedrys, Viola riviniana, 
Fraxinus excelsior gpl. 

BoTTENsKIKT: Fläckvis dominerar Pleurozium schre
beri, fläckvis Thuidium tamariscinum. Dessutom 
ingår Brachythecium velutinum, Dicranum scopa
rium, Hypnum cupressiforme, Rhytidiadelphus tri
quetrus. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Melampy

rum pratense - var. - Kontaktvegetation i norr 
Agrostis-samhälle. 

13. I sluttningen ovanför den punkt, där vägen går 
in i skogen. Mellan vägen och ängen finns en trädrad. 
Skyddat mot öster, söder och väster av höga berg. 
Exponerat mot norr. Lutning 20°. Undersökt 28/7 
1 954. 
TRÄDSKIKT: Populus tremula. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Juniperus communis, 

Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Anemone nemorosa, 

A nthoxanthum odoratum, Deschampsia flexuosa, 
Lathyrus montanus, Paa nemoralis, P. trivialis, 
Potentilla erecta, Ranunculus ficaria, Solidago vir
gaurea, Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedrys, 
Fraxinus excelsior gpl, Quercus gpl, Sarbus aucu
paria gpl. 

BOTTENSKIKT: Hylocomium splendens, Mnium hornum. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elam

pyrum pratense - var. - Kontaktvegetation i norr 
Agrostis-samhälle. 

På vägen är fältskiktet mer ängsartat. Vid vägen 
står enstaka exemplar av Alnus glutinosa, Garylus 
avellana, Juniperus communis, Picea abies, Populus 
tremula, Quercus robur, Rosa canina, Sarbus aucuparia. 
På vägen växer 14. 

14. Skyddat mot söder och väster av höga berg. 
Exponerat mot nordost. Plant. 2 x 5 m2• Undersökt 
28/7 1 954. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, Ane

mone nemorosa, Anthoxanthum odoratum, Arrhe
natherum pubescens, Gampanula rotundifolia, Garex 
pallescens, Ghrysanthemum leucanthemum, Dactylis 
glomerata, Dactylorchis maculata, Deschampsia flex
uosa, Dryopteris filix-mas, Festuca ovina, Hiera
cium umbellatum, H. Vulgatif . ,  Lathyrus pratensis, 
Lotus corniculatus, Paa pratensis coli . ,  P. trivialis, 
Potentilla erecta, Primula veris, Ranunculus auri
comus, Rumex acetosa, Sieglingia decumbe'Ybs, Succisa 
pratensis, Trifolium medium, V accinium myrtillus, 
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Veronica chamaedrys, Viola riviniana, Fraxinus 
excelsior gpl. 

BoTTENSKIKT: Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus 
triquetrus. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis - var. - Kon

taktvegetation som 13 .  

1 5 .  Längre mot väster blir vägen mera beskuggad 
och växer igen. Skydd, exposition och lutning som 1 3. 
Underlag humuslager med enkelkornstruktur, brunt, 
rikligt med vita mineralkorn. 2 x 7 m2• Undersökt 
28/7 1 954. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 

A lehemilla glaucescens, Anemone nemorosa, Anthox
anthum odoratum, Anthriscus silvestris, Arrhenathe
rum pubescens, Gampanula rotundifolia, Garex pal
lescens, Ghrysanthemum leucanthemum, Dactylis 
glomerata, Dactylorchis maculata, Deschampsia flexu
osa, Dryopteris filix-mas, Festuca ovina, Fragaria 
vesca, Galium boreale, G. mollugo, Hieracium um
bellatum, H. Vulgatij . ,  Lathyrus pratensis, Lotus 
corniculatus, Poa pratensis coli. ,  P. trivialis, Poten
tilla erecta, Rumex acetosa, Sieglingia decumbens, 
Succisa pratensis, Trifolium medium, Vaccinum 
myrtillus, V eronica chamaedrys, Viola riviniana, 
Fraxinus excelsior gpl. 

BoTTENSKIKT : H ylocomium splendens, Rhytidiadel
phus triquetrus. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis - var. - Kon

taktvegetation som 13. 

16. I sprickor på bergssluttningen. Skyddat mot 
söder och väster. Exponerat mot nordost. Underlag 
tunt, 0-5 cm, med enkelkornstruktur, mörkt brtm
svart , rikligt med vita mineralkorn. sluttningens 
lutning 25°, sprickornas 10°. 2 x 3 m2• Undersökt 
28/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Populus tremula, Quercus robur. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Anemone nemorosa, 

Anthoxanthum odoratum, Gampanula rotundifolia, 
Dactylorchis maculata, Deschampsia flexuosa (dom.) ,  
Festuca ovina, Fragaria vesca, Galium mollugo , 
Hieracium umbellatum,Potentilla erecta, Rubus idaeus, 
Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus (dom. ) ,  
Veronica chamaedrys, Viola riviniana, Fraxinus 
excelsior gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENSKIKT: Hylocomium splendens (helt domine
rande), Pleurozium schreberi. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampyrum 

pratense - var. 
Där vägen går ut på ängen är trädskiktet nästan 

helt borta. 

1 7 .  Därefter vidgar sig trädgrupperna. Skyddat mot 
alla håll. Exponerat mot norr, men dalen endast 20 m 
bred. Underlag 1 5  cm djupt humuslager, något lerigt 
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i botten, därunder grus, översta 2-3 cm svagt filtade, 

gulbrunsvart, vita mineralkorn saknas. Plant. 3 x 4 m2• 
Undersökt 28/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Fraxinus excelsior, Quercus robur. 
BusKSKIKT: Alnus glutinosa, Garylus avellana, Fraxi-

nus excelsior, Populus tremula, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Achillea millejolium, Agrostis tenuis, 

Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, Garex 
pallescens, Dactylis glomerata, Dactylorchis maculata, 
F ragaria vesca, Galium boreale, Hieracium umbella
tum, H ypericum maculatum, Lonicera periclymenum 
(dominerar, slingrar sig långt upp på trädstam
marna) ,  Lysimachia vulgaris, Malinia coerulea, 
Oxalis acetosella, Poa trivialis, Potentilla erecta, 
Rubus fruticosus coli . ,  R. idaeus, Rumex acetosa, 
Sedum telephium, Grataegus curvisepala gpl. 

BoTTENsKIKT: Mnium undulatum, Polytrichum atte
nuatum, Thuidium tamariscinum. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis - var. - Kon

taktvegetation i norr Filipendula-samhälle, liknande 
Agrostis-samhället. 

18 .  Längre mot väster vid bergkanten. Skyddat 
som 1 7 .  Exponerat som 1 7 .  Underlag 5 cm djupt 
humuslager, filtat, ljusbrunsvart, därunder 12 cm 

grå mjäla. Lutning 30-50° . 4 x 4 m2• Undersökt 28/7 
1 954. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 

Anthoxanthum odoratum, Garex pallescens, De
schampsia jlexuosa, Dryopteris dilatata, D. jilix-mas, 
Hieracium umbellatum, Lonicera periclymenum, 
Melica nutans, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, 
Potentilla erecta, Rosa villosa, Rubus fruticosus coli . ,  

R. idaeus, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus 
(dom.) ,  Quercus gpl. 

BOTTENSKIKT: Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi, Polytrichum commune. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampyrum 

pratensz - var. (trots träd- och buskskiktens samman
sättning) . 

19. Ännu längre mot väster ersätts 1 7  av följande: 

Miljö som 1 7 .  3 x 4 m2• Undersökt 28/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Malus 

silvestris, Quercus robur, Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, 

Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Fragaria 
vesca, Geranium robertianum, Hieracium umbella
tum, Lysimachia vulgaris (dom. ) ,  Oxalis acetosella, 
Rubus corylifolius coli . ,  Sedum telephium, Fraxinus 
excelsior gpl, Prunus spinosa gpl. 

BoTTENsKIKT: Atrichum undulatum, Mnium hornum. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation som 1 7 .  
Vid bergkanten fortsätter samhället enligt 18 .  

20.  Längre mot väster avlöses 1 9  av följande. Miljö 
som 1 7 . 5 x 4  m2• Undersökt 28/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Malus 

silvestris, Quercus robur, Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT saknas. 

FÄLTSKIKT: Aiuga pyramidalis, Anemone nemorosa, 
Anthriscus silvestris, Dactylis glomerata, Deschamp
sia caespitosa (dom.) ,  Fragaria vesca, Oxalis aceto
sella, Rubus idaeus, Rumex acetosa, Sedum telephium, 
Solidago virgaurea, Succisa pratensis, Veronica cha
maedrys, Garylus avellana gpl, Fraxinus excelsior 
gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT: Atrichum undulatum, Eurhynchium 
swartzii, M nium hornum. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation som 1 7. 

21.  Där stigen går ut mellan berget och träden. 
Exposition mot nordost. Lutning 25°. 3 x 5 m2• 

Undersökt 28/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, 

Sarbus aucuparia. 
BusKSKIKT: Rhamnus frangula, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Anemone nemorosa, 

Dryopteris dilatata, Hieracium umbellatum, Juni
perus communis, M olinia coerulea, Potentilla erecta, 
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Fraxinus 
excelsior gpl, Rhamnus frangula gpl, Rubus idaeus 
gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENSKIKT: Hylocomium splendens, Polytrichum 
commune, Rhytidiadelphus loreus, Thuidium tama
riscinum. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Hieracium um
bellatum - var. 

22. Norr om 2 1 .  Skyddat som tidigare. Exponerat 
mot norr. Underlag svart humuslager, rikligt med vita 

mineralkorn. Svag lutning. 5 x 5 m2• Undersökt 29/7 
1 954. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix 

caprea. 
BusKsKIK T: Fraxinus excelsior. 
F ÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, 

Gampanula rotundijolia, Garex pallescens, Ghry
santhemum leucanthemum, Deschampsia flexuosa, 
Dryopteris dilatata, Galium boreale, Hieracium 
umbellatum, Lastrea dryopteris, Poa nemoralis, Rubus 
idaeus, Salix repens, Sedum telephium, Solidago 
virgaurea, Taraxacum Vulg. ,  Vaccinium myrtillus, 
V. vitis-idaea, Veronica chamaedrys, Viola riviniana, 
Fraxinus excelsior gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENSKIKT: Brachythecium velutinum, Gallierganella 
cuspidata, Girriphyllum pilijerum, Hypnum cupres
sijorme, Mnium ajjine. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Hieracium um

bellatum - var. 
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23. Vid 22.  Som 2 1 .  Underlag mjäligt, svart humus

lager, starkt fuktigt, föga framträdande vita mineral
korn. Plant. 5 x 5 m2• Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix 
caprea. 

BusKSKIKT: Sorbus aucuparia, Viburnum opulus. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, 

Oarex pallescens, Deschampsia caespitosa, Dryopteris 
dilatata, Equisetum arvense, Pragaria vesca, Lastrea 
dryopteris, L. phegopteris, Lysimachia vulgaris, 
Oxalis acetosella, Plantag o media, Ranunculus acris, 
Rubus idaeus, Solidago virgaurea, Valeriana sam
bucitolia, Veronica chamaedrys, Fraxinus excelsior 
gp l, Prunus spinosa gpl, Rhamnus trangula gpl. 

BoTTENsKIKT: Brachythecium rutabulum, Oirriphyl
lum piliterum, Eurhynchium swartzii, Mnium hor
num, M. undulatum, Plagiothecium silvaticum coll. ,  
Rhytidiadelphus loreus, Thuidium delicatulum. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, lik
nande Agrostis-samhället. 

24. Längre mot väster blir trädkanten smalare. 
Miljö som 23. l /2 x 5 m2• Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix 
caprea. 

FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, 
Deschampsia caespitosa, Dryopteris tilix-mas, Equi
setum arvense, Prunus spinosa, Rubus id12us, R. 
saxatilis, Rumex acetosa, Solidago virgaurea, Fraxi
nus excelsior gpl (dom.,  särskilt i söder) .  

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis - var. 
- Kontaktvegetation som 23.  

25. Längre mot väster vidgar sig trädraden ånyo . 

Skyddat som tidigare. Exponerat mot norr. Underlag 

1 5  cm djupt humuslager med enkelkornstruktur, 
mjälahaltigt, svart, fuktigt, torrare nedåt, med få vita 
mineralkorn. Lutning 1 0° .  4 x 4 m2• Undersökt 29/7 

1 954. 

'TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Salix aurita, Sorbus 
aucuparia. 

BuSKSKIKT: Rhamnus trangula. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Oarex pallescens, O. 

pilulifera, Dactylorchis maculata, Deschampsia tlexu
osa, Pragaria vesca, Hieracium umbellatum, H. 
Vulgatit. ,  Luzula multitlora, Malinia coerulea, Poten
tilla erecta, Scorzonera humilis, Solidago virgaurea, 
Succisa pratensis, Fraxinus excelsior gpl. Quercus 
gpl, Rhamnus trangula gpl, Sorbus aucuparia gpl. 

BOTTENsKIKT: H ypnum cupressitorme, Leucobryum 
glaucum, Mnium hornum, Polytrichum commune, 
Thuidium tamariscinum. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis - var. - Kontakt

vegetation som 23.  
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Vid undersökning 3/6 1 960 befanns trädskiktet vara. 
avverkat. 
FÄLTsKIKTET dominerades då av Maianthemum bito

lium, och bildades i övrigt av Anemone nemorosa� 
Dactylorchis maculata, Deschampsia tlexuosa, Dryop
teris dilatata, Hieracium umbellatum, Poa nemoralis� 
Potentilla erecta, Rubus idaeus, Scorzonera humilis� 
Solidago virgaurea, Succisa pratensis. 

BoTTENSKIKT: M nium hornum. 
Uppe i berget växte en starkt vindskadad, ca 30-

årig tall. 

26. Där dalen smalnar blir trädraden smalare. 

4 x 0,2 m2• Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsio1·. 
BusKsKIKT salmas. 
F ÄLTSKIKT: Athyrium t il ix-temina, Dryopteris tilix

mas, Lastrea phegopteris, M olinia coerulea, Vacci
nium myrtillus. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Hieracium um

bellatum - var. 

27 .  I själva dalen är fältskiktet slaget, vid kanten 
följande samhälle. Skyddat som tidigare. Exponerat 
mot norr, men dalen mycket smal. Underlag av mim:t 

80 cm djupt humuslager med grynstruktur, blandad 
med lerhaltig mjäla, gråsvart, utan synbara mineral
korn. Plant. 3 x l m2• Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior. 
BusKSKIKT: Rhamnus frangula, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthoxanthum odo-

ratum, Anthriscus silvestris, Oaltha palustris, Oarex 
pallescens, Ohrysanthemum leucanthemum, Oirsium 
palustre, Dactylorchis maculata, Deschampsia caes
pitosa, Equisetum arvense, Filipendula ulmaria� 
Geum rivale, Holcus lanatus, Juncus ettusus, Lastrear 
phegopteris, Mentha arvensis, Oxalis acetosella, Peu
cedanum palustre, Frunella vulgaris, Ranunculus 
acris, Rubus truticosus coll . ,  R. idaeus, Rumex 
acetosa, Stachys palustris, Succisa pratensis, V eronica. 
chamaedrys, Viola palustris, V. riviniana. 

BoTTENsKIKT: Atrichum undulatum, Brachythecium 
rutabulum, Oalliergonella cuspidata, Lophocolea sp. ,. 

M nium hornum, M. undulatum, Rhytidiadelphus 
squarrosus, Thuidium delicatulum. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. 

28. Milj ö m. m. som 27.  

29. I det fuktigaste området, omkring ett dike. 
Miljö som 27, men underlag fuktigare. Lutning från 
vardera hållet 30°. l x 5 m2 • Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa. 
BuSKSKIKT: Rhamnus frangula, Sarbus aucuparia. 
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Fig. 1 7 . Mörkedalen mot väster. Längs den sydliga dalsidan 32-36, längs den nordliga 54-52. I det norra berget 262 . -
1 7/9 1 958. 

Mörkedalen gegen Westen. Längs der sudlichen Talseite 32-36, längs der närdlichen 54-52. Im närdlichen Gebirge 
262. - 1 7.9 .  1 958. 

F ÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Caltha palustris, 
Deschampsia caespitosa, Dryopteris dilatata, Equise
tum arvense ,  Filipendula ulmaria, Geum rivale, 
Lastrea phegopteris, Mentha arvensis, Oxalis aceto
sella, Ranunculus repens, Rosa canina, Rubus 
idaeus, Stachys palustris, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT: M ni u m hornum, M. undulatum. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. 
Samhället enligt 27-28 går fram till gärdesgården. 

Öster om denna växer följande samhälle. 

30. Skydd och exposition som tidigare. Underlag 

minst 80 cm djupt humuslager, med lerhaltig mjäla, 
svart, utan synbara mineralkorn. Plant. 3 x 2 m2• 
Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Fraxinus excelsior. Avverkat 1 959. 
BUSKSKIKT: Quercus sp. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, 

Alehemilla glaucescens, Anemone nemorosa, Anthox
anthum odoratum, Anthriscus silvestris, Briza media, 

Gampanula rotundifolia, Carex pallescecus, Chry
santhemum leucanthemum, Dactylorchis maculata, 
Deschampsia flexuosa, F ragaria vesca, H olcus lana
tus, Oxalis acetosella, Plantaga lanceolata, Potentilla 
erecta, Frunella vulgaris, Ranunculus acris, Rosa 
canina, Rumex acetosa, Scorzonera humilis, Sieglingia 
decumbens, Succisa pratensis, Viola riviniana, Sarbus 
acucuparia gpl. 

BoTTENsKIKT: Polytrichum commune, Rhytidiadelphus 
squarrosus, Thuidium tamariscinum. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis - var. 

31 a. På andra sidan porten. Mitt i dalen. Skydd och 
exposition som tidigare. Underlag 2 dm djupt humus

lager med enkelkornstruktur, mjäligt, mörkt brun
svart, föga vita mineralkorn, därunder sten. Plant. 
3 x 3 m2• Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior. 
BusKSKIKT: Malus silvestris, Rhamnus frangula, Sarbus 

aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Deschampsia caespitosa (nästan enbart, 
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dominerande) ,  Holcus lanatus. 1 960: Anemone 
nemorosa, Carex pallescens, Filipendula ulmaria, 
Rhinanthus serotinus, Taraxacum Vulg. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis - var. 

3 l b .  På dalsidan. Skydd och exposition som tidigare. 
Underlag 8 cm djupt humushaltigt lager med svag 
grynstruktur, svart, ej synbara vita mineralkorn, 
därunder berg. Lutning 10°.  2 x 10 m2• Undersökt 
29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior. 
BusKSKIKT: Malus silvestris, Rha.mnus frangula, 

Sarbus aucuparia. Träd- och buskskikten avverkade 
1 959. 

FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthoxanthum odora
tum, Equisetum silvaticum, Malinia coerulea (dom.) ,  

Oxalis acetosella, Peucedanum palustre, Potentilla 
erecta, Rubus idaeus, Scorzonera humilis, Vaccim�um 
myrtillus, Rhamnus frangula gpl, Sarbus aucuparia 
gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Hieracium um
bellatum - var. 

32. Längre mot väster försvinner träden. De fort
sätter sedan som en smal rand. Skydd och exposition 

som tidigare. Underlag 12 cm djupt humuslager med 
enkelkornstruktur, svart, mycket rikligt med vita 
mineralkorn, därunder 18 cm rödsvart sand. Lutning 
30°. 5 x l m2• Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT saknas. 
F ÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, M olinia coerulea, Po

tentilla erecta, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, M olinia - var. -
Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, liknande 

Agrostis-samhället. 

33. Ännu längre mot väster. Skydd och exposition 

som tidigare. Underlag 1 3  cm djupt humuslager med 
enkelkornstruktur, gråsvart, mycket rikligt med vita 
mineralkorn, därunder 15 cm sand ovanpå berg. 
Lutning 5-1 0°.  Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa, 

Equisetum silvaticum, F ragaria vesca, Hieracium 
umbellatum, Malinia coerulea, Peudecanum palustre, 
Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, 
Scorzonera humilis, Vaccinium myrtillus, V. uligi
nosum. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Hieracium um

bellatum - var. - Kontaktvegetation som 32.  
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34. Vid ett exemplar av Malus silvestris, som står 
bland Sarbus aucuparia. Utgör fortfarande en smal 
kant vid bergbranten. Skydd och exposition som 

tidigare. Underlag 2 cm djupt humuslager med enkel

kornstruktur, gråsvart, rikligt med vita mineralkorn, 

därunder 1 5  cm brunsvart sand. Plant. l x 6 m2• 
Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Malus silvestris, Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT saknas. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Anemone nemorosa, 
Deschampsia flexuosa, Equisetum silvaticum, H iera
cium umbellatum, Lathyrus montanus, Malinia coe
rulea, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Pteri
dium aquilinum (dom.) ,  Rosa villosa, Rubus 
saxatilis, Scorzonera humilis, Solidago virgaurea, 
Succisa pratensis, Vaccinium myrtillus, V. vitis
idaea, V eronica chamaedrys. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, M olinia - var. -
Kontaktvegetation som 32.  

Trädskiktet upplöses i några enstaka exemplar av 
Sarbus aucuparia, omgivna av gläntor. Fältskiktet 
fortsätter mer eller mindre oförändrat tills diket går 
under vägen. 

35. Från vägbron över diket till ängen. Skydd och 
exposition som tidigare. Underlag 24 cm djupt humus
lager med enkelkornstruktur, svart, få synbara vita 
mineralkorn, därunder 8 cm brun sand. Lutning 70°.  

0,3 x 8 m2• Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa (till att börja med) ,  

Malus silvestris, Salix aurita, Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Deschampsia caespi

tosa, Equisetum silvaticum (dom. ) ,  Lastrea phegop
teris, Lysimachia vulgaris, Malinia coerulea, Poten
tilla erecta, Prunella vulgaris, Pteridium aquilinum 
(dom. ) ,  Ranunculus acris, Rubus fruticosus coli . ,  
Scorzonera humilis, Solidago virgaurea, Succisa 
pratensis, Viola riviniana, Rhamnus frangula gpl. 
På västsidan av bäcken: Anemone nemorosa, De
schampsia flexuosa, Hieracium umbellatum, V ac
cinium myrtillus, V. vitis-idaea. 

BoTTENSKIKT: Mnium hornum. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 

Mellan bäcken och berget till att börja med domi
nerade Galluna vulgaris ända fram till bäcken, sedan : 

36. Väster om 35. Skydd och exposition som tidi
gare. Underlag 2 cm djupt humuslager, filtat, brun

svart, mycket rikligt med vita mineralkorn, därunder 
berg. Lutning 35°. 2 x 7 m2• Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Salix aurita (dom.) ,  Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa, 
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Equisetum silvaticum, Lastrea phegopteris, Lysi
machia vulgaris, Malinia coerulea, Oxalis acetosella, 
Rubus corylifolius coli. ,  V accinium myrtillus, V. 
vitis-idaea, Rhamnus frangula gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum - var. 

- Kontaktvegetation Agrostis-samhälle . 

37 .  Mellan Galluna vulgaris - heden och 36. Miljö som 
36. 2 x 2 m2 • Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Salix aurita (dom. ) ,  Borbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, M olinia coerulea, Potentilla 

erecta, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, V. 
vitis-idaea. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum - var. 

- Kontaktvegetation Deschampsia-samhälle. 

38. Längre mot väster. Miljö som 36. 2 x 8 m2. 
Undersökt 29/7 1 954. 

TRÄDsKIKT salmas. 

BusKSKIKT: Salix aurita (dom. ) .  

F ÄLTSKIKT: Dactylorchis maculata, Deschampsia flex
uosa, Dryopteris dilatata, Equisetum silvaticum, 
Lastrea phegopteris, Malinia coerulea, Oxalis aceto
sella, Potentilla erecta, Solidago virgaurea, V accinium 
myrtillus. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum - var. 

- Kontaktvegetation Filipendula�samhälle , lilmande 
Agrostis-samhället. 

Detta samhälle upphör med några exemplar av 

Salix aurita. 

39. Mellan ängen, 38 och berget detta samhälle. 

Skydd och exposition som tidigare. Underlag naken 
blockmark. Lutning 35°. 5 x 2 m2• Undersökt 29/7 

1954. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Rhamnus frangula, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa, 

Equisetum silvaticum, Fragaria vesca, Galium 
verum, Hieracium umbellatum, Lastrea phegopteris, 
M olinia coerulea, Oxalis acetosella, Potentilla erecta, 
Rosa villosa, Solidago virgaurea, V accinium myrtillus 
(dom. ) ,  V. vitis-idaea, Vicia cracca. 

BOTTENsKIKT: Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi, Rhytidiadelphus loreus, Thuidium tama
riscinum. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum - var. 
- Kontaktvegetation som 38. 

Vägen med Deschampsia caespitosa - dominerad 
vegetation först, därefter Pteridium aquilinum och 
.ängsarter, såsom Rhinanthus serotinus. Till sist en

bart ängsarter. 

Vid ängen står ett stort exemplar av Salix viminalis. 
Längre bort står en trädgrupp. 

40. Skydd och exposition som tidigare. Underlag 
högst 22 cm djupt humuslager, mjälahaltigt, något 
filtat, uppåt svartare, inga synbara vita mineralkorn. 
Lutning 20°. 2 ,5  x 6 m2• Undersökt 30/7 1 954. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Rhamnus frangula, Sorbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Gornus suecica, Deschampsia flexuosa, 

Empetrum nigrum, Equisetum arvense, E. silvati
cum, Juncus conglameratus, J. effusus, Lastrea phe
gopteris, Lysimachia vulgaris, Malinia caerulea, Po
tentilla erecta, Pteridium aquilinum (dom. ) ,  Solidago 
virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, 
V. vitis-idaea. 

BOTTENSKIKT: M nium harnum, Polytrichum carnmune. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosurn, Galium pa
lustre - var. - Kontaktvegetation som 38. 

40 a. I diket. Milj ö som 40, men underlag fuktigare. 

FÄLTSKIKT: Athyrium filix-fernina, Galtha palustris, 
Galium palustre, Geum rivale, Peucedanum palustre, 
Salix repens, V acciniurn uliginosurn, V iala palustris. 

BoTTENSKIKT: Gallierganella cuspidata, M niurn undu
latum, Thuidium tamariscinurn. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. - Kontaktvegetation 40. 

41. Väster om 40. Skyddat mot söder. Exponerat 
mot norr. Underlag av överst riklig lövförna, där
under 10 cm humushaltigt lager med enkelkornstruk

tur, svart, få vita mineralkorn, underst 15 cm humus
blandad sand. Plant. 2 x 4 m2• Undersökt 30/7 1 954. 

TRÄDSKIKT (gruppvis) :  Rharnnus frangula, Salix 
aurita, S. aurita x cinerea, S. caprea, Sarbus aucu
paria. 

BusKsKIKT saknas. 

Under en trädgrupp: 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Anemane nernorosa, Antax

anthum adaraturn, Briza media, Garnpanula rotundi
folia, Gornus suecica, Deschampsia flexuosa, Filipen
dula ulrnaria, Fragaria vesca, Galiurn palustre, Hiera
cium umbellaturn, Lastrea dryopteris, Luzula carn
pestris, Lysimachia vulgaris, Peucedanum palustre, 
Potentilla erecta, Ranunculus acris, Rubus idaeus, 
Rumex acetosa, Salix repens, Solidaga virgaurea, 
Succisa pratensis, Vaccinium myrtillus, V. vitis
idaea. 

BoTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetasum, Galium pa
lustre - var. - Kontaktvegetation Filipendula-sam
hälle, liknande Agrastis-samhället. 

42. Väster om 41 starkt fuktighetspåverkat parti 

med Salix caprea och Sorbus aucuparia i trädskiktet. 
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Här i ett öppet område. Miljö som 4 1 .  2 x l m2• Under
sökt 30/7 1 954. 
FÄLTSKIKT: Garex pulicaris, Dactylorchis maculata, 

Deschampsia flexuosa, Equisetum arvense, Galium 
palustre, Lastrea dryopteris, L. phegopteris, Lysi
machia vulgaris, Majanthemum bitolium, Malinia 
coerulea, Potentilla erecta, Rubus idaeus, Succisa 
pratensis, Vaccinium vitis-idaea, Veronica chamaed
rys, Vicia cracca. 

BoTTENsKIKT: Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus 
squarrosus, Rh. triquetrus. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. - Kontaktvegetation Filipendula-sam
hälle, liknande Agrostis-samhället . 

43. Väster om 42 i ett Salix-snår. Skyddat mot 
öster, söder och väster. Exponerat mot norr. Underlag 
lO cm djupt humuslager med svag mineralinblandning 

upptill, enkelkornstruktur, svart, få vita mineralkorn 
synbara. Lutning 10°.  2 x 3 m2• Undersökt 30/7 1954. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Juniperus communis, Salix aurita, Sarbus 

aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Gornus suecica, Eq�tisetum arvense, Ma

janthemum bi folium, M olinia coerulea, Pteridium 
aquilinum (dom.) ,  Vaccinium myrtillus, V. uligi
nosum, V. vitis-idaea, Rhamnus trangula gpl, Sarbus 
aucuparia gpl. 

BoTTENSKIKT: Aulacomnium palustre, Galypogeia 
tissa, Dicranella heteromella, Leucobryum glaucum, 
M nium attine, Plagiothecium denticulatum, Sphag
num sp. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum - var. 

44. Avslutningen på trädväxten i Mörkedalen bil
das av spridda trädgrupper. Skyddat mot söder och 
väster. Exponerat mot öster. Underlag 20 cm djupt 

humuslager med svag grynstruktur, svart, få synbara 

mineralkorn, därunder brun sand. Plant. l- 2 x 20 m2• 
Undersökt 30/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Salix au·rita, Salix caprea. 
BuSKSKIKT: Malus silvestris, Rhamnus frangula, Salix 

repens. 
FÄLTSKIKT: Achillea millejolium, Agrostis tenuis, Gor

nus suecica, Equisetum arvense, Holcus lanatus, 
Lysimachia vulgaris, Malinia coerulea, Potentilla 
anserina, P. erecta, Rumex acetosa, Succisa pratensis, 
V accinium uliginosum, Rhamnus jrangula gpl. 

BOTTENSKIKT: Spahgnum sp. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa
lustre - var. - Kontaktvegetation Filipendula-sam
hälle, liknande Agrostis-samhället. 

Mörkedalen fortsätter med ett stort kärr. Vid östra 
sluttningen blockmark, men endast Sarbus aucuparia 
och buskar av Betula sp. växer där. Stenarna ligger 
oftast nakna, medan Galluna vulgaris fläckvis do-
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minerar. Efter kärret smalnar Mörkedalen och en 

sluttning med enstaka Sarbus aucuparia och Rosa 
vidtager. 

45. Snår i norra hörnet vid dalens slut. Skyddat mot 
norr och väster. Exponerat mot sydost. Underlag 
12 cm djupt humuslager med enkelkornstruktur, 
svart, få vita mineralkorn. Plant. 3 x 2 m2 •  Undersökt 

30/7 1 954. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Frunus spi nosa, Salix au rita (dom.) ,  S. 

repens, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Equisetum arvense, 

F ragaria vesca, Galium palustre, Lysimachia vulgaris, 
Malinia coernlea, Peucedanum palustre, Potentilla 
erecta, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, R. saxa
tilis, Rumex acetosa, Solidago virgaurea, Vaccinium 
myrtillus, V. uliginosum, Valeriana sambucijolia, 
Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. - Kontaktvegetation i öster Filipendula
samhälle, liknande Agrostis-samhället, i väster M oli
nia-samhälle. 

46. I norra delen av dalens slut mot väster ett stort 
snår. Skyddat mot norr, öster och väster. Exponerat 
mot söder. Underlag överst 1 5  cm djupt humuslager 
med enkelkornstruktur, svart, få vita mineralkorn, 
därunder 7 cm rödbrun sandig mo. Plant. 5 x 3 m2• 
Undersökt 30/7 1954. 

TRÄDSKIKT: Rhamnus frangula, Salix repens, Sarbus 
aucuparia. 

BusKSKIKT: Betula pubescens, Grataegus C2, Frunus 
spi nosa, Quercus robur, Rosa dumalis. 

FÄLTSKIKT: Lathyrus pratensis, Lysimachia vulgaris, 
M olinia coerulea, Poa nemoralis, Pteridium aquili
num, Solidago virgaurea, V accinium myrtillus, Vale
riana sambucijolia. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Vaccinietum molinietosum, M olinia - var. 

46 a. Mellan 46 och ängen följande. Milj ö som 46. 
F ÄLTSKIKT: Achillea milletolium, Agrostis tenuis, 

Alehemilla glaucescens, Gampanula rotundifolia, 
Gentaurea jacea, Festuca rubra, Hieracium umbella
tum, H ypericum pertoratum, Lathyrus pratensis, 
M olinia coerulea, Pimpinella saxitraga, Plantaga 
lanceolata, Poa pratensis coli . ,  Potentilla erecta, 
Pteridium aquilinum, Rumex acetosa, Salix repens, 
Scorzonera humilis, Succisa pratensis, Trifolium 
medium, Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedrys, 
Viola riviniana. 
Domineras 3/6 1 960 helt av Salix repens. Därunder 

Achillea milletolium, Gampanula rotunditolia, Fragaria 
vesca, Lathynts pratensis, M olinia coerulea, Pimpinella 
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saxifraga, Poa nemoralis, Potentilla erecta, Rubus 
idaeus, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Rham
nus frangula gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, M olinia - var. -
Kontaktvegetation M olinia-samhälle. 

47.  Öster om 46 väldiga snår. Skyddat mot norr 

och öster. Exponerat mot söder. Underlag 20 cm djupt 
moigt-mjäligt humuslager, fuktigt, med enkelkorn
struktur, svart, få vita mineralkorn. Plant. 5 x 20 m2• 

Undersökt 30/7 1 954. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Prunus spinosa, Rhamnus frangula, Salix 

au1·ita. 
F ÄLTSKIKT: A fuga pyramidalis, Deschampsia flexuosa, 

M olinia coerulea, Potentilla erecta, V accinium myr
tillus, Viola 'riviniana, Rhamnus frangula gpl, 

Sarbus aucuparia gpl. V accinium myrtillus undviker 
tydligt de lägsta partierna, där M o l i nia coerulea 
dominerar. 

BoTTENsKIKT: Polytrichum commune. 
Tillhör V accinietum molinietosu.m, Empetrum - var. 

- Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, liknande 

Agrostis-samhället. 

48. Liten glänta, ca 2 m2 i 47. Bakom elt exemplar 
av Betula pubescens. Komprimerat mot brynet. 
FÄLTSKIKT: Malinia coerulea, Potentilla erecta, Prunus 

spinosa, Salix repens, Vaccinium uliginosum (dom. ) ,  
Rhamnus frangula gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum - var. 
I och med att snåret sluter sig kommer 47. 1 3/8 1 958 

var gläntan l m2• Salix aurita och Rhamnus frangula 
hade delvis slutit sig över Prunus spinosa, som liksom 
Salix repens hade minskat i vitalitet. 3/6 1 960 var 

gläntan nära nog helt sluten. Vacciniurn uliginosum 
var lågvuxen, men frodig. 

49. Uppe på en hylla innanför östra delen av 47.  
I fuktig ljunghed. Skyddat mot norr, öster och väster. 
Exponerat mot söder. Underlag 8 cm djupt humus
lager med enkelkornstruktur, svart, få vita mineral

korn. Plant. Undersökt 30/7 1 954. 
FÄLTSKIKT: Galluna vulgaris (dom. ) ,  Erica tetralix, 

Hieracium umbellatum, Lathyrus montanus, Malinia 
coerulea, Potentilla erecta, Salix repens, V accinium 
myrtillus, V. uliginosum, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum - var. 

50. Mitt i ljungheden vid 49. Skyddat och expo
nerat som tidigare. Underlag 25 cm djupt humuslager 
med enkelkornstruktur, svart, få vita mineralkorn. 
Plant. Undersökt 30/7 1 954. 

TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Betula pubescens, Rhamnus frangula, 
Salix aurita. 

F ÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Lathyrus montanus, 
Malinia coerulea (dom.) ,  Peucedanum palustre, Poten
tilla erecta, Solidago virgaurea, V accinium myrtillus, 
V. uliginosum, V. vitis-idaea. 

BoTTENsKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum - var. 

Vid dalens norra kant finns en rad Salix-snår med 

stora luckor emellan. De bildas av Salix aurita, S. 
caprea och S. repens. Fältskikt saknas, utom det som 
växer i diket. 

5 1 .  På en hylla i Pteridium-heden mitt över ängen 
från 39.  Skydd och exposition som tidigare. Underlag 

täckt av tjockt lager Pteridium-förna, därunder 1 8  cm 

djupt humuslager med enkelkornstruktur, sandigt, 
brunsvart, mycket rikligt med vita mineralkorn. 
Plant. Bildas av 5 spridda partier, vardera l x l m2• 
Undersökt 30/7 1 954. 

BusKSKIKT: Malus silvestris, Rhamnus frangula, Sar
bus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Lysimachia vulgaris, Malinia coerulea 
(dom. ) ,  Potentilla erecta, Pteridium aquilinum (dom. ) ,  
Rosa villosa, Rubus fruticosus coli . ,  Solidago vir
gaurea, Viola riviniana, Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, M olinia - var. -
Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 

Ängen slutar på nordsidan med Sarbus aucuparia 
och Alnus glutinosa. Därefter följer ett Pteridium 
aquilinum - dominerat samhälle, först med Anemone ne
morosa, Dactylorchis maculata, Deschampsia caespi
tosa, Equisetum silvaticum, Festuca ovina, Hieracium 
umbellatum, Rubus corylifolius coli . ,  Scorzonera hu
milis, Solidago virgaurea, Taraxacum Vulgaria, Quer
cus gpl, Rhamnus frangula gpl, Sarbus aucuparia 
gpl, sedan dessutom Achillea millefolium, Gentaurea 
jacea, Deschampsia flexuosa, Galium boreale, G. mollugo, 
Poa annua, Potentilla erecta, Succisa pratensis, Tri
folium medium, Veronica chamaedrys, Rosa canina gpl. 

Längre mot öster en trädgrupp med Crataegus C l ,  
C .  C2, Rosa dumalis, Sarbus aucuparia. Här består 
fältskiktet av den sistnämnda Pteridium-vegetationen. 

52. Gruppvis Sarbus aucuparia till där dalen böjer 
av. Här börjar Alnus glutinosa dominera. Skyddat 
åt alla håll. Exponerat mot söder, men dalen endast 
4 m bred. Underlag under relativt kraftig Pteridium
förna, till 45 cm djupt humuslager med enkelkorn
struktur, moigt, brunt, få vita mineralkorn. Plant. 
0,5 x 15 m2• Undersökt 30/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alr�;us glutinosa. 
BusKSKIKT: Sarbus aucuparia. 
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Fig. 1 8 . Mörkedalens västligaste del mot väster. I bildens 
högra del 52. På ängen dominerande Deschampsia caespi

tosa och Juncus conglomeratus. - 1 7/9 1958. 

Der westlichste Teil von Mörkedalen gegen W esten. Im 
rechten Teil des Bildes 52. Auf den Wiesen dominieren 
Deschampsia caespitosa und Juncus conglomeratus. -

1 7 .9 . 1 958. 

F ÄLTSKIKT: Deschampsia caespitosa, Equisetum silva
ticum, F ragaria vesca, Lastrea phegopteris, Lathyrus 
montanus, Lonicera periclymenum, Lysimachia vul
garis, Pteridium aquilinum, Scorzonera humilis, Viola 
riviniana, Quercus gpl .  

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, lik

nande Agrostis-samhället. 

63. På andra sidan diket, där Pteridium aquilinum 
samhället tar slut. Skydd och exposition som 52. 

Underlag täckt av ett djupt lager bladförna, där

under 42 cm djupt humuslager med svag grynstruktur, 

sandigt, svart, föga vita mineralkorn, ganska fuktigt. 
Lutning 10° . 6 x 2 m2• Undersökt 30/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa. 
BusKSKIKT: Rhamnus trangula, Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Equisetum silvaticum, Lysimachia vul

garis, Mentha arvensis, Malinia coerulea, Peuceda
num palustre, Rubus idaeus, Viola riviniana, 
Fraxinus excelsior gpl, Rhamnus trangula gpl, 
Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. 

64. Öster om 53 ormbunksdominerat samhälle. 

Skyddat åt alla håll. Underlag utan förna, 24 cm djupt 
humuslager med svag grynstruktur, sandigt, mörkt 
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brunsvart, rikligt med vita mineralkorn, därunder 

lO  cm grågul, mjälig sand. Plant. 5 x l m2• Undersökt 
30/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa. 
BusKSKIKT: Rhamnus trangula, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Athyrium tilix-temina, Equisetum silva-

ticum, Lastrea phegopteris (dom. ) ,  Rubus corylitolius 
coll. ,  R. idaeus. 

BoTTENSKIKT: M nium hornum, Polytrichum commune, 
Sphagnum sp. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. 

66. Vid berget mot . norr, som här lutar 85°, en 

30-årig tall i en ekdunge. Tallen mycket vacker, 
rakstammig, 7 m hög. Skyddat mot norr, öster och 

väster av höga och mycket branta berg. Exponerat 
mot söder. Underlag täckt av 3 cm tjock lövförna, 
mest av ek och Pteridium, därunder 23 cm djupt hu
muslager, svagt filtat, brunsvart, få vita mineralkorn, 

därunder 1 5  cm mjälig sand, mörkare uppåt. Lutning 

5°. 4 x 4 m2• Undersökt 30/7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Pinus silvestris, Quercus petraea. 
BusKSKIKT: Crataegus C2, Malus silvestris, Rhamnus 

trangula, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Deschampsia tlexuosa, 

Lonicera periclymenum (dom.) ,  M olinia coerulea, 
Poa nemoralis, Pteridium aquilinum, Solidago vir
gaurea, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Sarbus 
aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum, M olinia - var. 

66. Öster om 55 vid berget. Skyddat mot norr, 

öster och väster. Exponerat mot söder. Underlag 
täckt av förna, mestadels kvistförna, därunder 32 cm 
djupt humuslager med enkelkornstruktur, mjäligt, 
brunsvart, ljusare nedåt, få vita mineralkorn. Plant. 

4 x 8 m2• Undersökt 30/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quer
cus petraea, Sarbus aucuparia. 

BusKSKIKT: Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Equisetum arvense, E. 

silvaticum, F ragaria vesca, Hieracium umbellatum, 
Lonicera periclymenum, Oxalis acetosella, Poa nemora
lis, Rubus corylitolius coli . ,  R. idaeus, R. saxatilis, 
Solidago virgaurea, Valeriana sambucitolia, Viola ri
viniana, Quercus gpl, Rhamnus trangula gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. 

57 .  Öster om 56. Forsätter ända fram till gärdes

gården, som skär dalen, där Filipendula ulmaria kom
mer in. Skydd och exposition som 56. Underlag med 
någon bladförna, dänmder 35 cm djupt humuslager. 
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svagt filtat, mjäligt-sandigt, upptill brunsvart, nedåt 
mörkare, rikligt med vita mineralkorn. Lutning 5°. 

6 x 3 m2• Undersökt 30/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior. 
BusKSKIKT: Malus silvestris, Populus tremula, Sarbus 

aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Carex pallescens, Dac

tylis glomerata, Deschampsia flexuosa, Dryopteris 
jilix-mas, Equisetum arvense, Lastrea phegopteris, 
Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Polygonatum odora
tum, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, Solidago 
virgaurea, Valeriana sambucijolia, Quercus gpl, Po
pulus tremula gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. 

58. Öster om 57 mellan vägen och diket. Skyddat 
och exponerat som tidigare. Underlag med tunt lager 

gräsförna, 1 9  cm djupt humuslager med svag gryn
struktur, brunsvart, få vita mineralkorn, därunder 
1 5  cm gråsvart, mjälig sand. Lutning 5°. l x 5 m2• 

Undersökt 30/7 1954. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa. 
BusKSKIKT: Fraxinus excelsior, Rhamnus frang·ula, 

Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Crataegus curvisepala, 

Deschampsia caespitosa, Equisetum silvaticum, Hol
cus lanatus, Lastrea phegopteris, Lysimachia vulgaris, 
Malinia coerulea, Oxalis acetosella, Peucedanum 
palustre, Ranunculus auricomus, Rubus idaeus, R. 
plicatus. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, lik
nande Agrostis-samhället. 

59. Alldeles väster om porten. Miljö som 58, men 
något exponerat även mot norr. Undersökt 31 /7 1 954. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior. 
BusKSKIKT: Populus tremula, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Dactylis glomerata, 

Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, Fragaria 
vesca, Geum rivale, Lysimachia vulgaris, Mentha 
arvensis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pteridium 
aquilinum, Rubus corylifolius coll., Solidago virgaurea, 
Valeriana sambucijolia, Viola riviniana, Crataegus 
curvisepala gpl, Populus tremula gpl, Quercus gpl, 
Rhamnus frangula gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENsKIKT: Atrichum undulatum, M nium hornum. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, lik
nande Agrostis-samhället. 

60. Alldeles öster om gärdesgården, mellan berget 

och diket. Skyddat och exponerat som tidigare. 

Underlag täckt av löv- och kvistförna, därunder 1 7  cm 
djupt humuslager med grynstruktur, mjälig sand , 

svart, få vita mineralkorn. Lutning 10°.  5 x 4 m2• 

Undersökt 31 /7 1954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Sarbus aucuparia. 
BusKSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Fru-

nus spinosa, Quercus petraea, Rhamnus frangula. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Dryopteris jilix-mas, 

Fragaria vesca, Geum rivale, Poa nemoralis, Rubus 
corylifolius coli . ,  R. idaeus, Solidago virgaurea, 
Valeriana sambucijolia, Viola riviniana, Populus 
tremula gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENsKIKT: Amblystegiella sprucei, Atrichum undu
latum, Fissidens viridulus .  
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. 

61.  Mellan diket och vägen. Skyddat och exponerat 
som tidigare. Underlag med föga bladförna, 28 cm 
djupt humuslager med grynstruktur, sandig lera, 
brunsvart, rikligt med vita mineralkorn. Plant. 

2 x 2 m2• Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa. 
BusKSKIKT: Fraxinus excelsior gpl, Populus tremula 

gpl, Rhamnus frangula gpl, Sarbus aucuparia gpl. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, 

Carex pallescens, Dactylis glomerata, Deschampsia 
caespitosa, Dryopteris filix-mas, Equisetum arvense, 
Filipendula ulmaria, Geum rivale, Juncus effusus , 
Lysimachia vu.Zgaris, Mentha arvensis, Poa nemoralis, 
Potentilla erecta, Rosa canina, Rubus idaeus, Solidago 
virgaurea, Succisa pratensis, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, lik

nande Agrostis-samhället. 

62. Öster om 6 1 .  Skyddat och exponerat som tidi
gare. Underlag med mycket obetydlig bladförna, 40 
cm djupt humuslager med klumpstruktur, mjäligt
lerigt, gråsvart, mycket få vita mineralkorn, oskarpt 

övergående i 13 cm gulgrå lera. Plant. 4 X  2 m2• Un

dersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Populus tremula, Sarbus 
aucuparia. 

BusKSKIKT: Rhamnus frangula, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Antl�riscus silvestris, 

Carex pallescens, Gentaurea jacea, Cirsium palustre, 
Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Equise
tum arvense, Filipendula ulmaria, Fragaria vesca, 
Geum rivale, Holcus lanatus, Juncus conglomeratus, 
Lysimachia vulgaris, Oxalis acetosella, Peucedanum 
palustre, Plantaga lanceolata, Potentilla erecta, Ra
nunculus acris, Rubus corylifolius coll . ,  Rumex 
acetosa, Scrophularia nodosa, Solidago virgaurea, 
Succisa pratensis, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, 
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Viola nmmana, Fraxinus excelsior gpl, Populus 
tremula (rotskott) ,  Prunus spinosa gpl, Quercus gpl, 
Rhamnus frangula gpl, Rosa canina gpl, Sarbus aucu
paria gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, lik
nande Agrostis-samhället. 

Längre mot öster domineras trädskiktet a v Fraxi
nus excelsior och Quercus petraea, här och där av 
Alnus glutinosa med Populus tremula. 

63. Öster om 62, där berget viker bort. Skydd och 
exposition som tidigare. Underlag med föga bladförna, 
33 cm djupt humuslager med klumpstruktur, sandigt, 
brunsvart, mycket få vita mineralkorn, oskarpt 
övergående i underliggande, ca 20 cm svart lera. 
Plant. 5 x 2 m2• Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: A lnus glutinosa, Fraxinus excelsior. 
BusKSKIKT: Grataegus C2. 

FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthr1:scus silvestris, 
Dactylis glamerata, Deschampsia caespitasa, Equise
tnm arvense, Filipendula ulmaria, Galium mollugo, 
Geum rivale, Juncus effusus, Lysimachia vulgaris, 
Poa nemaralis, Primula veris, Rubw;; idaeus, R. 
corylifolius coli . ,  Valeriana sambucifolia, V icia 
cracca, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, lik
nande Agrostis-samhället. 

64. Innanför den stora stenen vid diket. Skydd och 
exposition som tidigare. Underlag humuslager med 
grynstruktur, svart, ej synbara vita mineralkorn. 
Lutning 30°. l x 2 m2• Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, 
Sarbus aucuparia. 

BusKSKIKT: Rhamnus cathartica, Rosa canina. 
F ÄLTSKIKT: Anthriscus sil1:estris, Deschampsia flexuasa, 

Dryopteris filix-mas, Geranium rabertianum, Gle 
choma hederacea, Hieracium umbellatum, Paa nemo
ralis, Rubus idaeus, Solidaga virgaurea, Valeriana 
sambucifalia, Viola riviniana, Fraxinus excelsior gpl, 
Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Samhällstillhörighet osäker. ( V  accinietum deschamp

sietosum, Gampanula rotundifalia - var. mot Filipen
duletum dryopteridetosum, Oxalis - var. ? ) 

66. Uppe i berget ovanför l .  Skyddat mot väster av 
höga berg, mot norr och söder av lägre berg. Expo
nerat mot öster. Underlag blockmark. Lutning 1 0°. 

5 x 1 0  m2 •  Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT: Quercus ro bur. 
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F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Athyrium filix
femina, Gampanula rotundifolia, Deschampsia flex
uosa, Hieracium umbellatum, Juniperus communis 
(starkt nedpressad), Lastrea dryopteris, L. phegopteris, 
Lotus corniculatus ( 1 960) , Pimpinella saxifraga, 
Potentilla erecta, Ribes rubrum coli. ( 1 958) ,  Succisa 
pratensis ( 1 960),  Vaccinium myrtillus (dom.) ,  V. 
uliginosum, V. vitis-idaea, Rhamnus frangula gpl. 

BoTTENsKIKT : Hylacomium splendens, Pleurozium 
schreberi. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschamp8ia
samhället. 

66. Under en mattformad Juniperus cammunis i 
65.  Som 65, men lutning 30°. l x l m2• Undersökt 3 1/7 

1 954. 

TRÄDsKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Juniperus communis. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Gampanula ratundi

falia, Deschampsia flexuosa, Lastrea dryopteris, Pim
pinella saxifraga, Ranunculus ficaria, V accinium 
myrtillus, V. vitis-idaea, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT: Hylacomium splendens. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. 

67 .  Mellan diket och ängen, vid 64. Skyddat mot 
norr, öster och väster. Exponerat mot söder. Underlag 
utan förna, 40 cm djupt humuslager med grynstruk
tur, brunsvart, få vita mineralkorn, oskarpt över
gående i underliggande ca 15 cm sandig lera. Plant. 
5 x 1 , 5  m2• Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinasa, Fraxinus excelsior, Malus 
silvestris, Quercus petraea (enstaka vid bergkanten), 
Sarbus attcuparia. 

BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemarosa, Anthriscus silvestris, 

Garum carvi, Dactylis glomerata, Deschampsia cae
spitosa, Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, 
Geum rivale, Holcus lanatus, Mentha arvensis, Ra
nunculus acris, R. ficaria, Rubus idaeus, R. coryli
folius coli . ,  V eronica chamaedrys, Fraxinus excelsior 
gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis -

var. - Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, lik
nande Agrostis-samhälle. 

68. Innanför diket. Skydd och exposition som 67.  

Underlag täckt av tjockt lager kvist- och bladförna, 
därunder 23 cm djupt humuslager med enkelkorn
struktur, mjäligt, brunsvart, få vita mineralkorn, de 
översta 8 cm starkt genomväxta av rötter, därunder 
rödbrun mjäla. Lutning 30°. 4 x 5 m2• Undersökt 
3 1 /7 1 954. 
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TRÄDSKIKT som 67.  

BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, 

-- Dactylis · glomerata, Deschampsia flexuosa, Dryop
teris jilix-mas, Fragaria vesca, Poa nemoralis (dom. ) ,  
P. pratensis coli . ,  Prunus spinosa, Ranunculus acris, 
R. jicaria, Rubus idaeus, Sedum telephium, Solidago 
virgaurea, V eronica chamaedrys, Fraxinus excelsior 
gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. 

69. Öe.ter om 68. Skydd och exposition som 67.  

Underlag med något kvist- och bladförna, därunder 
1 8  cm djupt humuslager med enkelkornstruktur, 
moigt, gråbrunsvart, rikligt med vita mineralkorn, 
därunder 12 cm gulgrå mo. Lutning 10° .  6 x 3 m2. 
Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quer
cus petraea. 

BusKSKIKT: Sorbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: A7'uga pyramidalis, Anemone nemorosa, 

Anthoxanthum odoratum, Gampanula rotundijolia, 
Carex pallescens, Crataegus sp. ,  Dactylis glomerata, 
Dactylorchis maculata, Deckampsia flexuosa, Festu
ca ovina, Hieracium umbellatum, H ypericum macu
latum, Picea abies, Poa nemoralis, P. pratensis coli . ,  
Potentilla erecta, Sedum telephium, Solidago virgau
rea, Succisa pratensis, Veronica chamaedrys, V. ojfici
nalis, Viola riviniana, Visearia vulgaris, Fraxinus 
excelsior gpl, Quercus gpl, Rhamnus cathartica gpl, 
Sarbus aucuparia gpl. - Picea abies planterades i 
april 1 948. Tillväxten synnerligen dålig, ca 2 cmjår, 
plantorna toppades 1 954. Tillväxten något bättre 
nere vid diket. 

BoTTENSKIKT: Atrichum undulatum, Dicranum sco
parium, Fissidens cristatus v. m ueronatus, M nium 
af fine. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. 

70.  Öster om 69.  Skydd och exposition som 67 .  
Underlag täckt av bladförna, därunder 7 cm djupt 
humuslager med enkelkornstruktur, gråsvart, ej syn
bara vita mineralkorn, därunder 1 8  cm ljust gulgrå 
mo. Lutning 5°. 7 x 3 m2• Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Fraxinus excelsior (kraftigt uppslag), 
Quercus petraea, Q.  ro bur. 

BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, 

Carex pallescens, Dactylorchis maculata ( 1 960) , 

Deschampsia flexuosa, Equisetum arvense, Fragaria 
vesca, Geum urbanum, Hieracium umbellatum, Poa 
nemoralis (dom. 1 960),  Polygonatum odoratum, Fru
nus spinosa, Ranunculus auricomus ( 1 960) , R. fi
caria, Rosa canina, R. dumalis, Scorzonera humilis, 
Solidago virgaurea, Veronica chamaedrys, V. ojjici-

4 - 62 1 1 3020 Ivarsson 

nalis, Viola nmnwna, Visearia vulgaris, Crataegus 
gpl, Fraxinus excelsior gpl. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostide tum, Dactylorchis-var. 

7 1 .  Öster om 70. Nedanför bergvägg med 85° lut
ning. Skydd mot norr, öster och väster av branta 
berg. Exponerat mot söder. Underlag täckt av kvist
förna, därunder 4 cm djupt humuslager med gryn
struktur, mjäligt, gråsvart, få vita mineralkorn, där
under 26 cm humuslager med grynstruktur, brunsvart, 
mycket få vita mineralkorn , underst 4 cm grågul lera. 
Plant. 3 x 4 m2• Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior. 
BusKsKIKT saknas (Fraxinus excelsior 1 960) .  

F ÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, 
Carex pallescens, Crataegus C2, Deschampsia caespi
tosa, Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, Fra
garia vesca, Geum urbanum ( 1 958) ,  Lysimachia vul
garis, Malinia coerulea, Poa nemoralis ( 1 960), Poly
gonatum odoratum, Ranunculus jicaria, Rosa canina 
( 1 958) ,  Rubus idaeus, Sedum telephium, Solidago 
virgaurea, Valeriana sambucifolia, Viola riviniana, 
Fraxinus excelsior gpl, Prunus spinosa gpl. 

BoTTENsKIKT: Atrichum undulatum, Brachythecium 
rutabulum, Dicranella heteromalla, H ypnum cupres
siforme, Lophocolea cfr minor, Mnium affine,  M. 
hornum, Plagiothecium silvaticum coll . 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis

var. 

72. Öster om 7 1 .  Skydd och exposition som 7 1 .  Un
derlag täckt av kvistförna, därunder 5 cm djupt humt:s
lager med enkelkornstruktur och få vita mineralkorn, 
därunder 25 cm mörkt rödbrun mo. Lutning 5°. 

l O  x 3 m2• Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa (dom.) ,  Fraxinus excelsior. 
BusKSKIKT: Crataegus C2, Fraxinus excelsior (dom.) ,  

Malus silvestris, Ribes uva-crispa, Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Deschampsia caespitosa, Filipendula ul

maria, Lysimachia vulgaris, Rubus idaeus, Picea 
abies (årsskott dm-långa, 1 954 ca 5 dm hög, ca 7 år 
gammal planta, död 1 960) , fläckvis: Anemone 
nemorosa, Carex pallescens, Lonicera periclymenum, 
Poa nemoralis, Solidago virgaurea, Valeriana sam
bucifolia, Prunus spinosa gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis

var. 

73.  Öster om 72 .  Skydd och exposition som 7 1 .  
Underlag täckt med mycket kvist- och något blad
förna, därunder 20 cm djupt humuslager med svag 
grynstruktur, moigt, brunsvart, mycket få vita mine
ralkorn, därunder 1 3  cm gulgrå mo. Lutning 5°. 

9 x 3 m2• Undersökt 3 1 /7 1 954. 
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TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Qu.ercus robur. 
BusKSKIKT: Sorbus aucuparia (starkt uppslag 1 954, ca 

3 m  högt, ca 1 5  år gammalt, delvis borthugget 1958).  

F ÄLTSKIKT (svagt utbildat, endast täckande ca 5% av 
marken) : Anemone nemorosa (dom. ) ,  Anthriscus sil
vestris, Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, 
D. flexuosa, Malinia coerulea, Prunus spinosa, 
Ranunculus ficaria, Rubus idaeus, Solidago virgau
rea, Vaccinium myrtillus, Veronica offieinalis, Fraxi
nus excelsior gpl. 

BOTTENSKIKT: Atrichum undulatum. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. 

74. Öster om 73 .  Skyddat mot norr, öster och väster. 
Exponerat mot söder. Underlag 1 5  cm djupt humus
lager med klumpstruktur, mjäligt, svart, enstaka vita 
mineralkorn. Lutning 1 5°. 1 5  x 5 m2• Undersökt 3 1/7 

1 954. 

TRÄDSKIKT: Fraxinus exeelsior, Quercus petraea. 
BusKSKIKT: Grataegus Cl ,  a. C2, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Aehillea millefolium, Agrostis tenuis, 

Alehemilla glaucescens, Anemone nemorosa, Anthox
anthum odorat1.tm, Antriseus silvestris, Gentaurea 
J"acea, Dactylis glomerata, Desehampsia flexuosa, 
Festuca ovina, Galium mollugo, Hieracium Pilosella, 
H. umbellatum, Lotus corniculatus, Pimpinella saxi
fraga, Plantaga lanceolata, P. media, Poa pratensis 
coli. ,  Potentilla erecta, Ranunculus bulbosus, R. fiea
ria, Rumex acetosa, Seorzonera humilis, Solidago 
virgaurea, Sueeisa pratensis, Trifolium medium, 
Veronica ehamaedrys, Visearia vulgaris, Viola rivi
niana, Fraxinus excelsior gpl, Prunus spinosa gpl, 
Q uerdus gpl, Sorbus aueuparia gpl. 

BoTTENsKIKT: Eurhynchium swartzii, Fissidens erista
tus v. mucronatus, Hypnum cupressiforme. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorehis-var. - Kon

taktvegetation Filipendula-samhälle, liknande Agro
stis-samhället. 

Detta samhälle till gärdesgården, där trädskiktet 

domineras av Q uercus robur och fältskiktet blir 
mera ängsartat. 

75 .  Nordost om 74, på andra sidan gärdesgården. 
I sluttningen mot kärret med Iris pseudacorus. 
S k.yddat mot norr och väster av berg, mot öster och 
söder av träd. Exponerat mot öster. Underlag med 

mycket, litet bladförna, därunder 28 cm djupt humus
lager med enkelkornstruktur, sandigt, gråsvart, få vita 

mineralkorn. Lutning 20°. 5 x 7 m2• Undersökt 3 1/7 

1 954. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT saknas. 

FÄLTSKIKT: Aehillea millefolium, Agrostis tenuis, 
Alehemilla glaueescens, Anemone nemorosa, An
thoxanthum odoratum, Anthriseus silvestris, Arrhe
natherum pubescens, Briza media, Garex pallescens, 
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Gentaurea J"aeea, Dactylis glomerata, Festuca ovina, 
F. pratensis, F. rubra, Fragaria vesca, Hieracium 
Pilosella, H. umbellatum, Hypericum maeulatum, 
Lathyrus montanus, Lonicera periclymenum, Pim
pinella saxifraga, Plantaga lanceolata, Primula veris, 
Ranunculus ficaria, Rumex acetosa, Scorzonera 
humilis, Sieglingia decumbens, Trifolium medium, 
Viola canina, Al nus glutinosa gpl, Garylus avellana 
gpl, Prunus spinosa (håller på att fylla området 
1 960),  Quereus robur gpl (håller på att täcka om
rådet 1 960).  

BOTTENSKIKT: Girriphyllum piliferum, Eurhynchium 
swartzii, M nium af fine, Pleurozium schreberi, Rhyti
diadelphus squarrosus, Rh. triquetrus, Thuidium ta
mariseinum. 
Tillhör Agrostidetum, Daetylorchis-var. 

76. Mitt utanför gärdesgården, som bildar Mörke

dalens gräns i öster. Öppet, men skyddat mot väster 
och norr av berg på litet avstånd. Exponerat mot 
söder, i någon mån mot öster. Underlag 1 3  cm djupt 
humuslager med enkelkornstruktur, gråsvart, med 
tydliga vita mineralkorn, därunder 15 cm brunröd 
sand. Plant. 50 x l m2• Undersökt 3 1/7 1 954. 

TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa, Fraxinus exeelsior. 
BusKsKIKT saknas 1 953, igenväxande 1 960 ( 2-3 m 

hög asp) .  
F ÄLTSKIKT: Alehemilla glaueeseens, Allium oleraceum, 

A nemone nemoro sa, A nthoxanthum odoratum, A n
thriscus silvestris, Daetylis glomerata, Desehampsia 
caespitosa, Filipendula ulmaria, Geum rivale, H era
cleum sphondylium, Lathyrus pratensis,Poa nemoralis, 
Ranunculus acris, R. fiearia, Scorzonera humilis, 
Taraxaeum Vulg. ,  Viola riviniana, Sorbus aueu
paria gpl. 

BOTTENSKIKT: Atrichum undulatum, Eurhynchium 
swartzii, M nium undulatum, Rhytidiadelphus squar
rosus, Rh. triquetrus, Thuidium tamariseinum. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Oxalis-

var. 

7 7 .  Öster om Långejorden. Vid bergroten i öster. 
Berget reser sig med 40° lutning bakom 7 7 .  Skyddat 
mot öster och något mot norr av detta berg. Exponerat 
mot väster och i någon mån mot söder. U n derlag 0-3 

cm djupt humuslager, under riklig gräsförna, med 
enkelkornstruktur, sandigt, brunt, mycket rikligt med 
vita mineralkorn. Plant. l x 1 5  m2• Undersökt 3/8 

1 954. 

TRÄDSKIKT: Quercus petraea, Q .  robur. 
BusKSKIKT: Populus tremula, Sorbus aueuparia. 1 960: 

Grataegus C2, Prunus spinosa, Rosa canina, R. vil
losa. 

F ÄLTSKIKT: Dactylis glomerata, Lonicera periclymenum, 
Poa nemoralis (dom. ) .  1 9 60:  Anthriseus silvestris, 
Lonicera periclymenum, Pimpinella saxifraga, Poa 



Regional översikt 5 1  

nemoralis (dom. ) ,  Sedum telephium, Trifolium me
dium. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. - Kon
taktvegetationen utgöres i norr av trädgård, i söder 

av Agrostis-samhälle. 

78.  I sluttningen ovanför 77 .  Skyddat mot norr och 

öster, exponerat mot väster. I svackor i berget, på 

tunt jordtäcke. Lutning 5° mot väster. 8 x 2 m2• 
Undersökt 3/8 1 954. 
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Grataegus C2, Populus tremula rotsk. ,  
Prunus spinosa (enstaka, l m höga grupper) ,  Rosa 
canina, R. villosa. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis canina, A .  
tenuis, Allium oleraceum, Gampanula rotundifolia, 
Deschampsia flexuosa, Fragaria vesca, Hypericum 
perforatum, Linaria vulgaris, Lonicera periclyme
num, Plantaga lanceolata, Potentilla argentea, Rubus 
corylifolius coll . ,  Rumex acetosella, Sedum telephium, 
Silene maritima, V eronica officinalis, V iscaria vul
garis. 

BoTTENsKIKT: Gladania rangiferina, Dicranum sco
parium, Hedwigia ciliata, Hypnum cupressijorme, 
Polytrichum juniperinum. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. Kontaktvegetation söder 
Deschampsia-samhälle. 

Ovanför 78 i berget kratt av Tilia cordata. Fält-, 
busk- och bottenskikt saknas. 

Norr om Trättemyr 1 -årig plantering av Pinus 
silvestris. Årsskotten kraftiga 1 954. 

79.  Nordväst om Trättemyr. I en dal, som hastigt 

smalnar och upphör mot nordöst. Relativt höga berg 
mot norr och öster, något skyddat mot väster och 
söder. Exponerat mot sydväst. Underlag blockmark, 
täckt av upp till 10 cm förna, mest ekblad, därunder 
4 cm djupt humuslager, filtat, brunsvart, utan vita 
mineralkorn, därunder, ovan blocken, 0-9 cm röd

brun sand. Lutning 30°. 15 x 15 m2• Undersökt 3/8 
1 954. 
TRÄDSKIKT: Populus tremula, Quercus petraea (4  m 

hög) . 
BusKsKIKT saknas. 

F ÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Lonicera pericly
menum, Pteridium aquilinum (i kanten} ,  Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea, V eronica o f ficinalis, Viola 
riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. - Kontaktvegetationen utgöres av 
Deschampsia-samhälle, överallt utom i sydöst, där 
det är M olinia-samhälle. 

Nedanför 79.  1 960 snår av Betula verrucosa (3 m 

hög) , med fältskikt av Erica tetralix, Malinia coerulea 
och Pteridium aquilinum. 

80. Nordväst om 78.  Träden kvistade och skogen 
rensad. I en dal, som smalnar mot nordöst och sluter sig. 
Dalsidorna är relativt höga, 2-3 m, och skyddar mot 
alla väderstreck utom sydväst. Underlag blockmark, 

täckt med 3 cm lövförna. Lutning 5°. 3 x 4 m2• Under

sökt 3/8 1 954. Fig. 4. 
TRÄDSKIKT (4-6 m) : Betula pubescens, Populus tremula, 

Quercus petraea, Sarbus aucuparia. 
BusKSKIKT ( l  m högt) : Fraxinus excelsior, Populus 

tremula gpl, Pnmus spi nosa, Rosa du malis. 
FÄLTSKIKT: AcMllea millefolium, Agrostis tenuis, 

Anemone nemorosa, Anthoxanthum odoratum, An
thriscus silvestris, Gampanula rotundifolia, Garex 
pallescens, Deschampsia flexuosa, Equisetum silva
ticum, Festuca ovina, Fragaria vesca, Glechoma hede
racea, Hieracium umbellatum, H ypericum macula
tum, H. perforatum, Lathyrus montanus, Lonicera 
periclymenum, Lysimachia vulgaris, Melampyrum 
pratense (dom. fläckvis), Malinia coerulea, Paa ne
moralis, P. pratensis coll. ,  Potentilla erecta, Pteridium 
aquilinum (dom. fläckvis} ,  Rubus plicatus, R. 
idaeus, Rumex acetosa, Scorzonera humilis, b'crophu
laria nodosa, Sedum telephium, Solidago virgaurea, 
Stellaria graminea, Taraxacum Vulg. ,  Viola rivi
niana, Grataegus gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. - Kon

taktvegetationen utgöres av en trädgård i sydväst. 

81.  Norr om 80, på norra sidan om gärdesgården. 

Växer längs bergkanten. Berget är relativt högt och 

lutar 40° i början, men blir sedan flackare. I öster 
klättrar skogen upp på berget. Skyddat mot öster och 
norr, öppet mot väster och söder. Exponerat mot väster. 
Underlaget består av ett tunt jordlager på berget och 

i bergsskrevorna, även i den östra delen. Lutning 30°. 

30 x 20 m2• Undersökt 3/8 1 954. Fig. 4. 

TRÄDSKIKT ( 6-8 m): Fraxinus excelsior, Populus tre
mula, Quercus petraea. 

BusKsKIKT (4 m) : Fraxinus excelsior, Sarbus aucu
paria. 

F ÄLTSKIKT: Anthoxanthum odoratum, Anthriscus sil
vestris, Deschampsia flexuosa, Fragaria vesca, Gera
nium robertianum, G leekoma hederacea, H eracleum 
spondylium, Hieracium umbellatum, H. Vulgatif. , 
Lonicera periclymenum, M elica nutans, Paa nemo
ralis, Pteridium aquilinum, Rumex acetosa, Sedum 
telephium, Taraxacum Vulg. , Valeriana sambuci
folia, V eronica chamaedrys, V i o la riviniana, Rosa 
gpl. 

BOTTENsKIKT saknas. 
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Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. - Kon
taktvegetation utgöres av trädgård i norr och väster. 

82. På en hylla och i en dal i berget ovanför och 
öster om 8 1 .  Dalen smalnar mot öster. Berget är 
relativt högt och skyddar mot alla väderstreck utom 
väster. Exponerat mot väster. Underlag blockmark, 
täckt av upp till 1 0  cm förna, mest ekblad, därunder 
3 cm djupt humuslager, filtat, utan vita mineralkorn, 
därunder, ovan blocken, 0-9 cm djupt humuslager 
med enkelkornstrukt-ur, sandigt, gråsvart, mycket 

vita mineralkorn. Lutning 5° . 6 x 10 m2• Undersökt 

3/8 1 954. Fig .  4.  
TRÄDSKIKT (4 m):  Quercus petraea, Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Drypoteris fil ix-

mas, Lathyrus niger ( 1 958),  Lonicera periclymenum, 
Melampyrum pratense, Poa nemoralis, Rosa canina, 
Rubus idaeus, Sedum telephium. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. Kontaktvegetation i väster 
Deschampsia-samhälle. 

83. I en 3 m bred bergsskreva mellan 8 1  och 82. 
Skrevans södra vägg är 3,5 m hög och högre än den 

norra. I östra delen blir väggen lägre och försvinner 
så småningom, likaså i väster, där väggen försvinner 
ännu snabbare än i öster. Exponerat mot nordväst, 
men ganska väl skyddat åt alla håll. Underlag täckt 
av 2 cm förna, mest aspblad, därunder 20 cm djupt 
humuslager, svagt filtat, svart, med mycket få vita 

mineralkorn. Skrevans botten lutar svagt mot öster. 

3 x 10 m2• Undersökt 3/8 1 954. Fig. 4. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2- 3 m) :  Populus tremula, Quercus petraea, 

Rhamnus frangula, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Melampyrum pratense, Malinia coerulea. 

1 960: Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa, 
Hieracium umbellatum, H. Vulgatif. ,  Melampyrum 
pratense, Malinia coerulea (dom. ) ,  Solidago virgaurea, 
V accinium myrtillus, Quercus gpl, Rhamnus trangula 
gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum (M olinia-var. ? )  

- Kontaktvegetation i öster Deschampsia-samhälle. 

84. Norr om 83 i ett dalstråk med här och där upp
stigande bergknallar. Skyddat mot norr av ett högt 
och mot söder av ett brant berg. Mot öster svagare 
sluttning, men även där höga berg. Mot väster skyddar 
delvis en liten bergknalle. Övervägande exponerat mot 
väster. Underlag blockmark, där blocken delvis är 

dolda av till l dm tjock råhumus. Lutning mellan 
5 och 20°. 40 x 20 m2• Undersökt 3/8 1954. Fig. 4. 
TRÄDSKIKT (2 ,5 m): Quercus petraea, Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT saknas. 
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FÄLTSKIKT: Anemone nemarasa, Anthoxanthum adara
tum, Gampanula persicitolia, Garex pallescens, Dac
tylis glamerata, Deschampsia flexuosa, Dryapteris 
tilix-mas, Festuca avina, Fragaria vesca, Hieracium 
umbellatum, H. Vulgatit. ,  Lathyrus niger, Lanicera 
periclymenum, M elampyrum pratense, M elica nu
tans, Paa nemaralis, P. pratensis coli . ,  Palygonatum 
adaratum, Palypadium vulgare, Potentilla erecta, Pte
ridium aquilinum, Salidaga virgaurea, V accinium 
myrtillus, Valeriana sambucifalia, Viola riviniana, 
V iscaria vulgaris. 

BOTTENsKIKT: Dicranum scaparium. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. Kon-

taktvegetation Deschampsia-samhälle, i väster träd
gård. 

85. I en 15 m bred sänka norr om och mellan två 
små dammar. Sänkan sluttar mot väster. Skydd i norr 

av höga och branta berg, i öster, söder och väster av 
höga, långsamt sluttande berg. Exponerat mot söder. 
Underlag täckt av upp till 10 cm lövförna, 3-4 cm 
djupt humuslager, filtat, brunsvart, utan vita mineral
korn, därunder blockmark. Lutning 10° . 15 x 15 m2• 

Undersökt 3/8 1 954. Fig. 4. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinasa, Quercus petraea (2-3 m 

1 953, 3-4 m 1 958) , Sarbus aucuparia. - Täcker 
1 960 nästan hela området. 

BusKSKIKT: Malus silvestris, Rhamnus frangula, Salix 
au rita. 

F ÄLTSKIKT: Deschampsia tlexuosa, Pteridium aquili
num, Triental is europaea, V accinium myrtillus, 
Rhamnus trangula gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

ratunditalia - var. - Kontaktvegetation i söder och 
öster Molinia-samhälle, dominerat av Myrica gale, 
i norr och öster med Galluna. Gränsen mot Galluna 
knivskarp. Under Quercus saknas Galluna helt, medan 
arterna i 85 går ut i ljtmgen. 

Hela området runt dammarna håller på att växa 
igen 1 960. 

86. Söder om 87 tmder telefontrådarna. I sänkor på 
bergsluttningen. Skyddat mot öster och söder av högt 
berg, mot norr av lågt berg. Exponerat mot väster. 

Underlag täckt av 10 cm lövförna, främst ek, där
under 1 2  cm djupt humuslager med enkelkornstruktur, 
sandigt, gråsvart, mycket rikligt med vita mineral

korn, därunder blockmark. Lutning 20°. 10 x 6 m2• 
Undersökt 3/8 1 954. Fig . 4 och 48. 
TRÄDsKIKT saknas . 
BusKSKIKT: Grataegus ox., Quercus petraea, Q. robur, 

Sarbus aucuparia ( 3 m) .  
FÄLTSKIKT: Anemane hepatica, Arrhenatherum pu

bescens, Gampanula persicifalia, C. ratundifolia, 
Dactylis glamerata, Deschampsia flexuosa, Dryapte'ris 
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filix-mas, Festuca ovina, Fragaria vesca, Geranium 
sanguineum, Hieracium Vulgatif. , Lonicera pericly
menum, Melampyrum pratense, Pimpinella saxifraga, 
Plantaga lanceolata, Poa nemoralis, P. pratensis coli . ,  

Primula veris ( 1 960) ,  Ranunculus auricomus ( 1 960), 
Rosa dumalis, Sedum telephium, Succisa pratensis, 
Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedrys, Viola 
riviniana, Prunus spinosa gpl. 

BOTTENsKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. - Kon

taktvegetation i nordost och väster Deschampsia
samhälle. 

Mellan 86 och 87 ett exemplar av Pinus silvestris, 
vindpåverkad, ganska gammal. 

87.  Nere vid nordstranden, i en liten dal, som sträc
ker sig mot ostsydost och upphör. Skyddad av berg 

huvudsakligen mot norr och öster, men även mot söder. 
Öppet mot väster. Underlag blockmark, täckt med löv
förna av ek. Lutning 30°. 3-4 x 20 m2•  Undersökt 3/8 

1 953. Fig. 4 .  

TRÄDSKIKT ( 3  m) :  Quercus petraea, Q.  robur, Sarbus 
aucuparia. 

BusKSKIKT: Crataegus C2, Rosa canina. 
F ÄLTSKIKT: Gampanula rotundijolia, Dryopteris filix

mas, Galium verum, Geranium robertianum, G.  
sanguineum, Hedera helix, Lathyrus montanus, Li
naria vulgaris, Lonicera periclymenum, Pimpinella 
saxifraga, Poa pratensis coli. , Rubus caesius, R.  
idaeus, R. plicatus, Solidago virgaurea, Valeriana 
sambucijolia, Prunus spinosa gpl. 
1 0/6 1 960 hade fältskiktet följande sammansätt

ning: Allium oleraceum, Anthriscus silvestris. Gam
panula trachelium, Chrysanthemum vulgare, Dactylis 
glomerata, Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix-mas, 
Geranium sanguineum, Hedera helix, Hieracium Vul
gatif. , Lonicera periclymenum, Melampyrum pratense, 
Malinia coerulea (dom. ) ,  Pimpinella saxijraga, Poa 
pratensis coll . ,  Primula veris, Ranunculus auricomus, 
Rubus plicatus, Saturefa vulgaris, Solidago virgaurea, 
Trifolium medium, Valeriana sambucijolia, Viola ri
viniana, Sarbus aucuparia gpl . 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, M elampy

rum pratense - var. - Kontaktvegetation i väster 88. 

88. Öster om 87.  Skydd och exposition som 87. 
Underlag täckt av tunt lager lövförna, därunder 5 cm 

djupt humuslager med enkelkornstruktur, sandigt, 
gråsvart, rikligt med vita mineralkorn, därunder 
blockmark. Undersökt 3/8 1 954. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (lågt) :  Crataegus C2, Lonicera periclyme

num, Prunus spinosa, Rosa dumalis. - Borttogs 

1 958. 1 960 glest, 0,5 m högt av Crataegus C2, 
Malus silvestris, Prunus spinosa, Sarbus aucuparia. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, 
Arrhenatherum pubescens, Gampanula rotundifolia, 
Gentaurea facea, Galium verum, Geranium sangui
neum, H ypericum perforatum, K nautia arvensis, Pim
pinella saxifraga, Stellaria graminea, Trifolium 
medium, Vicia cracca. - I samhället går Galluna 
vulgaris och Deschampsia flexuosa in. 

10/6 1 960 bildades fältskiktet av Achillea mille
folium, Arrhenatherum pubescens, Carex pallescens, 
Gentaurea facea, Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, 
Geranium sanguineum, Hieracium umbellatum, H. 
Vulgatij. ,  Hypericum maculatum, Lathyrus montanus, 
L. pratensis, Lonicera periclymenum, Melampyrum 
pratense, Potentilla erecta, Rumex acetosa, Solidago 
virgaurea, Veronica chamaedrys. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Gal i u m verum - var. 

89. Norr om Trättemyr. Väster om ett högt berg 

med brant västsida. Vid bergets fot, oskyddat mot 

de andra väderstrecken, utom mot söder, där en liten 
bergknalle ger lä. Underlag blockmark med stenarna 
nästan helt täckta av lövförna (profil se s. 1 66 ) .  Lut
ning 10°. 6 x lO m2• Undersökt 3/8 1 954. 
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKsKIKT (2 m) : Corylus avellana, Quercus petraea, 
Sarbus aucuparia ( 1 958) . 

FÄLTSKIKT: Convallaria mafalis ( 1 958),  Crataegus C 1 ,  
Deschampsia flexuosa, Lonicera periclymenum, M elica 
nutans, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, Rosa 
canina, Rubus plicatus ( 1 958),  R. saxatilis, Solidago 
virgaurea, Vaccinium myrtillus ( 1 958),  Viola rivi
niana. 

BOTTENSKIKT saknas.  

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. Kontaktvegetation norr 
Calluna-samhälle med enstaka spridda Rosa sp. ,  i 

söder Deschampsia-samhälle, i väster Molinia-sam
hälle, dominerat av Myrica gale. 

90. Vid den skyddade branta nordsidan av en 

öst-västlig dal. Sydsidan mycket svagt sluttande. 
Berget i norr är högt, likaså det i söder. Östra delen 

av dalen är högre än den västra. Exponerat mot 
väster. Underlag rasmark med nakna stenar. Lutning 
10° mot väster. 2 x lO m2 (gruppvis) .  Undersökt 3/8 
1 954. 
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKsKIKT (2-3 m) :  Crataegus sp. ( 1 958),  Quercus 
petraea, Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Juniperus com
munis, Lathyrus montanus, Lonicera periclymenum, 
M elampyrum p1·atense, Pteridium aquilinum, V ac
cinium myrtillus, V. uliginosum, Quercus gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Melampy-
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rum pratense - var. Kontaktvegetation MoZinia-sam
hälle. 

91 .  Dalen leder ner till den norra dammen uppe i 

berget. 9 1  i dalens lägre delar. Miljö som 90. Storlek 
2 x 8 m2• Undersökt 3/8 1 954. 
TRÄDSKIKT (3  m): Alnus glutinosa, Malus silvestris, 

Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT ( 1 ,5-2 m) :  Rhamnus frangula. 
F ÄLTSKIKT: Carex pilulifera, Deschampsia flexuosa, 

Lonicera periclymenum, Mafanthemum bifolium, 
M elampyrum pratense, M olinia coerulea, Oxalis 
acetosella, Pteridium aquilinum (dom. ) ,  Solidago 
virgaurea, Trientalis europaea, V accinium vitis
idaea, Quercus gpl, Rhamnus frangula gpl, Sarbus 
aucuparia gpl. 

BoTTENsKIKT: Leucobryum glaucum, Mnium hornum, 
Sphagnum sp . 
Tillhör V accinietum molinietosum, Hieracium um

bellatum - var. - Kontaktvegetation MoZinia-sam
hälle. 

92. Lågt snår (ej ökat 1 960) på platån mellan 
norra delen av Långejorden och landsvägen. I svacka 
i berg�t, skyddat åt alla håll utom norr. Underlag 

med 2· cm lövförna, mest av ek, därunder 14 cm 
humuslager, filtat, brunsvart, med enstaka vita 
mineralkorn. Plant. 6 x 10 m2, spritt. Undersökt 3/8 
1954. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( 1 ,5 m):  Populus tremula, Quercus petraea, 

Salix aurita, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Vaccinium uliginosum. 
BoTTENsKIKT saknas. 

Tillhör Vaccinietum molinietosum ( Empetrum-var. ? ) .  
- Kontaktvegetation Molinia-samhälle. 

93 a. Öster om ovannämnda platå (se 92) i en dal 
med nord-sydlig riktning. I öster låg bergirnalle med 
brant västvägg. Skyddat mot söder av ett högt berg 
på något avstånd. I väster höga och branta berg. 
Svagt exponerat mot norr och söder. Underlag block
mark, täckt av 2-5 dm djup podsolprofil med anrik

ningsskiktet på 3 dm:s djup. Plant i övre delen, lutning 
i nedre 1 0° mot norr. 8 x 20 m2• Undersökt 3/8 1 954. 

TRÄDsKIKT (5 m):  Populus tremula. 
BusKsKIKT saknas. 
FÄLTsKIKT (betesfasen) :  Achillea millefolium, Agrostis 

tenuis, Anemone nemorosa, Anthoxanthum odoratum, 
Galluna vulgaris, Cerastium holosteoides, Convallaria 
maialis, Dactylorchis maculata, Deschampsia flex
uosa, Empetrum nigrum, Equisetum arvense, Festuca 
ovina, Hieracium Vulgatif. ,  Holcus lanatus, Juncus 
conglomeratus, Lathyrus montanus, L. pratensis, Lo
nicera periclymenum, Lotus corniculatus, Luzula 
campestris, Mafanthemum bifolium, Malinia coe-
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rulea, Pimpinella saxifraga, Poa annua, Potentilla 
erecta, Pteridium aquilinum, Rumex acetosa, Sieg
lingia decumbens, Solidago virgaurea, Succisa pra
tensis, Trifolium repens, Vaccinium vitis-idaea, 
V eronica chamaedrys, V icia cracca, Viola riviniana 
(död), Populus tremula rotsk. ,  Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENSKIKT: Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium 
schreberi. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum-var. 

Starkt inslag av Agrostidetum-arter. - Kontaktve
getation Deschampsia-samhälle. 

93 b.  Närmare stranden än 93a. Skydd och exposi

tion som 93a.  Underlag täckt av 2 cm lövförna, mest 
av ek, därunder 12 cm humuslager med enkelkorn
struktur, moigt, gråsvart, få vita mineralkorn. Lut

ning 1 0° .  2 x 20 m2• Undersökt 3/8 1954. 
TRÄDSKIKT: Quercus petraea. 
BusKsKIKT salmas 1 953 .  Populus 1960 (3 m högt) . 

F ÄLTSKIKT: A nemone nemorosa, Lathyrus montanus, 
M olinia coerulea, Potentilla erecta, Pteridium aqui
linum ( 1 960) , Rubus saxatilis, Solidago virgaurea 
( 1 960), Vaccinium myrtillus (dom. ) 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Molinia-var. 
Kontaktvegetation M olinia-samhälle. 

94. Öster om Bryggeberget. I en dal vid stranden, 
skyddad mot öster av ett lågt, mot väster av ett högt 

berg. I norr ligger stranden. Öppet mot söder. Expo
nerat mot norr och söder. Underlag 52 cm djupt 
sandlager med enkelkornstruktur, mjäligt, grågult, 
mörkare de 2 översta cm, mycket hög halt av vita 
mineralkorn. Lutning 1 5° mot norr. 6 x 7 m2• Under
sökt 3/8 1 954. Fig. 85. 
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKsKIKT ( 1 , 5  m) :  Quercus petraea ( 1 960), Salix 
aurita (dom. ) ,  Sarbus aucuparia ( 1 960). 

F ÄLTSKIKT: Deschampsia caespitosa, Filipendula ul
maria, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lysi
machia vulgaris, Potentilla erecta, Rubus idaeus, 
V accinium uliginosum. 
1 960: Achillea millefolium, Anemone nemorosa, Oarex 

pallescens, C. panicea, Deschampsia caespitosa, Equise
tum arvense, Filipendula ulmaria, Galium boreale, G. 
palustre, Geum rivale, Lastrea phegopteris, Lonicera 
periclymenum, Lysimachia vulgaris, Mentha arvensis, 
M afanthemum bi folium, Polygonum viviparum, Poten
tilla erecta, Pyrola rotundifolia, Rubus saxatilis, Viola 
palustris. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa
lustre - var. - Kontaktvegetation i norr strandvege
tation, i söder och öster Filipendula-samhälle , i väster 
Deschampsia-samhälle. 
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95. Norr om Krokryggsmyren. I en dal i öst-västlig 

riktning, sluttande mot öster och därigenom skyddat 

mot väster. Skyddat mot norr och söder av låga, 
mot norr branta berg. Exponerat mot öster. Underlag 

täckt av 2 cm förna, mest barr, därunder 10 cm djupt 
humuslager, något filtat, moigt, brunsvart, med 
enstaka vita mineralkorn. Lutning 5° mot sydost. 
4 x 4 m2• Undersökt 4/8 1 954. 

TRÄDSKIKT: Pinus silvestris (två exemplar, det största, 

västligaste, 35-40 år gammalt och 5 m högt) .  
BUSKSKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa (dom.) ,  Empetrum 

nigrum, Festuca ovina, Hieracium umbellatum, 
Lonicera periclymenum, Potentilla erecta, Pteridium 
aquilinum, Salix repens, Succisa pratensis, Trientalis 
europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Gary
lus avellana gpl, Quercus gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation i öster Mali
nia-samhälle , i söder Deschampsia-samhälle. 

96. Väster om 95. I Kärrslid-kärrkomplexets av

lopp genom Stärkerna. Avloppet rinner i en smal 
(3 m bred) klyfta i nord-sydlig riktning. Klyftan 

vidgar sig mot söder (Kärrslid) och smalnar mot norr. 
Avloppet rinner längs östra sidan av klyftan och är l m 
brett, I öster närmast en brant, 1-2 m hög sluttning, 

sedan en hylla med en öppen vattenyta, ca 10 m bred, 
och därefter ett högt berg. Västra bergväggen är brant 
och hög. Exponerat mot söder. Underlag 2 dm djupt 
humuslager, filtat, därunder blockmark. Klyftan lutar 
föga. 96 upphör, där lutningen hastigt ökar (till 20° ) .  

2 x 15  m2, spritt. Undersökt 4/8 1 954. 

TRÄDSKIKT (4 m) :  Garylus avellana, Quercus petraea 
(4 m),  Sarbus aucuparia. 

BusKsKIKT ( 1 958) :  Crataegus C l ,  Juniperus communis, 
Rhamnus frangula, Rosa canina, Salix caprea. 

F ÄLTSKIKT: Lonicera periclymenum, Pteridium aquili
num, V accinium myrtillus (dom.) ,  1 958:  Athyrium 
filix-femina, Dryopteris filix-mas, Lastrea phego
pteris, Myrica gale, Rubus saxatilis, Solidago virg
aurea, V accinium uliginosum, V. vitis-idaea, Quer
cus gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampy

rum pratense - var. - Kontaktvegetationen består i 
norr, öster och söder av kärrvegetation med Iris 
pseudacorus (dom.) .  

Från södra delen av 96 växer Populus tremula rotsic 
( l  m höga) mot väster i en liten spricka i berget ( 1 958) .  

Norr om 96 växer enstaka Betula pubescens (uppe i 
berget) och Sarbus aucuparia. 

97 .  Öster om 94. I en öppen dal med låga berg
knallar. Dalen tränger ihop sig mot norr (Edsviken),  

i en smalare dal med branta bergssidor. Öppen mot 
norr, med undantag för de låga bergknallarna. Mot 
öster och söder höga berg på 50 m avstånd. Mot 

väster skyddat av samma höga berg som 93. Expone
rat mot norr. Underlag 1-3 dm djupt humuslager med 
rikliga vita mineralkorn, därunder grusig sand. Lut
ning 5°. Bildar en triangel med sidorna 10, 12 och 1 5 m. 

Undersökt 4/8 1 954. 
TRÄDSKIKT saknas . 

BusKsKIKT längst nere i dalen (2 m högt ) :  Garylus 
avellana, Fraxinus excelsior, Rosa dumalis, Sarbus 
aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 
A nthoxanthum odoratum, A rrhenatherum pubescens, 
Briza media, Galluna vulgaris, Gampanula rotundi
folia, Crataegus C l  ( 1 958) ,  Deschampsia flexuosa, 
Dryopteris filix-mas, Empetrum nigrum, Galium 
verum, Hyper1"cum maculatum, Lathyrus montanus, 
Lonicera periclymenum, Malus silvestris ( 1 958) ,  
Pimpinella saxifraga, Poa pratensis coli . ,  Prunus 
spinosa, Rosa dumalis, R. villosa, Rubus corylifolius 
coli. , R. idaeus, Rumex acetosa, Sedum telephium, 
Stellaria graminea, Vaccinium myrtillus, Veronica 
chamaedrys, Viola riviniana. 

BoTTENsKIKT: Dicranum scoparium, Hylocomium 
splendens, Hypnum cupressiforme, Lophocolea cuspi
data, M nium afjine, Pleurozium schreberi, Rhodo
bryum roseum, Thuidium tamariscinum. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation i nordöst och västnordväst Molinia
samhälle. 97 tycks ursprungligen ha varit ett De
schampsia-samhälle. 

1958: Prunus spinosa starkt övervuxen av Parmelia 
physodes och Evernia prunastri. Dessa buskar har då
lig vigör. Galluna vulgaris är mindre, där lavpåväxten 

är större. 

98 .  Som 97,  men dalen mera öppen mot norr här. 
98 dock skyddad mot norr av gärdesgård och av ett 
lågt berg. I söder är bergknallarna högre och ligger 
nära 98. Exponerat mot norr och öster. Underlag l dm 
djupt humuslager med tydliga vita mineralkorn, där
under blockmark. Lutning 2°. 5 x 10 m2• Undersökt 

4/8 1 954. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( 1 , 5  m, täcker 50 % ) :  Crataegus C l ,  C. C2, 

C. ox., Prunus spinosa (dom. ) ,  Rosa canina, R. 
dumalis ( 1 958),  R. villosa ( 1 958) .  

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, Alehe
milla glaucescens, Arrhenatherum pubescens, Gam
panula rotundifolia, Dactylis glomerata, Deschampsia 
caespitosa, D. flexuosa, Dianthus deltoides, Galium 
verum, Hieracium Pilosella, H ypericum maculatum, 
Lathyrus montanus, L. pratensis, Pimpinella saxi
fraga, Plantaga lanceolata, Primula veris, Ranunculus 
sp. (död) ,  Rubus idaeus, Rumex acetosa, Stellaria 
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graminea, Vaccinium myrtillus, Veronica chamaed
rys, Vicia cracca, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT: H ylocomium splendens, Rhytidiadelphus 
squarrosus, Rh. triquetrus. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation utgöres av Agrostis-samhälle . 98 tycks 
ursprungligen ha varit beteshage. 

1 958: På vissa exemplar av Prunus spinosa med god 
vigör stark påväxt av Evernia prunastri och Parmelia 
physodes. 

99-102 växer i en dal, som är öppen i norr (mynnar 

i Edsviken) .  I öster skyddar ett högt berg, i söder 
ligger en öppen dal, i väster ett lågt berg. Exponerat 
mot norr och söder, i någon mån mot väster. Underlag 

täckt av l dm förna, mest löv, därunder l dm djupt 
humuslager med mycket vita mineralkorn, därunder 
l dm lerhaltigt humuslager, underst sand. Lutning 1 5°.  

99-102 intar en yta av 5 x 15 m2• Undersökta 4/8 1 954. 
Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 

99. Vid stranden, norr om 98. 
TRÄDSKIKT (4  m) : Quercus petraea. 
BusKsKIKT (2 m) : Garylus avellana, Orataegus Cl ,  

Prunus spinosa, Rosa dumalis, R. villosa, Salix 
repens. 

FÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Lathyrus montanus, 
Rubus saxatilis, V eronica chamaedrys. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum (Gal i u m verum - var. ? )  

100. Öster o m  99, bildar smalt bryn a v  detta snår. 

TRÄD - och BUSKSKIKT = 99.  
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, 

Alehemilla glaucescens, Oampanula rotundifolia, Dac
tylis glomerata, Deschampsia caespitosa, D. flexuosa, 
Festuca ovina, Filipendula ulmaria, Galium verum, 
Geum rivale, Hieracium umbellatum, H ypericum 
maculatum, Lathyrus pratensis, Lonicera pericly
menum, Oxalis acetosella, Pimpinella saxifraga, Poa 
pratensis coli . ,  Potentilla recta, Rubus corylifolius 
coli . ,  Rumex acetosa, Salix repens, Succisa pratensis, 
Trifolium medium, Vaccinium myrtillus, V. uligi
nosum, V icia cracca, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 

101. Inne i snår 99-100. 

TRÄD- och BUSKSKIKT = 99. 
FÄLTSKIKT: Dryopteris jilix-mas, Primula veris, Suc

cisa pratensis, Taraxacum Vulg.,  Vicia cracca. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 

102. Inne i snår 99-100 i den djupaste skuggan. 
TRÄD- och BUSKSKIKT = 99.  
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FÄLTSKIKT: Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus (små 
exemplar) ,  V. uliginosum (små exemplar) .  

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Agrostis-samhälle. 
Längs östra sidan av denna dal stora, 2-3 m höga 

kratt, bildade av Garylus avellana, Orataegus Cl ,  O. 
C2 (dom. ) ,  Lonicera periclymenum med Prunus spinosa 
( l  m hög) som brynsnår, Pyrus communis och Sarbus 
aucupa1·ia. 

103. Vid Kärrslid, öppet alldeles öster om lands
vägen. På avstånd ligger höga berg i söder och väster. 

Exponerat mot norr, öster och väster. Underlag 
blockmark (sprängsten från arbetet på landsvägen) ,  

men växer även utanför blockmarken, där underlaget 

är 4 1  cm djupt humuslager med enkelkornstruktur, 
moigt-sandigt, gråsvart, i de översta 4 cm mörkare, 
rikligt med vita mineralkorn. Lutning 5° mot norr. 

3 x 10 m2• Undersökt 4/8 1 954. 
TRÄDSKIKT: Malus silvestris (2,5 m),  Sarbus aucuparia 

(3 m ) .  
BusKsKIKT ( 1-2 m) : Orataegus C2 ( 1 960) ,  Prunus 

spi nosa, Rosa dumalis, R. villosa. 
F ÄLTSKlKT: Dactylis glomerata, Dryopteris filix-mas 

(dom. ) ,  Filipendula ulmaria, Hypericum maculatum, 
Lysimachia vulgaris ( 1 960) , Rubus idaeus, R. pli
catus, Urtica dioeca ( 1 960) . 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum dryopteridetos�tm, H eracleum
varianten. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle 

och landsvägens dikesvegetation. 

104. Vid östra kanten av Kärrslid-Skalvik - dalens 

fortsättning, nere vid stranden. I ett dike, som är l m 
djupt och skär rakt igenom ängen. Exponerat mot 
norr, söder och väster, skyddat mot öster. Underlag 

av högst 20 cm djupt humuslager med enkelkorn
struktur, sandigt, gråsvart, rikligt med vita mineral
korn, fuktigt, därunder lj usbrun sand med små skal
fragment. Lutning 10° mot norr. 5 x 1 5 m2• Undersökt 
4/8 1 954. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa (i diket) .  

BusKsKIKT (på slänten) :  Orataegus C 1 ,  O .  C 2 ,  O .  ox. ,  

Rosa dumalis, R .  villosa. 
FÄLTSKIKT: Anemone hepatica, A .  nemorosa, Athyrium 

fil ix-femina, Deschampsia caespitosa, Equisetum 
arvense, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Primula 
veris, Ranunculus auricomus, Rubus idaeus. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, H eracleum
var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 

105. Uppe på en låg platå alldeles öster om 104. 
Skyddat mot norr och öster av låga berg, öppet mot 

söder och väster. Exponerat mot söder. Underlag 
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blockmark, med blocken dolda av 27 cm djupt humus
lager med enkelkornstruktur, sandigt, gråbrunt, den 

översta l cm svart, mycket rikligt med vita mineral

korn. Lutning 5° mot väster. 5 x 1 5  m2. Undersökt 
4/8 1 954. 
TRÄDSKIKT (4 m) : Populus tremula, Pyrus communis, 

Quercus petraea, Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT ( l  m):  Grataegus C2, Prunus spinosa, Rosa 

dumalis. 
FÄLTSKIKT: Anthriscus silvestris, Dactylis glomerata, 

Deschampsia caespitosa, Dryopteris dilatata, D. 
filix-mas, Equisteum arvense, H olcus lanatus, 
Lathyrus pratensis, Lonicera periclymenum, Poten
tilla erecta, Pteridium aquilinum (dom. ) ,  Rosa villosa 
Rubus idaeus, R. plicatus. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, Hera
cleum-var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle . 

Öster om gärdesgården i norr-söder gruppvis Gary
lus avellana och Quercus petraea, med M alus silvestris, 
Populus tremula gpl, Prunus spinosa och Sarbus 
aucuparia inströdda. 

106. Fortsättning på Kärrslid-krattet vid östliga 
berget, som är högt och mycket brant. Skyddat mot 

nordöst, öster, söder och sydväst av höga berg. Expo
nerat mot nordväst. Underlag sprickorna på berget. 
Lutning 50°. 3 x 1 5 m2• Undersökt 4/8 1 954. 

TRÄDSKIKT (8  m): Populus tremula, Quercus petraea, 
Sarbus aucuparia. 

BusKsKIKT (4 m) :  Garylus avellana. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Afuga pyramidalis, 

Allium oleraceum, Anthoxanthum odoratum, Garex 
pallescens, Deschampsia flexuosa, Dryopter·is jilix
mas, Festuca ovina, Fragaria vesca, Hieracium um
bellatum, M elica nutans, Oxalis acetosella, Poa 
nemoralis, Pteridium aquilinum, Rhamnus frangula,  
Rubus idaeus, Sedum telephium, Solidago virgaurea, 
Succisa pratensis, Valeriana sambucijolia, Veronica 
officinalis, Viola riviniana, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas.  

Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. 

. 107 .  Skyddat och exponerat som 1 06.  På botten av 
ett dike . Underlag 8 cm djupt humuslager med gryn
struktur, moigt, gråsvart, med få vita mineralkorn, 
därunder 1 2  cm grusig sand, gulrödsvart, underst 
minst 5 cm djupt lager av svagt sandig lera. Plant . 
0,5 x 1 5  m2. Undersökt 4/8 1 954. 

TRÄDSKIKT = 1 06. 
BusKsKIKT = 106.  
FÄLTSKIKT: Dryopteris dilatata, Lastrea phegopteris, 

Lathyrus montanus, Lonicera periclymenum, Oxalis 
acetosella, V accinium myrtillus, V eronica chamaedrys. 

BOTTENSKIKT salmas. 

Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Melampyrum 

pratense - var. Kontaktvegetation Filipendula-
samhälle, liknande M olinia-samhället. 

1 960: Vid diket växte en rad exemplar av Salix 
aurita, något äldre än de exemplar av Populus tremula, 
som nådde fram till en tidigare åker. Ä ven denna 

åker hade börjat invaderas av 3 dm höga plantor av 
asp och Salix aurita. 

1 960 var fältskiktet sammansatt på följande sätt: 
Anemone nemorosa, Galtha palustris, Deschampsia 
caespitosa, Dryopteris dilatata, Epilobium montanum, 
Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, Geum rivale, 
Hieracium Vulgatij. ,  Lastrea dryopteris, Lathyrus mon
tanus, Lysimachia vulgaris, Lonicera periclymenum, 
M olinia coerulea, Oxalis acetosella, Potentilla erecta, 
Ranunculus acris, Succisa pratensis, Viola riviniana. 

108. Fortsättning på Kärrslid-krattet väster om 
gärdesgården. Skyddat mot alla håll utom norr av 

höga och branta berg. Exponerat mot norr. Underlag 
täckt av 2 cm lövförna, mest av asp, 27 cm djupt 
humuslager med enkelkornstruktur, moigt, gråsvart, 

rikligt med vita mineralkorn, därtmder gulvit sand. 
Plant. 6 x 1 2  m2. 

Undersökt 4/8 1 954: 

TRÄDSKIKT: Populus tremula. 
BusKsKIKT (i kanten vid gärdesgården) :  Salix aurita. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Girsium palustre, 

Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, Geum 
rivale, Holcus lanatus, Juncus conglomeratus, Lastrea 
phegopteris, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, 
Malinia coerulea, Potentilla erecta, Rubus plicatus, 
Salix repens, Succisa pratensis, Vaccinium uligino
sum, Rhamnus frangula gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa
lustre - var. - Kontaktvegetation Filipendula-sam
hälle, liknande M olinia-samhället. 

Undersökt 15/9 1 958: 

TRÄDSKIKT: Populus tremula (3 m) .  
BuSKSKIKT: Salix aurita (vid diket ) .  

FÄLTSKIKT: Filipendula ulmaria, Malus silvestris, 
Pteridium aquilinum, Rhamnus frangula, Rubus 
plicatus, Garylus avellana gpl, därunder: Alehemilla 
glaucescens, Garex pallescens, Dactylis glomerata, 
Descl�ampsia caespitosa, Equisetum arvense, Festuca 
ovina, Ge u m rivale, Hieracium umbellatum, H. 
Vulgatij. ,  Lathyrus montanus, Lysimachia vulgaris, 
Potentilla erecta, Frunella vulgaris, Ranunculus acris, 
Succisa pratensis, Vaccinium myrtillus, Veronica 
chamaedrys, V. officinalis, Viola riviniana, Gra
taegus gpl, Prunus spinosa gpl, Quercus gpl. 

BOTTENSKIKT: Atrichum undulatum, Glimacium den
droides, Polytrichum commune. - Bottenskiktet 
1 960 betydligt torftigare utbildat, troligen beroende 
på den rikliga förnan. 

Vid diket FÄLTSKIKT av Athyrium filix-femina, 
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Deschampsia caespitosa, Equisetum arvense, Lastrea 
phegopteris, Lathyrus montanus, Lonicera periclymenum, 
Melica nutans, Oxalis acetosella, Rubus plicatus, Vac
cinium vitis-idaea, Viola riviniana. 
BoTTENsKIKT saknas. 

109 .  Ostnordost om 108 på en liten hylla i berget. 
Vid en vattensamling. Skyddat mot norr, öster och 

söder av relativt höga berg, mera öppet mot väster. 
Exponerat mot nordväst. Underlag delvis blockmark, 

delvis 20 cm djupt humuslager, täckt av 5 cm löv
förna, mest björk, filtat, främst upptill, svart, inga 
vita mineralkorn. Plant. Spridda snår i grupper, 

2 x 2 m2• Undersökt 4/8 1 954. 

TRÄDSKIKT (4-5 m): Betula pubescens, B. verrucosa. 
BusKsKIKT (i den fuktiga kanten) :  Juniperus com-

munis, Salix aurita. 
F ÄLTSKIKT: I en grupp Empetrum nigrum, V accinium 

uliginosum, V. vitis-idaea. I den största gruppen 

Cornus suecica, Deschampsia flexuosa, Empetrum 
nigrum, Majanthemum bijolium, Malinia coerulea, 
Trientalis europaea, V accinium myrtillus (enstaka) ,  
V .  uliginosum, V .  vitis-idaea, Garylus avellana gpl, 
Juniperus communis gpl, Quercus gpl, R ha m nus 
frangula gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT: Mnium hornum, Plagiothecium undu.la
tum, Sphagnum sp. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation M olinia-samhälle. Utanför den 
stora snårgruppen ingår i vegetationen även Cantha
rellus cibarius. 

Nere vid Kolsvik Salicetum på den nordexponerade, 

Prunetum på den sydexponerade sidan, i en liten dal 
söder om båtläget. 

110-113.  I en dal i nordnordöstlig-sydsydvästlig 
riktning, rakt söder om Kollen i Kolsvik. Fig. 1 9 .  

110.  Överst i dalen, som är 1 0  m bred. D e  omgi

vande bergen är höga i öster, söder och framför allt i 
väster. Exponerat mot nordöst. Underlag täckt av 

3 cm djupt lager av förna, mest blad och hängen av 
Salix, därunder 6 cm djupt humuslager, filtat, brun

svart, inga vita mineralkorn, därunder 5 cm djupt 
lager med enkelkornstruktur, moigt, gråsvart, rikligt 
med vita mineralkorn, 1.mderst blockmark. Lutning 
1 0°.  10 x 10 m2•  Undersökt 4/8 1 954. 

TRÄDsKIKT saknas. 
BusKsKIKT (4 m):  Salix aurita (dom. ) ,  Sarbus aucu

paria. 
FÄLTSKIKT: Cornus suecica (dom.) ,  Deschampsia 

flexuosa, M ajanthemum bi folium, M olinia coerulea, 
Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, Rubus co
rylifolius coll. ,  Solidago virgaurea, Trientalis euro
paea, V accinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis
idaea. 
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BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 
- Kontaktvegetationen M olinia-samhälle. 

1 1 1 .  Nordost om 1 1 0 i dalen, som här bildar en vid 
gryta. 1 1 1  växer vid den överhängande, 4 m höga, 

östra sidan. Mot norr skyddar ett högt berg norr om 
Kolsvik, mot söder ett sakta sluttande högt berg. 
Exponerat mot nordväst. Underlag täckt av 5 cm 

lövförna, därunder 10 cm djupt humuslager med svag 
grynstruktur, grusigt-sandigt, brunsvart, med få vita 
mineralkorn, därunder 14 cm djupt lager rödbrun 

sand, något ljusare nedtill, underst blockmark. Lut

ning 5° mot nordöst. 3 x 6 m2• Undersökt 4/8 1 954. 
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Crataegus C1 ,  C. C2 (3 m) , Prunus spinosa 
( l  m, i brynet) ,  Rosa canina ( l  m, i brynet). 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium (enstaka) ,  Angelica 
silvestris, Carex nigra, Deschampsia caespitosa, D. 
flexuosa, Filipendula ulma ria, H ypericum macula
tum, Lathyrus montanus, Majanthemum bijolium, 
Plathanthera bifolia, Polypodium vulgare, Potentilla 
erecta, Pteridium aquilinum, Rubus saxatilis, Solidago 
virgaurea, Succisa pr atensis, V accinium myrtillus, V. 
uliginosum, Vicia cracca, Viola riviniana, Rhamnus 
frangula gp1 , Sorbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella
var. - Kontaktvegetation Molinia-samhälle. 

1 12. N ordöst om 1 1 1  i dalen, som här är 3 m bred. 

Med undantag av exemplar av Sarbus aucuparia är 
dalen i övrigt krattfri. I nordväst skyddar en 2 m hög 
bergknalle, i öster ett mycket brant, 6-8 m högt berg, 
i sydväst 1 1 1 . Exponerat framför allt mot nordväst. 
Underlag 13 cm djupt humuslager, något filtat, 
sandigt, gråsvart, mörkare uppåt, med mycket få vita 
mineralkorn, därunder 2 cm djupt humuslager, 
kolsvart, utan vita mineralkorn, underst blockmark. 

Lutning 20° mot nordöst. Undersökt 4/8 1954. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (gruppvis ) :  Crataegus C2, Quercus petraea, 

Rosa canina, R. villosa, Sorbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Angelica silvestris, Athyrium jilix-femina, 

Carex echinata, Deschampsia caespitosa, Dryopteris 
filix-mas, Filipendula ulmaria, Galium palustre, 
Geum rivale, Hieracium umbellatum, J uncus conglo
meratus, Lastrea phegopteris, Lycopus europaeus, 
Mentha arvensis, Plathanthera bifolia, Potentilla 
erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus flammula, 
Rubus idaeus, Salix repens, Succisa pratensis, Vacci
nium uliginosum. 

BOTTENSKIKT: Hylocomium splendens, Mnium hornum, 
M. undulatum, Pleurozium schreberi, Polytrichum 
commune, Rhytidiadelphus loreus, Rh. triquetrus, 
Thuidium tamariscinum. 
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Fig. 19. 1 10 mot nordost. I bakgrunden närmast Lyrön, längre bort Orust. - 1 7/9 1 958. 

1 10 gegen Nordosten. Im Hintergrund am nächsten Lyrö, weiter entfernt Orust. - 1 7.9.  1 958. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella
var. - Kontaktvegetation i nordöst Filipendula-sam
hälle, liknande Molinia-samhälle, i nordväst Molinia
samhälle. 

113.  Längst nere i dalen, som vidgar sig mot stran

den. Skyddat mot norr av ett högt berg på andra sidan 

Kolsvik. Berget i nordöst är något lägre än de andra 
bergen. Mot söder skyddat, utom i en liten bergs

spricka. Öppet mot väster. Exponerat mot nordöst 

och nordväst. Underlag täckt av 2 cm lager av löv
förna, därunder 18 cm djupt humuslager, filtat, kol
svart nedtill, brunare upptill, med mycket få vita 
mineralkorn, därunder 2 cm djupt gråsvart sandlager, 

grusigt, underst blockmark av stora block. Lutning 5° 
mot norr. 6 x 10 m2• Undersökt 4/8 1 954. 

TRÄDsKIKT saknas. 

BusKsKIKT (2 ,5-3 m) :  Quercus petraea, Salix aurita, 
Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Angelica silvestris, Dryopteris filt'x-mas, 
Hypericum maculatum, Lastrea phegopteris, Lathyrus 
montanus, Lonicera periclymenum, Poa pratensis 
coll . ,  Polypodium vulgare, Solidago virgaurea, Vacci
nium myrtillus, Veronica officinalis, Rosa gpl. 

BOTTENSKIKT: Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus 
loreus, Thuidium tamariscinum. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampyrum 

pratense - var. - Kontaktvegetation i norr Agrostis
samhälle, i söder Filipendula-samhälle, liknande 
M olinia-samhället , i väster M olinia-samhälle. 

114. Söder om Kolsviks mynning. På en hylla 1 0 m 
uppe i berget. I en svacka i nordnordost-sydsydväst. 
Något skyddat av berg, som ligger på andra sidan 
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Kolsvik. Skyddat mot söder och väster. Exponerat 

mot nordost och öster. Underlag täckt av 2 cm löv
förna, mest björk, därunder 2 cm humuslager, filtat, 

mörkt rödbrunt. Underst, ovan berget, 1 3  cm djupt 
humuslager, rödbrunt, utan vita mineralkorn. Lut

ning 20° mot nordnordost. 3 x 4 m2• Undersökt 4/8 

1 954. 
TRÄDsKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2-3 m) :  Betula verrucosa, Salix aurita 

( l  m},  Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKlKT: Deschamps1·a flexuosa (dom. ) ,  Lonicera 

periclymenum. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum (M elampy
rum pratense - var. ? ) 

1 15-117  i dalen vid Kvieviken (se IvARSSON 1 959, 
s .  276). I en bred dal, omgiven av relativt höga berg 

mot alla håll utom mot nordost. 

1 15.  Längst nere i norra delen av dalen. Underlag 

20 cm djupt humuslager ovanpå minst 50 cm djupt 
lager av lerigt skalgrus. Lutning 1 5° .  7 x lO m2• Un
dersökt 4/8 1 954. 
TRÄDSKIKT: Betula pubescens, Quercus petraea, Rham

nus frangula, Salix aurita, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Angelica silvestris, 

Briza media, Galluna vulgaris, Carex nigra, C. 
panicea, Gentaurea facea, Cirsium palustre, Des
champsia caespitosa, Festuca rubra, Filipendula ul
maria, Galium boreale, G. verum, Geum rivale, 
H olcus lanatus, H ypericum maculatum, Juniperus 
communis, Lonicera periclymenum, M olinia coerulea, 
Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Pteridium 
aquilinum, Rosa dumalis, R. villosa, Rubus plicatus, 
Salix repens, Sieglingia decumbens, Succisa pratensis, 
V accinium uliginosum, V icia cracca, Fraxinus gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella
var. - Kontaktvegetation i nordost strandvegeta

tion, av Filipendula-samhälle, liknande M olinia-sam
hälle, i sydväst M olinia-samhälle. 

1 16. I södra delen av dalen. Milj ö som 1 15,  men 
underlag lO cm djupt humuslager, därunder 40 cm 
sandigt skalgrus, som längst nere är lerhaltigt, underst 
berg. Gruppvis, lO  x 1 5  m2• Undersökt 4/8 1954. 
TRÄDSKIKT (5 m): En grupp av Garylus avellana, en av 

Salix caprea, tre av Sarbus aucuparia, varav en en
sam, en tillsammans med Garylus avellana och en 

tillsammans med två lägre Garylus avellana (2 ,5  m) 
och M alus silve8tris. 

F ÄLTSKIKT: I Galluna vulgaris - samhälle ( i  m), vid 

berget ersatt med Athyrium jilix-femina, Cirsium 
palustre, Hypericum maculatum, Prunus spinosa 
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( l  m, dom.) ,  Pteridium aquilinum, Rhamnus frangula, 
Rosa canina, R. villosa, Rubus idaeus, Salix repens, 
V accinium myrtillus (dom. ) .  

BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundijolia - var. - Kontaktvegetation som 1 1 5 .  

1 1 7 .  I dalens syd västligaste del. Milj ö som 1 1 6 .  

Gruppvis, 1 5  x 1 5  m2 •  Undersökt 4/8 1 954. 
TRÄDSKIKT = 1 1 6. 

FÄLTSKIKT = 1 1 6, dessutom Achillea millefolium, Al
chemilla glaucescens, Chrysanthemum leucanthemum, 
Deschampsia flexuosa, Filipendula ulmaria, Galium 
boreale, G. verum, Geum rivale, Lathyrus pratensis, 
Pimpinella saxifraga, Frunella vulgaris, Solidago 
virgaurea, Succisa pratensis, Vaccinium uliginosum, 
Veronica officinalis. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella
var. - Kontaktvegetation som 1 1 5 .  

Mitt emellan Skalvik och stranden vid 1 1 8  växer 
uppe på en platå, som sakta sluttar mot öster, ett 

Populus tremula - uppslag ( l  m) i Oalluna-samhälle 
(! m). 

Nedanför 1 1 8 Alnus glutinosa, Betula verrucosa, 
Quercus petraea och Sarbus aucuparia. 

118-120. Väster om viken söder om Skalvik. På en 
platå, som är något skyddad mot norr, söder och väs
ter av låga berg. Plant, utom i östra delen, där platån 
lutar svagt mot öster. Där lutningen börjar ersättes 

Prunetum av Deschampsia-samhälle. Exponerat mot 
öster. Underlaget består av stora stenar (till 6 m3) ,  som 
vanligen är nakna. 20 x 30 m2• Undersökt 4/8 1 954. 

118.  I platåns norra del. 
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKsKIKT ( l  m):  Prunus spinosa, Rosa villosa. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Deschampsia flexuosa, 

Empetrum nigrum, Geranium sanguineum, Hyperi
cum maculatum, Juniperus communis, Linaria vul
garis, Lonicera pericly'menum, Malinia coerulea, 
Pimpinella saxifraga, Rubus saxatilis, Vaccinium 
vitis-idaea, Viola riviniana, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENsKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon
taktvegetation Deschampsia-samhälle. 

119.  Spridda grupper vid 1 1 8 .  

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( 1 ,5-2 m) :  Crataegus C l  ( 1 958} ,  Juniperus 

communis, Malus silvestris, Populus tremula, Prunus 
spinosa, Rhamnus frangula, Rosa dumalis, Sarbus 
aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Geranium sanguineum, Lonicera pericly-
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menum, Pimpinella saxifraga, Rubus idaeus, Vacci
nium myrtillus, V. vitis-idaea. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon
taktvegetation Deschampsia-samhälle. 

1 20. Söder om 1 19 .  I en liten svacka i blockmarken. 

Svackans omgivningar ganska plana. Lutning 5°. 

2 x 4 m2 • 

TRÄDsKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2-3 m, 1 960: 3-4 m) :  Garylus avellana, 

Quercus petraea, Q. robur, Sorbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Geranium sangui

neum, Lonicera periclymenum, M elampyrum pra
tense, Pimpinella saxifraga, Solidago virgaurea, 
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Garylus avellana 
gpl, Rosa gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampyrum 

pratense - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

Uppe vid gärdesgården är Prunus spinosa starkt 

beväxt med framför allt Evernia prunastri. 

121-122. På en platå väster om viken innanför 
norra delen av Holmen. Skyddad mot alla håll utom 

öster av låga bergknallar. Underlag blockmark med 

delvis täckta stenar. Lutning 1 5° mot öster. 5 x 10 m2• 
Undersökt 4/8 1 954. 

121. Underlagets stenar täckta utom mitt i snåret, 
där de är helt nakna. 2 x 2 m2• 
TRÄDsKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( l  m): Prunus spinosa, Rosa dumalis, R. 

villosa. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, Briza 

media, Grataegus C l  (2 dm, 1 960: 6 dm), Gentaurea 
facea, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Filipendula 
ulmaria, Galium verum, Geranium sanguineum, Hy
pericum maculatum, Juniperus communis, Malinia 
coerulea, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, 
Sieglingia decum�ens, Succisa pratensis. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella

var. - Kontaktvegetation Ag1·ostis tenuis-samhälle. 

122. Vid 1 2 1  två buskgrupper. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( l  m) : Juniperus communis, Prunus spi

nosa. 
FÄLTSKIKT: Angelica silvestris, Filipendula ulmaria. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum (Hera
cleum-var . ? ) .  - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 

Vid inägorna väster om 1 2 1  trädgrupper (6 m) av 

Quercus petraea, Sorbus aucuparia. Grupperna fort
sätter som kratt (2 ,5  m) mot nordväst med Quercus 

petraea och Salix aurita. - Väster härom vid gärdes

gården, som går över ängen, kratt ( 1 , 5-2 m höga) av 

Garylus avellana, Grataegus C2, Juniperus communis, 
Quercus petraea, Sorbus aucuparia. 

Längre mot sydväst i en dal i nordväst-sydostlig 
riktning kratt (2 m höga) av Quercus petraea. Mot norr 

övergår det i kratt av Betula pubescens, Salix aurita 
och Sorbus aucuparia. 

Den stora sänkan, som går från detta område till 

1 24, med kratt av Populus tremula, Quercus petraea 
(2 m i öst-västliga dalen) och Sorbus aucuparia. 

123. Alldesles öster om landsvägen i en liten svacka 

i berget. Skyddat mot nordost och öster. Mycket 

svagt skyddat mot väster av en liten bergknalle mitt 
för 1 23 .  Exponerat mot norr och söder. Underlag 

blockmark med dåligt täckta stenar. Plant. 7 x 8 m2• 
Undersökt 5/8 1954. 
TRÄDsKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( 1 ,5  m) :  Populus tremula (i väster 1 958; 

rots k.), Quercus petraea, R ha m nus frangula, Sorbus 
aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Lonicera pericly
menum, Melampyrum pratense, Pteridium aquili
num, Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus, V. uligi
nosum, V. vitis-idaea. 

BoTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampyrum 
pratense - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

124. Öster om landsvägen, norr om vägen till 

Holmen, söder om 1 23 .  Skyddat åt alla håll. Expo
nerat mot öster. Underlag okänt. Plant. 1 2  x 1 5  m2 • 

Undersökt 5/8 1954. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (Uppväxande; årsskotten ca 4 dm långa 

1954, 1 960 nått 4 m högt) : Betula pubescens, Picea 
abies (fuktigt, l ex., årsskotten 1/2 m långa),  
Pinus silvestris (fuktigt, 3 ex., årsskotten 1/2 m 
långa) ,  Populus tremula (enstaka) ,  Quercus petraea, 
Sorbus aucuparia (enstaka) .  

F ÄLTSIUKT: Galluna vulgaris, Deschampsia caespitosa, 
Malinia coerulea, Myrica gale, Po_tentilla erecta, 
Rhamnus frangula. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. - Kontaktvegetation trädgård. 
Söder om 1 24 vid landsvägen kratt av Quercus 

petraea (3,5 m) .  Därunder Garylus avellana och Rosa 
canina. Söder om detta kratt Prunus spinosa - domi
nerat snår. 

125. Söder om 1 24 i en dal i berget, skyddat mot 

norr, öster och väster av låga berg. Exponerat mot 
söder. Underlag i övre delen av krattet naken block-
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mark, i nedre delen täckt av 5 cm lövförna, mest ek, 
därunder 4 cm djupt humuslager, filtat, utan vita 
mineralkorn, därunder 9 cm djupt humuslager, svagt 

filtat, mörkt brunsvart, med få vita mineralkorn, ovan 
blocken. Lutning 1 5° .  1 5  x 20 m2• Undersökt 5/8 1945. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2 m) : Betula verrucosa, Populus tremula, 

Quercus petraea (högfertil i övre delen av krattet, 

lågfertil eller steril i nedre delen ) ,  Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefol·ium, Anthoxanthum odora

tum, Gampanula rotundifolia, Convallaria majalis, 
Deschampsia flexuosa, Geranium sanguineum, Juni
perus communis, Lathyrus montanus, L. niger, 
Lonicera periclymenum, Pimpinella saxifraga, Paa 
nemoralis, Rhamnus frangula, Rubus saxatilis, So
lidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Garylus avel
lana gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampyrum 
pratense - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

1 26. Mot söder övergår 1 25 i skogspartierna vid 

vägen till Holmen. Längs norra kanten av en dal i 
öst-västlig riktning. Berget är i nori' och öster brant 
och högt. Mot väster är delvis öppet, delvis låga berg. 

Exponerat mot söder. Underlag blockmark med 
nakna block. Lutning 5°. 4 x 50 m2• Undersökt 5/8 
1954. Fig. 5 och 78. 

TRÄDSKIKT (4-5 m): Populus tremula, Quercus petraea 
(de exemplar som växer öster om gärdesgården är 
betydligt äldre än de som växer väster om den

samma), Sarbus aucuparia, Tilia cordata. 
BusKsKIKT ( 1 ,5 m):  Garylus avellana, Juniperus com

munis, Rosa canina. 
FÄLTSKIKT: Allium oleraceum, Arrhenatherum pub

escens, Crataegus C2, Deschampsia flexuosa, Fragaria 
vesca, Galium verum, Geranium sanguineum, H y peri
cum perjoratum, Lathyrus montanus, L. niger, Loni
cera periclymenum, M alus silvestris, M elampyrum 
pratense, Melica nutans, Pimpinella saxijraga, Paa 
nemoralis, Sedum telephium, Solidago virgaurea. 

BoTTENsKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampyrum 
pratense - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

Nere vid vägen ingår Prunus spinosa i Quercus 
petraea - kratten, liksom Garylus avellana, Juniperus 
communis och Rhamnus frangula. 

127.  I backe i nordväst-sydostlig riktning alldeles 

väster om porten före Holmecacken. Väster om 1 34. 

Skyddat mot norr och öster av höga berg, likaså mot 
söder, där ett högt berg ligger på något avstånd. 
Skyddat även mot väster av underlagets lutning, 20° 
mot sydöst. Exponerat mot söder. Underlag 40 cm 
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djupt humuslager, sandigt, med rikliga vita mineral
korn, därunder blockmark. lO x 50 m2• Undersökt 5/8 
1 954. 

TRÄDSKIKT (5  m): Malus silvestris, Quercus petraea, 
Sarbus aucuparia. - Efter avverkning av ek för ca 

20 år sedan har en mängd stubbskott skjutit upp. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Populus tremula, Prunus 

spi nosa, Rosa du malis. 
FÄLTSKIKT: Anthoxanthum odoratum, Anthriscus sil

vestris, Crataegus Cl ,  Deschampsia flexuosa, Hiera
cium umbellatum, Lonicera periclymenum, Melam
pyrum pratense, Melica nutans, Paa nemoralis, Ru
bus fruticosus coll . ,  Sedum telephium, Viola rivi
niana, Sorbus aucuparia gpl .  

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Deschampsia-samhälle. 

128. 127 övergår mot sydost i en gles dunge. Skydd 
och exposition som 127 .  Underlag l l cm djupt humus
lager med enkelkornstruktur, föga förna, sandigt, 
brungråsvart, mycket rikligt med vita mineralkorn, 
därunder 20 cm grusig sand , brunsvart, underst 2 cm 

gulröd grovsand ovan blockmark. Lutning som 127 .  

1 5  x 1 5  m2• Undersökt 5 /8  1 954. 

TRÄDSKIKT (5-6 m) : Populus tremula. - Förefaller 
ha kommit in efter avverkningen av ek . Växer 
snabbare än denna. 

BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 

Allium oleraceum, Anemone nemorosa (dom. 1 959) ,  
Anthoxanthum odoratum, Galluna vulgaris, Campa
nula rotundifolia, Deschampsia flexuosa, Dianthus 
deltoides, Festuca ovina, Hieracium umbellatum, 
Hypericum perforatum, Luzula campestris, L. pilosa, 
Pimpinella saxijraga, Plantaga lanceolata, Potentilla 
erecta, Rumex acetosa, Stellaria graminea, Trifolium 
arvense, T. aureum, T. repens, Veronica officinalis, 
Visearia vulgaris, Populus tremula gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. - Kon
taktvegetation som 1 27 .  

1 28 övergår i skog av Quercus petraea med snårfor
mad Quercus petraea längs brynet. I denna skog dess
utom Populus tremula, Sarbus aucuparia och V ibur
num opulus ( 1 958) . 

1 29. Vid vägen norrut från Holmevägen. Längs 
den mycket branta södra kanten av en bergknalle. 

Skyddat mot norr, öppet mot de andra väderstrecken. 

Exponerat mot söder. Underlag som 127 .  Lutning 1 5° 
mot öster. 1 ,5 x lO m2• Undersökt 5/8 1 954. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (3 m) : Garylus avellana, Crataegus sp. ,  

Malus silvestris, Populus tremula, Quercus petraea, 
Salix aurita, Sarbus intermedia ( 1 959). 
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FÄLTSKIKT: Allium oleraceum, Anthriscus silvestris, 
Arabis hirsuta, Dactylis glomerata, Deschampsia 
flexuosa, Fragaria vesca, Geranium sanguineum, 
Hieracium umbellatum, Prunus spinosa (i brynet) ,  

Rosa dumalis, Trifolium repens, Vicia cracca. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon
taktvegetation Agrostis-samhälle. 

Längs vägen mot Holmen dunge av Fraxinus 
excelsior, Populus tremula, Tilia cordata. Träden når 

över vägen. 

130. På södra sidan av vägen mot Holmen. Skyddat 

mot norr, söder och väster av låga berg. Exponerat 
mot nordost. Underlag 5 cm djupt humuslager med 
föga förna, enkelkornstruktur, sandigt, gråsvart, 
rikligt med vita mineralkorn, därunder 33 cm djupt 

sandlager, vitgult, med skalfragment. Lutning 20° 
mot sydost. 2 x lO m2• Undersökt 5/8 1954. 
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Grataegus Cl (3 m 1958) ,  Populus tremula 
ro tsk. ( l  m), Prunus spinosa ( l  m), Rosa canina ( l  m). 

FÄLTSKIKT: Filipendula ulmaria (nertill ) ,  Geranium 
sanguineum. 
1 960: Achillea millefolium, Gentaurea scabiosa, Dac

tylis glomerata, Festuca ovina, Galium mollugo, G. 
verum, Geranium sanguineum (dom.) ,  Knautia ar
vensis, Lathyrus pratensis, Plantaga lanceolata, Pimpi
nella saxifraga, Trifolium medium. - Utvecklingen 
har gått mot ett Geranietum. Filipendula ulmaria har 

försvunnit. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, H eracleum
var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 

N ordost om 1 30 vid gärdesgården kratt av Garylus 
avellana (2-2,5 m) med Grataegus C2, Populus tremula 
( 3  m) och Rosa dumalis. 

131 . Sydväst om 1 30. Vid berget i starkt betat om
råde. Skyddat mot norr, öster, söder och väster av 
låga berg på något avstånd. Exponerat mot norr. 
Underlag 9 cm djupt humuslager med någon lövförna, 
mest ek, och med enkelkornstruktur, brunsvart, rik
ligt med vita mineralkorn. Lutning 10°.  3 x 1 5  m2 • 
.Undersökt 5/8 1 954. 

TRÄDSKIKT (6-7 m): Quercus petraea, Q.  robur. 
BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, 

Deschampsia flexuosa, Empetrum nigrum, Lonicera 
periclymenum, M elampyrum pratense, Nardus stricta, 
Oxalis acetosella, Poa pratensis coll . ,  Potentilla erecta, 
Rubus corylifolius coll. , Rumex acetosa, Sieglingia 
decumbens, V accinium uliginosum, V eronica cha
maedrys, Grataegus gpl, Populus tremula gpl, Quercus 
gpl, Rhamnus Irangula gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT: M nium hornum, Pleurozium schreberi, 
Polytrichum commune, Rhytidiadelphus triquetrus. 

Tillhör Agrostidetum, Dactylorchis-var. - Kon

taktvegetation i väster Molinia-samhälle och Fili
pendula-samhälle, liknande Agrostis-samhället, i söder 

Deschampsia-Ramhälle. 

132. Sydväst om 1 30, på södra sidan om gärdes
gården. Skyddat mot norr och väster. Exponerat mot 
öster och söder. Underlag täckt av 2 cm lövförna, 
mest av ek och asp, därunder 24 cm djupt humuslager 
med enkelkornstruktur, sandigt, gråsvart, rikligt 
med vita mineralkorn, därunder 46 cm lager rödbrun 

sand. Plant. l x lO m2• Undersökt 5/8 1 954. 
TRÄDsKIKT saknas. 
BuSKSKIKT: Garylus avellana ( l  m, 1960: 3 m), Gra

taegus ox. ( 1 960, 2 m),  Populus tremula ( 3-4 m, 

1 960: 4 m) , Prunus spinosa (l  m), Quercus petraea, 
Q. robur ( 3 m, 1960: 4 m) . 

FÄLTSKIKT ( l  m) : Dactylis glomerata, Elytrigia repens, 
Geranium sanguineum, Rubus corylifolius coli. 
1 960 ( 15/6) :  De yttersta 2 m  avverkade sedan 1 953. 

Nu utgöres fältskiktet av följande arter: Allium olera
ceum, Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris, Dactylis 
glomerata, Deschampsia flexuosa, Elytrigia repens, 
Equisetum arvense, Galium Vaillantii, Geum urbanum, 
H eracleum sphondylium, M elampyrum pratense, Poa 
nemoralis, Ranunculu; auricomus, R. jicaria, Vicia 
sepium. Som rest av det 1 953 analyserade samhället 
växte fortfarande Galium verum, Geranium sangui
neum m. fl . 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Agrostis-samhälle . 

133. Nordväst om 1 32, längs berget. Skyddat av 
berg mot norr och söder, mot öster och väster på av
stånd. Exposition övervägande mot norr. Underlag 
täckt av 3 cm lövförna, mest ek, 1 0  cm djupt humus

lager, svagt filtat, brunsvart, få vita mineralkorn, 

därunder 27 cm sandlager, humöst, gråsvart, rikligt 
med vita mineralkorn. Plant. 2 x 10 m2• Undersökt 
5/8 1 954. 
TRÄDSKIKT (spridda partier, 4 m) : Quercus robur, 

Sarbus aucuparia (enstaka) .  
BUSKSKIKT saknas. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Anemone nemorosa, 
A nthoxanthum odoratum, Deschampsia flexuosa, 
F ragaria vesca, Lathyrus montanus, M elampyrum 
pratense, Oxalis acetosella, Polypodium vulgare, Soli
dago virgaurea, V accinium myrtillus. 

BOTTENsKIKT: Hypnum cupressiforme, Mnium hm·num. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Melampy

rum pratense - var. - Kontaktvegetation Filipendula
samhälle, liknande Molinia-samhället. 

Vid stranden i västra delen av ängen väster om 

Holmen växer höga träd, Alnus glutinosa, Populus 
tremula, Sarbus aucuparia. Söder härom, öster om 
berget växer Garylus avellana (3 m) , Grataegus C l ,  

A cta Phytogeogr. Suec. 46 



64 Nutida lövvegetation 

C. C2 (3 m}, Quercus petraea (6 m) ,  Rosa canina ( 3 m}, 
Sarbus aucupa1·ia ( 6  m).  

134. De väst-östliga häckarna mitt i Holmeängen. 
Skyddat mot öster av Holmeberget, mot söder av 

Smedjekullarna, mot väster av höga berg. Exponerat 

mot norr, delvis mot söder. Underlag 25 cm djupt 
humuslager, därunder sandigt skalgrus. I väster 
lutning 35°, längre mot öster 5° mot öster. 4 x 100 m2• 
Undersökt 6/8 1954. Fig. 86 och 68. 
TRÄDSKIKT: Crataegus C2, O. P., Populus tremula, 

Quercus petraea, Salix aurita. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Orataegus C2, Malus 

silvestris, Frunus spi nosa, Rhamnus cathartica, Rosa 
canina, Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Allium oleraceum, A. scorodoprasum, 
Anthriscus silvestris, Corydalis jabacea, Dactylis 
glomerata, Deschampsia caespitosa, Dryopteris jilix
mas, Elytrigia repens, Filipendula ulmaria, Gagea 
lutea, Galium Vaillantii, Geranium robertianum, G. 
sanguineum (i övre delen),  Geum rivale, H eracleum 
sphondylium, Lathyrus pratensis, Lonicera pericly
menum, Paa nemoralis, Ranunculus auricomus, R.  
jicaria (dom. i väster} ,  Rubus caesius, Urtica dioeca. 

BoTTENsKIKT: Gallierganella cuspidata, M nium un
dulatum. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, H eracleum

var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle och 
Filipendula-samhälle, liknande Agrostis-samhället . 

135. Väster om Holmen vid berget. I själva kanten 
mot ängen. Skyddad mot norr av 1 34, mot öster av 
Holmeberget, mot väster av Smedjekullarna, öppet 

mot söder. Plant . 4 x 50 m2• Undersökt 6/8 1954. Fig. 20. 
TRÄDSKIKT (4-5 m} :  Orataegus C2, Populus tremula, 

Rhamnus cathartica, Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT (2-3 m) :  Orataegus C l ,  O. C2, C. ox., 

Ligustrum vulgare ( 1 958} ,  Malus silvestris, Populus 
tremula, Frunus spinosa, Rosa dumalis. 

FÄLTSKIKT: Anthriscus silvestris, Crataegus sp. ,  Dryop
teris jilix-mas, Filipendula ulmaria (dom.) ,  Geum 
rivale, Heracleum sphondylium, Primula veris, 
Ranunculus auricomus, R. jicaria, Rubus caesius, 
V icia sepium. 

BOTTENSKIKT: M nium undulatum. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, H eracleum

var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 

Betade ängen väster om 1 35 har enstaka, 5 dm 
höga rotskott av Populus tremula, spridda över hela 
ängen ( 1 954) .  1 958 hade rotskotten något ökat i antal, 
men endast obetydligt i höj d. 

136. På hyllor i berget på sluttningen (lutning i 
genomsnitt 55°) öster om 1 35. Skyddad åt alla håll 

som 1 35. Exponerat mot väster. Underlag tunt jord
lager på hyllorna, som lutar i genomsnitt 30°. 
Undersökt 6/8 1954. 
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TRÄDSKIKT = 135 .  
BusKsKIKT = 1 35 .  
F ÄLTSKIKT: Gampanula rotundijolia, Dryopteris fil ix

mas, Epilobium montanum, Fragaria vesca, Gera
nium robertianum, G. sanguineum, Paa nemoralis, 
Ranunculus acris, Rubus caesius, Sedum telephium, 
Solidago virgaurea, Valeriana sambucijolia, Vicia 
sepium. 

BOTTENSKIKT: Cirriphyllum crassinervium, Grimmia 
hartmanii, Hypnum cupressijorme, Metzgeria fur
cata, Polytrichum commune, Rhytidiadelphus loreus, 
Rh. triquetrus. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundijolia - var. 

Vid bergkanten trädskikt (6 m) av Malus silvestris, 
Populus tremula, Sarbus aucuparia, buskskikt (2-3 m) 
av Oorylus avellana, Orataegus Cl,  O. C2, Populus 
tremula, Rosa dumalis, Sarbus aucuparia. 

137 .  Väster om den östliga av Smedjekullarna. 

Längs östra sidan av en endast 5 m bred dal. Skyddat 
mot norr av 1 34, mot öster av relativt högt berg, 
mot söder av dalens smalhet, mot väster av höga 
berg. Svag exponering mot sydost. Underlag täckt av 
l cm lövförna, därunder 4 cm djupt humuslager med 

enkelkornstruktur, sandigt, gråsvart, rikligt med vita 

mineralkorn, därunder 12 cm rödgrå hurnös sand. 
Plant. 2 x 20 m2• Undersökt 6/8 1 954. Fig. 20. 

TRÄDSKIKT (8-10  m): Populus tremula. 
BusKSKIKT: Oorylus avellana, Crataegus Cl ,  O. C2, O. 

ox., C. P., Ligustrum vulgare, Lonicera pericly
menum, Frunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa 
dumalis, Ulmus glabra ssp. scabra. 

FÄLTSKIKT: Anthriscus silvestris, Dactylis glomerata, 
Deschampsia caespitosa, Filipendula ulmaria, Gera
nium robertianum, G. sanguineum, Geum rivale, G. 
urbanum, Glechoma hederacea, Knautia arvensis, 
Ranunculus jicaria, Rubus caesius, R. idaeus, Soli
dago virgaurea, Succisa pratensis, Taraxacum Vulg. ,  
Valeriana sambucijolia, Veronica chamaedrys, V icia 
sepium, Orataegus gpl, Quercus gpl, Rhamnus ca
thartica gpl, Rh. frangula gpl, Ribes rubrum gpl. 

BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, H eracleum

var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 

Söder om den östliga av Smedjekullarna växer 
ett 2 m högt uppslag av Populus tremula. Vid berget 

väster därom är det uppblandat med Rosa dumalis.
Söder om Smedjekullarna växer enstaka snår vid 
bergkanten och strandbranten. 

138.  1 37 vid Ligustrum vulgare. Miljö som 1 37,  

men exposition mot nordväst. 2 x 2 m2•  Undersökt 
6/8 1 954. 

TRÄDSKIKT: Populus tremula. 
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Fig. 20. 1 37 .  Profil i väst-östlig riktning. I öster Holmeberget med 1 35, i väster Smedjakullama med 138. 

137 .  Profil in west-östlicher Richt�ng. Im Osten Holmeberget mit 1 35, im Westen Smedjakullama mit 1 38. 

BuSKSKIKT: Garylus avellana, Grataegus sp. ,  Ligustrum 
vulgare, Populus tremula rotsk., Prunus spinosa, 
Rhamnus cathartica, Rosa canina, Rubus idaeus. 

F ÄLTSKIKT: A nthriscus silvestris, Gal i u m V aillantii, 
Glechoma hederacea, Ranunculus ficaria, Rubus 
caesius, Valeriana sambucifolia. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 

Längre mot väster, bortom den västliga av Smedje

kullarna skog av Populus tremula, Quercus robur och 
Ulmus glabra ssp. scabra, dessutom M alus silvestris 
och Sarbus aucuparia. Därunder Garylus avellana, . 
Crataegus C2 och Rosa canina. - Längre mot norr 
Populus tremula, Quercv.s sp. och Sarbus aucuparia. 

139. Väster om Jordvägen, alldeles väster om tele
fonledningen. Nedanför ett överhängande berg, som 
skyddar mot norr. I öster skydd a v en bergknalle 25 m 
borta, i väster av en annan bergknalle. Öppet mot söder 
Dch · sydväst. Exponerat mot söder. Underlag av 
blockmark med helt nakna block. Lutning 20°. l x 20 
m2• Undersökt 6/8 1 954. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Grataegus C l  (4 m), Rosa canina ( 1 ,5 m}, 

R. villosa ( 1 ,5 m), Sarbus aucuparia (4 m). 
FÄLTSKIKT: Athyrium filix-femina, Deschampsia flexu

osa, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Hiera-
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cium umbellatum, Lastraea phegopteris, Lonicera 
periclymenum, Poa nemoralis, Potentilla erecta, 
Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, Rumex acetosa, 
Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, Valeriana 
sambucifolia, Viola riviniana. 

BoTTENsKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

Väster om telefonledningen, söder om 1 39, ett 

område med enstaka exemplar av Betula verrucosa, 
Juniperus communis och Sarbus aucuparia. Exempla
ren står, där det är fuktigt, i kanten på myrmarker 
osv. På en sådan lokal, alldeles väster om 1 39, ett 
ca 7 -årigt exemplar av Pinus silvestris. Det är starkt 

skadat, toppen dödad flera gånger. 

Området norr om J ord vägen, öster om telefonled
ningen, med enstaka, högst 6 år gamla exemplar av 
Pinus silvestris, några avbitna, några oskadade. 

Väster om J ord vägen, alldeles väster om lands
vägen, växer ett ca l O år gammalt och 3 m högt 

exemplar av Pinus silvestris. Tillväxten är mycket 

kraftig, vissa år l m. Växer fuktigt, skyddat bakom 
berg mot nordväst. Stammen gör en krok, där den 
sticker upp över bergkammen, men fortsätter sedan 
rakt upp. 
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140. Rakt väster om klockstapeln. I en liten svacka 

eller dal i berget, skyddat mot norr, söder och väster 
av låga berg. Öppet mot öster och sydost. Exponerat 
mot sydost. Underlag blockmark med helt nakna 

stenar. Lutning 20° mot öster. 5 x 6 m2• Undersökt 
6/8 1 954. 

TRÄDSKIKT saknas. 

BusKsKIKT ( l  m):  Garylus avellana, Quercus robur. 
FÄLTSKIKT: Galluna vulgaris, Orataegus sp. (5 dm),  

Deschampsia flexuosa, Potentilla erecta, Frunus 
spinosa ( 3  dm) ,  Pteridium aquilinum, Solidago vir
gaurea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. - Kontaktvegetation i väster 
Jl!lolinia-samhälle, i övrigt Deschampsia-samhälle. 

141 . Väster om 140. Skydd och exposition som 140. 
Underlag täckt av l cm lövförna, mest Myrica, där
under 8 cm djupt humuslager med svag grynstruktur, 
svagt sandigt, brunsvart, få vita mineralkorn, där

under blockmark. Lutning 20° mot öster. 3 x 4 m2• 
Undersökt 6/8 1 954. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Galluna vulgaris, Malinia coerulea, Myrica 

gale, Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, Rubus 
plicatus, Vaccinium myrtillus. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var . 

- Kontaktvegetation som 140. 

142-144 växer på östsidan av gärdesgården, alltså i 
inägan, ej i betesmarken. 142 växer sydligast. Öppet 

mot norr, öster och söder. Något skyddat mot väster 
av sakta sluttande, höga berg. Undersökt 6/8 1 954 

( 142) och 1 2/8 1 957 ( 1 43-1 44) .  Fig. 14 .  

142.  Utmed gärdesgården 20 m väster om likvagns 
boden. Underlag täckt av 3 cm lövförna, därunder 3 

cm djupt humuslager med svag grynstryktur, mjäligt, 
brunsvart, rikligt med vita mineralkorn, därunder 
7 cm rödbrun mjäla, därunder berg. Lutning 1 0° mot 

sydost. Två grupper 5 x 5 och 5 x 1 5 m2 • 
TRÄDSKIKT salmas. 
BusKsKIKT ( l-3 m) :  Garylus avellana, Orataegus C l ,  

Populus tremula, Quercus petraea, Rosa canina, 
Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Anthoxanthum odoratum, Anthriscus sil
vestris, Arrhenatherum pubescens, Gampanula per
sicifolia, Convallaria mafalis, Deschampsia flexuosa, 
Dryopteris filix-mas, Hieracium umbellatum, Hyperi
cum perforatum, Lonicera periclymenum, Pimpinella 
saxifraga, Poa nemoralis, P. pratensis coli . ,  Succisa 
pratensis, Trifolium medium, Vaccinium myrtillus, 
Viola riviniana. 
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BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschamp
sia-samhälle. 
Från 1 42 på andra sidan gärdesgården skjuter rot

skott av Populus tremula upp. 

143. Väster om norra delen av nya kyrkogården,. 

väster om gärdesgården. Underlag 28 cm djupt humus
lager med föga förna och med god grynstruktur, san
digt, svart, få vita mineralkorn. Lutning 5°. 8 x 6 m2• 
TRÄDSKIKT: Populus tremula. 
BuSKSKIKT: Rhamnus frangula, Rosa dumalis. 
F ÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Lonicera pericly

menum, M elampyrum pratense, M o l i nia coerulea,. 
Poa nemoralis, Polypodium vulgare (i kanten), 

Racubusesius. 
1 960 ( 1 8/6) utgjordes fältskiktet av följande arter: 

Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa, Equisetum 
arvense, Festuca ovina, Filipendula ulmaria, Galium 
boreale, Hieracium Vulgatif. ,  Lonicera periclymenum,. 
Melampyrum pratense, Malinia coerulea, Poa nemora
lis, Potentilla erecta, Rubus saxatilis, Rhamnus frangula 
gpl, Sarbus aucuparia gpl. 
BOTTENSKIKT saknas. 1 960 ( 1 8/6) hade ett botten

skikt utbildats av Polytrichum commune, Thuidium 
tamariscinum. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Molinia-var. -

Kontaktvegetation i väster M olinia-samhälle, i övrigt 
Agrostis-samhälle. 

Norr om 1 43 ett relativt öppet parti med enstaka. 
Populus tremula. 

144. Norr om 143.  Genom krattet går ett dike i öst
västlig riktning. Underlag med föga förna, 12 cm 

djupt humuslager med svag grynstruktur, sandigt,. 
gråsvart, rikligt med vita mineralkorn. Lutning 5° mot 
diket. lO x 1 2 m2• 
TRÄDSKIKT ( 3  m):  Malus silvestris, Populus tremula,. 

Sarbus aucuparia. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Orataegus C2, Malus

silvestris, Populus tremula, Quercus robur, Rosa du
malis. 

FÄLTSKIKT: Deschampsia caespitosa, D. flexuosa,. 
Dryopteris filix-mas, Hieracium umbellatum, Loni
cera periclymenum, Melampyrum pratense, Polypo
dium vulgare, Pteridium aquilinum, Rubus plicatus,. 
Sedum telephium, Frunus spinosa gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundijolia - var. Kontaktvegetation i väster
Agrostis-samhälle, i öster Filipendula-samhälle, lik
nande Agrostis-samhället, i söder Deschampsia-sam
hälle. 

1 960 ( 1 8/6) utgjordes FÄLTSKIKTET i de övre delarna. 

av arterna Anemone nemorosa, Anthriscus silvestris,. 
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Dactylis glomerata, Deschampsia flexuosa, Equisetum 
silvaticum, Festuca ovina, F ragaria vesca, Hieracium 
umbellatum, Lathyrus montanus, Lonicera periclyme
num, Poa nemoralis, Pteridium aquilinum, Ranunculus 
auricomus, V eronica chamaedrys. 

Här bestod BOTTENsKIKTET av Mnium hornum. 
I krattets nedre delar bildades BUSKSKIKTET av 

Garylus avellana, Populus tremula, Rhamnus frangula 
och Salix aurita. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Deschampsia caespi

tosa, Equisetum silvaticum, Filipendula ulmaria, 
Hieracium umbellatum, M olinia coerulea, Rumex 
acetosa, V accinium myrtillus. 

BOTTENSKIKT: Atrichum undulatum, M nium hornum. 

145-146 på södra sidan av gärdesgården. Skyddat 
som 1 42-1 44, men växer öppet åt alla håll. Fig. 1 4. 

145. Väster och söder om gärdesgårdarna. Nordväst 
om 144. Underlag täckt av djupt lager förna, mest av 
Pteridium, därunder 1 2  cm djupt humuslager med 

enkelkornstruktur, gråsvart, rikligt med vita mineral

korn, därunder 1 8  cm gråröd sand, rödare nedåt. Lut
ning 5° mot söder. 7 x 3 m2• Undersökt 1 2/8 1 957.  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( l-2 m} : Garylus avellana, Populus tremula, 

Prunus spinosa, Rosa dumalis. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, Al

lium oleraceum, Anthriscus silvestris, Gentaurea 
iacea, Festuca rubra, Hieracium umbellatum, Loni
cera periclymenum, Pimpinella saxifraga, Pteridium 
aquilinum, Rumex acetosa, Sedum telephium. 

BoTTENsKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon
taktvegetation Agrostis-samhälle. 

Längre mot öster utefter den öst-västliga gärdesgår
den enstaka stor Crataegus C2 med Garylus avellana, 
Rosa villosa. 

146. Gruppvis längs gärdesgården i öst-västlig 
riktning, även när den böjer av mot norr. Underlag och 
lutning som 145.  Sex grupper l x l m2 (spritt) .  Under
sökt 1 2/8 1 957 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( l  m) : Garylus avellana, Crataegus C2, 

Juniperus commu1J-is, Malus silvestris, Populus 
t1·emula, Prunus spi nosa, Querctts robur, Rosa canina, 
Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Deschampsia flexuosa, 
Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Hieracium umbel
latum, Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, V acci
nium myrtillus. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation som 145.  

Vid kanten av den fuktiga marken norr och nordväst 
om 146,  10-20 m väster om telefonledningen, växer 

3 exemplar av Pinus silvestris, en på det fuktiga om· 

rådets nordsida, två på sydsidan. En av de senare 

är störst. De är alla relativt gamla och starkt skadade. 

Mellan de två södra Pinus silvestris växer ett exemplar 

av Picea abies, även det starkt skadat. 

147. Helt öppet vid ett dike mitt på en äng. Öster 

om en fuktig betesmark. Exponerat åt alla håll. 
Underlag med föga förna, 1 8  cm djupt humuslager 
med grynstruktur, sandigt, svart, få vita mineral
korn . Plant. 6 x 1 ,5 m2• Undersökt 1 2/8 1 957.  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Rosa canina, R. dumalis, R. villosa, Salix 

pentandra. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Anthoxanthum odora

tum, Arrhenatherum sp . ,  Carex disticha, C. nigra, 
Gentaurea iacea, Cirsium vulgare, Deschampsia 
caespitosa, Gal i u m verum, Geum rivale, H olcus lana
tus, Juncus conglomeratus, J. effusus, Lathyrus 
pratensis (dom.},  Lycopus europaeus, Lychnis flos
cuculi, Mentha arvensis, Potentilla erecta, Ranunculus 
acris, Rumex acetosa, Veronica c hamaedrys. 

BOTTENSKIKT: M nium undulatum. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella-

var. Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, 
liknande Agrostis-samhället. 

148.  Nordväst om 147,  vid gärdesgården. Skyddat 
mot norr, söder och väster av något avlägsna berg, 

mot väster även av gärdesgården. Exponerat mot 
öster. Underlag med föga förna, l O  cm djupt humus
lager med enkelkornstruktur, sandigt, brunt, rikligt 
med vita mineralkorn. Plant. 4 x 5 m2• Undersökt 

12/8 1957 .  
TRÄDsKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Crataegus Cl ( 1 , 5  m), Malus silvestris, 

Prunus spinosa (har 1 960 vandrat långt ut i den 
omgivande betesmarken) ,  Rosa villosa, Sarbus aucu
paria (3 m) . 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, 
Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Hypericum 
perforatum, Lathyrus pratensis, Paa pratensis coll . ,  
Potentilla erecta, Stellaria graminea, V icia cracca. 

BoTTENsKIKT: Rhytidiadelphus squarrosus. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation i norr Deschampsia-samhälle, i övrigt 

Filipendula-samhälle, liknande M olinia-samhället. 

149. Norr om 148, där telefonledningen skär gärdes
gården. Öppet åt alla håll, men skyddat mot norr av 
sluttningen. Exponerat främst åt öster. Underlag 
blockmark, som i snårets kant lutar något, i övrigt 

är plan. l O  x lO m2• Undersökt 1 2/8 1 957 . 

TRÄDSKIKT (4 m) :  Betula pubescens, B. verrucosa, 
Populus tremula, Salix aurita, Sarbus aucuparia. 
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BusKSKIKT: Crataegus sp. ,  Malus silvestris, Quercus 
robur (vid kanten) ,  Rhamnus frangula. 

F ÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa, 
Dryopteris f'ilix-mas, Hieracium Vulg1tij. , Malinia 
coerulea (dom. ) ,  Rubus caesius, Vaccinium myrtillus. 

BOTTENSKIKT: M nium hornum. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation Deschampsia-samhälle. 

149 a. Södra delen av 149. 2 x 4 m2• 

TRÄDsKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Populus tremula (dom.) ,  Sorbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, 

Anthoxanthum odoratum, Deschampsia flexuosa, 
Dryopteris filix-mas, Hieracium umbellatum, H. 
Vulgatif. ,  Pimpinella saxifraga, Prunus spinosa, 
Salix repens, Scorzonera humilis, Vaccinium myr
tillus (dom. ) ,  Vicia cracca. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. - Kontaktvegetation som 1 49. 

150. Väster om 147, väster om telefonledningen. Vid 

sydsidan av en dal med relativt höga berg på avstånd 
i norr, något närmare i söder och väster. Exponerat 
mot nordost. Underlag blockmark, bildad av små, 

nakna stenar. Lutning 30° mot öster. Spritt, 2 x 5 m2• 
Undersökt 1 2/8 1 957.  

TRÄDsKIKT saknas. 
BusKsKIKT (spritt) :  Garylus avellana, Crataegus sp. ,  

Juniperus communis, Prunus spinosa (död) ,  Rosa 
canina, R. villosa ( 1 958) ,  Sarbus aucuparia. -
Buskarna starkt beväxta medParmelia physodes, vid 

stambaserna P. subaurifera. 
' FÄLTSKIKT: Athyrium filix-femina, Galluna vulgaris, 

Deschampsia flexuosa, Dryopteris dilatata, D. filix
mas, Empetrum nigrum, Hieracium umbellatum, 
Lastrea phegopteris, Polypodium vulgare, Potentilla 
erecta, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, V. 
vitis-idaea, Viola canina. 

BoTTENsKIKT saknas. Mellan buskarna: Gladania 
rangiferina, C. silvatica, Hylocomium splendens, 
Pleurozium schreberi, Rhacomitrium lanuginosum. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

Nedanför denna blockmark ett stort exemplar av 
Corylus avellana med Rhamnus frangula och Sarbus 
aucuparia. 

151. 5 m norr om klockstapeln. I en liten svacka i 
berget, skyddat mot sydväst, väster och nordväst. 
Något högre mot nordost, men öppet. Exponerat mot 

sydost. Underlag blockmark med mestadels helt täckta 
stenar, särskilt i kanten , i mitten är underlaget fuk

tigt. Plant. 4 x 4 m2• Undersökt 1 2/8 1 957 .  Fig. 14 .  
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TRÄDsKIKT (4 m) :  Quercus petraea, Q .  robur. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Juniperus communis, 

Salix au rita, Sorbus aucuparia ( 3 m, väster om 

klockstapeln) .  
FÄLTSKIKT: Galluna vulgaris, Carex nigra, Empetrum 

nigrum, Erica tetralix, Malinia coerulea, Myrica 
gale, Potentilla erecta, Salix repens, Trichophorum 
caespitosum ssp .  austriacum, Vaccinium myrtillus, V. 
uliginosum. 

BoTTENSKIKT: A ulacomnium palustre, Sphagnum sp. 

Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 
- Kontaktvegetation Molinia-samhälle. 

152. I kanten vid 1 5 1 .  Miljön som 1 5 1 ,  men under
lagets lutning 5°. 5 x 5 m2• Undersökt 1 2/8 1 957. 

Fig. 1 4. 
TRÄDSKIKT = 1 5 1 .  

BusKsKIKT = 1 5 1 .  

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, An
thoxanthum odoratum, Deschampsia flexuosa, Dryop
teris filix-mas, Hieracium Vulgatif. , Lonicera pericly
menum, Poa pratensis coli . ,  Rubus idaeus, Sedum 
telephium, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus, 
Veronica officinalis, Sarbus aucuparia gpl. 

BoTTENSKIKT: Ditrichum heteromallum, Mnium hor
num, Webera nutans. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation som 1 5 1 .  

1 51-152 avbränt hösten 1 957 .  Vid bränningen brann 
Garylus avellana, Juniperus communis, Myrica gale, 
Quercus (små exemplar) ,  Salix aurita (endast de yttre 
delarna av snåret) ,  Sarbus aucuparia. Stora exemplar 
av Quercus klarade sig nästan utan skador. Elden 
stannade alldeles framför 1 52. 

1 958 sköt Myrica gale nya skott överallt. Malinia 
coerulea verkade helt opåverkad. De små exemplaren 
av Sarbus aucuparia var döda, men de stora levde. 
Samtliga Quercus, även l m höga, sköt skott. Salix 
repens och V accinium uliginosum sköt skott som 
M yrica. V accinium myrtillus brändes bort helt och 
hållet ovan jord , men sköt rikligt med nya skott. Allt 

utom Molinia, Salix repens och Vaccinium myrtillus 
var borta, där elden hade stannat framför 1 52 .  Där 

underlaget var fuktigt hade Erica tetralix, Potentilla 
erecta, Sphagnum sp. och Trichophor1J,m caespitosum 
ssp. austriacum klarat sig. - Uppåt 1 52 och nordväst 
därom på bergväggen var Galluna vulgaris helt död. 
På den svarta j orden fanns enstaka Carex pilulifera 
(mest av alla) ,  Potentilla erecta (i nedre delen) ,  Rumex 
acetosella ( i  övre delen relativt mycket) ,  Silene rupest
ris, Solidago virgaurea (få) , Vaccinium myrtillus ( i  
nedre delen) ,  Sarbus aucuparia gpl ( l  exemplar) .  

Mellersta Tångens hällmarksområde med enstaka 
Betula pubescens (i genomsnitt 12 %), B. verrucosa 
(i genomsnitt 88 %) och Sarbus aucuparia på de våtare 
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ställena. Några få exemplar av Populus tremula före

kommer, 1 5-20 Pinus silvestris, de flesta 5-7 år gamla. 

I området mellan J ord vägen och Skeppsviken en

staka Betula verrucosa, Juniperus communis, Picea 
abies (ett exemplar) ,  Pinus silvestris (tydligen även 
spontana) ,  Salix aurita. Även i djupa klyftor saknas 

lignoser. Kärrmarker med Myrica gale finns här och 

där. 

Alldeles öster om landsvägskröken söder om J ord
vägen ca 1 0  år gammal plantering av Pinus silvestris. 
Stark tillväxt 1 953, men det är en slående skillnad 

mellan dem, som har planterats på grund j ord och dem, 

som har planterats på djup jord. Samtliga verkar starkt 
skadade ovanför 2 dm. 

153. Vid Djupvik. Mot dalen, som vetter mot syd
väst. I en dal med branta till överhängande väggar. 

Skyddat mot nordost, öster, söder, nordväst och väster 
av höga berg. Exponerat mot sydväst. Underlag 

blockmark, bildad av stora ( l  m3) stenblock, som är 
nakna. Lutning 30° . 4 x 6 m2• Undersökt 1 2/8 1957 .  
Fig. 14 .  

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Rosa canina, R. villosa. 
FÄLTSKIKT: Athyrium jilix-femina, Galluna vulgaris, 

Dryopteris dilatata, D. jilix-mas, Juniperus com
munis, Lastrea phegopteris, Lonicera periclymenum, 
Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, 
Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus (dom. ) ,  

Prunus spinosa gpl. 
BoTTENsKIKT saknas. 

Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundijolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. Miljön tycks vara densamma som nordväst 

om gärdesgården, men där växer ljunghed och få 
buskar. Gärdesgården verkar som betesgräns eller så 
att snö ackumuleras i lä om den, över 1 53.  

I nedre delarna av 153  dessutom Vaccinium uli
ginosum, vid bergkanten V. vitis-idaea. 

Där nedanför, vid den sida av 1 53, som vetter mot 

väster, Prunus spinosa ( 2 dm) och Rosa canina ( l  m) i 
blockmark. 

Vid Tornevik "Lmgefär samma vegetation ( V  accinium 
myrtillus - blockmark) i den övre delen, kärrvegetation 
nedtill. I denna dal spridda Betula pubescens, B. 
verrucosa, Picea abies (ett exemplar av bordstyp, 
starkt misshandlat) och Sarbus aucuparia. 

Längre ner i sluttningen mellan stenarna växer 
krypande Hedera helix och Rubus plicatus (oerhört 
riklig) .  

I d e  lägsta delarna a v  sluttningen snår a v  Gataneaster 
integerrimus, Grataegus C2, Prunus spinosa, Rhamnus 
jrangula, Rosa dumalis, Sarbus aucuparia, Ulmus 
glabra ssp. scabra (ett exemplar, 3 m) . Fig. 56. 

I en liten sprickdal mellan Tornevik och Djupvik 

snår av Prunus spinosa, Rosa dumalis, Rubus cory
lijolius coll. 

154. Mitt för Djupvik, rakt nedom sjömärket. Mot 

norr, öster och söder skyddat av branta och höga 

berg. Öppet mot väster och nordväst, men skyddat 

även mot väster av underlagets stora stenblock. 

Växer endast i skydd av dylikt block. Lutning 1 5° mot 
väster. 10 x 20 m2• Undersökt 1 2/8 1 957.  Fig. 14. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Grataegus C l  (i söder) ,  Prunus spinosa 

(även i söder), Rhamnus frangula, Rosa dumalis (i 
söder),  Sorbus aucuparia (i söder). 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Athyrium jilix-femina, 
Galluna vulgaris, Gampanula rotundijolia, De
schampsia flexuosa, Dryopteris dilatata, D. filix
mas, Empetrum nigrum, Galium verum, Hieracium 
umbellatum, Linaria vulgaris, Pimpinella saxijraga, 
Rubus idaeus, R. plicatus, Scorzonera humilis, Soli
dago virgaurea, V accinium myrtillus, Valeriana 
sambucijolia, Viola canina. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

155. I en klyfta söder om 1 54. Pressat mot klyftans 

västra sida. Klyftan är 2 m  bred och går i nord-sydlig 
riktning. Höga och branta berg skyddar mot öster och 
väster. Ingen exposition. Underlag blockmark, som är 
täckt av 3 cm djup lövförna, mest Salix aurita. Plant. 

l x 6 m2• Undersökt 1 2/8 1 957.  Fig. 14 .  
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Salix aurita, Sorbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Athyrium fil ix-femina, Gornus suecica, 

Deschampsia flexuosa, Empetrum nigrum, Lonicera 
periclymenum, M olinia coerulea, V accinium myr
tillus, V. uliginosum. 

BoTTENsKIKT: Hypnum cupressijorme, Mnium hor
num. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation M olinia-samhälle. 

156. I södra delen av klyftan med 1 55 .  Skyddat mot 

norr och öster, delvis också mot väster. Exponerat mot 
söder och sydväst. Underlag blockmark med delvis 

täckta block. Plant. 6 x 6 m2• Undersökt 1 2/8 1 957. 
Fig. 14. 
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Juniperus communis, Salix aurita, Sarbus 
aucuparia. 

F ÄLTSKIKT: Athyrium jilix-femina, Gornus suecica, 
Deschampsia flexuosa, Empetrum nigrum, Lonicera 
periclymenum, M olinia coerulea, V accinium myr
tillus, V. uliginosum. 
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BoTTENSKIKT: Mnium hornum. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var . 

- Kontaktvegetation som 1 55. 

157-162. I klyftor söder om 1 56. I följd från väster till 
öster, 1 57 västligast. Berget i norr mycket brant, 
i söder sakta sluttande. Underlaget bildas av stora 
stenblock, som är nakna. Fig. 14 .  

157 .  Nederst i klyftan, som här är ca 6 m bred. 

Skyddat mot alla håll utom väster och nordväst. 
Lutning 10°.  Spritt, 3 x 3 och 5 x 3 m2• Undersökt 1 2/8 
1 957 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Prunus spinosa, Rosa canina. 
FÄLTSKIKT: Agrimonia eupatoria, Angelica archange-

lica v. litoralis, Gampanula rotundifolia, Deschamp
sia flexuosa, Dryopteris filix-mas, Poa nemoralis, 
Rubus idaeus, Senecio jacobaea, Valeriana sambuci
folia, Viola canina. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Agrostis-sam
hälle. 

158.  Öster om och ovanför 157 .  Klyftan något sma

lare. I övrigt som 1 57 .  Lutning 20°. Spritt, 2 x 3 m2•  
Undersökt 12/8 1957 .  
TRÄDsKIKT saknas. 

BusKsKIKT: Rhamnus frangula, Rosa dumalis, R. 
villosa, Salix repens. 

FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Athyrium filix-femina, 
Gampanula rotundifolia, Dryopteris dilatata, D. 
filix-mas, Festuca rubra, Galeopsis tetrahit, Solidago 
virgaurea, Valeriana sambucifolia. 

BOTTENSKIKT saknas.  

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundijolia - var. - Kontaktvegetation Agrostis-sam
hälle. 

159. Ovanför 1 58.  Exponeringen mot nordväst har 

tagit sig starka uttryck. Vinden pressar sig upp genom 
klyftan med våldsam kraft, men ej kompakt på bred 
front, utan i vågor. Buskarna har starkt präglats av 
dessa vindvågor (se fig. 50) . Lutning 20° . 6 x 3 m2• 

Undersökt 12/8 1 957.  
TRÄDSKIKT saknas . 
BusKSKIKT: Prunus spinosa, Rhamnus frangula, Rubus 

plicatus. 
F ÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix-mas, 

F ragaria vesca, Galeopsis tetrahit, J uncus conglo
meratus, Lysimachia vulgaris, Scrophularia nodosa, 
Sedum telephium, Solidago virgaurea, Valeriana sam
bucijolia. 

BoTTENSKIKT saknas. 
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Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella
var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 

160. Ovanför 1 59 .  Borta 1 958. Undersökt 1 2/8 1 957 .  
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Rosa canina, Viburnum opulus. 
FÄLT- och BOTTENSKIKT saknas. 

161.  Ovanför 1 60. Där klyftan smalnar, men vidgar 
sig igen. I övrigt som 1 57 ,  men skyddet mot nordväst 

möjligen något bättre. Lutning 20°. 7 x 3 m2• Under
sökt 1 2/8 1957.  
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Betula verrucosa, Rhamnus frangula, Rosa 
villosa, Salix aurita, Sorbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Anthoxanthum odoratum, Gampanula ro
tundifolia, Deschampsia flexuosa, Empetrum nigrum, 
Festuca ovina, Lysirnachia vulgaris, Polypodium 
vulgare, Solidago virgaurea, V accinium uliginosum, 
Valeriana sambucifolia, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundijol?:a - var. - Kontaktvegetation Agrostis-sam
hälle. 

162. Överst i klyftan, som vidgat sig till en liten 

gryta. Vid dennas norra sida. VäJ skyddat mot norr 
och öster, mera öppet mot söder. Exponerat mot 
väster och nordväst. I övrigt som 157 .  Plant. Flera 
grupper 2 x l och l x l m2• Undersökt 12/8 1957.  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Malus silvestris (spaljeartad, starkt vind

pressad) .  
FÄLTSKIKT: Galluna vulgaris, Deschampsia flexuosa. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum ( Gampanula 
rotundifolia - var. ? ) .  - Kontaktvegetation Deschamp
sia-samhälle. 

163 . 10 m söder om sj ömärket, vid kanten av ett 

litet kärr, vars utlopp är mot väster. Ovanför klyftan 

med 1 62 i södra delen av en gryta i berget. Skyddat 
åt alla håll av höga berg. Underlaget bildas av väldiga 
stenblock, som är övervägande nakna. Plant. 8 x 3 m2• 
Undersökt 1 2/8 1957. Fig. 14 .  
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Betula verrucosa, Juniperus communis, 
Rhamnus frangula, Salix aurita, Sorbus aucuparia. 

F ÄLTSKIKT: Empetrum nigrum, Lonicera periclymenum, 
Menyanthes trifoliata, Molinia coerulea, Solidago 
virgaurea, V accinium uliginosum. 

BOTTENSKIKT: Sphagnum sp. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum-var. 
- Kontaktvegetation M olinia-samhälle. 
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164. I östra delen a v  klyftan med 1 63.  Som 1 63,  men 
lutningen 5°, längre i öster 15° .  7 x 3 m2. Undersökt 
1 2/8 1 957.  Fig. 14.  
TRÄDsKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Rhamnus frangula. 
F ÄLTSKIKT: Ghrysanthemum · vulgare, Deschampsia 

flexuosa, Festuca rubra, Hieracium umbellatum, 
Lonicera periclymenum (dom. ) ,  Potentilla erecta, 
Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, Rosa canina, 
Rubus plicatus, Solidago virgaurea, Vaccinium myr
tillus. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

Längre upp i klyftan dominerar Prunus spinosa, med 
Dryopteris dilatata och D. jilix-mas. 

165.  30-40 m nordost om sjömärket, i en 2 m  bred 

dal, i sydväst-nordostlig riktning. Skyddat mot syd
ost av en relativt brant bergvägg, mot nordväst av en 
svagt sluttande bergvägg. Exponerat mot nordost. 
Underlag fuktig råhumus i smal spricka i berget. Lut

ning 1 0° mot sydost. Spritt, 2 x 7 m2• Undersökt 1 3/8 
1 957 .  Fig. 1 4. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Betula verrucosa. 
FÄLTSKIKT: Galluna vulgaris, Deschampsia flexuosa 

(i kanten) , Empetrum nigrum, Juniperus communis, 
Malinia coerulea, Potentilla erecta, Salix aurita. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum-var. 
- Kontaktvegetation Deschampsia-samhälle åt alla 

håll, utom i nordost, där det växer M olinia-samhälle. 

166-1 74. I en klyfta söder om sjömärket uppifrån 
ner mot Åkervik. Klyftan är l m bred och 50 m lång 

och går i riktnig nordnordväst-sydsydost. Östsidan 
av den är relativt brant, västidan är mycket brant, 
med 80° lutning. Gott skydd åt väster och öster. Expo
nerat mot sydsydost. Underlaget utgöres av en smal 
strimma mellan bergen. Lutning 30°. Undersökt 1 3/8 
1957.  Fig. 14. 

166. Överst i klyftan. l x 3 m2. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2 ,5  m):  Malus silvestris, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Ghrysanthemum vulgare, Deschampsia 

flexuosa, Lonicera periclymenum. 
BoTTENsKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum ( Gampanula 
rotundifolia - var. ? ) .  

1 6 7 .  Öppet parti nedanför 1 66. 1 960 igenväxt med 
Lonicera periclymenum. l x 2 m 2•  

TRÄDSKIKT saknas. 

BusKsKIKT saknas. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Athyrium jilix
femina, Galluna vulgaris, Gampanula rotundifolia, 
Deschampsia flexuosa, Dryopteris dilatata, Lastrea 
phegopteris, Lonicera periclymenum, Potentilla erecta, 
Solidago virgaurea. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. 

168. Nedanför 1 67 .  l x l m2. 

TRÄDsKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Rhamnus frangula, Rosa dumalis. 
FÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Dryopte1is dilatata, 

Lonicera periclymenum, Rubus idaeus. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. 

169. Nedanför 1 68.  l x 5 m2• 
TRÄD- och BUSKSKIKT saknas. 

FÄLTSKIKT: Dryopteris filix-mas (dom.) ,  Lonicera 
periclymenum, Rubus idaeus. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Vaccinietum deschampsietosum (Gampanula 
rotundifolia - var. ? ) .  

1 7 0 .  Nedanför 1 69.  l x l m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Rhamnus frangula. 
FÄLTSKIKT: Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Lonicera 

periclymenum (dom. helt 1 960), Poa nemoralis, 
Polypodium vulgare, Rubus idaeus. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. 

1 7 1 .  Nedanför 170. Underlag täckt av 3 cm löv

förna, därunder 2 cm djupt humuslager, svagt filtat, 
med mycket liten minerogen inblandning, svart, där
under blockmark. Spritt, l x l m2, l x 2 m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
BuSKSKIKT: Grataegus C l  (2,5 m) , Prunus spinosa, 

Rhamnus frangula ( l  m),  Rosa dumalis, R. villosa. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 

Anthoxanthum odoratum, Gampanula rotundifolia, 
Deschampsia caespitosa, Dryopteris filix-mas (dom. ) ,  
F ragaria vesca, H ypericum perforatum, Lonicera 
periclymenum, Malinia coerulea, Poa nemoralis, Po
tentilla erecta, Solidago virgaurea. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella
var. - Kontaktvegetation MoZinia-samhälle. 

Efter ett öppet parti återkommer l 7 1  med Rosa 
dumalis. Sedan M o l i nia coerulea - dominerad vegeta
tion till 172 .  
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172.  Nedanför 1 7 1 .  l x 2  m2• 

TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Rhamnus frangula, Rosa dumalis. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Lastrea phegopteris, Mo-

linia coerulea, Solidago virgau1·ea. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Molinia-var. 

173.  Nedanför 1 72 . l x 10 m2•  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: ett exemplar av vardera Malus silvestris 

(5 dm, borta 1 960), Rhamnus frangula ( 3  exemplar 
1 960), Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Malinia coerulea. 1 960 dessutom: Carex 
nigra, Juncus conglomeratus, Potentilla erecta, Succisa 
pratensis. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Molinia-var. 

17 4. Längst nere i dalen, vid en gärdesgård. Går till 
största delen in i en sid odal. Här skyddat mot norr, 
öster och väster. Exponerat mot söder. Underlag 
blockmark med nakna block. Lutning 20°. 3 x 7 m 2• 
Undersökt 13/8 1 957 . 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (spritt ) :  Crataegus C l (2 ,5 m),  Malus 

silvestris ( 1 , 5  m),  Rhamnus frangula, Rosa dumalis, 
R. villosa, Sarbus aucuparia (2 ,5 m) .  

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, 
Gentaurea facea, Deschampsia flexuosa, Dryopteris 
jilix-mas, Fragaria vesca, Hieracium umbellaturn, 
Hypericum perforatum, Lonicera periclymenum, Poa 
nemoralis, Sedum telephium, Solidago virgaurea, Va
leriana sambucifolia. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. 

1 75.  Nedanför gärdesgården alldeles nere vid stran

dEn. Skyddat mot norr och väster av höga berg, expo
nerat mot öster och söder. Underlag som 1 74. Snåret 
växer nederst och vid sidorna av blockmarken. Lut
ning 20°. Spritt, 7 x 15 m2• Undersökt 1 3/8 1957 .  
Fig. 1 4  och 5 1 .  

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Crataegus C l ,  C. C2 , 

Prunus spinosa, Rosa canina. 
FÄLTSKIKT: Angelica archangelica v. litoralis, Athyrium 

filix-femina, Calystegia sepium, Deschampsia flex
uosa, Filipendula ulmaria, Galium verum, Geranium 
robertianum, Geum rivale, Hypericum perforatum, 
Lonicera periclymenum, Poa nemoralis, Pimpinella 
saxifraga, Rubus idaeus, R. plicatus, Selinum carvi
folia, Solidago virgaurea, Valeriana sambucifolia. 
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BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, H eracleum
var. - Kontaktvegetation i söder, vid stranden, 
Filipendula-samhälle, liknande Agrostis-samhället, i 
sydväst Agrostis-samhälle. 

176.  I en gryta i berget alldeles norr om yttersta 

delen av Åkerviken. Åt alla håll skyddat av mycket 

höga och branta berg, men något lägre åt sydväst. 
Svag exposition mot sydväst. Underlag täckt av 
2 cm förna, mest av Molinia, därunder 5 cm djupt 
humuslager, filtat, utan minerogent, svart. Underst 
blockmark. Plant. 3 x 4 m2• Undersökt 1 3/8 1 957 . 
TRÄDsKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Rhamnus frangula, Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Dryopteris dilatata, 

D. filix-mas, Lonicera periclymenum, Malinia coe
? ulea, Potentilla erecta, Sedum telephium, Solidago 
virgaurea. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum molinietosum, Molinia-var . -
Snåret bildar en ring omkring en central Malinia 
coerulea - dominerad vegetation. 1960 bildades fält
skiktet i denna av Lonicera periclymenum, Malinia 
coerulea (dom.) ,  Potentilla erecta och Rhamnus frangula 
gpl. 

1 7 7 .  Nedanför 1 76 .  Vid yttersta avstängningen av 
Åkerviken. I en gryta, omgiven av höga berg åt alla 
håll utom mot sydväst. Exponerad mot sydväst. 
Underlaget utgöres av väldiga stenblock, som ligger på 
små, nästan helt nakna stenar. Lutning 40° .  Spritt, 

8 x 1 0 m2• Undersökt 1 3/8 1 957.  Fig. 14 .  
TRÄDsKIKT saknas. 

BusKsKIKT (6-7 dm) :  Prunus spinosa, Rosa dumalis, 
R. villosa, Rhamnus frangula. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, 
Athyrium filix-femina, Gampanula rotundifolia, Ca
rex pallescens, Deschampsia flexuosa, Dryopteris 
dilatata, D. filix-mas, Festuca rubra, Fragaria 
vesca, Hypericum perforatum, Lonicera periclymenum, 
Lytkrum salicaria, Pimpinella saxifraga, Potentilla 
erecta, Rubus idaeus, Scrophularia nodosa, Sedum 
telephium, Solidago virgaurea, Valeriana sambucifolia. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon
taktvegetation Deschampsia-samhälle. 

178 .  Vid den branta norra stranden av Åkerviken. 
Skyddat mot alla håll, utom mot söder. Exponerat mot 

söder. Underlag blockmark med nakna block. Plant. 
Spritt, 2 x 2 m2 (flera partier) .  Undersökt 1 3/8 1 957.  
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Prunus spinosa ( l  m),  Rosa dumalis, R. 
villosa, Sarbus aucuparia (2 m).  

FÄLTSKIKT (torftigt) : Deschampsia flexuosa, Dryop-
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teris filix-mas, Lonicera periclymenum, Sedum 
telephium, Valeriana sambucifolia. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum ( Gampanula 

rotundifolia - var. ? ) .  

1 79. Längs norra bergkanten innanför den innersta 
avstängningen. Skyddat av höga berg mot norr och 

öster. Något skyddat av låga berg mot söder. Expo

nerat mot sydväst. Lutning 5° mot sydost. 4 x 1 0 m2• 
Undersökt 13/8 1 957.  Fig. 14  och 1 5. 

TRÄDsKIKT saknas. 
BuSKSKIKT: Oorylus avellana (i norr) , Orataegus C 1  (i 

norr) , Rhamnus frangula (enstaka) , Rosa canina 
( 1-1 ,5  m),  Prunus spinosa ( 1-1 ,5  m),  Ulmus glabra 
ssp. scabra (3 m, i norr) .  

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrimonia eupatoria, 
Agrostis tenuis, Angelica archangelica v. litoralis, 
Asplenium trichomanes, Gentaurea iacea, Dactylis 
glomerata, Deschampsia flexuosa, Dryopteris jilix
mas, Fragaria vesca, Galium boreale, G. verum, 
Geranium robertianum, Hieracium umbellatum, Hy
pericum perforatum, Lathyrus pratensis, Pimpinella 
saxifraga, Polypodium vulgare, R�tbus idaeus, Sedum 
telephium, Solidago virgaurea, Valeriana sambuci
folia. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 

Kontaktvegetation Anthoxanthum odoratum - Agrostis 
tenuis - dominerad betad vegetation tillhörande 

Agrostis - samhället. 
Innanför den innersta avstängningen växer ett 

exemplar av Rosa rugosa. 

1 80. Spritt i klyfta från 175  mot ostnordost i inre 

delen av Åkerviken. Klyftans bredd 2-3 m. Klyftan 
vidgar sig mot 1 75, blir mycket smal mot 1 8 1 .  Nord
nordvästra bergkanten i klyftan är brant och leder 
till ett högt berg, sydsydöstra bergkanten sluttar mera, 
men berget där bakom är även det högt. Exponerat 
mot västsydväst. Underlag blockmark med delvis 

täckta stenar. Lutning 20° mot väster. 2-3 x 25 m2• 
Undersökt 1 3/8 1 957.  Fig. 14. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Orataegus C 1 ,  O. ox., Frunus spinosa, 

Rhamnus frangula, Rosa dumalis, Viburnum opulus 
( 1 960) .  

FÄLTSKIKT: Athyrium filix-femina, Galluna vulgaris, 
Gentaurea iacea, Dryopteris filix-mas, Filipendula 
ulmaria, Hypericum montanum, Iris pseudacorus, 
J uncus conglomeratus, Lonicera periclymenum, Lyth
rum salicaria, M entha arvensis, M olinia coerulea 
(dom.) ,  Potentilla anserina, P. erecta, Rubus idaeus, 
R. plicatus, Selinum carvijolia. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella-

var. - Kontaktvegetationen består av kärrvegetation 

med I ris pseudacorus. 

181.  Ovanför 180. Dalen är här 3 m  bred. Lutning 
2°. I övrigt som 1 80. Fig. 14 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Betula verrucosa, Rhamnus frangula, Rosa 

dumalis, Salix aurita, Borbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Oarex nigra, Gentaurea iacea, Dryopteris 

dilatata, D. filix-mas, Filipendula ulmaria, Iris 
pseudacorus, Juncus conglomeratus, J. effusus, 
Lastrea phegopteris, Lonicera periclymenum, Lysi
machia vulgaris, Lytkrum salicaria, Mentha arvensis, 
Menyanthes trifoliata, Malinia coerulea, Myrica 
gale (dom. ) ,  Potentilla erecta, P. palustris, Rubus 
plicatus (dom.) ,  Salix repens, Selinum carvifolia, 
V accinium uliginosum, Borbus aucuparia gpl. 

B OTTENSKIKT: Sphagnum sp. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa
lustre - var. - Kontaktvegetation som 180. 

Klyftan med 180 och 1 8 1  leder upp till en vatten

samling, där landsvägen gör en kr ök med 90° vinkel. 

182.  Spridda snår mitt i vattensamlingen, som 

ligger i en gryta, skyddad mot alla håll utom mot väster. 
Exponerat mot väster. Underlag blockmark (spräng
sten? )  med delvis täckta stenar. Plant. 5 x 3 m2• Un

dersökt 1 5/8 1 957 .  
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKIKT: Salix aurita. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Athyrium jilix

femina, Ohrysanthemum vulgare, Dryopteris dilatata, 
Festuca ovina, Hieracium umbellatum, Iris pseuda
corus, Juncus conglomeratus, Luzula campestris, 
Lycopus europaeus, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, 
P. pratensis coli . ,  Potentilla erecta, P. palustris, 
Rubus corylifolius coll . ,  Solidago virgaurea, Succisa 
pratensis, Vaccinium myrtillus. 

BOTTENSKIKT: Aulacomnium palustre, Gallierganella 
cuspidata, Mnium hornum, Polytrichum commune, 
Thuidium tamariscinum. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa.

lustre - var. 

I dalen strax nordost om kärret plantering av Pinus 
silvestris, med god tillväxt, 5-6 år gammal. 

183. Norr om vattensamlingen, vid kanten av den 
branta norra bergkanten. I öster skyddat av berg på 

något avstånd. Exponerat mot söder och väster. 
Underlag blockmark med delvis täckta stenar. Lut
ning 5°. 3 x 6 m2• Undersökt 15/8 1957 .  
TRÄDSKIKT saknas. 

BusKSKlKT: Orataegus C1 ,  Malus silvestris, Myrica 
gale, Frunus spinosa, Rosa canina, Borbus aucuparia. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, Gal
luna vulgaris, Gampanula rotundifolia, Deschamp-
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sia flexuosa, Dryopteris filix-mas, F ragaria vesca, 
Galium verum, Hieracium umbellatum, Linaria vul
garis, Lonicera periclymenum, Pimpinella saxifraga, 
Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum, Rubus 
idaeus, R. plicatus, Sedum telephium, Solidago vir
gaurea, V accinium myrtillus, V. vitis-idaea, V ale
riana sambucifolia, Viola riviniana, Quercus gpl. 

BOTTENsKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. - Kontaktvegetation av Deschamp
sia-samhälle i norr, öster och väster, kärr i söder. 

184. I sluttningen nordöst om vattensamlingen. 
Skyddat mot alla håll utom söder av relativt höga och 

branta berg. Exponerat mot söder. Underlag block
mark med nakna stenar. Lutning 30° mot söder. 5 x 5 
m2• Undersökt 1 5/8 1 957. Fig. 1 4. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Malus silvestris (2 m) .  
FÄLTSKIKT: Galluna vulgaris, Gampanula rotundifolia, 

Grataegus C l, Deschampsia flexuosa, Dryopteris 
filix-mas, Lonicera periclymenum, Polypodium vul
gare, Pteridium aquilinum, Rhamnus frangula, Rosa 
dumalis, Rubus idaeus, Solidago virgaurea, Vacci
nium myrtillus (dom. ) .  

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

Nedanför 1 84 ljunghed med Garylus avellana, Juni
perus communis, Sarbus aucuparia samt planterade 

Picea abies ( l  ex. ,  6-7 år) och Pinus silvestris (ca 5 år) .  
Norr o m  vattensamlingen plantering a v  Pinus 

silvestris med enstaka Picea abies (därav en stor) .  Norr 
om planteringen en ensam stor Pinus silvestris. Vid 
vattensamlingens norra strand några exemplar av 
Betula verrucosa. 

Svensholmen är kal med enstaka Rhamnus frangula, 
Rosa canina, Rubus idaeus och Sarbus aucuparia. 

185.  I en klyfta, som mynnar i innersta delen av 
Katteviks norra gren. Klyftan är ca 4 m bred och går 
i västnordväst-ostsydostlig riktning. Bergväggen mot 

ostnordost är brant, den mot västsydväst mera 

sluttande. Exponerat mot västnordväst. Underlag 
blockmark med delvis nakna, delvis fläckvis nakna 
stenar. Lutning 20° mot västnordväst. Spritt, 1 5  x 5 
m2• Undersökt 1 5/8 1 957.  Fig. 14.  

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2-3  m) :  Grataegus C l ,  Malus silvestris, 

Rhamnus frangula, Rosa tomentosa, R. villosa, Sar
bus aucuparia, Viburnum opulus (dom. nedtill ) .  

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, Ange
lica silvestris, Anthoxanthum odoratum, Athyrium 
filix-femina, Galluna vulgaris, Oarex pallescens, 
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Gentaurea jacea, Grataegus C I ,  Deschampsia caespi
tosa, D. flexuosa, Dryopteris dilatata, D. filix-mas, 
Empetrum nigrum, Festuca ovina, Fragaria vesca, 
Galium verum, Hieracium umbellatum, J uncus 
conglomeratus, Lastrea phegopteris, Lonicera peri
clymenum, Pimpinella saxifraga, Polypodium vul
gare, Potentilla erecta, Prunus spinosa, Rosa canina, 
R. tomentosa, R. villosa, Rubus idaeus, R. saxatilis, 
Solidago virgaurea, Succisa pratensis, Vaccinium 
myrtillus, Valeriana sambucifolia. 

BOTTENSKIKT: Thuidium tamariscinum (täckande) .  

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella
var. - Kontaktvegetation, dominerad av Deschamp
sia caespitosa, tillhörande Filipendula-samhälle, lik
nande Molinia-samhället. Stenarna är stundom utan 

fältskikt, med kuddar av Rhacomitrium lanuginosum 
emellan. 

I en klyfta sydsydost om 185  växer enstaka exemp

lar av Garylus avellana och Sarbus aucuparia. Öster 

härom, alldeles öster om trådstaketet, just norr om 
bergets högsta punkt, rotskottsuppslag av Populus 
tremula i en liten sänka med 30° lutning mot norr. 

Området mellan Katteviks norra och södra grenar i 

övrigt utan snår. Enstaka Pinus silvestris ( l  ex. ) , 
Rhamnus frangula, Rosa canina och Sarbus aucuparia 
växer i klyftorna. 

N edanför vattenreservoaren ovanför Mollösund snår 
av Salix aurita och S. caprea. 

1 86. Ovanför vattenreservoaren ovanför Mollösund. 

Vid basen av blockmark (sprängsten) .  Skyddat mot 
norr av högt berg med 80° lutning, mot öster och väster 

av lägre och ej lika branta berg, mot sydväst och söder 

av blockmarken. Helt skyddat, möj ligen svag expo
nering mot nordost. Underlag blockmark och fuktig 
mark nedanför denna. Lutning 5° .  2 x 5 m2• Undersökt 

9/9 1 958. 
TRÄDSKIKT: Betula verrucosa. 
BusKSKIKT: Populus tremula, Rosa dumalis, Salix 

aurita, Sarbus aucuparia, S. intermedia. 
F ÄLTSKIKT: Agrostis canina, Garex nigra, Empetrum 

nigrum (på stenarna) ,  Hieracium umbellatum, Jun
cus effusus, Menyanthes trifoliata, Malinia coerulea, 
Potentilla erecta, P. palustris, Rubus fruticosus coll . ,  

Solidago virgaurea, Succisa pratensis, Rhamnus fran
gula gpl. 

BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation i nordost kärr. 

186a. I en liten dalsänka sydost om 1 86. Skyddat 

mot norr av branta ( 80° lutning) berg, mot övriga 

väderstreck av berg med svagare lutning. Skild från 
vattenreservoaren av en liten kulle i sydväst. Möjligen 
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något exponerat mot väster. Underlag blockmark. 

Plant. 3 x 4 m2• Undersökt 9/9 1 958 .  
TRÄDSKIKT: Papulus tremula, Salix caprea. 
BusKSKIKT: Crataegus C2, C. ox., Malus silvestris, 

Salix caprea, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefalium, Athyrium filix

femina, Gataneaster integerrimus, Dryapteris dilatata, 
Lanicera periclymenum, Pimpinella saxijraga, Pru
nus spinosa, Rhamnus frangula, Rosa canina, 
Rubus idaeus, R. fruticosus coll . ,  Rumex acetosa, 
Salix repens, Solidago virgaurea, Taraxacum Vulg. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
-rotundifolia - var. Kontaktvegetation M olinia-
samhälle. 

187-194 skildrar lövvegetationen i dalen i nord

sydlig riktning väster om Gården, väster om lands
vägen. 187  börjar alldeles norr om grinden med Iris 
pseudacorus - kärr. 

187 .  Vid bergkan ten. Dalen skyddad mot öster av 
låga berg, mot väster av höga och branta berg. Den 
.är 1 5-20 m bred. Mitt i den ligger en låg berglmalle. 

Här och där svag exponering mot öster. U n derlag 
20 cm djupt humuslager med rikliga vita mineral
lwrn, därunder minst 55 cm djupt sandlager. Plant. 
20 x l O  m2• Undersökt 1 6/8 1957 .  
'TRÄDSKIKT (4-5 m) : Garylus avellana, Populus tremula 

(vid bergkanten) ,  Quercus robur (uppe i berget) ,  

Sarbus au cuparia. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Crataegus C 1 ,  C. C2, 

Populus tremula, Prunus instititia (2  exemplar) ,  
Prunus spinosa, Rhamnus frangula, Rosa canina, R .  
villosa, Salix aurita. 

FÄLTSKIKT: Agrostis canina, A .  tenuis, Anemone ne
morosa, Anthriscus silvestris, Gampanula persici
folia, C. rotundifolia, C. trachelium, Carex contigua, 
C. leporina, C. nigra, C. pallescens, Gentaurea J"acea, 
Cystopteris fragilis, Dactylis glomerata, Deschampsia 
caespitosa, Epilobium montanum, Equisetum ar
vense, Fragaria vesca, Filipendula ulmaria, Galium 
ve rum, Geranium robertianum, Geum urbanum, I nula 
salicina, Juncus conglomeratus, J. filiformis, Lathy
rus pratensis, Lonicera periclymenum, Lysimachia 
vulgaris, Malinia coerulea, Poa trivialis, Potentilla 
erecta, P. palustris, Pteridium aquilinum, Banuneu
lus acris, R. ficaria, Rubus saxatilis, Rumex acetosa, 
Scorzanera humilis, Scutellaria galericulata, Selinum 
carvifolia, Succisa pratensis, Taraxacum Vulg . ,  
Trifolium medium, T. repens, Urtica dioeca, Vale

riana sambucifolia, Veronica chamaedrys, Vicia 
cracca, Acer platanoides gpl, Garylus avellana gpl, 

Crataegus gpl, Quercus gpl, Rhamnus cathartica gpl, 
Rh. frangula gpl. 

BoTTENsKIKT: Polytrichum commune, M nium hornum, 
M. undulatum. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetasum, Pimpinella

var. 

188.  Uppe i berget. Som 187 ,  men skyddat åt alla 
håll. Underlag tunt jordlager på berget. 15 x 5 m2• 
Undersökt 1 6/8 1957.  

TRÄD- och BUSKSKIKT = 187 ,  men ej Quercus robur 
utan Q. petraea. 

FÄLTSKIKT: Allium oleraceum, Anthriscus silvestris, 
Gataneaster integerrimus, Dactylis glomerata, De
schampsia flexuosa , Dryopteris filix-mas (dom. ) ,  
Fragaria vesca, Galium boreale, Geranium robertia
num, Hieracium umbellatum, H. Vulgatij. ,  Hyperi
cum perforatum, Lonicera periclymenum, Poa ne
moralis, Polypodium vulgare, Rubus idaeus, R. 
saxatilis, Sedum telephium, Solidago virgaurea, 
Taraxacum Vulg. ,  Vaccinium myrtillus, Fraxinus 
excelsiar gpl. 

BoTTENsKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. 

189. I kanten mot ängen. Som 187 .  8 x 20 m2 • 

Undersökt 1 6/8 1 957 .  

TRÄDSKIKT (3-4 m) : Crataegus Cl,  O. C2 , Populus 
tremula, Quercus robur, Salix caprea. 

BusKSKIKT: Garylus avellana, Populus tremula, Quercus 
robur, Rosa dumalis, Sarbus aucuparia, Viburnum 
opulus. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrimonia eupatoria, 
Agrastis tenuis, Allium aleraceum, Anthaxanthum 
adoratum, Arrhenatherum pubescens, Gampanula 
rotundifolia, C. trachelium, Carex disticha, C. palles
cens, Gentaurea iacea, Chrysanthemum vulgare, 
Cynosurus cr1·s �atus, Dactylis glomerata, Deschamp
sia flexuosa, Dryopteris filix-mas , Equisetum ar
vense, Festuca rubra, Galium boreale, Geranium 
robertianum, Geum rivale, Heracleum sphondylium, 
Hieracium umbellatum, H. Vulgatif. ,  Hypericum 
maculatum, Inula salicina ( 1 958) ,  Lathyrus pratensis, 
Lanicera periclymenum, Luzula multiflora, Paa 
nemoralis, P. pratensis coli. ,  Potentilla erecta, Ranun
culus acris, Rubus corylifolius coll . ,  R. idaeus, 
Scorzonera humilis, Sedum telephium, Selinum carvi
folia, Solidago virgaurea, Succisa pratensis, Taraxa
cum Vulg., Trifolium medium, Vacdnium myrtillus, 
Valeriana sambucifolia, Veronica chamaedrys, Vicia 
cracca, Populus t �emula gpl, Prunus spinosa gpl, 
Quercus gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

1 89 a. På ett ställe i 189  (vid Salix caprea) Salix 
aurita med Carex hirta, Dactylorchis maculata, M e
landrium rubrum, Phragmites cammunis, dessutom 
H olcus lanatus. 
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BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Filipendula-samhälle, liknande Agros
tis-samhället. 

190. Norr om 189, på södra sidan av stigen till båt
platsen på Svensholmen. Som 187 ,  men exponerat mot 
nordost, öster och sydost. 2 x 7 m2• Undersökt 1 6/8 
1957.  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2-2,5 m) :  Grataegus 01 ,  Malus silvestris, 

Populus tremula, Quercus robur, Rhamnus frangula, 
Rosa canina. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefalium, Agrostis tenuis, 
Alehemilla glaucescens, Anthriscus silvestris, Arrhe
natherum pubescens, Galluna vulgaris, Gampanula 
rotundifolia, Garex pallescens, Gentaurea facea, Dac
tylis glomerata, Deschampsia flexuosa, Dryopteris 
filix-mas, Equisetum arvense, Festuca ovina, Fili
pendula ulmaria, Galium boreale, G. verum, H iera
cium umbellatum, H. Vulgatij. ,  Hypericum macula
tum, Lathyrus montanus, Lonicera periclymenum, 
Malinia coerulea, Pimpinella saxifraga, Polypodium 
vulgare, Potentilla erecta, Rubus idaeus, Rumex 
acetosa, Scorzonera humilis, Selinum carvifolia, 
Sieglingia decumbens, Solidago virgaurea, Succisa 
pratensis, Vaccinium myrtillus (dom.) ,  Vicia cracca. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Agrostis-samhälle. 
191.  Norr om 1 89, på norra sidan av stigen till 

båtplatsen på Svensholmen. Skyddat mot norr och 
väster, exponerat åt alla andra håll. Underlag täckt 
av 5 cm lövförna, mest Salix, därunder 23 cm humus
lager med grynstruktur, sandigt, gråsvart, rikligt med 
vita mineralkorn, därunder 12 cm grågul sand. Plant. 
5 x 8 m2• Undersökt 1 6/8 1 957 .  
TRÄDsKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Salix aurita. 
F ÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Anthriscus silvestris, 

Garex pallescens, Gentaurea facea, Dactylis glomerata, 
Deschampsia caespitosa, Equisetum arvense, Fili
pendula ulmaria (dom.) ,  Galium boreale, Geum rivale, 
Hypericum perforatum, Iris pseudacorus, Lathyrus 
pratensis, Malinia coerulea, Rumex acetosa, Saturefa 
vulgaris, Selinum carvifolia, Succisa pratensis, Vicia 
cracca, Viola riviniana, Prunus spinosa gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. - Kontaktvegetation Filipendula-sam
hälle, liknande Agrostis-samhället. 

192. Det största av Populus tremula - uppslagen 
väster om 190-19 1  i dalen. Miljö som 187 .  5 x 7 m2• 
Undersökt 1 6/8 1 957.  
TRÄDsKIKT saknas. 
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BusKsKIKT (2 m): Populus tremula. 
FÄLTSKIKT (i bergssprickorna) :  Agrostis stolonifera, 

Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, Hieracium 
umbellatum, Leantodan autumnalis, Lonicera peri
clymenum, Poplypodium vulgare, Sedum telephium, 
Silene maritima, Solidago virgaurea. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. 

193-194 i en 2 m  bred spricka med sydsydväst-nord
nordostlig riktning. Skyddad åt alla håll utom sydsyd
väst av lodräta, 3 m höga bergväggar. Underlag 
blockmark med täckta stenar (delvis avskräde) .  Plant. 
Undersökt 1 6/8 1 957.  

193.  I klyftans södra del . 3 x 10  m2•  
TRÄDSKIKT: Populus tremula, Quercus rabur, Sarbus 

aucuparia. 
BusKSKIKT: Quercus rabur, Salix aurita. 
F ÄLTSKIKT: Angelica silvestris, Lonicera periclymenum, 

Malinia coerulea, Succisa pratensis. 
BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetasum, Galium pa
lustre - var. - Kontaktvegetation Filipendula-sam
hälle, liknande Molinia-samhället. 

1 94. I klyftans norra del, norr om Filipendula-sarr..
hället. 3 x 5 m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Grataegus 01 ,  Populus tremula, Rhamnus 

frangula, Rosa dumalis. 
F ÄLTSKIKT: Gataneaster integerrimus, Dryopteris dila

tata, D. filix-mas, Lanicera periclymenum, Palypa
dium vulgare, Sedum telephium, V accinium myrtillus, 
Quercus gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V acciniet,um deschampsietasum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation som 193 .  

195-210 i dalkomplexet mellan Mollösundsängen 
och Åkervik. Fig. 1 4. 

1 95. Längst mot nordost i den östra dalgrenen, som 
går i riktning nordost-sydväst. Skyddat mot nordväst 
och sydost av berg, i nordost av en gärdesgård. Öppet 
mot norr och i någon mån mot sydväst. Underlag 
täckt av l cm lövförna, mest asp, därunder 1 5  cm 
djupt humuslager med enkelkornstruktur, gråsvart, 
rikligt med vita mineralkorn, därunder 8 cm brun
svart sand, under detta 2 cm röd sand. Lutning 5° . 
8 x 20 m2• Undersökt 1 6/8 1 957. 
TRÄDSKIKT (3-4 m) : JJ!lalus silvestr·is, Papulus tremula, 

Quercus petraea (i norr} ,  Q. rabur (i söder} ,  Sarbus 
aucuparia, S. intermedia. 
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BusKsKIKT (2 m) :  Orataegus Cl, O. ox. ,  Rhamnus 
frangula, Rosa dumalis, R. villosa, Salix aurita. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, Gal
luna vulgaris, Gampanula rotundifolia, Gentaurea 
jacea, Dactylis glomerata, Descharnpsia flexuosa, 
Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca, Hieracium 
umbellatum, H. Vulgatif. ,  Hypericum maculatum, 
H. perforatum, Lonicera periclymenum, Malinia 
coerulea (dom. nederst} ,  Pimpinella saxifraga, Poly
podium vulgare, Potentilla erecta, Pteridium aqui
linum (dom. överst) ,  Rumex acetosa, Scorzonera 
humilis, Selinum carvifolia, Bolidaga virgaurea, 
Succisa pratensis, Trifolium medium, Vaccinium 
myrtillus (dom. vid bergkanten nederst, helt i om
rådet mellan Pteridium och Molinia) ,  V. uliginosum, 
Vicia cracca, Viola riviniana, Prunus spinosa gpl, 
Quercus gpl, Rhamnus frangula gpl, Sarbus aucu
paria gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation i norr Agrostis-samhälle, i sydsydväst 
Filipendula-samhälle, liknande M olinia-samhället. 

Lövvegetationen i denna dal fortsätter med 1 99-210 .  

196. N edanför transformatorn, vid östra bergs
kanten. Skyddat mot öster av relativt lågt berg, mot 
väster av ett högt berg på avstånd, mot norr av 
bergen bakom 202 och 206. Exponerat mot sydväst. 
Underlag täckt av l cm lövförna, därunder 20 cm 
djupt sandlager, rödbrunt. Lutning 5°. 30 x 2 m2• 
Undersökt 1 6/8 1 957. 
TRÄDsKIKT (4  m) : Betula pubescens, Orataegus C1, O. 

C2, O. C l -ox. 
BusKsKIKT (l m): Prunus spinosa, Rosa dumalis, R. 

villosa, V iburnum opulus. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, Gam

panula rotundifolia, Gentaurea jacea, Dactylis glo
merata, Dryopteris filix-mas, Equisetum arvense, 
Festuca rubra, Filipendula ulmaria (dom. i diket) ,  
Galium boreale, G. verum, Geum rivale, Hypericum 
maculatum, H. perforatum, lnula salicina, Lathyrus 
pratensis, Lonicera periclymenum, Lysimachia vul
garis, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Rubus 
corylifolius coll. , Rumex acetosa, Succisa pratensis, 
Trifolium medium, Veronica chamaedrys, Visearia 
vulgaris, Ulmus glabra ssp. scabra gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella

var. - Kontaktvegetation av Filipendula-samhälle, 
liknande Agrostis-samhället. 

197.  Norr om transformatorn. Skyddat mot alla 
väderstreck utom sydost av berg. Exponerat mot 
sydost. Underlag fuktigt, utan förna, 5 cm djupt 
humuslager med enkelkornstruktur, gråsvart, rikligt 

med vita mineralkorn, därunder minst 1 6  cm sandigt 
skalgrus. Plant. 5 x 3 m2• Undersökt 1 6/8 1 957. 
TRÄD- och BUSKSKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Allium oleraceum, Briza 

media, Oarex disticha, O. flacca, Gentaurea jacea, 
Orataegus sp., Dactylis glomerata, Equisetum arvense, 
Galium boreale, G. verum, G. uliginosum, Geumrivale, 
l nula salicina (dom. ) ,  K nautia arvensis, Lathyrus 
pratensis, Lotus corniculatus, Plantaga lanceolata, 
Prunus spinosa, Succisa pratensis, Trifolium me
dium, Veronica chamaedrys, Vicia cracca. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Filipendula-samhälle , liknande Agros
tis-samhället, med Oarex disticha, Gentaurea 7'acea, 
Filipendula ulmaria och M o l i nia coerulea. 

198.  Smal strimma längs bergskanten. Skyddat 
mot alla håll, mot norr av berg, i övrigt av 197 .  
Underlag fuktigt, täckt av l cm lövförna, därunder 
4 cm djupt humuslager med enkelkornstruktur, san
digt, gråsvart, rikligt med vita mineralkorn, därunder 
25 cm brunsvart sand. Plant. 2 x 10 m2• Undersökt 
1 6/8 1 957 .  
TRÄDsKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Betula verrucosa, Orataegus Cl ,  O. C2 , 

Rhamnus frangula, Rosa dumalis, Sarbus aucuparia, 
V iburnum opulus. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 
A nthoxanthum odoratum, A nthriscus silvestris, De
schampsia flexuosa, Dryopteris filix-mas, F ragaria 
vesca, Galium boreale, G. verum, Geum rivale, Hiera
cium umbellatum, l nula salicina, Lonicera pericly
menum, Pimpinella saxifraga, Prunus spinosa, Ru
bus corylifolius coll. ,  Sedum telephium, Stellaria 
graminea, Trifolium medium. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 

199. Söder om 195 .  Skyddat mot alla håll utom 
mot sydväst och nordost av höga berg. Berget mot 
väster lutar 50°, i öster något flackare. Dalen lutar 
mot söder och trängs ihop mot norr. Exponerat mot 
söder och något mot öster. Underlag blockmark. Lut
ning 10°. 2 x 5 m2• Undersökt 1 6/8 1 957.  
TRÄDSKIKT (glest, 4 m):  Populus tremula (även rotsk. ) .  
BusKSKIKT: Orataegus Cl,  O. C2, Quercus robur, 

Rhamnus frangula, Rosa dumalis, Salix aurita, Sar
bus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Athyrium filix-femina, Deschampsia flex
uosa, Dryopteris filix-mas, Geum rivale, Hieracium 
umbellatum, Holcus lanatus, Lastrea phegopteris, 
M olinia coerulea, Poa nemoralis, Polypodium vulgare, 
Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, Bolidaga vir
gaurea, Vaccinium myrtillus, Viola riviniana, Rham
nus frangula gpl, Rosa gpl, Sarbus aucuparia gpl. 
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BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation i öster kärr med Oarex hirta, 
C. disticka och Deschampsia caespitosa. Alldeles i 
snårkanten Filipendula-samhälle, liknande Agrostis
samhället. 

200. Söder om 199 .  Skydd och expositon som 199. 
Underlag täckt av 2 cm gräsförna, därunder 20 cm 
djupt humuslager med svag grynstruktur, gråsvart, 
mörkare upptill, få vita mineralkorn, därunder 27 cm 
gulgrå sand. 
TR.ÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Salix aurita. 
F.ÄLTSKIKT: Anthriscus silvestris, Athyrium filix

femina, Oarex disticha, O. hirta, Deschampsia caespi
tosa, Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, 
Galium boreale, Geum rivale, G. urbanum, Lastrea 
phegopteris, M olinia coerulea, Potentilla erecta, 
Ranunculus acris, Rhamnus frangula gpl. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. 
Utefter dalen är planterade 5-6-åriga Picea abies och 

några få Pinus silvestris. Tillväxten är mycket god, 
särskilt på dalens västsida. 

Längre mot söder i dalen växer en stor ( 3 m) Gary
lus avellana samt en Ulmus glabra ssp. scabra (6 dm) . 

201.  Söder om 200. Skydd och exposition som 199 .  
Underlag som 200. 5 x 6 m2• Undersökt 16/8 1 957. 
TR.ÄDSKIKT (4  m) :  Populus tremula, Sarbus aucuparia. 
BusKsKIKT (2 m): Orataegus C2 ( l  m), Picea abies 

(planterad) ,  Populus tremula, Rhamnus frangula, 
Salix aurita. 

F ÄLTSKIKT: Oarex hirta, Filipendula ulmaria (dom. ) ,  
Galium boreale, Holcus lanatus, Inula salicina, Jun
cus conglomeratus, Malinia coerulea, Potentilla erecta, 
Succisa pratensis, Trifolium medium, Vaccinium 
uliginosum, V icia cracca, Ulmus glabra ssp. scabra 
gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. 

202. Söder om 201 . Dalen öppnar sig i en vid gryta . 
Skydd som förut, men mera öppet mot sydsydväst. 
Snåret vid norra ändan av den nordligaste av de 
bergknallar, som sticker upp mitt i grytan. Exponerat 
mot söder. Underlag blockmark. Plant. 3 x 5 m2• 
Undersökt 1 6/8 1 957.  
TR.ÄDSKIKT saknas . 
BuSKSKIKT: Orataegus sp . ,  Malus silvestris, Quercus 

robur, Rhamnus frangula, Rosa dt�malis. 
F.ÄLTSKIKT: = 20 1 ,  Geum rivale. 
BoTTENsKIKT saknas. 

Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa-
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lustre - var. - Kontaktvegetation i norr Filipendula
samhälle, liknande Agrostis-samhället, i väster Des
champsia-samhälle. 

Där östra och västra grenarna av dalen möts. I 
dalen har planterats Picea abies och Pinus silvestris� 
Pinus silvestris har kraftig tillväxt vid den östra 
sidan, ca 4 dm/år. Exemplaren är ca 5 år gamla. 1 95S 
härjades Pinus silvestris svårt av tallsktekellarver. 
Picea abies förefaller att klara sig sämre än Pinu8 
silvestris och är ofta helt överväxt av fältskiktet. 

203. Söder om 202. Vid östra berget i det område,. 
där dalens östra och västra grenar möts. Skyddat mot 
öster av relativt höga berg, mot söder av en liten berg
knalle, mot väster av högt och brant berg på något 
avstånd. Svag exposition mot sydväst. Underlag med 
föga förna, 25 cm djupt humuslager med enkelkorn
struktur, brunsvart, rikligt med vita mineralkorn� 
Plant. 30 x 30 m2• Undersökt 1 6/8 1 957 .  
TR.ÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Orataegus C 1 ,  O. C2, Malus silvestris,. 

Prunus spinosa, Rosa dumalis. 
F .ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Allium oleraceum� 

Anthriscus silvestris, Anthyllis vulneraria, Arrhe
natherum pubescens, Briza media, Oarex hirta, Gen
taurea facea, Ohrysanthemum leucanthemum, Dac
tylis glomerata, Elytrigia repens, Equisetum arvense,. 
Filipendula ulmaria, Galium boreale, G. verum� 
Geum rivale, Glechoma hederacea, H eracleum sphon
dylium, Hypericum perforatum, Knautia arvensis,. 
Lathyrus pratensis, Linum catharticum, Onanis hir
cina, Phleum pratense, Plantaga media, Solidago 
virgaurea, Succisa pratensis, Trifolium medium,. 
V icia cracca. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Gal i u m verum - var. 

204. I en liten, 7 m bred och 4 m djup, sidodal,. 
öster om 203, i nordväst-sydostlig riktning. Bergväg
garna branta och skyddar åt alla håll. Skyddat mot 
nordväst av dalen med 199. Öppnar sig i sydost mot 
transformatordalen. Exponerat mot sydost. Underlag 
blockmark. Plant. 3 x 8 m2• Undersökt 1 6/8 1 957 .  
TR.ÄDSKIKT (4 m):  Malus silvestris, Populus tremula 

(dom. ) ,  Quercus robur (i östra delen), Sarbus aucu
paria. 

BusKsKIKT ( 1-2 m) : Orataegus sp. ,  Prunus spinosa, 
Rhamnus frangula, Rosa villosa. 

F.ÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Dactylis glomerata, De
schampsia flexuosa, Dryopteris filix-mas, Equisetum 
arvense, Filipendula ulmaria, Galium boreale, Geum 
rivale, Hieracium umbellatum, Holcus lanatus, Loni
cera periclymenum, M olinia coerulea, Potentilla 
erecta, Rubus corylifolius coll . ,  Selinum carvifolia, 
Succisa pratensis, Trifolium medium, V accinium 
myrtillus, V. uliginosum, Viola riviniana. 
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BOTTENSKIKT: Olimacium dendroides, Mnium undula
tum, Rhytidiadelphus squarrosus. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella

var. 

205. Väster om 203. I nedersta delen av dalens 
västra gren. Skyddat mot sydost av låg bergknalle, 
mot sydväst, väster och nordväst av höga berg. 
Exponerat åt nordost. Underlag täckt av 2 cm löv
förna, därunder 26 cm djupt humuslager med svag 
grynstruktur, sandigt, brunsvart, få vita mineralkorn. 
Plant. 1 0  x 5 m2• Undersökt 1 6/8 1 957 . 
TRÄD- och BUSKSKIKT: Orataegus C1 ,  O. C2, Malus 

silvestris, Prunus spinosa, Rhamnus frangula, Rosa 
canina, Salix aurita, S. caprea, Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 
Ajuga pyramidalis, Arrhenatherum pubescens, Oal
l1tna vulgaris, Oarex hostiana, Desclwmpsia flexuosa, 
Festuca ovina, F ragaria vesca, Hieracium umbella
tum, H. Vulgatij. ,  Hypericum perforatum, Lathyrus 
montanus, Malinia coerulea, Potentilla erecta, Pteri
dium aquilinum (dom. ) ,  Salix repens, Scorzonera 
hum il is, Sieglingia decumbens, Solidago virgaurea, 
Succisa pratensis, Vaccinium vitis-idaea, Veronica 
chamaedrys, Prunus spinosa gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 

206. Norr om 205. Skyddat åt nordost och väster 
av höga berg. Exponerat främst åt sydost, men svagt 
även åt norr. Underlag täckt av 3 cm lövförna mest 
av Salix, därunder 10 cm djupt humuslager med 
svag grynstruktur, sandigt, brunsvart, få vita mine
ralkorn, därunder 23 cm svart mjälig grovsand. Plant. 
5 x 4 m2• Undersökt 1 6/8 1 957 . 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Salix aurita. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Angelica silvestris, An

thoxanthum odoratum, Briza media, Oarex hostiana, 
O. pallescens, O. panicea, Equisetum arvense, Fili
pendula ulmaria, Galium boreale, Hieracium Vulga
tij . ,  Inula salicina, Juncus conglomeratus, Lathyrus 
pratensis, Malinia coerulea, Nardus stricta, Poten
tilla erecta, P. palustris, Ranunculus acris, Rumex 
acetosa, Selinum carvifolia, Sieglingia decumbens, 
Succisa pratensis, V accinium uliginosum, V icia 
cracca. 

BOTTENSKIKT salmas . 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galiurn pa

lustre - var. 

207 .  Längre mot norr längs västra dalgrenen. Ovan
för 206. Skyddat av höga berg mot alla håll utom norr 
och söder. Exponerat främst åt söder. Underlag täckt 
av 5 cm kvist- och lövförna, dänmder högst 2 cm 
djupt humuslager med enkelkornstruktur, sandigt, 

brunsvart, mycket rikligt med vita mineralkorn, 
underst blockmark. Lutning 10° mot söder. 4 x 8 m2• 
Undersökt 1 6/8 1 957.  
TRÄDSKIKT: Malus silvestris. 
BusKSKIKT: Orataegus C2, O. m.,  Prunus spinosa, 

Rhamnus cathartica, Rh. , frangula, Rosa du malis. 
FÄLTSKIKT: Alehemilla glaucescens, Angelica silvestris, 

Oarex pallescens, Gentaurea jacea, Dactylis glomerata, 
Deschampsia caespitosa, Filipendula ulmaria (dom. 
i öster), Galium boerale, Geum rivale, Heracleum 
sphondylium, M olinia coerulea, O non is hircina, 
Phleum pratense, Potentilla erecta, Pteridium aquili
num (dom. i väster) ,  Scorzonera humilis, Selinum 
carvijolia, Succisa pratensis, Trifolium medium, 
V accinium myrtillus, V icia silvatica, Viola riviniana, 
Rhamnus frangula gpl. 

BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella

var. 

207 a. Östra delen av 207. I en 3-5 m bred dal, som 
sluter sig mot norr och är öppen mot söder. Skyddad 
åt alla håll utom sydost. Underlag och lutning som 
207 . 2 x 6 m2• Undersökt 9/9 1 958. Fig. 69 och 70. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Crataegus C1 ,  C. C2, Malus silvestris, 

Rhamnus cathartica, Rh. frangula. 
FÄLTSKIKT: Angelica silvestris, A thyrium jilix-femina, 

Gentaurea jacea, Dactylis glomerata, Equisetum 
arvense, Filipendula ulmaria, Galium boreale, Geum 
rivale, Juncus conglomeratus, Malinia coerulea, Po
tentilla erecta, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, 
Rosa canina, Selinum carvifolia, Trifolium medium, 
Rhamnus jrangula gpl. 

BoTTENSKlKT: Ctenidium molluscum, Eurhynchium 
swartzii, M nium undulatum, Thuidium delicatulum. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella

var. - Kontaktvegetation i söder Filipendula-sam
hälle, liknande Agrostis-samhället , i väster M olinia
samhälle, dominerat av Malinia coerulea och Pteridium 
aquilinum. 

208. Norr om 207 . Skydd, exposition och underlag 
som 207. Lutning 5° .  3 x 4  m2• Undersökt 1 6/8 1957 .  
TRÄD- och BUSKSKIKT = 207. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Alehemilla glaucescens, 

Angelica silvestris, Carex pallescens, Gentaurea 
jacea, Ohrysanthemum vulgare, Dactylis glomerata, 
Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, Filipendula 
ulmaria, Fragaria vesca, Geum rivale, Hieracium 
V ulgatif. ,  H ypericum perforatum, M olinia coerulea, 

Phleum pratense, Pimpinella saxifraga, Plantaga 
media, Poa nemoralis, Potentilla erecta, Prunella 
vulgaris, Pteridium aquilinum (dom. helt), Solidago 
virgaurea, Succisa pratensis, Trifolium medium 
(subdom. ) ,  Vaccinium myrtillus. 
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BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella

var. 

209. Längst uppe i dalen, norr om 208. Främst vid 
östra sidan av den gryta, ca 50 m i diameter, dalen 
utvidgats till. Skyddat mot öster av hög och över
hängande bergvägg, som även skyddar mot sydost, 
av mera sluttande berg i söder och sydväst. Skyddat 
även mot nordväst. Exponerat mot sydväst. Underlag 
blockmark av väldiga stenblock. Lutning 2° .  3 x 6 m2• 
Undersökt 1 6/8 1 957. 
TRÄDSKIKT: Betula verrucosa, Garylus avellana, Cra

taegus C l ,  C. C2, Pyrus communis, Sarbus aucuparia. 
BusKSKIKT: Crataegus C2, C. m.,  Rhamnus cathartica, 

Rh. frangula, Rosa dumalis, Salix aurita (i väster) ,  
V iburnum opulus. 

F ÄLTSKIKT: I nula salicina dominerar de nedre delarna 
mitt i dalen. I öster: Angelica silvestris, Gentaurea 
facea, C. scabiosa, Chrysanthemum vulgare, Dactylis 
glomerata, Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix
mas, Lonicera periclymenum, Poa nemoralis, Pteri
dium aquilinum, Rubus corylifolius coli . ,  Scrophu
laria nodosa, Selinum carvifolia, Solidago virgaurea, 
Succisa pratensis, Trifolium medium, Valeriana 
sambucifolia. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 

210. Som 206, men i buskskiktet också Crataegus 
Cl ,  C. C2, C. m. 

Dalen avslutas längst uppe med snår av Garylus 
avellana, Crataegus Cl ,  C. C2, C. m.,  Rhamnus fran
gula, Rosa canina, Sarbus aucuparia. I fältskiktet bl. a. 
Gentaurea facea, Lathyrus niger, Pteridium aquilinum. 

I dalen väster om 195-2 10 snår av Prunus spinosa 
med några exemplar av Fraxinus excelsior gpl. Här 
plantering av Pinus silvestris vid en liten vattensam
ling. I en bergsskreva i östra delen av denna dal kratt 
av Tilia cordata, j ämnt avklippt efter bergkanten. 
Marken täcks här helt av lövförna med enstaka Poly
gonatum odoratum. 

211 .  Uppe i berget väster om 210, på en liten platå. 
Svagt skyddat mot norr, söder och väster, öppet mot 
öster. Underlag blockmark med mestadels nakna 
stenar. Lutning 10° .  30 x 8 m2• Undersökt 1 6/8 1 957 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Crataegus C l, Rhamnus cathartica, Rh. 

frangula, Rosa dumalis, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Allium oleraceum, Athyrium filix-femina, 

Galluna vulgaris, Gampanula rotundifolia, Gentaurea 
jacea, Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix-mas, 
Fragaria vesca, Galium boreale, G. verum, Hedera 
helix, Hieracium umbellatum, Hypericum perfora-
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tum, Knautia arvensis, Linaria vulgaris, Lonicera 
periclymenum, Lotus corniculatus, Plantaga lanceo
lata, P. media, Pimpinella saxifraga, Poa Gom
pressa, Rubus idaeus, Sedum telephium, Selinum 
carvifolia, Senecia jacobaea, Solidago virgaurea, 
Succisa pratensis, Trifolium medium, Valeriana 
sambucifolia, V icia cracca, V. silvatica. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. 

212. Väster om 2 1 1  på en liten platå, varifrån berget 
sluttar utåt åt alla håll, utom mot väster, där berget 
sakta stiger. På något avstånd låga berg i öster och 
sydväst. Exponerat främst mot sydost. Underlag 
blockmark med mestadels nakna stenar. Lutning 5°. 
6 x 6 m2• Undersökt 1 6/8 1 957.  
TRÄDSKIKT saknas. 
BuSKSKIKT: Crataegus Cl ,  Prunus spinosa (0,6-l m, 

dom. ) ,  Rosa dumalis, R. villosa, Rhamnus frangula, 
Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, Arr
henatherum pubescens, Galluna vulgaris, Gampanula 
rotundifolia, Descl�ampsia flexuosa, Festuca ovina, 
Hieracium auricula, Linaria vulgaris, Pimpinella 
saxifraga, Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, 
Rubus corylifolius coll. , R. saxatilis, Sedum telephium , 
Trifolium medium, Vaccinium myrtillus, Valeriana 
sambucifolia. 

BoTTENsKIKT: Gladania silvatica, Pleurozium schreberi. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation i norr Fili
pendula-samhälle , övrigt Deschampsia-samhälle. 

Väster om 2 1 2  i en klyfta enstaka snår av Salix 
aurita och Sarbus aucuparia. Fältskikt av Malinia 
coerulea (i de nedre delarna) ,  Prunus spi nosa, Rosa 
canina, V accinium myrtillus (dom. ) .  

2 1 3 .  Vid udden norr om Skeppsviken. Skyddat mot 
alla håll utom öster av relativt höga berg. I söder 
dåligt skydd, då bergen ligger på något avstånd. Expo
nerat mot öster. Underlag bloclanark med nakna 
stenar. Lutning 20°. 4 x 4 m2• Undersökt 1 9/8 1 957 .  
TRÄD- och BUSKSKIKT saknas. 
F ÄLTSKIKT: Galluna vulgaris, Gampanula rotundifolia, 

Carex pilulifera, Deschampsia flexuosa, Polypodium 
vulgare, Rosa dumalis, R. villosa, Solidago virgaurea, 
Vaccinium myrtillus (dom.) ,  V. vitis-idaea, Prunus 
spinosa gpl. 

BoTTENSKIKT: Gladania rangiferina, C. silvatica, Rha
comitrium lanuginosum. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. 

214. Nedanför 2 13. Milj ö som 2 13 .  3 x 6 m2• Un
dersökt 19/8 1 957 .  
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TRÄDsKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Juniperus communis ( l  m), Myrica gale 

(dom. ,  l m), Rubus plicatus ( l  m), Rosa canina 
( l  m), Sorbus aucuparia (2 m),  Vaccinium uligino
sum ( l  m). 

FÄLTSKIKT: Empetrum nigrum (ökar nedåt) ,  Vacci
nium myrtillus (dom. , men försvinner nedåt) ,  V. 
vitis-idaea (ökar nedåt ) .  

BoTTENSKIKT: Hypnum cupressiforme. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum (Empetrum-var. ? ) .  

- Kontaktvegetation i söder och väster Deschampsia
samhälle. 

215.  Sydligaste delen av 2 14. Miljö som 2 13. 3 x 5 
m2• Undersökt 1 9/8 1957 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Betula verrucosa (ett exemplar, 3 m , starkt 

pressat mot öster) ,  Picea abies (öster om Betula
exemplaret, 2,5 m), Pinus silvestris (öster om Picea
exemplaret, 2 m) .  

FÄLTSKIKT (under Betula-exemplaret, mestadels sak
nas det) : Juniperus communis, Rubus plicatus, Vac
cinium vitis-idaea. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum (Campanula 

rotundifolia - var. ? ) .  

216. Nordväst om dalen mitt emot Stockholmen. 
I sydvästra delen av en dal. Skyddat i norr av en 
1 ,5  m hög bergbrant med 90° lutning, i söder av 
svagt lutande berg. Öppet mot öster, men höga berg 
skyddar på något avstånd. I väster låga bergknallar. 
Underlag blockmark, i kanten med relativt nakna 
stenar, i mitten täckt av 2 cm kvist- och bladförna, 
därunder 8 cm djupt humuslager, filtat, brunsvart, 
med mycket få vita mineralkorn, därunder blockmark. 
Lutning 10° mot öster. 3 x 3 m2• Undersökt 20/8 
1 957 .  Fig. 14 .  
TRÄDSKlKT saknas. 
BusKsKIKT ( 1-2,5 m) :  Juniperus communis, Prunus 

spinosa, Rhamnus frangula, Rosa dumalis, Sarbus 
aucuparia. 

F ÄLTSKIKT: Calluna, Erica tetralix, M olinia coerulea, 
Potentilla erecta, Rubus idaeus, Vaccinium uligi
nosum. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Molinia-var. -

Kontaktvegetation i söder plantering av Picea abies 
och Pinus silvestris, i väster Molinia-samhälle. 

217 .  Nordost om 2 1 6. Miljö som 2 1 6. 5 x 3 m2• Un
dersökt 20/8 1 957. Fig. 14 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BuSKSKIKT: Betula verrucosa, Juniperus communis, 

Prunus spinosa (dom. ) ,  Rhamnus frangula, Rosa 
dumalis, Salix aurita. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, A fuga 
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pyramidalis, Athyrium filix-femina, Briza media, 
Galluna vulgaris, Gampanula rotundifolia, Carex 
pilulifera, Deschampsia flexuosa, Erica tetralix, Fili
pendula vulgaris (blommade 1 960 med tre stänglar, 
ökar uppenbart i vitalitet; j fr IvARSSON 1957,  s .  
560) , Fragaria vesca, Geum rivale, Lastrea phegopte
ris, .il1olinia coerulea, Potentilla erecta, Prunella vulga
n�s, Rubus fruticosus coli . ,  R. idaeus, Scorzo.nera hu
milis, Sieglingia decumbens, Solidago virgaurea ,  · 

Succisa pratensis, V accinium uliginosum, V. vitis
idaea, V icia cracca, Rhamnus Irangula gpl. 

BOTTENSKIKT: Atrichum undulatum, Ctenidium mollus
cum. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation i norr Deschampsia-samhälle, i söder 
plantering av Picea abies och Pinus silvestris. 

218. Längst mot nordost i dalen. Skydd och exposi
tion som 2 1 6. Underlag täckt av 2 cm lövförna, mest 
Betula, därunder 12 cm Sphagnum-torv, därunder 20 
cm grå, svagt sandig lera. Lutning som 2 16. 5 x 8 m2• 
Undersökt 20/8 1 957 .  Fig. 14. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Betula verrucosa (2 ,5 m), Juniperus 

communis, Myrica gale, Salix aurita, Sorbus aucu
paria ( 2 , 5  m). 

F ÄLTSKIKT: A ngelica s1"lvestris, C all u n a vulgaris, C am
panula rotundifolia, Erica tetralix, Juncus conglo
meratus, Molinia coerulea, Pinguicula vulgaris, 
Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus 
acris, Rubus idaeus, Salix repens, Succisa pratensis. 

BoTTENSKIKT: Hypnum cupressiforme, Leucobryum 
glaucum. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Galium palustre -

var. - Kontaktvegetation i öster Molinia-samhälle, i 
söder plantering av Picea abies och Pinus silvestris. 

219. Väster om ett berg väster om Stockholmen. 
I en gryta, 15 m norr om en liten bergshöjd, som 
skyddar mot söder. Skyddat mot öster och väster av 
låga berg. Exponerat mot norr. Underlag blockmark 
med nakna stenar. Lutning 2° .  5 x 5 m2• Undersökt 
20/8 1 957 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( 1 ,5 m) :  Crataegus C2, Rhamnus frangula, 

Rosa canina. 
FÄLTSKIKT: Calamagrostis epigefos, Deschampsia fle

xuosa, Dryopteris filix-mas, Juniperus communis, 
Lonicera periclymenum, Myrica gale, Pteridium 
aquilinum (dom. ) ,  Rubus idaeus, Rosa villosa, Soli
dago virgaurea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea. 

BOTTENSKIKT saknas . 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. Kontaktvegetation i söder 
Deschampsia-san:c.hälle, i nordväst M clinia-samhälle. 
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Fig. 2 1 .  221-226. Profil i väst-östlig riktning. 
221-226. Profil in westöstlicher Richtung. 

220-226 i dalen 
Stockholmen. 

öst-västlig riktning mitt emot 

220. I dalens norra del. Skyddat mot norr och väster 
av låga och sakta sluttande berg, mot söder av brant 
berg på något avstånd. Exponerat mot sydost. Un
derlag blockmark med nakna stenar. Lutning 5°.  

7 x 6 m2• Undersökt 20/8 1 957.  Fig. 73 . 
TRÄD - och BUSKSKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Athyrium jilix-femina, Deschampsia flex

uosa (ett exemplar) ,  Lastrea phegopteris, Prunus 
spi nosa, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, Rosa 
canina, R. villosa, Solidago virgaurea, Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundijolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

I övrigt intas dalens norra delar av Deschampsia
samhälle med enstaka Betula verrucosa, Juniperus 
communis och Sarbus aucuparia. 

221-226 i södra delen av samma dal. Dalen skyddad 
mot norr av ett mycket sakta sluttande, men på av
stånd mycket högt berg. Mot söder är bergväggen 
brant, 90° lutning, mot väster skyddar dalens lut
ning. Exponerat mot öster. Underlaget blockmark med 
nakna stenar. Lutning 1 0-20° mot öster. Undersökt 
20/8 1 957.  Fig. 2 1 .  

221 . Börjar något väster om dalens högsta punkt 
och når ett stycke österut. Plant. 6 x 3 m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT { 1 ,5 m): Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Gampanula rotundi

folia, Galluna vulgaris, Gataneaster integerrimus, 
Gystopteris fragilis, Deschampsia flexuosa, Dryop
teris filix-mas, Festuca ovina, Galium verum, Lastrea 
dryopteris, Potentilla erecta, Rubus idaeus, Rosa 
dumalis, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus 
(dom . ) ,  V. vitis-idaea, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschamp
sia-samhälle. 
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222. Öster om 22 1 .  Plant. 2 x 2 m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( 1 , 5  m):  Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Anthoxanthum odora

tum, Galluna vulgaris, Garex pilulifera, Deschampsia 
flexuosa, Dryopteris dilatata, Galium verum, Lastrea 
dryopteris, L. phegopteris, Polypodium vulgare, Po
tentilla erecta, Prunus spinosa, Rubus idaeus, Soli
dago virgaurea, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschamp
sia-samhälle. 

223. Öster om 222. Plant. 2 x 3 m2• 
TRÄD- och BUSKSKIKT saknas. 
F ÄLTSKIKT: Galluna vulgaris, Deschampsia flexuosa, 

Empetrum nigrum, Juniperus communis, Lastrea 
phegopteris, Potentilla erecta, Prunus spinosa, Rubus 
idaeus, Solidago virgaurea, Sarbus aucuparia, Vac
cinium myrtillus, V. uliginosum (dom. ) ,  V. vitis
idaea. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

224. Öster om 223. Lutning 5°. 8 x 1 2  m2• 
TRÄDsKIKT saknas. 
BusKSKIKT (2 m) : Grataegus C2 (i öster) .  
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 

Galluna vulgaris, Gampanula rotund·ifolia, Des
champsia flexuosa, Dryopteris dilatata, D. filix
mas, Festuca ovina, Fragaria vesca, Galium verum, 
Hieracium umbellatum, H. Vulgatij. ,  Juniperus 
communis, Lastrea dryopteris, Lonicera periclyme
num (dom. öster om Vaccinium myrtillus) ,  Pimpi
nella saxijraga, Polypodium vulgare, Potentilla 
erecta, Prunus spinosa, Rosa villosa, Rubus coryli
folius coll. , R. idaeus, Sedum telephium, Sieglingia 
decumbens, Succisa pratensis, Vaccinium myrtillus 
(dom. ) ,  Valeriana sambucifolia. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle, i öster planterade Pinus silvestris. 

226. Öster om 224, öster om plantering av Pinus 
silvestris. Skyddat mot sydost av ett relativt högt och 
brant berg, mot väster och sydväst av Pinus sil
vestris - planteringen, mot nordväst av ett högt men ej 
lika brant berg som i sydost. Exponerat mot nordost. 
Underlag blockmark med nakna stenar. Lutning 5° 
mot nordost. 6 x 6 m2• Undersökt 20/8 1 957.  
TRÄDSKIKT saknas. 
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BusKsKIKT ( l- 1 , 5  m):  Crataegus C l ,  O. C2, Prunus 
spinosa, Rosa canina, R. villosa, Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Galluna vulgaris, 
Gampanula rotundifolia, Deschampsia flexuosa, 
Dryopteris filix-mas, Empetrum nigrum, Fragaria 
vesca, Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, Sedum 
telephium, Solidago virgaurea, Succisa p1·atensis, 
Vaccinium myrtillus (dom. ) ,  V. vitis-idaea, Viola 
riviniana. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation i norr block
mark med Rhacomitrium lanuginosum. 

226. Öster om 225. Bergen sluttar mera åt båda si
dor. Miljö i övrigt som 225. Lutning 1 0°. 6 x 7 m2• 
Undersökt 20/8 1 957.  

TRÄDSKIKT saknas. 
BUSKSKIKT: Juniperus communis ( l m), Rosa dumalis 

( l m), Sarbus aucuparia (2 ,5 m, enstaka och l m).  
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 

Athyrium filix-femina, Galluna vulgaris, Gampanula 
rotundifolia, Deschampsia flexuosa, Hypericum per
foratum, Lastrea dryopteris, L. phegopteris, Potentilla 
erecta, Pteridium aquilinum, Rubus plicatus, Solidago 
virgaurea, V accinium myrtillus (dom. , ersätts i öster 
så småningom av Calluna),  V. vitis-idaea. 

BoTTENsKIKT: Gladania silvatica, Hylocomium splen
dens. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. 

227.  Sydost om vattensamlingen ovanför den stora 
landsvägsbacken vid Gården. I en liten bergsspricka, 
skyddad åt alla håll. Underlag fuktigt, täckt av 5 cm 
lövförna, därunder 28 cm djupt torvlager, brunsvart, 
mörkare nedåt. Plant. lO x 3 m2• Undersökt 20/8 1 957 .  

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2 m) :  Betula verrucosa, Garylus avellana, 

Rhamnus frangula. 
F ÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Empetrum nigrum, 

Erica tetralix (i de lägre delarna) ,  Majanthemum 
bifolium, Malinia coerulea, Myrica gale (dom. ) ,  
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus (i de  högre 
delarna) ,  V. vitis-idaea. 

BOTTENSKIKT: Sphagnum sp. (dom.) .  
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 

228. Söder om samma vattensamling som 227.  
Skyddat mot öster, söder och väster av höga berg. 
Exponerat mot nordost. Underlag blockmark med 
nakna stenar. Lutning 5° mot nordost. 2 x 15 m2•  
Undersökt 20/8 1957.  Fig. 14 .  

TRÄDsKIKT saknas. 
BuSKSKIKT: Corylus avellana ( 1 ,5  m), Juniperus com-

munis ( l m), Myrica gale (dom., l m), Rosa canina 
( l m), R. villosa ( l m), Sorbus aucuparia ( l m).  

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Athyrium filix-femina, 
Calamagrostis epigejos, Galluna vulgaris, Gampanula 
rotundifolia, Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix
mas, Empetrum nigrum, Festuca ovina, Hieracium 
umbellatum, H. Vulgatif. ,  Lastrea phegopteris, Poly
podium vulgare, Potentilla erecta, Prunus spinosa 
(delvis död), Pteridium aquilinum, Rubus idaeus, 
Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus (dom. ) ,  V. 
vitis-idaea. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation i norr vatten
vegetation. 

229. I berget öster om landsvägskröken ovanför 
J ord vägen. Skyddat mot söder av höga berg, mot 
väster av låga. Öppet mot norr och öster, exponerat 
mot nordost. Växer vid basen av och upp i en block
mark med nakna stenar. Lutning 1 0°. 2 x 5 m2• 
Undersökt 20/8 1 957.  

TRÄnsKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Corylus avellana ( l  m), Myrica gale (dom.) ,  

Rhamnus frangula, Rosa dumalis, Sorbus aucuparia 
( l ,5 m) .  

FÄLTSKIKT: Athyrium filix-femina, Deschampsia fle
xuosa, Dryopteris dilatata, Hieracium umbellatum, 
Polypodium vulgare, Rubus idaeus, R. plicatus, 
Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus (dom . ) ,  V. 
vitis-idaea. 

BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. Kontaktvegetation Molinia-
samhälle. 

230. Vid landsvägen strax söder om landsvägskrö
ken ovanför J ord vägen. Skyddat mot norr av höga 
berg på andra sidan landsvägen, mot sydväst och 
väster av i närheten låga, längre bort höga berg. 
Svagt skyddat mot öster av låga berg en bit borta. 
Exponerat mot sydost. Underlag täckt av 2 cm löv
förna, därunder 5 cm djupt humuslager med klump
struktur, sandigt, mycket få vita mineralkorn, där
under 14 cm djupt humuslager, svagt sandigt, där
under l cm gulröd sand. 5° lutning mot nordost. 
15 x 5 m2• Undersökt 20/8 1 957.  Fig. 1 4 .  

TRÄDsKIKT (4-5 m): Salix caprea. 
BusKSKIKT: Garylus avellana (2 m), Crataegus sp. (2 m), 

Picea abies ( l m, 2 exemplar) ,  Prunus spinosa ( l m), 
Rhamnus frangula (l  m), Rosa canina (2  m), Salix 
aurita ( l  m), Sarbus aucuparia ( 2 m) .  

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, 
Artemisia vulgaris, Briza media, Galluna vulgaris, 
Carum carvi, Cirsium vulgare, Dactylis glomerata, 
Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, Galium 
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verum, Geum rivale, Hieracium auricula, Iris pseu
dacorus, Lotus corniculatus, Malinia coerulea, Plan
taga major, Potentilla erecta, Frunella vulgaris, Ra
nunculus acris, Rubus plicatus, Rumex acetosa, 
Senecia facobaea, Sieglingia decumbens, Succisa 
pratensis, Viola riviniana, Ulmus glabra gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 

taktvegetation M olinia-samhälle. 
Kon-

231-232 i dalen, där den gamla dansbanan låg. 
Dalens riktning är nordnordväst-sydsydostlig. Den 
sträcker sig från landsvägen till Mollösundsängens 
norra sluttning och är 2 m bred. Bergen i ostnordost 
och västsydväst är branta, överhängande. Dalen är 
genom sin smalhet skyddad mot nordnordväst. Skyd
dad även mot sydsydost av berg, men åt detta håll 
svag exponering. Underlaget bildas av stora stenblock, 
som är något täckta. Lutning 5° mot sydsydost. Un
dersökt 20/8 1957 . Fig. 15 .  

Överst i dalen snårpartier av Garylus avellana och 
Rhamnus frangula över Orataegus C l, M yrica gale och 
V accinium uliginosum. Sydsydost härom Deschampsia
samhälle. 

231 .  Sydsydost om Deschampsia-samhället. Plant. 
2 x 2 m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
BuSKSKIKT: Garylus avellana ( l-2 m), Orataegus C2 

(l m), Juniperus communis (l m), Rhamnus fran
gula ( l  m), Sarbus aucuparia (2 m) .  

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Athyrium filix
femina, Oalamagrostis epigefos, Galluna vulgaris, 
Gampanula rotundifolia, Deschampsia flexuosa, 
Dryopteris filix-mas, Lonicera periclymenum, Po
tentilla erecta, Sieglingia decumbens, Solidago vi1·
gaurea, Succisa pratensis, Vaccinium myrtillus. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. 
Sydsydost om 231 återkommer Deschampsia-sam

hället med Juniperus communis, Rhamnus frangula, 
Sarbus aucuparia, Vaccinium uliginosum. 

232. Där dalen med 231  ansluter till norra slutt
ningen av Mollösundsängen vid Gården. Plant. 4 x 8 
m2. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Garylus avellana ( 1 ,5 m), Orataegus sp. 

( 1 ,5 m), Rhamnus frangula ( 1 ,5 m), Rosa canina 
( 1 :5 m), R. dumalis ( 1 ,5 m), R. villosa ( 1 ,5  m). 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Anthoxanthum odo
ratum, Athyrium filix-femina, Arrhenatherum pu
bescens, Galluna vulgaris, Gampanula rotundifolia, 
Gataneaster integerrimus, Deschampsia flexuosa, 
Dryopteris filix-mas, Festuca ovina, Hieracium 
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umbellatum, H. Vulgatif. ,  Hypochaeris maculata, 
Lonicera periclymenum, Lysimachia vulgaris, M elica 
nutans, Malinia coerulea, Pimpinella saxifraga, Paa 
nemoralis, Polypodium vulgare, Potentilla erecta, 
Pteridium aquilinum, Rubus corylifolius coll. , R. 
idaeus, Salix repens, Sedum telephium, Solidago 
virgaurea, Succisa pratensis, Vaccinium myrtillus, 
V. vitis-idaea, Visearia vulgaris, Rhamnus Irangula 
gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifalia - var. - Kontaktvegetation i norr De
schampsia-samhälle. 

233-243 i bergsbranten, som avslutar Mollösunds
ängen i norr. Snårens sammansättning liknar 232, 
men Garylus avellana dominerar i allmänhet. Branten 
är skyddad åt alla håll, utom mot söder, av höga och 
branta berg. Stark exponering mot söder. Underlaget 
består av blockmark med ofta stora stenblock och i 
allmänhet nakna stenar. Hela området 83 a 100 x 7 a 
1 0 m2. Undersökt 20/8 1957 .  Fig. 1 5 .  

233. I den sydexponerade sluttningen. På  ett ställe, 
där mull bildats. Underlag täckt av 5 cm lövförna, 
mest Oarylus, därunder 4 cm djupt humuslager med 
svag grynstruktur, sandigt, få vita mineralkorn. 
Lutning 10°. 3 x 2 m�. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2-2,5 m):  Garylus avellana, Sarbus aucu

paria. 
F ÄLTSKIKT: Gampanula rotundifalia, Deschampsia fle

xuosa, Hieracium Vulgatif. ,  Lanicera periclymenum, 
Melica nutans, Paa nemaralis, Rubus caesius, Soli
dago virgaurea, Succisa pr atensis, V accinium myr
tillus, V. vitis-idaea, Valeriana sambucifalia, Ora
taegus gpl, Rhamnus Irangula gpl, Sarbus aucuparia 
gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 

ratundifalia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle. 

234. Sydost om 233 alldeles i bergskanten. Stenar 
nakna. Lutning 10°. 4 x 3 m2. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2 m): Garylus avellana, Malus silvestris. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Anthoxanthum adaratum, 

Deschampsia flexuasa, Hieracium umbellatum, Lani
cera periclymenum, Malinia ca3rulea, Paa nemoralis, 
Rhamnus frangula, Salidago virgaurea, Rhamnus 
frangula gpl, Sarbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum malinietasum, Empetrum-var. 
I östra delen av 234 tillkommer Ohamaenerian 

angustifalium, Ohrysanthemum leucanthemum, Chr. 
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vulgare, Dryopteris dilatata, Prunus spinosa, Salix 
aurita, Sedum acre, V icia silvatica. 

235. Sydost om 234. Stenar nakna. Lutning 20°. 
5 x 5 m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Rhamnus frangula , 

Salix aurita, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Athyrium jilix-femina, Deschampsia jlex

uosa, Dryopteris jilix-mas, Lonicera periclymenum, 
Melica nutans, Solidago virgaurea, Vaccinium myr
tillu.s. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundijolia - var. 
I klippblockens matta av Hypnum cupressi/arme 

och , Dicranum scoparium växer Paa nemoralis och 
blommande M elica nutans och Solidago virgaurea. 

236. Nere vid Mollösundsängen vid Gården. Skyddat 
mot alla håll utom söder. Underlag 3 dm djupt 
humuslager, något fuktigt, med få vita mineralkorn. 
Plant. 35 x lO m2• 
TRÄDSKIKT (5  m):  Populus tremula. 
BusKSKIKT: Garylus avellana (3 ,5 m), Crataegus C l , 

C. C2 (3 m), C. ox. ,  Prunus spinosa, Rhamnus fran 
gula (3 m), Rosa canina (2 m) ,  R. villosa ( 2 m) ,  Salix 
aurita, S. caprea. 

FÄLTSKIKT: Achillea millejolium, Agrostis tenuis, Ane
mone nemorosa, Anthoxanthum odoratum, Anthris
cus silvestris, Arrhenatherum pubescens, Gampanula 
rotundijolia, Deschampsia caespitosa, D. jlexuosa, 
Pestuca ovina, Pragaria vesca, H ypericum per fora
tum, Lonicera periclymenum, Pimpinella saxijraga, 
Plantaga lanceolata, Poa nemoralis, P. pratensis coli . ,  
P. trivialis, Potentilla erecta, Rubus fruticosus coll. ,  
Rumex acetosa, Sedum telephium, Selinum carvi
jolia, Stellaria graminea, Succisa pratensis, Vacci
nium myrtillus, Valeriana sambucijolia, V icia 
cracca, V. silvatica (i öster), Viola riviniana. 

BoTTENSKlKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation i öster, söder och väster betad äng 
med Agrostis-samhälle. 

237. Sydost om 236 alldeles vid gränsen mellan äng 
och berg. Skyddat mot norr av brant bergkant, mot 
öster av högt berg på något avstånd, mot väster av 
236 och längre bort av berg. Exponerat mot söder. Un
derlag täckt av l cm lövförna, därunder 1 9  cm djupt 
humuslager med enkelkornstruktur, sandigt, brun
svart, mörkare upptill, rikligt med vita mineralkorn. 
Lutning 1 0° .  8 x 3 m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Crataegus C 1 ,  C. C2 

(dom. ) ,  Rosa du malis, Rhamnus cathartica. 

FÄLTSKIKT: Anthriscus silvestris, Gampanula pers�ct
jolia, Gentaurea facea, Chrysanthemum vulgare, 
Dactylis glomerata, Dr·yopteris jilix-mas, Pragaria 
ves ca, Geranium robertianum, Hieracium umbella
tum, Lotus corniculatus, Pimpinella saxijraga, Poa 
nemoralis, P. pratensis coll . ,  Rubus corylijolius coli . ,  
Rumex acetosa, Saturefa vulgaris, Sedum telephium, 
Selinum carvijolia, Solidago virgaurea, Vicia silva
tica, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation P·ilipendula-samhälle, liknande Agro
stis-samhället. 

Öster om 237 ett ensamt exemplar av Malus 
silvestris. 

238. Sydost om 237,  i en gryta i berget. Skyddat åt 
alla håll utom mot sydost av höga och branta berg. 
Underlag blockmark med nakna stenar. Lutning 1 0° .  

7 x 1 1 m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: I de nedre delarna: Betula verrucosa 

(3-4 m), Salix aurita. I de övre delarna: Garylus 
avellana, Crataegus C1 ,  Populus tremula, Sarbus 
aucuparia. 

F ÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Dryopteris jilix
mas, Holcus lanatus, Lonicera periclymenum, Ma
janthemum bi folium, M olinia coerulea, Poa nemora
lis, Pteridium aquilinum, Solidago virgaurea, V ac
cinium myrtillus, Valeriana sambucijolia, Sarbus 
aucuparia gpl. 

BoTTENSKIKT: Mnium hornum. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation M olinia-samhälle. 
Nedanför 238 i ängen enstaka Crataegus C 1 ,  C. C2. 

239. I en bergsspricka, 1-2 m bred och 1-2 m djup, 
i riktning norr-söder. Skyddat åt alla håll, bäst åt norr 
och öster. Relativt exponerad mot söder. Underlag 
nakna stenar. Lutning 1 0° mot söder. 10 x 2 m2• 
Fig. 1 5 .  
TRÄDsKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Rhamnus frangula, Rosa 

dumalis, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Athyrium jilix-femina, Deschampsia fle

xuosa, Dryopteris jilix-mas, Lonicera periclymenum, 
M olinia coerulea. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Molinia-var. 

240. Bergssprickan med 239 leder upp till en bergs
hylla parallell med ängskanten. Skyddat mot norr, 
öster och väster av brant och högt berg. Exponerat 
mot söder. Underlag täckt av 5 cm lövförna, därunder 
20 cm djupt torvlager, brunsvart, utan minerogen 
inblandning. Mestadels plant. 20 x 5 m2• Fig. 15 .  
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TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Quercus sp. (i öster) ,  

Rhamnus frangula, Salix aurita (dom.) ,  Sarbus 
aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Deschampsia flexuosa, Juniperus commu
nis, Lonicera periclymenum, Malinia coerulea, Myrica 
gale, Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus, V. uli
ginosum, Rhamnus frangula gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum-var. 

241 . Nedanför hyllan med 240 vid nordvästra 
bergkanten under telefonledningen. Skyddat åt alla 
håll utom sydväst av höga berg. Lutning 40° mot 
söder. 5 x 5 m2• Fig. 15 .  
TRÄDsKIKT salmas. 
BusKSKIKT: Crataegus C l ,  C. P. ,  Prunus spinosa, 

Rhamnus frangula, Rosa dumalis, Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Gentaurea jacea, Chrysanthemum vulgare, 

Deschampsia flexuosa, Dryopteris jilix-mas, Galium 
verum, Hedera helix, Hieracium umbellatum, Loni
cera periclymenum, Pimpinella saxijraga, Poa nemo
ralis, Potentilla erecta, Pteridium aquilinum, Rubus 
idaeus, Sedum telephium, Solidago virgaurea, Vale
rian_a sambucifolia. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Agrostis
samhälle. 

242. Vid nordöstra bergkanten. Skydd och exposi
tion som 241 .  Underlag i övre delen som 241 ,  i undre 
delen täckt av l cm lövförna, därunder 30 cm djupt 
humuslager med svag grynstruktur, sandigt, brun
svart, rikligt med vita mineralkorn. Lutning i övre 
delen som 241 ,  i nedre delen plant. 7 x 1 5 m2• Fig. 15 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Garylus avellana, Crataegus C l ,  C. C2,  C. 

ox., C. P, Rhamnus frangula, Salix aurita, Sarbus 
aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa (dom. ) ,  Angelica sil
vestris, Cornus suecica, Dactylorchis maculata, 
Deschampsia caespitosa, D. flexuosa, Lonicera peri
clymenum, Lysimachia vulgaris, Malinia coerulea, 
Potentilla erecta, Rubus plicatus, Scorzonera humilis, 
Succisa pratensis, V accinium myrtillus, Viola rivi
niana. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. - Kontaktvegetation Filipendula-sam
hälle liknande M olinia-samhället. 

243. I sydöstra kanten av 242. Underlag som nedre 
delen av 242. Lutning 5° mot väster. 0,5 x 3 m2• 
Undersökt 20/8 1 957. Fig. 1 5. 
TRÄD- och BUSKSKIKT: = 242. 
FÄLTSKIKT: Alehemilla glaucescens, Agrostis tenuis, 
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Angelica silvestris, Athyrium filix-femina, Carex 
pallescens, Gentaurea facea, Cornus suecica, Cyno
surus cristatus, Deschampsia caespitosa, Dryopteris 
dilatata, D. filix-mas, Filipendula ulmaria, Galium 
boreale, Geum rivale, Holcus lanatus, Juncus conglo
meratus, Lysimachia vulgaris, Malinia coerulea, 
Potentilla erecta, Frunella vulgaris, Ranunculus 
acris, Rosa villosa, Rubus fruticosus coli . ,  Rumex 
acetosa, Scorzonera humilis, Selinum carvifolia, 
Succisa pratensis, Trifolium repens, Vicia cracca. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum :agrostidetosum, Pimpinella

var. 

244. I en liten dal vettande mot innersta delen av 
Åkervik. Dalen fortsätter mot norr efter att starkt ha 
smalnat och sedan åter vidgats. Skyddat mot norr av 
höga berg på något avstånd, mot öster och väster av 
höga berg. Exponerat mot söder. Underlag av upp till 
l dm djupt lager sand, som är föga humusblandat, 
torrt och med tydliga vita mineralkorn. Lutning 20°. 
9 x 4 m2• Undersökt 20/8 1957.  Fig. 15 .  
TRÄDSKIKT salmas. 
BusKSKIKT: Garylus avellana (2 ,5 m), Prunus spinosa 

( l  m), Sarbus aucuparia (3 m).  
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 

Allium oleraceum, Anthriscus silvestris, Gampanula 
rotundifolia, Carex echinata, Dactylis glomerata, 
Deschampsia caespitosa, D. flexuosa, Elytrigia 
repens, H olcus lanatus, Lonicera periclymenum, Pim
pinella saxifraga, Pteridium aquilinum, Rubus plica
tus, Rumex crispus, Sedum telephium, Solidago vir
gaurea, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation betad äng med Agrostis-samhälle. 

Söder om 244 en stor Crataegus C l .  I den sydexpo
nerade branten vid dalen öster om Lerviken V acci
nium myrtillus - dominerad vegetation med Cra
taegus C l ,  C. C2, Malus silvestris, Prunus spinosa, 
Rosa canina, R. dumalis, R. villosa, Sarbus aucuparia. 
Nedanför branten plantering av Pinus silvestris, ca 
10  år gamla, 2-2,5 m. 

245. Vid norra branten i dalen öster om Lerviken. 
Väster om en plantering med Pinus silvestris. Skyddat 
mot nordost och delvis mot sydväst. I övrigt öppet, 
men dalens sluttning skyddar mot nordväst. Under
lag blockmark. Lutning 20° mot sydväst. 50 x 5 m2• 
Undersökt 20/8 1957.  Fig. 15 .  
TRÄDsKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Crataegus C l ,  Prunus spinosa, Rhamnus 

frangula, Rosa canina. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, Gal

luna vulgaris, Deschampsia flexuosa, Hieracium Pilo-
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sella, Linaria vulgaris, Lo nieera periclymenum, Lotus 
corniculatus, Rubus idaeus, Solidagovirgaurea, Succisa 
pratensis. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. 

24:6. Vid norra stranden av Lerviken. Skyddat mot 
norr, nordost, söder och väster av höga berg. Expo
nerat mot söder. Underlag utan förna, 4 cm djupt 
humuslager med enkelkornstruktur, sandigt, brun
svart, rikligt med vita mineralkorn. Plant. lO x 5 och 
5 x 3 m2• Undersökt 20/8 1 957 .  

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Crataegus Cl ,  C. ox. ,  C. P. ,  Prunus spi

nosa (dom. ,  mycket starkt lavbevuxen) ,  Rosa du
malis. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrimonia eupatoria, 
Agrostis tenuis, Allium vineale, Arrhenathemum 
pubescens, Gampanula rotundifolia, Gentaurea facea, 
Chrysanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Des
champsia caespitosa, Dryopteris filix-mas, Elytrigia 
repens, Galium verum, Hypericum perforatum, 
Linaria vulgaris, Lotus corniculatus, Pimpinella 
saxifraga, Rubus fruticosus coll . ,  R. idaeus, Urtica 
dioeca, V icia cracca. 

BOTTENSKIKT: Abietinella abietinum, Rhytidiadelphus 
squarrosus (dom.) .  
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 
246 avslutas i väster med en stor Pyrus communis 

och en stor Crataegus P. Väster om Crataegus P. två 
stora betade exemplar av Salix caprea i en starkt betad 
hage (se fig. 52) .  

I diket vid ladugården norr om Gården fältskikt, 
dominerat av Filipendula ulmaria, under Salix fra
gilis. 

247-248 från väster mot öster i häcken vid gamla 
landsvägen söder om Gården. Skyddat mot norr och 
delvis mot väster av höga och branta berg, öppet 
mot öster och framför allt mot söder. Underlag utan 
förna, 1 5  cm djupt lager av sandigt skalgrus, skal 
färre i övre delen av lagret, gråsvart, inga vita mine
ralkorn, något fuktigt. Häcken växer delvis i ett dike. 
Plant i övrigt. Undersökt 2 1 /8 1 957.  Fig. 1 5. 

24:7. Där gamla landsvägen kröker mot söder. 3 x 8 
m2. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2 m):  Crataegus C2, Prunus spinosa, 

Rhamnus cathartica, Rosa canina. 
FÄLTSKIKT (förstört 1 960) : Achillea millefolium, 

Agrimonia eupatoria, Alopecurus pratensis, Anthris
cus tirvestris, Gampanula trachelium, Carex canescens, 
C. hirta, Carum carvi, Gentaurea facea, Dryopteris 
filix-mas, Elytrigia repens, Epilobium montanum, 

Equisetum arvense, Festuca rubra, Filipendula 
ulmaria, Galium verum, Geranium robertianum, 
Hedera helix, Lonicera periclymenum, Pimpinella 
saxifraga, Paa nemoralis, P. trivialis, Ranunculus 
acris, R. repens, Rubus corylifolius coll . ,  R. idaeus, 
Taraxacum V ulgaria, V icia sepium. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, H eracleum

var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 
Öster om 24 7 vegetation, dominerad av Phragmites 

communis. 

24:8. Öster om Phragmites-vegetationen. Bildar en 
smal strimma nedanför ett överlutande berg i norr och 
en smal strimma utmed gärdesgården på sydsidan 
av vägen. 1-3 x 40 m2• Fig. 7 1  och 72.  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Crataegus C 1 ,  C. C2, C. m., C. P, Malus 

silvestris, Prunus spinosa, Rhamnus frangula. 
FÄLTSKIKT: Agrimonia eupatoria, Allium oleraceum, 

Anthriscus silvestris, Carex Pairaei, Carum carvi, 
Gentaurea facea, Chrysanthemum vulgaris, Dactylis 
glomerata, Deschampsia caespitosa, Elytrigia repens, 
Equisetum arvense, Festuca rubra, Filipendula ul
maria, Geum rivale, H eracleum sphondylium, Lathyrus 
pratensis, Phleum pratense, Poa trivialis, Ranun
culus acris, Rosa canina, Rubus caesius, R. coryli
folius coll . ,  Urtica dioeca, Vicia sepium. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryor;teridetosum, Heracleum

var. 
Vägen slutar i öster vid två stora (3,5 m) Crataegus, 

en C. Cl och en C. P. 

249. I en tidigare hårt betad dal, anslutande till 
Lerviken från nordväst. Längs bergkanterna i söder. 
Skyddat mot norr, öster och sydväst av låga berg. 
Exponerat mot sydost och nordväst. Underlag utan 
förna, 1 4  cm djupt lager av mjäla med enkelkorn
struktur, grått, inga vita mineralkorn. Plant. l-2 x 
1 0 m2• Undersökt 2 1/8 1 957 .  

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (spritt) :  Crataegus C l, C. C2, C. ox. ,  Malus 

silvestris, Prunus spinosa, Rosa canina, R. dumalis. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 

Alehemilla glaucescens, Anthriscus silvestris, Arr
henatherum pubescens, Gampanula trachelium, Gen
taurea jacea, Dactylis glomerata, Deschampsia cae
spitosa, Elytrigia repens, Galium verum, Geum rivale, 
Heracleum sphondylium, Lathyrus pratensis, Medi
cago lupulina, Plantaga lanceolata, Taraxacum Vulg. , 
V eronica chamaedrys, V icia cracca. 

BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Filipendula-samhälle, liknande • Agro
stis-samhället. 

.A cta Phytogeogr. Suec. 46 



88 Nutida lövvegetation 

249 a. Inne i 249. Milj ö som 249. 2 x 2 m2 •  
TRÄD- och BUSKSKIKT = 249. 
FÄLTSKIKT: Agrimonia eupatoria, Anthriscus sil

vestris, Gampanula trachelium, Gentaurea jacea, 
Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Fragaria vesca, 
Galium verum, Geranium robertianum, Lathyrus 
pratensis, Taraxacum Vulg. ,  Vicia cracca. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 

250. I en torrare spricka vid analys 249. Plant. 
2 x 5 m2• 
TRÄD- och BUSKSKIKT = 249. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Dactylis glomerata, Dryo

pteris jilix-mas, Elytrigia repens, Geranium robertia
num, Poa nemoralis, Polypodium vulgare, Potentilla 
erecta, Rubus idaeus, Sedum telephium, Stellaria 
graminea. 

BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 
Längst borta mot norr växer ett väldigt snår av 

Crataegus C2, Prunus spinosa (i kanten) ,  Pyrus 
communis och Rosa villosa. 

251.  Väster om Lervikens yttre del. I en 2 m bred 
spricka i berget i riktning sydsydost-nordnordväst. 
Mot norr vidgas sprickan till 3 m och bergen blir 
lägre. De omgivande bergen lutar 50° . Exponerat mot 
sydsydost. Underlag blockmark med nakna stenar. 
Lutning 5°. 6 x 3 m2• Undersökt 2 1/8 1 957 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT (2 ,6 m) :  Betula verrucosa (i nedre delen), 

Populus tremula (dom. ) .  
F ÄLTSKIKT: Deschampsia jlexuosa, Luzula multi flora, 

M ajanthemum bi folium, M olinia coerulea (dom. ) ,  
Potentilla erecta, Salix repens, Succisa pratensis, 
Rhamnus frangula gpl. 

BOTTENSKIKT: Leucobryum glaucum, Mnium hornum, 
Rhytidiadelphus triquetrus. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation Filipendula-samhälle , liknande 
M olinia-samhället. 

251 a. I övre delen av 251 .  Milj ö som 25 1 .  l x 2 m2• 
TRÄD - och BUSKSKIKT = 251 .  
F ÄLTSKIKT: Gampanula rotundijolia, Gataneaster inte

gerrimus, Crataegus gpl, Deschampsia jlexuosa, 
Hieracium umbellatum, Poa nemoralis, Polypodium 
vulgare, Potentilla palustris, Rosa sp. gpl, Sedum 
telephium, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. 

252. I den dal, som ansluter från väster till Ler
vikens yttre del, söder om 251 .  Skyddat åt alla håll 
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av låga berg, utom mot sydost. Exponerat mot sydost . 
Underlag blockmark med nakna stenar. Plant. 20 x 2 0  
m2• Undersökt 2 1 /8 1 957. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2-3,5 m) :  Crata?-gus C l ,  O. C2, Malus 

silvestris, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rh. 
jrangula, Rosa canina, R. villosa. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, 
Agrostis canina, A. tenuis, Allium oleraceum, Antho
xanthum odoratum, Arrhenatherum pubescens, Gala
magrostis epigejos, Gampanula trachelium, Gentaurea 
jacea, C. scabiosa, Ghrysanthemum vulgare, Dactylis 
glomerata, Deschampsia flexuosa, Dryopteris filix
mas, F ragaria vesca, Galium verum, Geum rivale , 
Hieracium umbellatum, H. Vulgatij. ,  Hypericum 
perforatum, Lathyrus pratensis, Leontodon autumna
lis, Lonicera periclymenum, Pimpinella saxifraga, 
Plantaga lanceolata, Rubus idaeus, Rumex acetosella, 
Sedum telephium, Stellaria graminea, Trifolium 
medium, Valeriana sambucijolia, V iscaria vulgaris. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Filipendula-samhälle, liknande Agro
stis-samhället. 

Längre ner mot viken vegetation, dominerad av 
Filipendula ulmaria under Crataegus Cl ,  O. C2 och 
Rhamnus frangula. Där bredvid ett exemplar av 
Rhamnus cathartica. 

253. Vid norra bergsluttningen av dalen mitt i 
socknens södra del. Skyddat mot öster, söder och 
väster av höga berg. Exponerat mot norr. Underlag 
blockmark med nakna stenar. Lutning 20° mot norr. 
lO x 5 m2• Undersökt 21 /8 1 957 .  
TRÄDSKIKT (3-4 m) : Populus tremula. 
BusKsKIKT (2-3 m) :  Crataegus C l ,  O. C2 , Pinus sil

vestris (plantering i brynet, 2-3 år gammal) ,  Po
pulus tremula, Prunus spinosa, Rosa dumalis, R. 
vilosa. 

F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Agrostis tenuis, 
Allium oleraceum, Anthriscus silvestris, Gampanula 
trachelium, Gentaurea jacea, Cynosurus cristatus, Dac
tylis glomerata, Dryopteris jilix-mas, Fragaria vesca, 
Galium boreale, Geranium robertianum (vid kanten) ,  
Ge u m rivale, H ypericum maculatum, Lonicera pe
riclymenum, Poa nemoralis, Polypodium vulgare (vid 
kanten) ,  Ranunculus acris, Rubus jruticosus coll. , R. 
idaeus, Sedum telephium (vid kanten) ,  Solidago 
virgaurea, Taraxacum Vulg. ,  Valeriana sambuci
folia, V eronica chamaedrys, V icia sepum, Viola 
riviniana, Rhamnus cathartica gpl. 

BOTTENSKIKT salmas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. 
Längre upp utefter norra sidan av dalen spridda 

snår av Grataegus sp. med Malus silvestris, Salix 
aurita, S. caprea. 
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254. Täcker ett stort område längre upp i sluttningen 
än 253. Miljö som 253. 50 x lO m2• Undersökt 2 1/8 

1 957.  

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Garylus avellana ( l  m) , Grataegus C2 ( l  m) ,  

Populus tremula (dom. ,  l-2 m), Rhamnus Irangula 
( l  m), Sarbus aucuparia (2 m, enstaka) .  

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis canina, A .  
tenuis, Anthoxanthum odoratum, Athyrium filix
femina, Galluna vulgaris, Ghamaenerion angusti
folium, Gataneaster integerrimus, Deschampsia fle
xuosa, Dryopteris filix-mas, Festuca ovina, Hyperi
cum perforatum, Polypodium vulgare, Potentilla 
erecta, Rosa villosa, Rubus fruticosus coll . ,  R. idaeus, 
Sieglingia decumbens, Solidago virgaurea, Succisa 
pr atensis, V accinium myrtillus, V icia cracca. 

BoTTENsKIKT: Dicranum scoparium, Hypnum cupres
siforme, Rhytidiadelphus triquetrus. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. Kontaktvegetation Agrostis-
samhälle. 

255. Längst uppe bland stenarna. Glest, l O  x l O  m2• 
Milj ö som 253. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Grataegus Cl ,  Prunus spinosa (dom. allra 

översta delen) ,  Rhamnus frangula (dom. , men står 
glest) ,  Rosa dumalis. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Angelica silvestris, 
Gampanula rotundifolia, Ghamaenerion angusti
folium, Goteneaster integerrimus, Deschampsia fle
xuosa, Dryopteris filix-mas, Lonicera periclymenum 
(dom. ) ,  Polypodium vulgare, Potentilla erecta, Rubus 
fruticosus coll. ,  R. idaeus, Rumex acet-eoo, Setinum 
carvifolia, Solidago virgaurea, Succisa pratensis, 
Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Vicia cracca. 

BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. 

256-261. Dammen - Slättebacken. Fig. 6. På Dam
men växer spridda och enstaka exemplar av Grataegus 
C l ,  Prunus spinosa, Rosa dumalis och R. villosa. 

256. Väster om vägen, där den just svängt mot norr 
utefter bergkanten. Skyddat mot norr och öster, mot 
väster av ett lågt berg på avstånd. Exponerat mot 
sydväst, men även där skyddat på avstånd av ett 
högt berg. Underlag med föga förna, 15 cm djupt 
humuslager med enkelkornstruktur, sandigt, grå
brunsvart, mycket få vita mineralkorn, därunder 20 

cm brunsvart sand. Plant. 5 x 3 m2• Undersökt l l /9 
1 958. 

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Grataegus Cl ,  Prunus spinosa, Pyrus 

communis ( 1 960),  Rosa canina, R. m·zzosa. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 
Galluna vulgaris, Gampanula rotundifolia, Poten
tilla erecta, Rubus idaeus, Salix repens, Veronica 
chamaedrys, Vicia cracca. 

BOTTENSKIKT saknas . 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation M oZinia-samhälle. 
Längre mot norr i diket vid vägen ett stort exemplar 

av Salix pentandra. 

257 .  Öster om vägen och 256. Skydd som 256 men 
bättre åt alla håll. Exponerat mot väster. Underlag 
med föga förna, 23 cm djupt lager av rödbrun sand, 
något mörkare upptill, med få vita mineralkorn i de 
övre delarna. Lutning 1 0° .  5 x lO m2• Undersökt l l /9 

1 958.  

TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Grataegus Cl  (2-2 ,5 m), Juniperus com

munis, Malus silvestris (2-2,5 m), Prunus spinosa, 
Rosa villosa, Sarbus aucuparia ( 2-2 ,5  m). 

FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Alehemilla glaucescens, 
Garex pallescens, Dactylis glomerata, Dactylorchis 
maculata, Equisetum arvense, Fragaria vesca, Galium 
verum, Malinia coerulea, Sieglingia decumbens. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella

var. - Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 
Öster om 257 låga (4 dm) snår av Prunus spinosa, 

6 x 6 m 2 stora, med enstaka Rosa du malis och R. 
villosa inströdda. Dessa snår ända till berget vid skal
gropen. 

258. I och väster om bäcken från Dammen mot 
Slättebacken. Skyddat mot öster och väster av de 
berg, som begränsar dalen, mot norr av att dalen 
smalnar. Exponerat mot söder. Underlag utan förna, 
25 cm djupt humuslager med klumpstruktur, sandigt, 
gråsvart, med få vita mineralkorn, därunder 1 6  cm 
sandig lera, underst 7 cm fuktig sand. Plant. 15 x 5 m2• 
Undersökt l l /9 1 958. 

TRÄDSKIKT (4-5 m): Betula verrucosa, Picea abies (ett 
planterat exemplar, 6-8 m), Pinus silvestris (ett 
planterat exemplar, 6-8 m), Populus tremula, Salix 
aurita, Sarbus aucuparia. 

BusKSKIKT: Juniperus communis, Viburnum opulus. 
FÄLTSKIKT: Girsium palustre, Equisetum arvense, Geum 

rivale, G. urbanum, Lycopus europaeus, Malinia 
coerulea, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Salix 
repens, Scorzonera humilis, Succisa pratensis, Vac
cinium myrtillus. 

BoTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. - Kontaktvegetation Filipendula-sam
hälle, liknande M olinia-samhället. 

258 upphör vid första gärdesgården mot Slätte
backen. 
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259. Mitt emellan de två första gärdesgårdarna 
från Dammen till Slättebacken. Skyddat åt alla håll. 
Växer nere i en dalgryta, som öppnar sig mot norr och 
söder. Dalen lutar mot norr. I öster ligger berget 3 m 
borta. Exponerat mot öster. Underlag täckt av lucker 
förna, mest Juncus conglomeratus, därunder 28 cm 
djupt humuslager med svag grynstruktur, sandigt, 
gråsvart, mycket få vita mineralkorn. Plant. 9 x 4 m2• 
Undersökt 1 1/9 1 958. 
TRÄDSKIKT: Betula verrucosa (4 m), Sarbus aucuparia 

(i norra delen, 5 m) .  
BuSKSKIKT: Salix aurita. 
FÄLTSKIKT: Angelica silvestris, Galluna vulgaris, Gir

sium palustre, Geum rivale, Juniperus communis, 
Lastrea phegopteris, Lycopus europaeus, Pteridium 
aquilinum, Ranunculus acris, V accinium uliginosum, 
Viola palustris. 1 960 utgjordes fältskiktet dessutom 
av Galtha palustris, Garex echinata, Galium palustre, 
Juncus conglomeratus (dom. ) ,  Mentha arvensis, Mo
linia coeruela, Potentilla erecta, Succisa pratensis. 

BOTTENSKIKT salmas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Galium pa

lustre - var. - Kontaktvegetation M olinia-samhälle. 

Norr om 259 fram till Slättebacken växer i bäcken 
spridda snår av Salix aurita med enstaka Betula 
verrucosa. Omedelbart innanför porten till Slätte
backen växer snår (4-6 m höga) av Salix aurita i den 
västra bergkanten. Två 5-6 m höga exemplar av 
Sarbus aucuparia ingår även i dessa snår. Fältskiktet 
utgöres av betad vegetation. På andra sidan gärdes
gården mot väster växer ett lågt Salix a urita-snår. 
Mitt emot detta snår växer på en 3 m bred hylla i 

berget ett Rosa-snår, av R. dumalis och R. villosa. 
I norra delen av Slättebacken vid östkanten och den 
nordligaste delen av västkanten växer Salix-snår. 
Här finns också en liten buske Grataegus C 1 -ox. Där 
dalen smalnar växer skog (6-7 m) av Alnus glutinosa, 
Sarbus aucuparia vid östra bergskanten. Buskskiktet 
bildas av Malus silvestris med Prunus spinosa som 
undervegetation. 

260. På andra sidan om gärdesgården. Skyddat åt 
alla håll. Exponerat övervägande åt söder. Underlag 
täckt av l cm lövförna, därunder 14 cm djupt humus
lager med enkelkornstruktur, sandigt, gråsvart, myc
ket rikligt med vita mineralkorn, därunder l O  cm 
rödbrun sand. Lutning 5° mot norr. 30 x 8 m2• Under
sökt 1 1/9 1 958 .  Fig. 1 6 . 
TRÄDSKIKT salmas. 
BusKSKIKT: Prunus spinosa (enstaka) ,  Rosa villosa, 

Sarbus aucuparia. 
F ÄLTSKIKT: Achillea mille folium, Athyrium filix

femina, Galluna vulgaris (dom. nordvästra delen) ,  
Garex pallescens, Deschampsia flexuosa, Fragaria 
vesca, Hypericum maculatum, Potentilla erecta, Pteri-
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dium aquilinum, Rubus idaeus, Bolidaga virgaurea, 
Succisa pratensis, Vaccinium myrtillus (dom. östra 
delen) ,  V. vitis-idaea (dom. i söder 1960), Viola 
riviniana. 

BOTTENSKIKT salmas. 
Tillhör Vaccinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. 
Ovanför gärdesgården väster om 260 växer några 

exemplar av Juniperus communis med Dryopteris 
filix-mas i fältskiktet. 

Dalen utjämnas men blir på andra sidan om högsta 
punkten starkt markerad i en dal mot norr. 

261. I södra delen av den mot norr gående dalen. 
I dalgryta skyddad åt alla håll av branta berg. 
Exponerat mot norr, men skyddat av att dalen svänger 
något. Underlag täckt av l cm lövförna, därunder 
8 cm djupt humuslager med enkelkornstruktur, brun
svart, rikligt med vita mineralkorn, därunder block
mark. Lutning 30° mot norr. lO x 5 m2• Undersökt l l/9 
1958. Fig. 16 .  
TRÄDSKIKT salmas. 
BusKSKlKT: Sarbus aucuparia (enstaka, spridda) .  
FÄLTSKIKT: Galuna vulgaris (dom. ) ,  Dryopteris dilatata, 

Potentilla erecta, Pteridium aquilinum (dom.) ,  Sedum 
telephium, Bolidaga virgaurea, V accinium myrtillus 
(dom. ) ,  V. vitis-idaea. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotund1:jolia - var. Kontaktvegetation Molinia-
samhälle, som härskar i de lägre delarna av dalen. 

De nedersta delarna av dalen, mitt emot Bråtö, 
med Salix aurita-snår och Sarbus aucuparia, i övre 
delen ett exemplar av Betula verrucosa (6-7 m). Fält
skiktet domineras av Galluna vulgaris, Malinia coe
rulea, Pteridium aquilinum, Salix repens och V accinium 
uliginosum. 

262-265 växer i en dal i nord-sydlig riktning från 
Mörkedalen till holmarna nedanför Edshult. Fig. 1 6. 

262. Längst mot sydsydväst. Skyddat mot norr, ös
ter och väster av höga berg. Exponerat mot söder. 
Underlag 5 cm djupt humuslager, filtat, svart, utan 
vita mineralkorn, därunder berg. Småkulligt, i stort 
sett plant. 9 x 4 m2• Undersökt 1 2/9 1 958. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT ( 3-4 m):  Betula verrucosa (vid vattensam

ling) , Quercus petraea (vid bergkanten i öster) ,  Q. 
robur, Rhamnus frangula, Salix aurita, Sarbus aucu
paria. 

FÄLTSKIKT: Dactylorchis maculata, Malinia coerulea, 
Myrica gale (vid vattensamling alldeles väster om 
snåret) ,  Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. 
uliginosum, Quercus gpl, Rhamnus frangula gpl, 
Sarbus aucuparia gpl. 
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BoTTENsKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum malinietasum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation i norr och öster Deschampsia
samhälle, i väster M alinia-samhälle. 

Norr om 262 ett öppet parti. Dalen smalnar till 2 m 
bredd. Galluna vulgaris dominerar med enstaka 
Quercus rabur och Sarbus aucuparia. 

263. Snåret sluter sig mot nordnordost. Mitt i en 
öppen vattensamling. Skyddat som 262, men öppet 
mot norr. Exponerat mot norr och söder. Underlag 
22 cm djupt torvlager, därunder 18 cm djupt sand
lager, svart, inga vita mineralkorn. Vattnet står över 
markytan. Svag lutning mot norr. 13 x 2-4 m2• Un
dersökt 1 2/9 1 958. 
TRÄDsKIKT (4 m):  Betula verrucasa. 
BusKSKIKT: Quercus sp. (i kanten) ,  Rhamnus trangula, 

Salix aurita, Sarbus aucuparia. 
FÄLTSKIKT: Galluna vulgaris, Deschampsia tlexuosa, 

M olinia coerulea, Salix repens, Vaccinium uligino
sum, Quercus gpl, Rhamnus trangula gpl, Sorbus 
aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT: Sphagnum sp. 
Tillhör V accinietum molinietosum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation Deschampsia-samhälle. 
Sluttningen blir skarpare mot norr. I en spricka 

mot nordväst spridda exemplar av Betula verrucosa, 
Populus tremula rotsk. ,  Quercus sp. ,  Salix aurita, 
Sorbus aucuparia i Deschampsia-samhälle med V acci
nium uliginosum. 

264. Där dalen faller i en till en början svag, sedan 
skarpare lutning mot nordnordväst. Skyddat åt alla 
håll utom norr. Exponerat mot norr. Underlag block
mark med nakna stenar. Lutning 5°. 17 x 2-5 m2• 
Undersökt 1 2/9 1 958. 
TRÄDSKIKT: Betula verrucosa, Populus tremula (i de 

nedre delarna några döda) ,  Quercus robur, Sorbus 
aucuparia. 

BusKSKIKT: Juniperus communis, Salix aurita (bildar 
avslutning nedåt) .  

FÄLTSKIKT: Athyrium tilix-temina, Galluna vulgaris ( i  
kanten) ,  Deschampsia tlexuosa, Dryopteris jilix-mas, 
Lastrea dryopteris, Lonicera periclymenum, M olinia 
coerulea, Potentilla erecta, Rubus truticosus coli. , 
Vaccinium myrtillus (dom.) ,  V. vitis-idaea, Quercus 
gpl, Rosa gpl, Sorbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 
N ordnordvä'3t om 264 en brant, sedan kommer en 

strandplatå, som sträcker sig mot öster. 

265. Nere vid stranden. Skydd och exposition som 
264. Underlag blockmark med nakna stenar. Lutning 
10° .  6 x 1 5 m2• Undersökt 1 2/9 1 958. 
TRÄDSKIKT: Quercus robur, Sorbus aucuparia. 

BusKSKIKT: Juniperus communis, Malus silvestris, 
Salix aurita (i övre delen) ,  Viburnum opulus (i västra 
delen ) .  

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Deschampsia tle
xuosa, Dryopteris tilix-mas, Empetrum nigrum, Ga
lium verum, Geum rivale, Hypericum pertoratum, 
Lonicera periclymenum, Pimpinella saxitraga, Poa 
pratensis coli., Polypodium vulgare, Potentilla erecta, 
Rubus saxatilis, Solidago virgaurea, Succisa pra
tensis, Vaccinium myrtillus (dom. ) ,  V. vitis-idaea, 
Veronica chamaedrys, Vicia cracca. 

BOTTENSKIKT: Hylocomium splendens, Leucobryum 
glaucum, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus lo
reus. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotunditolia - var. Kontaktvegetation norr 
Molinia-samhälle, i öster och väster Deschampsia
samhälle. 

Området norr om Mörkedalen i övrigt med enstaka 
Betula verrucosa (mest) och Quercus sp. i sprickdalarna. 
Efter Mörkedalens innersta del öppet parti. 

266. Efter det öppna partiet mot Bråtöns mellersta 
del. I söder blockmark. Skyddat åt, alla håll av närlig
gande, höga berg. Svag exposition mot norr. Underlag 
täckt av 2 cm kvist- och bladförna, därunder 2 cm 
djupt humuslager, filtat, brunsvart, utan vita mine
ralkorn, därunder blockmark av stora block. Lutning 
5° mot norr. lO x 50 m2• Undersökt 12/9 1 958. Fig. 1 6. 
TRÄDSKIKT (4-5 m) :  Betula ve1·rucosa, Sorbus aucu-

paria. 
BusKSKIKT: Rhamnus trangula, Salix aurita. 
F ÄLTSKIKT: Deschampsia tlexuosa, Dryopteris fil ix

mas, Empetrum nigrum, Lonicera periclymenum, 
Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus, V. vitis
idaea, Rhamnus trangula gpl, Sorbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotunditolia - var. - Kontaktvegetation Deschamp
sia-samhälle. 

266 a. Längre mot norr dessutom Lysimachia vul
garis, Majanthemum bitolium, Malinia coerulea, 
Myrica gale, Potentilla erecta, Rubus saxatilis, Salix 
repens, Trientalis europaea, Vaccinium uliginosum, 
Viola riviniana. 

BoTTENsKIKT: Dicranum scoparium. 
Tillhör Vaccinietum molinietosum, Empetrum-var. 

- Kontaktvegetation i norr Phragmites-kärr, där 
Betula verrucosa håller på att vandra ut (flera exemp
lar mitt ute i kärret) . I kanten Rhamnus trangula och 
Salix aurita. 

26 7 .  I norra dalen från Fiskevikens innersta del. 
Skyddat åt alla håll, sämst mot väster. Exponerat mot 
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väster. Underlag okänt. Lutning 5° mot väster. l O  x 3 
m2• Undersökt 1 2/9 1 958. 

TRÄDSKIKT ( 4 m):  Salix caprea, Sarbus aucttparia. 
BusKsKIKT (2 m):  Prunus spinosa (dom. ) .  
F ÄLTSKIKT: Galystegia sepium, Lonicera periclyme

num, Rubus fruticosus coll. I kanten: Garex hirta, 
Girsium· palustre, Filipendula ulmaria, Iris pseud
acorus, Juncus effusus. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum dryopteridetosum, H eracleum

var. - Kontaktvegetation i sydväst dominerad av 
Calystegia sepium. 

268. På nordstranden nordost om 92. I en vinkel
formad dal med relativt höga berg i öster, söder och 
väster. Exponerad mot norr. Underlag täckt av minst 
4 cm lövförna, mest ek, därunder 4 cm djupt humus
lager, filtat, gråsvart, få vita mineralkorn, därunder 
blockmark. Lutning 35°. 1 5  x 1 5  m2• Undersökt 13/9 
1958. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2-3 m) :  Betula verrucosa, Garylus avel

lana, Juniperus communis, Prunus spinosa, Quercus 
petraea, Rosa canina, R. villosa, Salix aurita, S. 
caprea, Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Crataegus C2, DTyopteris filix-mas, Empe
trum nigrum, Lonicera periclymenum, Oxalis aceto
sella, Polypodium vulgare, Rubus idaeus, R. saxa
tilis, Succisa pratensis, Vaccinium myrtillus, V. 
uliginosum. 

BOTTENSKIKT: Hypnum cupressiforme. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation i nordost 
Agrostis-samhälle, i öster Deschampsia-samhälle. 

268 a. Längst nere, vid brynet av 268.  Miljö som 268.  
TRÄD- och BUSKSKIKT = 268.  
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Angelica archangelica v .  

litoralis, Deschampsia caespitosa, Filipendula ul
maria, Galium verum, Lonicera periclymenum, 
Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Ranunculus 
acris, Rubus saxatilis, Salix repens, Sieglingia de
cumbens, V icia cracca. 

BOTTENSKIKT saknas.  
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella

var. � Kontaktvegetation Filipendula-samhälle, lik
nande Agrostis-samhället . 

269. Vid Nordstranden nedanför Stärkorna. Mellan 
99 och 93, på en avsats i berget, som jämnt går över i 
dalen med 99.  Nedanför brant bergvägg, som skyddar 
mot söder och öster. Ä ven mot väster finns något 
skydd. Exponerad mot norr, och i någon mån mot 
väster och nordnordost. Underlag blockmark av 
ganska stora, nakna block. Lutning 1 0°.  1 5  x 7 m2• 
TRÄDSKIKT saknas. 
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BcsKSKIKT: Populus tremula ( 1 , 5  m, alldeles vid 
bergväggen, 3 m), Quercus petraea (alldeles vid berg
väggen, 3 m), Rosa dumalis ( 1 , 5  m), R. villosa ( 1 , 5  
m ) ,  Sarbus aucuparia ( 1 , 5  m ,  alldeles vid bergväggen 
2 ,5 m).  

F ÄLTSKIKT: Athyrium fil ix-femina, Galluna vulgaris 
(dom. ) ,  Dryopteris filix-mas, Empetrum nigrum, 
Juniperus communis, Polypodium vulgare, Vacci
nium myrtillus. 

BOTTENSKIKT: Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus (enstaka) .  
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation i nordnordost 
M olinia-samhälle , i nordväst Deschampsia-samhälle . 

På bergets östsluttning mot Stärkorna i bergs
svackorna Betula verrucosa, Populus tremula och en
staka Quercus petraea.På bergets östsluttning söder om 
Stärkorna mot landsvägen och Kärrslid Betula pu
bescens, B. verrucosa och enstaka Quercus sp. Ett par 
exemplar av Grataegus sp. och Corylus avellana längst 
nere. 

270.  Söder om 1 2 1 .  På strandhyllan nedanför ett 
brant berg. Skyddat mot norr och väster, exponerat 
mot öster och söder. Underlag blockmark med nakna 
stenar, utom överst, vid Juniperus, där det består av 
1 5  cm djupt sandlager, gråsvart, grynstruktur, mycket 
rikligt med vita mineralkorn. Lutning 1 0° mot öster. 
Flera grupper, de största 5 x 7 m 2 vardera. U n dersökt 
1 2/9 1 958. 
TRÄDSKIKT: Alnus glutinosa (längst i norr) .  
BusKSKIKT: Corylus avellana, Crataegus Cl ,  O. C2,  C. 

ox. ,  Juniperus communis, Prunus spinosa, Rhamnus 
cathartica, Rh. frangula, Rosa dumalis, Salix aurita, 
Sarbus aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Angelica silvestris, Carex 
pallescens, Gentaurea facea, Cotoneaster integerrimus, 
Filipendula ulmaria, Galium verum, Geranium 
sanguineum, Hypericum perforatum, Juncus conglo
meratus, Malinia coerulea, Pimpinella saxifraga , 
Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus 
acris, Rubus plicatus, Salix repens, Sieglingia de
cumbens, Vaccinium uliginosum, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Filipenduletum agrostidetosum, Pimpinella

var. - Kontaktvegetation i öster Filipendula-sam
hälle, liknande M olinia-samhället , i söder Deschamp
sia-samhälle. 

271 .  Väster om 270. I en smal klyfta i öst-västlig 
riktning, 6 m bred. I norr är berget brant, l m högt, och 
sluttar långsamt mot söder. Skyddat mot söder och 
väster. Exponerat mot norr och öster. Underlag täckt 
till 95 % av lövförna, därunder l dm djupt humuslager 
med svag klumpstruktur nedtill, något filtat upptill, 
sandigt, bnmsvart med brunröda fläckar, rikligt med 
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vita mineralkorn, därunder blockmark. Undersökt 
14/9 1 958. 
TRÄDSKIKT: Quercus petraea x robur, Q.  j fr robur 

(steril) ,  Sorbus obtusifolia, Tilia cordata. 
BusKsKIKT saknas. 
FÄLTSKIKT: Anemone nemorosa, Deschampsia flexuosa, 

Hieracium umbellatum, H. Vulgatif. ,  Lonicera pe
riclymenum, M elampyrum pratens e ,  Pteridium aqui
linum, Solidago virgaurea, Populus tremula gpl, 
Sorbus aucuparia gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, M elampyrum 

pratense - var. 

272. Sydost om 179 .  I en klyfta i nordväst-sydostlig 
riktning. Berget i nordost är brant och relativt högt, 
i sydväst lågt och ger föga skydd. I sydost skyddar 
berg. Exponerat mot söder och väster. Underlag 
blockmark med nakna stenar. Lutning 20° mot väster. 
2-4 x l O  m2• Undersökt 1 9/9  1 958. Fig. 15 .  
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKSKIKT: Corylus avellana ( 2-3 m, starkt avblåst i 

väster) ,  Crataegus C 1 ,  C. C2, Populus tremula rotsk. ,  
Prunus spinosa, Rosa canina. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 
Chrysanthemum leucanthemum, Deschampsia fle
xuosa, Dryopteris filix-mas, Gal i u m verum, Linaria 
vulgaris, Lonicera periclymenum, Potentilla erecta, 
Rubus corylifolius coll . ,  Sedum telephium, Solidago 
virgaurea, stellaria graminea, valeriana sambuci
folia. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 

rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschampsia
samhälle med dominerande Anthoxanthum odoratum. 

Sydost om 272 kratt av Populus tremula ( 1  m) .  
Norr om 272 ,  i några små klyftor, växer små snår av 

Corylus avellana med Lonicera periclymenum domine
rande. 

273. Ostsydost om 185.  Ansluter i söder till 2 1 1 .  
I en dal i västnordväst-ostsydostlig riktning. 
Skyddat mot söder, öster och väster. Exponerat mot 
norr. Underlag av stora stenblock, som delvis är 
täckta. Lutning 10° .  3-5 x 25 m2• Undersökt 1 9/9 1 958. 
Fig. 1 4. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (gruppvis ) :  Crataegus C1 ,  Rhamnus iran

gula, Salix aurita, S. caprea, S. cinerea, Sarbus 
aucuparia. 

FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 
Alehemilla glaucescens, A thyrium filix-femina, Gal
luna vulgaris, Gampanula rotundifolia, Galium 
verum, Hieracium umbellatum, H. Vulgatij. ,  Lastrea 
dryopteris, L. phegopteris, Lonicera periclymenum, 
M olinia coerulea, Pimpinella saxifraga, Potentilla 

erecta, Rubus saxatilis, Salix repens, Solidago vir
gaurea, Succisa pratensis, V accinium myrtillus, V. 
uliginosum, Valeriana sambucifolia, Fraxinus ex
celsior gpl (ett exemplar, 3 dm) ,  Pinus silvestris gpl 
(ett exemplar, 4 dm) . 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation M olinia-samhälle. 

274. Nedanför nya kyrkogården. I strandbran
ten, skyddat mot norr, väster, exponerat mot sydost. 
Underlag täckt av svag gräsförna, därunder 5 cm 
djupt humuslager med mycket god klumpstruktur, 
sandigt, gråsvart, rikligt med vita mineralkorn, där
under skalgrus. Undersökt 22/9 1 958. 
TRÄDSKIKT saknas. 
BusKsKIKT (2-3 m):  Crataegus sp. (dom.) ,  Ligustrum 

vulgare (fruktifierande 1958) ,  M alus silvestris, Pyrus 
communis, Rosa dttmalis. 

F ÄLTSKIKT: Anthriscus silvestris, Gentaurea facea, 
Geranium robertianum, G. sanguineum, Heracleum 
sphondylium, Pimpinella saxifraga, Rhamnus cathar
tica, Ribes uva-crispa, Roegneria canina, Rubus 
caesius, Stellaria media, Taraxacum Vulg. ,  Viburnum 
opulus. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Filipendula-samhälle, liknande M oli
nia-samhället. 

275. Öster om landsvägskröken söder om Holme
vägen. Skyddat mot norr, öster och söder av låga, nära 
liggande berg. Exponerat mot väster. Underlag täckt 
av 2 cm lövförna, därunder 2 cm lerig sand, med enkel
kornstruktur, gråsvart, rikligt med vita mineralkorn, 
därunder berg. Lutning 20° mot väster. lO x 5 m2• 
Undersökt 22/9 1958. 
TRÄDSKIKT: Quercus petraea. 
BusKSKIKT: Garylus avellana. 
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, Al

chemilla glaucescens, Allium oleraceum, Anthoxan
thum odoratum, Anthriscus silvestris, Gampanula 
rotundifolia, Dactylis glomerata·, Deschampsia fle
xuosa, Festuca ovina, Fragaria vesca, Geranium 
robertianum, Hieracium attricula, H. umbellatum, 
H. V ulgatij. ,  H ypericum perforatum, Juniperus 
communis, Lathyrus montanus, Lonicera pericly
menum, Poa nemoralis, P. pratensis coll. ,  Ranun
culus acris, Rubus idaeus, Solidago virgaurea, 
Succisa pratensis, Taraxacum Vulg. ,  Trifolium 
medium, T. repens, Veronica chamaedrys, Viola 
riviniana, Rosa canina gpl. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Agrostis-samhälle. 
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276-281. Mollön. Undersökt sept. 1 960. 

276. I sydöstra delen av nordhälften. Skyddat nere i 

en liten gryta, som är öppen mot sydost. Exponerat 
mot sydost. Underlag blockmark med nakna block. 
Lutning 20°. Spritt, 6 x 3 m2• 
BusKSKIKT: Prunus spinosa ( 5  dm) .  
FÄLTSKIKT: Achillea millefolium, Agrostis tenuis, An

tennaria dioeca, Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, 
Hieracium Pilosella, Hypochaeris radicata, Leonto
don autumnalis, Lotus corniculatus, Potentilla erecta. 

BoTTENsKIKT: Gladania silvatica, Dicranum scopa
rium, H ypnum cupressiforme. 
Tillhör Agrostidetum� Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Agrostis-samhälle . 

I en gammal husgrund snår av Rosa dumalis med 

fältskikt av bl. a. Spergula rubra och Stellaria media. 

27 7 .  Mitt på lågområdet mellan öns norra och södra 
hälfter. Skyddat mot norr och öster av högt och brant 
berg, något skyddat även mot väster. Exponerat mot 

söder. Underlag blockmark, av nakna block, som 
rasat från berget. Lutning 1 0° mot söder. l O  x 3 m2• 

Fig. 76. 
BusKsKIKT (l dm högt i väster, 1,5 m högt i öster) : 

Juniperus communis (huvudstam riktad mot öster} ,  
Prunus spinosa (huvudstammar genomgående rik
tade mot väster) .  

FÄLTSKIKT: Galystegia sepium, Equisetum arvense, 
Geranium robertianum, Lonicera periclymenum, Bu
bus idaeus, Rumex crispus, Sedum telephium, Urtica 
dioeca, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Agrostis-samhälle. 

278.  Vid norra bergkanten, alldeles vid innersta 
delen av den västra viken. Skyddat åt alla håll av 

höga berg, utom mot söder. Exponerat mot söder. 
Underlag blockmark med nakna stenar. Lutning 20°. 
l O  x 5 m2• 
BusKSKIKT: Juniperus communis, Lonicera pericly

menum (dom.) ,  Prunus spinosa. 
FÄLT- och BOTTENSKIKT saknas. 

Kontaktvegetation Agrostis-samhälle. 
Väster om 278 vid vikens norra strand ett exemplar 

av Rosa rugosa. 

279.  Väster om 278.  Längs nedre kanten av en 
blockmark. Skyddat åt alla håll av höga berg, utom 
mot ostsydost. Exponerat mot ostsydost. Underlag 
blockmark med nakna stenar. Lutning 1 0°.  2-3 x l O  

m2 •  Spritt. 
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BusKSKIKT: Grataegus C l (7 dm hög}, Prunus spinosa. 
FÄLTSKIKT: Gampanula rotundifolia, Deschampsia 

flexuosa, Lastrea phegopteris, Pimpinella saxifraga, 
Plantaga lanceolata, Pteridium aquilinum, Rubus 
idaeus, Valeriana sambucifolia, Viola riviniana. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. Kontaktvegetation Agrostis-
samhälle. 

280. Nordväst om den stora mossen på öns södra 

hälft. Skyddat åt alla håll, utom mot söder. Expone
rat mot söder. Underlag blockmark med nakna block. 
Lutning 20°. 7 x 4 m2• 
BusKsKIKT saknas. 

FÄLTSKIKT: Athyrium filix-femina, Galamagrostis epi
gejos, Juniperus communis, Lonicera periclymenum. 

BOTTENSKIKT saknas. 

Tillhör V accinietum deschampsietosum, Gampanula 
rotundifolia - var. - Kontaktvegetation Deschamp
sia-samhälle. 

281. Söder om 280. Skyddat åt alla håll utom mot 
öster. Exponerat mot öster. Underlag blockmark med 

nakna stenar. Lutning 10° .  5 x 5 m2• 
BuSKSKIKT: Prunus spinosa. 
FÄLTSKIKT: Agrostis tenuis, Deschampsia flexuosa, 

Hieracium umbellatum, Pteridium aquilinum, Rumex 
acetosa, stellaria graminea. 

BOTTENSKIKT saknas. 
Tillhör Agrostidetum, Galium verum - var. - Kon

taktvegetation Agrostis-samhälle. 

Norr om den mindre mossen i östra delen a v öns 

södra hälft växte ett 5 dm högt exemplar av Betula 
verrucosa. Starkt vindskadat. Otillgängligt för be
tande djur. - Alldeles nordväst om 277 växte ett 

litet exemplar av Pinus silvestris, starkt skadat av 
betning (hare enligt uppgift} ,  men som återhämtat sig 
de senaste åren. - I  öns nordöstra del växte ännu ett 
litet exemplar av Pinus. I övrigt några få exemplar 
av Sarbus aucuparia i öster (ej det västligaste träd

slaget) .  - Norr om den mindre mossen i östra delen 
av öns södra hälft växte på ett par ställen Lonicera 
periclymenum - vegetation som 280. 

På Särsö här och där snår ( l/2 m höga, 2 x 2 m2) av 
Salix aurita, som är starkt vindskadad. I ett av dem 

följande FÄLTSKIKT: Undersökt 1 2/8 1 96 1 :  Hydrocotyle 
vulgaris, Lastrea thelypteris, Trientalis europaeus. 

BoTTENsKIKT saknas. Underlag starkt fuktigt. 

Vid en sydexponerad brant stort snår av Rubus 
plicatus. 
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3 .  Lövvegetationens sammansättning 

A. Fältskiktet 

Den i det föregående behandlade lövvegetationen 
kan i stort grupperas i tre fältskiktsunioner, näm
ligen Filipendula ulmaria - ( Filipenduletum ulma

riae) , Ag·rostis tenuis - (Agrostidetum tenuis) och 
V aeeinium myrtillus - ( V  aeeinietum myrtilli) unio
nerna. tTämte dessa förekommer i socknen små 
arealer vanligen o typiska fragment a v A nemone 

hepatica - (Anemonetum hepaticae) och Geranium 

sanguineum - ( Geranietum sanguinei) unionerna. I 
de i det föregående beskrivna snåren förekommer 
dessutom ännu otillräckligt kända samhällen, som 
åtminstone delvis troligen är lokala och tillfälliga 
varianter av de nämnda samhällena. Ytterligare 
undersökningar på flera platser fordras. En sam
manfattning av samhällenas skiljearter framgår av 
tab. 4 och 5. 

Filipenduleturn ulrnariae. Arter, som i Mollösunds 
socken skiljer denna union från lövvegetationens 
övriga fältskiktsunioner, är framför allt Angeliea 

silvestris, Desehampsia eaespitosa, Equisetum arvense, 

Filipendula ulma ria, Gal i u m palustre, H oleus la

natus, Iris pseudacorus, Juneus eonglomeratus, Ly
eopus europaeus, Lysimaehia vulgaris, Mentha ar

vensis, Prunella vulgaris, Ranuneulus aeris och V ieia 

sepium. Några av dessa arter tillhör ej unionens 
hela variationsbredd. Analyserna omfattar i genom
snitt 20 arter, utom i Pimpinella-varianten som 
har analyser med ca 29 arter. 

Unionen kan i socknen delas i två subunioner, 
båda ungefär lika vanliga, agrostidetosum tenuis och 
dryopteridetosum filieis-maris. Skiljearter, som in
går i dryopteridetosum, saknas. Skiljearter, som 
förekommer i agrostidetosum, är bl. a. A ngeliea 

silvestris, Galium palustre, Juneus eonglomeratus, 

Lyeopus europaeus och Potentilla ereeta. En rad 
skiljearter i agro.c;tidetosum är gemensamma med 
Agrostidetum, såsom Aehillea millefolium (även i 
Vaeeinietum desehampsietosum) ,  Agrostis tenuis, 

Galium boreale, Sueeisa pratensis, Vaeeinium myr

tillus (ä ven i V aeeinietum) och V ieia eraeea. En del 

a v skiljearterna i agrostidetosum är gemensamma 
med Vaeeinietum molinietosum (se nedan) ,  t. ex. 
M olinia eoerulea och Cornus sueeica. 

Vardera av de två subunionerna kan delas i två 
varianter. dryopteridetosum har stundom ett träd
skikt av bl. a. Alnus och Fraxinus, där fältskiktet 
uppvisar en variant, Oxalis-varianten, med skilje
arterna Carex palleseens, Equisetum silvatieum, 

F ragaria vesea, Lastrea phegopteris, Lysimaehia 

vulgaris, M entha arvensis, Oxalis aeetosella och 
Viola riviniana (i bottenskiktet Atriehum undulatum 

och M nium horn u m).  I andra fall har dryopteri

detosum ett buskskikt, tillhörande Prunetum (se 
nedan) . I den fältskiktsvariant, som hör hit, Hera

cleum-varianten, har Filipendula ulmaria högre fre
kvens. Skiljearter mot Oxalis-varianten är Elytri

gia repens, Geranium robertianum, G. sanguineum, 

Heracleum sphondylium, Lathyrus pratensis, Rubus 

eaesius och V ieia sepium. 

Ä ven agrostidetosum har stundom ett buskskikt 
tillhörande P runetum med Pimpinella-varianten i 
fältskiktet. En annan variant har utbildats under 
ett Salieetum, Gal1:um palustre - varianten. Pimpi

nella-varianten har följande skiljearter: Alehemilla 

glaueeseens, Galium verum, Hyperieum maeulatum 

och Pimpinella saxifraga (Mnium undulatum) .  Ga

lium palustre - varianten saknar skiljearter, men 
bl. a. Galium palustre har högre frekvens där. 

Filipenduletum liknar i den floristiska samman
sättningen Agrostidetum. Gemensamma arter är 
bl. a. Gentaurea jaeea, Daetylis, Geum rivale, 

Hyperieum maeulatum, Lathyrus pratensis, Rumex 

aeetosa, Sueeisa och V ieia eraeea. Societetsbildare 
inom unionen är främst Filipendula ulmaria, 

dessutom bl. a. Desehampsia eaespitosa och Pteri

dium aquilinum. 

Filipenduletum ulmariae är i litteraturen beskri
ven från delar av södra Sverige. ALMQffiST ( 1929, 

tab. 68) beskriver den från Uppland (jfr Du RIETZ 

1925 b, s. 357 ) och LINDQUIST ( 1938a, s. 230) från 
Skåne. WEIMARCK ( 1944, tab. 5 )  beskriver över
gångssamhällen mellan Filipenduletum och en sydlig 
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TABELL 3 .  Översikt över fältskiktssamhällena. 

Lövvegetationens fältskiktssamhällen 

Kontaktsamhällen 

Filipendula ulmaria-sam

hälle 
liknande Agrostis tenuis

samhället 

liknande M oU nia coeru

lea -samhället 

Galluna vulgaris-samhälle 
Malinia coerulea-sam

bälle 

Deschampsia flexuosa

samhälle 
Agrostis canina m. fl. 

Agrostis tenuis m. fl. 

Agrostis tenuis-samhälle 

regionalt 

Filipenduletum ulmariae 

agrostidetosum tenuis 

Pimpinella-varianten 
Galium palustre-vari

anten 

dryopteridetosum jilicis

maris 

Oxalis-varianten 
H eracleum-varianten 

V accinietum myrtill i 

molinietosum coeruleae 

Hieracium umbellatum 

-varianten 
Molinia-varianten 
Empetrum-varianten 

deschampsietosum flexu

cs:w 

M elampy1·um pratense 

-varianten 
Gampanula rotundifo

lia-varianten 

Agrostidetum tenuis 

Dactylorchis-varia n
ten 

Galium verum-varian

ten 

Geranietum sanguinei 

Inula salicina-subunio-

n en 
Deschampsia flexuosa

subunionen 

Anemonetum hepaticae 

variant av Anemonetum hepaticae från Skåne. För
fattaren har undersökt denna union på Lindö i norra 
Bohuslän och på ön Mjörn mellan Orust och Tjörn. 
Den i Mollösunds socken förekommande Filipen

duletum tycks i sin floristiska sammansättning ej 

Acta Phytogeog1·. Suec. 46 

inom de speciellt undersökta områdena 

Krattet i Kärrslid-Skalvik 

Filipenduletum ulmariae 

Vaccinietum myrtilli 

molinietosum coeruleae 

deschampsietosum flexu

osae 

Geranietum sanguinei 

Anemonetum hepaticae 

Oxalis acetosella-sub

unionen 
Pimpinella saxi/raga

subunionen 

Holmekrattet 

V accinietum myrtill i 

molinietosum coeruleae 

V accinium uhginosum 

-varianten 
Maf:mthemum bijolium 

-varianten 

deschampsietosum flexu

osae 

Geranietum sanguinei 

Filipendula ulmaria

varianten 
Deschampsia flexu

osa-varianten 

avvika från de 
kända typerna. 

övriga delar a v södra Sverige 

Filipenduletum har en sammanE'ättning, som lik
nar fältskiktet i Querceto-Oarpinetum filipenduleto

sum (TUXEN 1937, s. 163) i nordvästtyskland. Lik-
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TABELL 4. Fältskiktssamhällenas skiljearter. Unionerna. � ...... 

w Siffrorna avser procentuell fördelning. o 1>:) o 
....... UNIONER • . .  Filipenduletum V accinietum Agrostidetum � 
� "" Antal analyser (% av samtliga) . . .  80 (28 )  1 39 (48 )  8 7  (23 )  "" o r- -"- --, � SuBUNIONER • . •  dryopteridetosum agrostidetosum molinietosum deschampsietosum 

VARIANTER . . .  Oxalis HeTa- Pimpi- Galium Hiera. Malinia Empetrum Melam- Gampanula Dactyl- Gal i u m 
cleum nella palustre cium um- pyrum rotundi- or ch is verum 

bellatum pratense folia 
Antal analyser (% av resp. union) . . .  26 (33 )  12  ( 15 )  22 (28)  20 (25) 5 (2) 1 5  ( I l )  2 9  ( 2 1 )  1 8  ( 1 3 )  72 (52) 2 3  (34) 44  (66) 

Angelica silvestr1:s 8 )__��- - i 6 l 2 

Cornus suecica 5 20 17 

Deschampsia caespitosa 65 42 45 30 l 4 16  

Equisetum arvense 50 33 23 35 3 4 I l  

Filipendula ulmaria 46 92 73 40 7 

Galium palustre 
- - - - -5 - · :· ·: · · -2o-·:· 

Holcus lanatus 23 8 23 

- �r:! l 
7 4 2 

I ris pseudacorus . 8 5 2 

J uncus conglomeratus 4 45 ! 7 

Lycopus europaeus 9 : 20 i 
Lysimachia vulgaris : 46 50 i l 1 3  7 3 9 

M entha arvensis l . �! . .  
-- - - - -

14 l O  

Prunella vulgaris 8 l ..  �-�- - -! l O  

l 
4 5 

Ranunculus acris 23 17 23 35 l 9 I l  

V icia sepium L.�-�- - ! l 9 5 

M ajanthemum bi folium 4 5 5 l 20 24 

Polypodium vulgare 9 7 3 l 1 7  29 l 4 1 1  

� Arrhenatherum pubescens 5 6 4 l 22 25 
<:"> 

Dactylorchis maculata 4 l O  7 I l  .... 5 � 
""" Hieracium Vulgatiformia 5 � 5 3 1 1  1 1  30 1 4  

� Plantaga lanceolata 4 4 22 1 1  c � Poa pratensis coli. 5 I l  4 ; _ _  ��- - l  16  (1) c stellaria graminea l 9 25 � ""'! 
Cr.i V iscw·ia vulgaris 5 3 22 2 
� <:t> f--il>, t:O 0':> -.J 
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TABELL 5 .  Fältskiktssamhällenas skilj earter. Varianterna. 
Siffrorna avser procentuell fördelning. 

UNIONER . . .  
Antal analyser (% av samtliga) . . .  

SuBUNIONER • • .  

VARIANTER • . •  

Antal annlyser (% av resp. union) . . .  

Garex pallescens 

Equisetum silvaticum 

Fragaria vesca 

Lastrea phegopteris 

Oxalis aceiosella 

Viola riviniana 

Elytrigia repens 

Geranium robertianum 

Geranium sanguineum 

H eracleum sphondylium 

Lathyrus pratensis 

Rubus caesius 

Achillea millefolium 

Agrostis tenuis 

Gentaurea f11-eea 

Deschampsia flexuosa 

Galium bareale 

Malinia coerulea 

Potentilla erecta 

Succisa pratensis 

V accinium myrtillus 

Vicia craeea 

Alehemilla glauceseens 

Dryopteris filix-mas 

Galium verum 

H ypericum maeulatum 

Pimpinella saxi/raga 

Trifolium medium 

Vaecinium vitis-idaea 

Galluna vulgaris 

Empetrum nigrum 

A nemone nemorosa. 

Lathyrus montanus 

Melampyrum pratense 

V eronica chamaedrys 

Gampanula rotundifolia 

Hieracium umbellatum 

Poa nemoralis 

Veronica of!icinalis 

Geum rivale 

Filipenduletum 

so (28) 

dryopteridetosum agrostidetosum 

Oxalis 

26 (33) 

35 

23 

3� 

27 

46 

54 

4 

4 

4 

4 

1 2  

1 2  

1 2  

15 

4 

8 

4 

27 

1 9  

4 

1 9  

3 8  

Hera. 
cleum 

12 (15)  

25 

33 

25 

25 

25 

33 

1 7  
8 

l . .  ��-__;_ 
1 7  

17 

8 

8 

25 

50 

Pimpi. Galium 
nella palustre 

22 (28) 20 (25) 

32 : 

· . . .  ?.� ___ : 
14 

5 

18 

18 

36 

50 

55 

32 

36 

64 

86 

59 

32 

32 

23 

36 

45 

23 

36 

32 

5 

5 

14 

14 

1 8  

5 

50 

10 
lO 
10 

35 

5 

20 

lO 

: 15 

L.��--
10 

25 

20 

85 

90 

70 

35 

20 

5 

5 

20 

1 5  

10 

5 

1 0  

1 5  

5 

25 

V accinietum 

1 39 (48) 

molinietosum 

Hicra. Molinia Empetrum 
cium um-
bellatum 

5 (2)  15 ( i l )  29 (21)  

20 

20 

20 

20 

20 

20 

40 

20 

80 

40 

so 

40 

20 

l . .�� . . .  l 

20 

40 

1 3  

4 0  

100 

53 

1 3  

40 

1 3  

1 3  

1 3  

1 3  

20 

l O  
3 

10 

66 

97 

55 

7 

72 

1 7  

L__�_I___i 
24 

31 

14 

10 

deschampsietosum 

Melam· Gampanula 
pyrum rotundi-
pratense folia 

18 ( 1 3 )  7 2  (52) 

39 

17 
1 1  

28 

1 1  

: 22 

28 

78 

28 

67 

33 

1 1  

6 

22 

1 7  

44 

44 

33 

33 - - - - - - -- -
1 7  

2 2  

2 8  

6 

1 7  

15 

15 

32 

18 

4 
79 

3 

35 

22 

65 

54 

1 3  

l 
21 

4 

35 

'--�? __ _[ 
1 7  

35 

29 

19 

4 

A grostidetum 

87 (23) 

Dactyl- Galium 
orchis 
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heterna i den floristiska sammansättningen med 
fältskiktet i Querceto- Ulmetum filipenduletosum är 
stora (TUXEN 1951 ,  s. 153 ) .  

I Mollösunds socken kan V accinietum delas upp i 
två subunioner, molinietosum coerulae och de

, schampsietosum flexuosae . 

Vaccinieturn rnyrtilli. Under namnet Vaccinietum 

myrtilli sammanfattas här en grupp artfattiga 
samhällen, som visar stora skillnader i samman
sättningen. Större delen av artstocken är gemen
sam, främst Vacciriium myrtillus och V. vitis-idaea. 
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Fig. 22. Utbredningen av Filipenduletum. - Die Ver
breitung von Filipenduletum 

agrostidetosum, Pimpinella-var. () 

Galium palustre - var. () 
dryopteridetosum, Oxalis- var. e 

H eracleum-var. • 
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Blåbärssamhällen har mycket stor utbredning, 
inte bara i nordiska barrskogar (jfr t. ex . A.RNBORG 

1943), utan även i bl .a. fattigbok- (LINDQUIST 1931 ,  
s. 219)  och fattigekskogar. Vaccinietum liknar flo
ristiskt fältskiktet i Querceto-Betuletum och hör till 
Querceto-Populetum (TuXEN 195 1 ,  s. 157 ) .  Tu xEN 
har i brev meddelat, att detta samhälle har en rela
tivt vid utbredning i Nordvästeuropa vid sidan av 
Querceto-Betuletum - samhällena. 

MOLINIETOSUM COERULAE. Subunionen saknar 
skiljearter, såsom skiljearter definierats här (s. 26) .  
Endast M ajanthemum bifolium och Trientalis 

europaea kan möjligen betraktas som sådana. Mot 
deschampsietosum skils subunionen genom före
komsten av Malinia coerulaea. 

En liten del av subunionen (10 %) ,  Hieracium 

umbellatum - varianten, växer i socknen under ett 
Alnus-Fraxinus-trädskikt. Endast Hieracium um

bellatum och Dryopteris filix-mas kan möjligen 
betraktas som fältskiktets skiljearter mot de andra 
delarna av molinietosum, som växer dels under 
Prunetum (se nedan; 31 %) ,  Molinia-varianten, dels 
under Salicetum (se nedan; 59 %), Empetrum

varianten. Molinia - varianten saknar helt skiljearter, 
Empetrum-varianten skils a v Galluna vulgaris och 
Empetrum nigrum mot M olinia-varianten. I den 
senare varianten har Betula verrucosa stor frekvens . 
Societetsbildande är främst M olinia coerulea och 
Pteridium aquilinum. Analysernas artantal utgör i 
Hieracium umbellatum - varianten omkring 18,  i 
Molinia-varianten ca I l  och i Empetrum-varian
ten ca 14. 

molinietosum är möjligen ett kustlandssamhälle . 
Det är dåligt känt men tillhör troligen ALMQUISTS 
( 1929, s. 319) pors-björkkärr. M. FRIEs ( 1 958, 
s .  66) ger en ingående beskrivning av ett exempel på 
det. BLOMGREN och NAUMANN ( 1925, s.  23) har 
beskrivit det från Småland. 

molinietosum är sociologiskt närstående den nord
västtyska Querceto sessiliflorae - Betuletum molinie

tosum (TuxEN 1937 , s. 131 ) .  Troligen tillhör det ett 
parallellsamhälle, här förslagsvis kallat Querceto 

petraeae - Populetum molinietosum (jfr TuxEN 1951 ,  
s. 157 ) .  

DESCHAMPSIETOSUM FLEXUOSAE . Utpräglade skil
jearter mot de övriga fältskiktsamhällena i sock-

Acta Phytogeo,q1·. 8-uec. 46 

nens lövvegetation saknas, utom möjligen Poly

podium vulgare. Denna subunion kan delas i två 
varianter, en med trädskikt bildat av Populus och 
Quercus, M elampyrum pratense - varianten med ar
terna Anemone nemorosa, Lathyrus montanus, 

M elampyrum pratense och V eronica chamaedrys 

som skiljearter mot en med buskskikt, bildat av 
Prunetum, Gampanula rotundifolia - varianten, som 
skiljer sig med Galluna vulgaris från M elampyrum 

pratense - varianten. Analysernas artantal är, när det 
gäller den förstnämnda varianten, ca 18,  när det 
gäller den senare ca 17 .  Societetsbildande är fram
för allt Vaccinium myrtillus men även Deschampsia 

flexuosa och Lonicera periclymenum. Dominansväx
lingen mellan V accinium myrtillus och Deschampsia 

flexuosa är intressant (se s. 154) . 
deschampsietosum och liknande samhällen har, 

utom från Skåne och Danmark (se ovan) beskrivits 
från Estland av LIPPMAA ( 1931 ,  s. 59) under namnet 
V accinium vitis idaea - M elampyrum pratense - Ass. 

Agrostideturn tenuis. Denna unions skiljearter mot 
socknens andra fältskiktsunioner är Arrhenatherum 

pubescens, Dactylorchis maculata, Hieracium V ulga

tif . ,  Plantaga lanceolata, Paa pratensis coll . ,  Stellaria 

graminea och V iscaria vulgaris. U nio n en förekommer 
i socknen dels med ett trädskikt, bildat bl. a. av 
Alnus, Fraxinus, Populus och Quercus petraea, 

Dactylorchis-varianten, samt dels med ett buskskikt 
bildat av Prunetum, Galium verum - varianten. Dac

tylorchis-varianten skils från Galium verum - varian
ten genom att i den förekommer Anemone nemorosa, 

Garex pallescens, Dactylorchis maculata, M elampyrum 

pratense och Veronica officinalis. Galium verum 

varianten innehåller följande skiljearter: Gentaurea 

jacea, Galium verum, Geum rivale och V icia cracca. 

Utom till Filipenduletum ansluter Agrostidetum 

starkt till V accinietum deschampsietosum, med 
t. ex. de gemensamma Gampanula rotundifolia, 

Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Pimpinella 

saxifraga och Sedum telephium. Artantalet ligger 

Fig. 23. Utbredningen av Vaccinietum molinietosum. 

Die Verbreitung von Vaccinietum molinietosum 

Hieracium umbellatum - var. 8 
Molinia-var . () 
Empetrum-var. () 
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när det gäller Dactylorchis-varianten omkring 28, 
Galium verum - varianten omkring 25 . Societets
bildande är sällsynt men sker någon gång a v De

schampsia flexuosa. 

Geranieturn sanguinei. Under namnet Geranietum 

sanguinei innefattas här en rad av andrarangs
samhällen, alla innehållande övervägande konti
nentala arter och utbredda över stora delar av 
sydliga Norden. Utmärkande för unionen är 
Geranium sanguineum, medan en rad arter spelar 
stor roll i den, såsom Achillea millefolium, Campa

nula rotundifolia, Gentaurea jacea, Filipendula 

vulgaris, Galium verum, Origanum vulgare, Pimpi

nella saxifraga och Trifolium medium. I de fuktigare 
faserna kan Briza media, Filipendula ulmaria och 
I n ula salicina ingå, i de torrare Deschampsia 

flexuosa. Den mest typiska utbildningen har 
unionen i Skalvik. I övrigt är den sällsynt i socknen. 
Societetsbildare i unionen är Geranium sanguineum. 

I norra Bohusläns kustland, där unionen vanligen 
är mycket vackrare utbildad än i Mollösunds 
socken, finns andra subunioner (se HALLBERG 
1959, s. 56) . En av de nordliga subunionerna inne
håller I n ula salicina och närmar sig därmed I n ula 

salicina - consocionen ( ALBERTSON 1946, se nedan) ,  
varmed den kanske är identisk. Denna subunion 
förekommer i Mollösunds socken ehuru mycket 
sällsynt. Den i socknen allmännaste subunionen 
saknar Filipendula vulgaris och I n ula salicina (jfr 
IvARssoN 1957, s. 560) .  Geranietum sanguinei 

ansluter i socknen dels till Agrostidetum, dels till 
V accinietum deschampsietosum men står ä ven nära 
Filipenduletum. 

Geranietum har sin största utbredning i Bohuslän 
som brynängssamhälle, framför allt vid ädellöv
skogar och Prunetum spinosae - snåren. 

Geranietum utgör en samhällsgrupp, som under 
olika namn beskrivits från skilda delar av Norden. 
Samma eller ett liknande samhälle har beskrivits 
av HESSELMAN ( 1 904, s. 338, Uppland) . ALMQUisT 

( 1929, s. 2 19) kallar dem >>maritima örtbackar>> (Upp-

Fig. 24. Utbredningen av Vaccinietum deschampsietosum. 

- Die Verbreitung von Vaccinietum deschampsietosum 

M elampyrum pratense - var. e 
Gampanula rotundifolia - var. () 

land) ,  ALBERTSON ( 1946, s. 100, 101 , analyserna 
7 ,  8, 9 i ta b. 30) Inula salicina - consocionen i 
Avenetum (Västergötland) ,  STERNER ( 1926, s. 57) 
lågsnåralvaret: toket (Öland) .  ANDERssoN ( 1950, 
s. 165)  beskriver samhället från Skåne och SJÖRS 

( 1953, s. 255) nämner det från Dalsland. PALMGREN 
har beskrivit samma samhälle från Åland (1915-17 ,  
tab. III-V) under namn >>steniga ängsbackar>>. ST0R
MER kallar det motsvarande samhället Geranium 

sanguineum - Origanum vulgare - Soz . ( 1938, s. 25 och 
tab. 6) på Håöya i Oslofjorden. BöcHER ( 1945) 
beskriver samhället från Själland (jfr BöcHER m. fl . 
1946, s. 37) .  

Anernoneturn hepaticae. Unionen har för liten ut
bredning i socknen för att tillåta en slutgiltig 
avgränsning. Arter med hög frekvens är Anemone 

hepatica, A .  nemorosa, Melica nutans, Poa nemo

ralis, Ranunculus au ricomus coli . ,  V eronica cha

maedrys, V icia sepium och Viola riviniana. På 
mera exponerade ställen och där jordlagret är 
tunt liknar den i den floristiska sammansättningen 
Vaccinietum deschampsietosum. Den bildar då sam
hällen, dominerade av Poa nemoralis . Anemonetum 

hepaticae ansluter floristiskt närmast till Filipendu

letu.m men står även Agrostidetum nära. 
Anemonetum finns under olika namn beskriven 

i en rad arbeten, behandlande skogsvegetationen 
i södra Sverige och Finland, Norge, Danmark och 
Estland. STERNER ( 1926, s. 144, 149, 153 m. fl. )  
beskriver den från Öland, ALMQUIST ( 1929, s .  360 ff. )  
från Uppland, JuLIN ( 1948, tab. 35-40, 42) från 
Bjärka-Säby i Östergötland, HEDBERG ( 1 949, 
tab. I, III, IV) från Omberg och ARWIDSSON ( 1929, 
s. 57) från Skåne. 

TAPIO (1953, s. 49) har beskrivit samma samhälle 
från Pirkkala i Finland och PALMGREN ( 1915-17 ,  ta b.  
VI-VIII) från Åland. Nära Anemone hepatica

unionen står LINKOLAs V accinium - H epatica - typ 
(1930, s. 2 1 ) .  LIPPMAA (1934, s. 3 ,  1 935, s. 25) kal
lar unionen l'ass . a Hepatica triloba et Pulmonaria of

ficinalis. I Norge har BRElEN ( 1932, s .  167) nämnt 
den från 0stfold och ST0RMER (1938, tab . 9, 10 A, 

12-15)  från Håöya i Oslofjorden. LINDQUIST ( 1938 b, 

s .  31) har beskrivit den från Timmesöbjerg i Dan
mark. 

I Skåne (söder om den naturliga grangränsen) 
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tycks unionen finnas i sin mellansvenska utbild
ningsform på vissa ställen, medan den vanligtvis 
tycks uppgå i en nordlig fas av den nordvästtyska 
Querceto - Carpinetum corydaletosum - Ass. (TuxEN 
1937, s .  164 .  Jfr WEIMARCK 1944, tab. 4 och 5, och 
LINDQUIST 1 938 a).  I Estland finns vid sidan av 
A nemonetum också dennas övergångstyp med 
Lamium galeobdolon, Corydalis cava och Aegopo

dium podagraria (LIPPMAA 1938) .  

I västra Europa tycks unionen upplösas, beroende 
på att Anemone hepatica och andra av dess arter 
saknas. Fältskiktet i Querceto- Ulmetum, Subass.
Gruppe von Anemone hepatica (TuxEN 1951 ,  s .  152 ) ,  

visar stora likheter med A nemonetum i den floris
tiska s3,mmansättningen. 

B.  Trädskiktet 

A v de lövträdsarter, som förekommer i socknen, 
Alnus glutinosa, Betula pubescens, B. verrucosa, 

Fraxinus excelsior, Populus tremula, Quercus petraea, 

Q. robur, Salix caprea, Sorbus aucuparia, S. nor

vegica, Tilia cordata och Ulmus glabra är asp, ek, 
björk och al skogs- eller krattbildande. Endast i 
socknens östra delar når lövvegetationen sådan 
höjd, att ett skogsskikt bildas. Med undantag av 
al, ask och alm samt de sällsynta svensk- och norsk
oxel ingår socknens trädarter även i kratt i mera 
exponerade delar. Trädskiktet bildar minst två, 
eventuellt tre unioner, Querceto-Populetum, Alneto

Fraxinetum och eventuellt Betuletum. 

Ojämförligt vanligast är Sorbus aucuparia, som 
förekommer solitär eller instucken i skog och kratt. 
Sociologiskt är den indifferent men har en tydlig 
tyngdpunkt i M elampyrum pratense - varianten a v 
V accinietum deschampsietosum. Föryngringen är 
störst i Hieracium umbellatum - varianten a v Vacci

nietum molinietosum. Den minsta föryngringen sker 
i fältskiktsvarianterna under snårskikt a v Filipen

duletum, V accinietum deschampsietosum och Agro

stidetum. 

Quercus petraea - formerna (se nedan) är socio-

Fig. 25. Utbredningen av Agrostidetum. - Die Verbreitung 
von Agrostidetum 

Dactylorchis-var . e 
Galium verum - var. f) 

logiskt tydligt bundna till varianterna under 
ett trädskikt a v V accinietum deschampsietosum och 
Agrostidetum. Q. robur tillhör M elampyrum pratense 

varianten a v V accinietum deschampsietosum. Båda 
ek typerna saknas i Hieracium umbellatum - varianten 
a v V accinietum molinietosum. Ekföryngringen är 
avgjort störst i samtliga varianter under trädskikt. 
Asp uppträder på liknande sätt som ek. Den hör 
övervägande till varianterna under trädskikt a v 
V accinietum deschampsietosum och Agrostidetum 

men förekommer även i de andra fältskiktssam
hällena utom i Hieracium umbellatum - varianten av 
Vaccinietum molinietosum. Föryngringen är störst 
i varianterna under trädskikt av Filipenduletum� 

V accinietum deschampsietosum och Agrostidetum. 

Asp föryngras ej eller mycket dåligt under busk
skikt. 

En annan sociologisk grupp utgör troligen björ
karna. Betula verrucosa, den viktigaste, har sin 
största förekomst i Galium palustre - varianten av 
Filipenduletum och i Empetrum-varianten a v V acci

nietum molinietosum. Ingen föryngring förekommer. 
Sociologiskt hör klibbal och ask ihop. Under 

Alnus har bildats varianter av Filipenduletum, 

V accinietum molinietosum och (med Quercus och 
Populus) även av Agrostidetum. Den har mycket 
svag föryngring. Fraxinus har störst förekomst i 
Oxalis-varianten av Filipenduletum och Hieracium 

umbellatum - varianten a v V accinietum molinietosum, 

men förekommer ganska mycket i Dactylorchis

varianten av Agrostidetum. Föryngringen är stark 
i samtliga varianter under trädskikt. 

Socknens Quercus-flora. Det visade sig svårt att 

med hjälp av de hävdvunna karaktärerna (se KRAHL
URBAN 1 959, s. 44) säkert skilja Quercus petraea och 
Q. robur. Socknens ekpopulation gjordes därför till 

föremål för en speciell undersökning med främsta 

syfte att utreda dessa karaktärers värde som skilje
karaktärer. 

Slumpmässigt insamlades mogna frukter och frukt
ställningar av 1 1 1  exemplar av ek, vanligen samtliga 

på exemplaret. Samtidigt insamlades 9-1 0 blad från 
olika sidor av trädet och på olika höjd i kronan av 

174 exemplar. 1960 undersöktes variationen hos de 
olika karaktärerna mera ingående på tre av de mest 

petraea-lika, två av de mest robur-lika samt ett av 

de exemplar, som hade lika starka petraea- och robur
inslag. Mellan l l 1  och 6 1 6  blad (olika antal för olika 

exemplar) från slumpvis utvalda grenar, exponerade 
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TABELL 6. 

UNIONER • • •  
Antal analyser (% av samtliga) . . .  

SuBUNIONER . • •  

VARIANTER . . •  

Antal analyser (% av resp. union) . . . 

Trädsk ikt  
Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 

Betula 1:errucosa 

Populus tremula 
Quercus petraea 

robur 

F ö r y n g r i n g  
Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 

Populus t1·emula 
Quercus sp. 

B uskskikt 
Ligustrum vulgare 

Garylus avellana 

Grataegus C l 
C 2 

m. 
o x.  
P. 
C l-ox. 

Juniperus communis 

Prunus spinosa 

Rhamnus cathartica 

Rosa dumalis 

canina 

villosa 

Salix aurita 

V accinium uliginosum 

F ör y n g r i n g  
Garylus avellana 
Grataegus sp. 
Juniperus communis 
Prunus spinosa 
Rhamnus cathartica 
Rosa sn. 

Vissa träd- och buskarters procentuella fördelning på fältskiktssamhällena. 

Filipenduletum 
80 (28)  

dryopteridetosum agrostidetosum 

Oxalis 

26 (33)  

: 100 
i n  

19 
12 

15 

38 

19 
23 

8 

4 
12 

1 2  

4 

15 

4 

4 
8 

19 

4 

Hera. 
cleum 

12 ( 1 5) 

8 

33 
17 

8 
8 

1 7  

25 

50 
67 

8 

25 
25 

8 

92 

3 3  

50 

25 

L_?_� _ _ _  l 
8 

8 

8 

Pimpi- Galium 
nella palustre 

22 (28)  20  (25)  

5 

5 

9 
1 4  

9 

5 

5 

23 

50 
4 1  

9 

14  
5 
5 

23 

: 73 

18 

45 

36 

?.�- - C  

5 

20 

25 
5 

5 

5 

5 
l O  

5 
5 

15  

5 

5 

23 :· · -8-5 
32· - ·: : 40 

5 
5 

5 
5 

molinietosum 

V accinietum 
1 39 (48)  

Hiem- M olinia Empetrum 
cium um
bellatum 

5 (2) 15 ( 1 1 )  

100 
80 

40 

20 

20 

7 

13 
20 

7 

7 

13 

1 3  

20 

27 

7 

7 

20 

29 ( 2 1 )  

41 

24 
l O  
1 7  

14 

1 7  

7 
3 

28 

7 

3 

83 

52 

7 

3 

3 

deschampsietosum 

M elam. Gampanula 
pyrum ?'otundi-

pmtense folia 
18 ( 1 3 )  72 (52)  

1 1  

1 1  

5 6  
6 1  

3 3  

3 3  

1 7  
3 3  

44 
6 

1 7  

28 

22 

1 1  

17 

2 8  

17  

6 
19 
14 

8 

3 
4 

26 

26 
19 

3 
l 

25 

40 

4 

� - - -26 - - �  
3 3  

1 1  

1 1  

l 
4 

l 

Agrostidetum 
87 (23)  

D actyl
arehis 

23 (34)  

: 26 

!_ _ _  �-�- -

48 
i 70 

17  

4 
52 

13 
26 

1 7  

4 
4 

4 
26 

13 

13 

4 
4 

4 
22 

4 
9 
4 
4 

Galium 
verum 

44 (66) 

2 

7 

25 
20 

9 

2 

[) 
5 

2 

43 

66 
34 

5 

16 
2 

1 4  

82 

1 1  

: 5 5  : 
2 7  

: _ _ _  ?_� : 
1 8  

1 1  

7 
2 
2 

� 
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åt alla väderstreck, insamlades på olika höjd i kronan. 
Samtliga ollon och fruktställningar insamlades. Deras 

antal varierade starkt på olika träd. 
Undersökningen omfattade följande karaktärer. De 

har om möjligt ställts samman parvis, varvid den 
karaktär, tidigare författare har ansett tillhöra 

petraea, ställts först. 
O Hon produktionens stor lek 
Hela hängelängden och hängelängden till fästet för 

den nedersta cupulan (liten hängelängd har betraktats 
som en petraea-karaktär, men därvid har det ej alltid 

varit klart, om hela hängelängden eller hängelängden 

till den nedersta cupulan varit viktigast) 
Cupula vid och grund (petraea) 

Cupula djup (robur) 
Cupulafjällens hårighet (svagt eller sta.rkt håriga; ny 
karaktär) 
Cupulafjäll med eller utan en liten knöl vid basen (ny 

karaktär) 
Cupulafjäll långa eller korta (uppskattades, mättes 

ej ; ny karaktär) 
Antal ollon på varj e hänge (stort antal har betraktats 
s�m en petraea-karaktär) 

Ollon äggrunda - rundat äggrunda (petraea) 
Ollon äggrunda-avlånga (robur) 
Ollon i färskt tillstånd utan mörka längsstrimmor 
(petraea) 
Ollon i färskt tillstånd med mörka längsstrimmor 

(robur) 
Ollon i torrt tillstånd starkt eller svagt hopskrun1pnade 

(ny karaktär) 

Stift kort (petmea) 
Stift långt (robur) 
Märkets flikar långa, utböjda (petraea) 
Märkets flikar korta, hopstående (robur) 

Bladskaft långt (petraea) 

Bladskaft kort ( robur) 
Bladbredd störst vid mitten (petraea) 

Bladbredd störst nära spetsen (robur) 
Antal lober på varje sida av bladet (stort antal lober 

har ansetts tillhöra petraea) 

Lober parvis (petraea) 
Lober ej parvis (robur) 
Bladets inskärningar ej djupare än 1/3 av bladhalvans 
bredd (petraea) 

Bladets inskärningar djupare än 1/3 av bladhalvans 
bredd (robur) 

Bladöversida blank, glänsande (petraea) 

Bladöversida matt (robur) 
Bladundersida stjärnhårig (petraea) 
Bladundersida kal (robur) 
Bladundersidans nerver ej tydligt anastomoserande 
(petraea) 
Bladundersidans nerver tydligt anastomoserande 

(robur) 

Bladnerver endast till loberna (petraea) 

Bladnerver även till inskärningarna (robur) 

Bladbasen symmetrisk eller sned (ny karaktär) 

Bladbasen kilformig eller rundad, utan öron (petraea) 
Bladbasen öronformig (robur) 

Det detaljerade resultatet kommer att redovisas se
nare. Ingen av de ovan nämnda karaktärerna kunde 
ensam avgöra exemplarets tillhörighet till petraea 

eller robur. Endast under förutsätt;n.ing, att hänsyn 

togs till samtliga karaktärer var det möjl igt att dela 

upp materialet i petraea och robur. Av de 176  närmare 
undersökta exemplaren var ingen ren petraea, dvs. 
uppvisade enbart karaktärer, som här nedan anges 

utmärka petraea, medan 1-2 exemplar var ren robur. 
13 % (22 st) kunde ej hänföras till någon av de båda 

typerna. 

N edan lämnas en preliminär redogörelse för vilka 
karaktärer, som användes, när det gällde att skilja 
petraea och robur. Dessa karaktärer har legat till grund 

för de ekbestämningar, som redovisas i föreliggande 
avhandling. 

Quercus petraea 

VIKTIGA: Cupulafjäll täthåriga. Märkets flikar långa. 

Bladovansida blank. Bladnerver endast till loberna. 

MINDRE VIKTIGA: Ollon äggrunda - rundat äggrunda. 
Ollon i torrt tillstånd starkt skrumpnande. Stift kort. 

Bladbredd störst vid mitten. Bladundersida stjärn
hårig. Bladbas kilformig eller rundad. 

Bladskaft över 10 mm långt. 

Hängelängden till fästet för den nedersta cupulan 
och hela hängets längd under 1 0-15 mm, resp. 20-

30 mm. 

Quercus robur: 

VIKTIGA: Cupula djup. Ollon äggrunda - avlånga. 
Ollon i färskt tillstånd längsstrimmade .  Stift långt. 
Bladnerver även till inskärningarna. Bladbas öron
formad. 

MINDRE VIKTIGA: Bladbredd störst nära spetsen. Blad
undersida kal. Bladbas rak. 

Hängelängden till fästet för den nedersta cupulan 
och hela hängets längd över 10-15  mm, resp. 20-30 
mm. Bladskaft under 10 mm långt. 

Längden hos hängernas huvudaxel varierar starkt. 

Den är sålunda ej någon bestämt skiljande karaktär, 
framför allt inte när det gäller huvucaxelns hela längd. 
Detsamma gäller bladskaftets längd, där miljön tycks 
spela en viktig roll. 

1958 var ett dåligt ollonår. Av de exemplar, som 

varken gick att hänföra till petraea eHer robur, hade 

32 % (7 exemplar) hög fertilitet. 
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C. Buskskiktet 

Buskarterna kan indelas i två sociologiska grup
per, här givna rang av union. Den ena, Salicetum 

auritae, består av Myrica gale, Salix aurita, S. 

cinerea, S. repens och V accinium uliginosum. Den 
andra, Prunetum spinosae, omfattar Grataegus

arterna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rham

nus cathartica och Rosa-arter. Övriga buskarter är 
sällsynta: Ribes rubrum coll . ,  R. uva-crispa, Vibur

num opulus, eller sociologiskt mer eller mindre in
differenta: Garylus avellana, Juniperus communis, 

M alus silvestris, Rhamnus frangula. 

I norra Bohuslän sätter Viburnum opulus liksom 
Ribes rubrum mycket starkt sin prägel på snåren. 
I Sydvästtyskland tillhör Viburnum opulus och 
Ribes rubrum (delvis) Alneto-Ulmion, de friska 
ädellövskogarna, liksom Ribes uva-crispa (OBER
DORFER 1949, S.  344, 191 och 192 ) .  

M alus silvestris har i socknen minst förekomst i 
Salicetum auritae - snåren, jämte i Dactylorchis

varianten av Agrostidetum. Den växer vanligen upp
rättstående. Spaljeformer är inte ovanliga. M alus 

varierar starkt i socknen. storbladiga former är 
vanliga, men de småbladiga tycks dominera. Dessa 
sistnämnda har ofta kal bladundersida, men former 
med håriga bladundersidor förekommer allmänt. 
Frukternas utseende och smak varierar mycket 
starkt. Ofta är de små och har en sammandragande 
smak, men i t. ex. 1 16 är de stora och goda. For
merna här har stora blad med kal undersida. 
Även i 129 är frukterna stora och goda. Bladen är 
här stora och ludna. M alus silvestris är regional 
klass-ledart i Querceto-Fagetea, ädellövskogar (OBER
DORFER, 1949, S. J 95 ) . 

Rhamnus frangula har hög frekvens överallt. Minst 
finns den i M elampyrum pratense - var. a v V accinie

tum deschampsietosum och Dactylorchis-var. a v 
Agrostidetum, mest i V accinietum molinietosum. 

Föryngringen är stark, främst i Hieracium umbella

tum - och Empetrum-varianterna a v V accinietum 

molinietosum och i Filipenduletum utom dryopteri

detosum, Heracleum-var. Även Rhamnus frangula 

varierar starkt, dock mest i växtsättet. I väster 
förekommer den enstaka, spaljeartad. Ett annat 
utseende har den längre mot öster. Dess växtsätt 
här motsvarar närmast det hos Salix aurita, upp-
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rättstående, täta, bullformiga snår. I inre kustlandet 
bildar Rhamnus frangula allmänt buskskikt i de på 
våt mark växande skogarna. Dess växtsätt är här 
ännu ett annat. Buskarna bildar inte något tätt 
snår, utan de står enstaka med stora mellanrum . 
Särskilt det yttre kustlandets spaljeform verkar 
vara starkt avvikande, och det är möjligt, att den 
måste avskiljas som en speciell ras. Rhamnus 

Jrangula förekommer i Sydvästtyskland i friska 
skogar (0BERDORFER 1949, S. 252 ) .  

Garylus avellana tillhör i Filipenduletum H era

cleum- och Pimpinella-var. ,  i Agrostidetum Galium 

verum - var. ,  i V accinietum molinietosum Empetrum

var. ,  medan den i V accinietum deschampsietosum 

snarast tillhör M elampyrum pratense - var. Föryng
ringen är störst i sistnämnda samhälle. Garylus 

växer vanligen liksom Sarbus aucuparia rakt upp. 
Den kan undantagsvis uppträda i dynform (t. ex . 
analys 175 ) .  Liksom Malus silvestris är hassel regio
nal ledart för klassen Querceto-Fagetea. 

Juniperus communis tycks vara helt obunden av 
lövvegetationen. Den ingår i samtliga samhällen 
utom i Oxalis-var. a v Filipenduletum dryopteri

detosum. Den är svagt representerad i Dactylorchis

var. av Agrostidetum. Föryngringen är svag. Juni

perus varierar mycket starkt till växtsättet. Pelar
formiga enar är sällsynta. Den vanligaste typen är 
låg, upp till l m hög, och vid. Mot marken platt
tryckta typer förekommer ofta. Däremot har jag 
ingenstädes sett den verkliga v. montana Ait. 

Saliceturn auritae. Salicetum auritae bildar busk
skikt över Filipenduletum och V accinietum moli

nietosum. Flera av arterna är viktiga även över 
Pimpinella-var. a v Filipenduletum agrostidetosum, 

Myrica dessutom i Hieracium umbellatum - var. av 
V accinietum molinietosum. Sociologiskt uppträder 
Salicetum som björkarna, främst som Betula 

verrucosa. Föryngringen är mycket svag. 
Snår bildade a v Salicetum auritae kan vara mycket 

täta. De har oftast bullform men kan även få dyn
form. Fält- och bottenskikt saknas ofta helt. Salix 

aurita bildar också rena bestånd. 
Även Vaccinium uliginosum kan uppträda ensam, 

i öformade snår, som når ca 5 dm höjd. (Öbär är 
det bohuslänska namnet för V accinium uliginosum. )  

Salicetum-snår, bildade a v  enbart Salix aurita, 
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överväger i de västra delarna av socknen. Längre 
mot öster bildar Salix aurita brynsnår framför allt 
vid kratt av Betula pubescens och B. verrucosa. 

I dessa brynsnår ingår även de övriga arterna i 
Salicetum. 

I den östliga delen a v socknen ingår Salicetum

arterna i buskskiktet framför allt i björkskogen men 
även, såsom i Kärrslid och på Holmen, under 
Populus tremula. Samtidigt minskar dominansen av 
Salix aurita. Skillnaderna mellan Salicetum auritae 

som busksamhälle och som björkskogens buskskikt 
är mest av kvantitativ art. 

Salicetum auritae förekommer i det inre av Syd
sverige vid bäck- och åstränder (se t. ex. BLOMGREN 

och NAUMANN 1925, s. 22-23, jfr HULT 1885, s. 
224) .  I Mellaneuropa motsvaras samhället a v de 
högre skikten i Salix aurita - F rangula al nus - ass. 
(TttxEN 1937, s. 133) och i Betuleto-Salicetum 

(WESTHOFF m. fl . 1946, S. 96) . 

Prunetum spinosae. Samhället tillhör övervägande 
V accinietum deschampsietosum och Agrostidetum 

men även Filipenduletum och Vaccinietum molinie

tosum. Föryngringen är starkast i Dactylorchis

varianterna av Agrostidetum (Crataegus) och Oxalis

varianten av Filipenduletum dryopteridetosum (Fru

nus spinosa) .  Rosa har starkast föryngring i M elam

pyrum pratense - varianten av Vaccinietum deschamp

sietosum. 

Prunetum spinosae kan bilda mycket täta snår. 
I allmänhet är dessa tydligare påverkade av vinden 
än Salicetum auritae - snåren. De antar stundom dyn
form men är oftast starkt nedpressade mot under
laget, spaljeformade. 

Prunus spinosa trycker främst av alla arterna sin 
prägel på Prunetum-snåren. Den bildar ensam ofta 
spaljeer men antar vanligen dynform. Liksom 
Salix aurita kan den ensam bilda stora snår, som 
nästan är ogenomträngliga på grund av den rikliga 
rotskotts bildningen. Prumts spinosa minskar snabbt 
i frekvens med ökat avstånd från kusten. Även i 
övriga delarna av södra Sverige tillhör den kust
trakter, men förekommer dessutom runt Mälaren 
och i inlandet på kalk. Till sin allmänna utbredning 
är Prunus spinosa eurasiatisk med mediterran och 
s u b atlantisk tendens ( västeuropeisk-mellansibirisk; 
i öster til l  Ural. HuvrEN 1950, s. 66*) .  

Crataegus-arterna uppträder ofta fristående, i 
trädform. De kan växa i spaljeform eller med en 
ensam stam, som i toppen bär en yvig, stundom 
vindskuren krona. Stammen kan nå 6 a 8 m höjd 
(t. ex. på Holmen) men når mycket sällan sådana 
dimensioner, om växtplatsen är vindexponerad. 
Crataegus-arterna är mediterrana, eurasiatiska och 
subatlantiska till sin allmänn'L utbredning. 

Rosa-arterna tillhör de viktigaste komponenterna 
i Prunetum spinosae. De förekommer ofta ensamma. 
Vanligen växer de då upprätt med en enkel stam. 
De dominerar aldrig snåren i lika hög grad som 
Prunus spinosa. Något försök att i detalj skilja 
de olika typerna har här inte gjorts. Socknens Rosa
populationer har delats upp i följande fyra huvud
grupper: R. dumalis (afzeliana) ,  R. canina, R.  

tomentosa och R. villosa (jfr NoRDHAGEN 1940, 

s. 326, och HYLANDER 1955, s.  79) . 

Liksom Crataegus-arterna kan Rhamnus cathar

tica växa som stora träd, t. ex. på Holmen. Vanligen 
blir den emellertid inte högre än 4 m. Solitär är 
den mycket sällsynt. Rhamnus cathartica är eur
asiatisk till sin allmänna utbredning (västeuro
peisk-sydsibirisk, HULTEN 1950, s. 68*) .  

Lokalerna för Ligustrum vulgare på Holmen bin
der ihop de fåtaliga sydbohuslänska lokalerna med 
de talrika nordbohuslänska och sydnorska (se 
IvARSSON 1959, s. 561 ) .  Ligustrum vulgare är en 
mediterran-subatlantisk art. 

ScHIÖLER ( 1928) har skildrat bohuslänska snår. 
>>Törnsnår>> har beskrivits av ALMQUIST ( 1929, s. 
260) från Uppland, SELANDER ( 1914, s. 333) från 
stockholmstrakten, BLOMQUIST ( 191 1 )  från Kinne
kulle (högbuskformationen) , HULT ( 1885, s. 218) 

från Blekinge och TttxEN (1951,  s. 155) från Skåne. 
Växtplatserna för Prunetum spinosae i de inre 

delarna a v södra Sverige är skogs bryn och solexpo
nerade backar. Det utbreder sig främst längs kus
terna men förekommer dessutom i ett bälte tvärs 
över södra Sverige, från Mälarområdet till Vänern 
och Vättern samt västkusten. Även i södra Norge 
och i Danmark bildar det kratt (W ARMING 1895, 

s. 278; 1916-19, s. 606, GRAM m. fl . 1 944) .  

Den senaste sammanfattningen a v  Europas snår
typer har givits av TuxEN ( 1952) . Prunetum spi

nosae föres däri på grund av en uppteckning från 
Vrångö i Göteborgs skärgård till ett >>Rosa glauca -
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Populus tremula - Ge b usch>> inom Rubion sub

atlanticum (s. 95) .  Emellertid torde åtminstone den 
fas av Prunetum spinosae, som innehåller Ligu

strum vulgare, vara att hänföra till Prunus spinosa 

Ligustrum - ass. inom Berberidion vulgaris (s. 101 ) .  

I södra Sveriges ädellövskogar (t. ex. i Skalviks 
sydsluttningar) finns ofta buskskikt, som i sin 
floristiska sammansättning företer mycket stora 
likheter med Prunetum spinosae . Den viktigaste 
skillnaden torde vara att buskskiktet i skogen oftast 
domineras av Garylus avellana, som spelar liten roll 
i det yttre kustlandets snår. Prunus spinosa saknas 
oftast inne i skogen. Ehuru de båda samhällena 
företer mycket stora likheter, torde det inte vara 
berättigat att sammanföra dem till ett samhälle. 
Möjligen utgör de två faser av samma union. 

Socknens Crataegus-flora varierar starkt. En under
sökning över Crataegus-variationen i socknen föreföll 
vara av intresse, liksom huruvida det var möjligt 

draga bestämda gränser inom populationen. 

Undersökningen utfördes 1 958 och 1 960. I fält 
mättes de största och de minsta frukternas längd och 
bredd samt längden och bredden vid basen hos de största 

och de minsta foderbladen. Samtidigt med dessa mät
ningar antecknades antalet stift på frukterna och in
samlades blad från olika skottyper på buskarna. 

Bladens längd, bredd och bladskaftets längd mättes 
sedan på det pressade materialet, varjämte en del 
andra bladkaraktärer undersöktes (se nedan) .  

Materialet visade sig med fördel kunna delas upp i 
två populationer, en nordlig, omfattande det uppodlade 
området i norr, och en sydlig, omfattande fiskelägets 

omgivningar, i norr till det hällmarksområde, som 

delar socknen. 
Övervägande på grund av morfologiska karaktärer 

kunde materialet uppdelas i sex olika grupper. Några 
skarpa gränser mellan grupperna var svårt att draga. 
Tills vidare har jag valt att beteckna de olika grup
perna med C 1 ,  C2 och m. ,  tillhörande curvisepala
monogyna - komplexet (LINDMAN 1 904, 1 926) ,  samt 

ox. och P.,  tillhörande oxyacantha-Palmstruchii - kom
plexet . En typ, ox.-Cl ,  visade kar$},ktärer från båda 

komplexen. Det bör påpekas, att de typer, jag sökt 

urskilja i Mollösunds socken, ej överensstämmer med 
LINDMANs, främst när det gäller O. Palmstruchii. 

Ox.-P. - komplexet. Stiftens antal är 2--3. Ox. -typen 

tillhör övervägande norra populationen. Den utmärks 
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av sina små stipler, avrundade och smala blad utan 
(blomskottsbladen) eller med grunda och smala in
skärningar, korta skaft och inåtböjda, svaga nerver. 

Domatium saknas. Frukterna är små, runda och kala. 

P . -typen tillhör övervägande södra populationen. Den 
liknar ox. -typen i följande avseenden: ofta avrundat 
flikiga, relativt kortskaftade blad med inåtböjda och 

svaga nerver. Domatium saknas och frukterna är 

kala. Bladen ger också intryck av samhörighet med 
C2-typen, såsom i följande avseenden: stora stipler, 
blad tätt och fint skarptandade med smala inskär

ningar. Kan uppträda i trädform. 
C l - ,  C2- och m. -komplexet. Stiftantal l .  De gemen

samma karaktärerna är de grova, utåtböjda nerverna, 
förekomsten av domatium, det relativt långa blad

skaftet och de breda bladen. Frukten är relativt lång

sträckt. C 1 -typen tillhör till största delen den södra 
populationen. Den utmärks framför allt av de brett 

och djupt inskurna bladen, som oftast är svagt tan
dade, och av den oftast kala frukten. Typiskt har den 

korta och breda foderblad, men denna karaktär 
förefaller variera starkt. Vanligen en relativt låg 
buske. C2-typen tillhör till största delen den norra 
populationen. Den har grunt inskurna och fint skarp
tandade blad samt övervägande håriga frukter. Foder

bladen är mestadels långa och relativt smala, men 
karaktären är variabel. Ofta ett stort träd. m. -typen 

tillhör uteslutande den södra populationen. Dess 
blad är praktiskt taget helbräddade. 

C l -ox. - typen. stiftantal varierande mellan l och 3. 

Bladens färg är ljus. Inskärningarna är smala. Ner
verna är svaga och inåtböjda. Domatium kan finnas, 

men saknas lika ofta. Uppträder som en liten buske. 
Utom de nämnda finns vid 246 och 247 två små 

buskar med starkt sönderdelade blad. De var sterila. 
Crataegus-floran på Lindö i norra Bohuslän, som 

preliminärt studerats, omfattar ett 50-tal buskar, 

tillhörande C l eller C2. Typerna är mycket skarpare 
skilda där än i Mollösunds socken. Övergångstyper 
saknas sålunda, liksom hela ox. -P. - komplexet. 

Ehuru naturligtvis ingenting slutgiltigt kan sägas, 
förefaller C l- och C2 - typerna vara naturliga. m.-typen 

har jag sett i häckar i samhället, liksom P. -typen. 

P . -typen förekommer nästan 1.mdantagslöst i häckar 

även utanför samhället. Ox. -typen är sannolikt na
turlig. 

Den norra populationen bildas i stort sett av C l - , 
C2- och ox. - typerna, medan P. -typen har enstaka 
förekomster. Den södra populationen innefattar utom 
dessa även m. - och C l -ox. - typerna. 



Kärrslid-Skalvik 1 1 1  

Fig. 26. Krattet i Skalvik. September 1 958. - Der Kratt in Skalvik. 

4 .  Lövvegetationen i dalen l(ärrslid-Skalvik 

A. Allmän översikt över dalen 

Dalen sträcker sig i riktning nordväst till sydost 
ca 200 m. Söderut smalnar den så småningom. 
Det undersökta området börjar i norr vid en gär
desgård. Norr om denna finns en igenvuxen äng 
(nr 108).  Mot söder slutar dalen i en långgrund 
strand (se kartan, fig. 27 ) .  

Dalen begränsas av bergssluttningar, som mot 
söder är låga och långsluttande, mot norr 5 till 8 m  
höga och med 90° lutning, ibland t .  o .  m. över
hängande. 

Dalen sluttar både mot Kärrslid och Skalvik. 
Högsta punkten ligger ca 30 m över havets yta, 
122 m från gärdesgården, som begränsar under
sökningsområdet i norr, och 71 m från öv1 e drift
randen i Skalvik. Lutningen mot Kärrslid är i 
medeltal 5 a 10°,  mot Skalvik 25 a 30°. Den är rätt 
jämn hela vägen mot Kärrslid. Mellan 39 och 72 
m från högsta punkten är marken plan. Sedan är 
sluttningen jämn igen . . Mot Skalvik lutar dalen 
till en början jämnt. 1 0 m från översta driftranden 

går en brant med 50° lutning tvärs över dalen. 
Nedanför denna brant, som är ca 3 m bred, vid
tager själva stranden med obetydlig sluttning. 

Dalen lutar inte endast i sin längdriktning. Ut
efter den branta norra bergssluttningen går genom 
hela dalen ett stråk a v stenar. Detta stråk gör, att 
dalen även sluttar från nordsidan mot sydsidan. 
På vissa ställen når blockmarken även över till 
sydsidan. Utefter hela nordsidan är stenarna 
nakna. 

I dalen mot Kärrslid ligger en skalbank ett stycke 
upp på sluttningen. Ä ven i sluttningen mot Skalvik 
ligger en skalbank . 

Jordlagret är i den nordligaste delen starkt hu
mushaltigt. Det har oftast en grynig struktur och 
är en svart daggmaskmulL Området bildar en 
direkt fortsättning på analys 1 08, som utbreder 
sig norr om gärdesgården. 

Längre mot söder får humuslagret ställvis ett 
annat utseende. Det blir rikare på vita mineralkorn, 
samtidigt som det blir betydligt tunnare, från 30-20 
cm till 5 cm , och ställvis helt försvinner, framför 
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allt i branten längs dalens norra kant. I den södra 
kanten ser humuslagret likadant ut i hela den norra 
delen av dalen. Någon torvbildning inträffar vid 
dalens högsta punkt. 

I sluttningen mot Skalvik är humuslagret tunt, 
från 2 cm till 5 cm. Närmast under det ligger ett 
sand- och gruslager, varunder skalbanken ligger. 
I de nedre delarna av sluttningen blir sanden gru
sigare, för att längst ner övergå till rent grus, 
bemängt med småsten. Gruset går här och där i 
dagen, där humuslager saknas. Nedanför övre 
driftranden bildas stranden av ca l dm3 stora stenar 
utan humuslager. 

I det högsta området utbreder sig ett kärr. Från 
detta rinner vatten mot norr längs den södra 
kanten på dalen, delvis underjordiskt. Till följd 
av detta vattenflöde är den del av dalen, som är 
exponerad mot norr, starkt fuktig. Den mot söder 
exponerade delen är torrare, men i dess nedersta 
delar går en bäck i dagen. Vanligen sinar denna 
under sommaren. Grundvattenytan ligger dock 
aldrig långt under markytan i den sydliga dalens 
nedre delar, trots den starka lutningen och exposi
tionen mot söder. 

B .  Trädskiktet (fig. 27) 

I den nordligaste delen a v dalen, som vetter mot 
Kärrslid, behärskas trädskiktet av Malus silvestris, 

Populus tremula, Balix caprea och stora exemplar av 
Balix cinerea. Längre mot söder finns några exem
plar a v Quercus petraea. Det högsta området be
härskas av Quercus petraea, Q. robur och mellan
former samt av Populus tremula. Sluttningen mot 
Skalvik domineras av Corylus och Quercus petraea. 

I de lägre delarna av Skalvikssluttningen finus några 
få exemplar a v Q. robur och längst nere ett exemplar 
a v Q. petraea x robur. 

De fuktigaste områdena behärskas av Populus 

tremula och Balix-arter, medan Quercus-arterna är 
de viktigaste trädskiktskonstituenterna på de 
torrare markerna (fig. 28) .  Quercus-dominansen i 
Skalvik är sålunda betingad av en annan miljö 
än den Kärrslid kan erbjuda (jfr GILLNER 1 953, 

s .  166). 
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C. Buskskiktet (fig. 29) 

I det nordligaste området domineras buskskiktet 
av Balicetum auritae, främst Rhamnus frangula och 
Balix-arter, bland vilka märks Balix aurita och en 
Balix nigricans - hybrid. Corylus avellana härskar, 
tillika med rotskott av Populus tremula, i sluttningen 
mot det högsta området. Enstaka Crataegus C 2  

växer i nordöstra bergbranten. I det högsta området 
saknas nästan helt buskskikt. Här finns dalens 
enda två exemplar a v Crataegus C l. Sluttningen 
mot Skalvik karakteriseras av ett rikt utbildat 
buskskikt, främst av Garylus avellana, kantat av 
Crataegus C2 ,  C. ox. (ett exemplar) , Malus silvestris, 

Prunus spi nosa, R kamnus cathartica och Rosa-arter. 
De lägre delarna av sluttningen uppvisar små 
träd- och buskgrupper, där kärnan utgöres av Co

rylus avellana eller Quercus (mestadels Q. petraea) ,  

runt vilken utbildats en kant av Crataegus C2 ,  

Prunus spinosa, Rosa ochfeller Malus silvestris. 

Dessa små partier finns ända nere vid strandens 
högsta driftrand. 

Utom markfuktigheten, som spelar en mycket 
viktig roll när det gäller buskskiktets utformning, 
torde de avgörande faktorerna för buskskiktets 
sammansättning vara temperaturförhållandena och 
näringstillgången. De kalla och delvis närings
fattiga nordliga delarna av dalen intas av Bali

cetum. Rhamnus frangula föryngras endast i fält
skiktssamhällena på fuktig mark. 

De varma, sydliga delarna, där marken är nä
ringsrikare, intas av Prunetum. Prunus spinosa och 
Crataegus förökas ej eller obetydligt i Vaccinietum, 

starkt i Filipenduletum dryopteridetosum. Föryng
ringen a v Rosa är störst i M elampyrum pratense -
varianten a v V accinietum deschampsietosurn. 

Crataegus-arterna ingår i det inre a v kustlandet 
stundom i buskskiktet i ädellövskogen. Det verkar 
emellertid som om de inte hade sin optimala före-

Fig. 27.  Kärrslid-Skalvik. Trädarternas utbredning den 
9/8 1 953. Teckenförklaring se s. 1 83 .  
Kärrslid-Skalvik. Die Verbreitung der Eaumarten am 
9.8 .  1 953. Zeichenerklärung siehe S. 1 83. 

Fig. 28. Kärrslid-Skalvik. Utbredningen av ( Die Ver
breitung von) Quercus petraea 0; Q. robur D ;  Q. petraea x 
t·obur Å ;  Orataegus 01 . ; O. 02 e ;  O. ox . .Å. .  1961 .  
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V accinietum deschampsietosum 

Geranietum, Deschampsia flexuosa - subunionen 

Filipendula ulmaria - subunionen 
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Förkortningar 
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K = konstans 
kl = klumpstruktur 
mj = mj äla 

s = sandig 
ska = skalgrus 
ssp. = subspecies 
st = stenig 
sv = svart 

svbr = svartbrun 
to = torvig 
v. = variant (av art) 
var. = variant (av union) 
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Fig. 3 1 .  Kärrslid-Skalvik. Bandprofil (2 dm bred) tvärs över dalen vid aca2 (fig. 27-30) .  Juni 1960. 

Kärrslid-Skalvik. Bandprofil (2 dm breit) quer uber das Tal bei aca2 (Fig. 27-30) .  Juni 1 960. 

komst här utan helst växer fristående. Där Cra

taegus-arterna växer i skogens buskskikt, är det på 
torra ståndorter. Näringsfaktorn tycks inte vara 
lika avgörande. 

D. Fältskiktet 
Filipenduletum utbreder sig i delar av det nord

ligaste området, V accinietum i det högsta området, 
medan Anemonetum härskar i övriga delar av dal-

Fig. 29. Kärrslid-Skalvik. Buskarternas utbredning den 
9/8  1 953.  Teckenförklaring se s.  183 .  
Kärrslid-Skalvik. Die Verbreitung der Buscharten am 
9 .8 .  1 953. Zeichenerklärung siehe S .  183 .  

Fig. 30 .  Kärrslid-Skalvik. Fältskiktets utbredning den 
9/8 1953. Teckenförklaring se s.  183 .  
Kärrslid-Skalvik. Die Verbreitung der Feldschicht am 9 .8 .  
1 953. Zeich�nerklärung siehe S .  1 83 .  

komplexet (fig. 30) . Samhällena är stundom inte 
klart och entydigt avgränsbara. Detta gäller t. ex. 
Lastrea phegopteris - societeten, som här placerats 
inom Filipenduletum, men innehåller ett starkt 
inslag a v V accinietum-arter. 

Filipenduleturn ulrnariae (tab. 7 och fig. 33, 34) .  
Viktiga arter i Kärrslid är  Deschampsia caespitosa 

och M entha arvensis. Konstanta är Filipendula 

ulmaria och Lonicera periclymenum, jämte små
plantor a v Prunus spinosa och Borbus aucuparia. 

De högre skikten· behärskas av Rhamnusfrangula. 

Viktiga är också Corylus avellana, Populus tremula 

och Salix aurita. Bottenskiktet är svagt utbildat. 
Det innehåller arter som M nium undulatum och 
Thuidium tamariscinum. 

Träd- och buskskikten har en höjd av mellan 
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Corylus ovel/ona 
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Pimpinella saxifraga 
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Rumex acetosella 

Agrostis canino 
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Geranium sanguineum 

Potentilla erccta 
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::::::====--===-= 
- -- - ---+ 
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Berg i dagen ._..._ -----.- -
Fig. 32. Kärrslid-Skalvik. Bandprofil (2 dm bred) tvärs över dalen vid bcb2 (fig. 27-30) . Juni 1960. pH-värden från väster 

mot öster: Galluna 4,3; Geranium sanguineum 5,4; Hieracium Pilosella 4,7; Aira praecox 4,6; Galluna 5,2; Rosa dumalis 5,9; 

Primula veris 6,5; Anemone hepatica 7 , 1 ;  Plantago media 7,2; på hyllan i berget 5,3. Proven tagna 0-3 cm djupt. 

Kärrslid-Skalvik. Bandprofil (2 dm breit) quer iiber das Tal bei bcb2 (Fig. 27-30 ) . Juni 1960. pH-Werte von Westen. 

2 och 5 m. De övergår i varandra utan skarp gräns. 
Täckningen är stor, 70-90 %-

Fältskiktet bildar tre, sällan två, skikt. Det 
översta ligger mellan 5 och lO dm, stundom 
omkring 4 dm (Lastrea phegopteris - societeten) .  
Mellanskiktet ligger omkring 3 dm, medan det 
understa har en höjd av l dm. Det översta och det 
understa skiktet har vanligen liten täckning, 5-10 % 

Acta Phytogeogr. Suec. 46 

och 10-20 %, medan det mellersta skiktet har stor 
täckning, 20-50 %. Bottenskiktet är svagt utbildat. 

Återväxten med småplantor är stor. Prunus 

spinosa, Rhamnus frangula och Sarbus aucuparia 

är rikligt företrädda. Dominanter i unionen är 
Filipendula ulmaria och Lastrea phegopteris. 

De fuktigaste områdena i norr tillhör utbred
ningsområdet för Filipenduletum. Humushalten är 
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Fig. 33. Kärrslid. Filipenduletum. Tab. 7, ruta 3. På bilden Filipendula ulmaria, Fragaria vesca, Lonicera periclymenum, 

Molinia, Rhamnus frangula, Sorbus aucuparia gpl. och Viola riviniana. - 1 5/8 1953. 

Kärrslid. Filipenduletum. Tab. 7,  Quadrat 3 .  Auf dem Bild Filipendula ulmaria, Fragaria vesca, Lonicera periclymenum, 

Molinia, Rhamnus frangula, Sorbus aucuparia (Keiml. )  und Viola riviniana. - 1 5.8.  1 953.  

hög. strukturen är vanligen grynstruktur med hög 
daggmaskhalt. Humuslagret kan variera mellan 
O och 50 cm i tjocklek men är i den typiska profilen 
ca 15 cm tjockt. Det kan ligga direkt på berget, 
men det kan också finnas ett 40 cm tjockt sand
lager, som stundom är mörkfärgat i sina översta 
delar närmast berget. Jordprofiler s. 121  och 123.  

Marken lutar regelbundet ca 5° mot norr. 

Vaccinietum myrtilli (tab. 8 och fig. 30) .  Vik
tiga är M ajanthemum bi folium, V accinium myr-

tillus och V. vitis-idaea, dessutom Deschampsia 

flexuosa, Lonicera periclymemum och Oxalis aceto

sella. Av unionen förekommer i dalen Kärrslid
skalvik båda subunionerna. molinietosum har 
skiljearterna M ajanthemum bifolium, Pteridium 

aquilinum och V accinium vitis-idaea mot deschamp

sietosum, där Deschampsia flexuosa har opti
mum. 

Trädskiktet bildas av Quercus petraea och Borbus 

aucuparia. De två subunionerna avspeglar sig 
tydligt. Till molinietosum hör Borbus aucuparia, 
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TABELL 7.  Filipenduletum ulmariae. 

Kärrslid-Skalvik. (a) Filipenduletum ulmariae och (b) · Lastrea phegopteris - societeten. 

Analyserna utförda 1953, den 1/8 ( 1-4) ,  den 5/8 (5, 14 )  och den 7/8 ( 6, 17 ) .  Förkortningar se s. 1 83 .  

a K b 
� 

Ruta nr . . .  2 3 4 5 l4 6 1 7  
Artantal . . .  1 6  1 6  25 20 1 6  I l  17  13 

FÄLTSKIKT 
A nemone hepatica + 20 
Anemone nemorosa l 40 + 
Anthoxanthum odoratum 20 
Athyrium filix-femina 
Oarex pallescens 2 l 2 60 
Gentaurea jacea l 20 
Oirsium palustre + 2 40 
Oorylus avellana gpl 2 
Orataegus sp. gpl + 20 + 
Deschampsia caespitosa 2 2 40 
Deschampsia flexuosa l 
Equisetum arvense (I ) 20 
Festuca ovina 2 20 
Filipendula ulmaria 5 5 2 5 2 100 
Fragaria vesca l l 40 
Galium palustre l 20 
Galium uliginosum l 
Geum rivale 2 40 
Hieracium sp. 20 
Juniperus communis gpl + 20 
Lastrea phegopteris 5 5 5 
Lonicera periclymenum + 2 2 2 100 l 3 2 
Lysimachia vulgaris l 20 + 
M elampyrum pratense l 
M elica nutans 3 2 
M entha arvensis l 20 
M olinia coerulea 2 20 
Oxalis acetosella + 40 3 3 
Platanthera bifolia 2 l 40 
Poa nemoralis 2 l 2 60 
Populus tremula gpl 2 2 40 
Potentilla erecta l 
Prunella vulgaris l 2 40 
Prunus spinosa gpl l 2 + 80 2 
Pteridium aquilinum 3 20 
Quercus sp. gpl (l )  
Ranunculus acris l 40 
Ranunculus polyanthemus l 40 
Rhamnus frangula gpl 2 2 60 2 + 2 
Rosa sp. gpl + 20 
Rubus caesius 20 
Rubus fruticosus coli. 2 20 
Rubus saxatilis 3 
Scorzonera humilis l 20 
Solidago virgaurea 2 20 + 
Sorbus aucuparia gpl 2 l + 80 2 + 
Succisa pratensis 2 40 
Taraxacum sp. + 20 
Trientalis europaea 
V accinium myrtillus 2 2 
V accinium uliginosum 2 
Valeriana sambucifolia l 2 l 60 
Viola riviniana 2 2 4 l 80 + 
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Ruta nr . . .  2 3 4 
Artantal . . .  1 6  1 6  2 5  

TRÄD- OCH BUSKSKIKT 
Oorylus avellana 3 
M alus silvestris 
Populus tremula 
Rhamnus frangula 2 5 
Rosa sp. + 
Salix aurita 5 l 
Salix aurita x einerea 2 
Salix einerea 
Sorbus aucuparia 

BOTTENSKIKT 
Oampylium polygamum + 
Otenidium molluscum + 
Dicranum undulatum + 
M nium affine + 
Mnium hornum 
M nium undulatum 3 
Rhytidiadelphus triquetrus 
Thuidium tamariscinum 3 

Lutning 5 0 5 0 50 

Exposition N N NV 
Förna täckning % 95 60 70 
Humuslager: djup cm 40 0-12  48  

färg sv 
struktur 

Underlag st ler 

som saknas i deschampsietosum, medan Quercus 

petraea helt dominerar den senare. 
Buskskiktet uppvisar rikligt med Garylus avel

lana och Salix aurita. Den senare är skiljeart. 
Bottenskiktet är torftigt utbildat. Den vanligaste 

arten är M nium hornum. 

Trädskiktet når till 6 m och har oftast hög täck
ningsgrad, ca 70 %. 

Fältskiktet är oftast treskiktat men kan vara 
både fyra- och tvåskiktat. Ett högsta fältskikt på 
5-7 dm kan finnas med låg täckningsgrad. Det 
översta fältskiktet har vanligen en höjd av 3-5 dm 
och en täckning av ca 20 %. Mellersta fältskiktet 
är ca 2 dm högt och har hög täckningsgrad, ca 
70 %. Det lägsta fältskiktet är 0,5 dm högt och har 
i molinietosum en täckningsgrad av ca lO %, i 
deschampsietosum en täckningsgrad a v ca 50 %.  

Återväxten av lignoser är  inte stor. Rhamnus 

frangula återfinns framför allt i molinietosum. 

Dominant är V accinium myrtillus och V. vitis

idaea i molinietosum samt Deschampsia flexuosa i 
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K b 
5 14 6 1 7  

2 0  1 6  l l  1 7  1 3  

3 40 5 2 
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20 
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20 
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4 40 

50 o o 50 o o 20° 
N ö sv 
80 95 95 80 90 
25 10-12 39 12-20 20 

sv b r sv 
to to to 

st st st 

deschampsietosum. De två subunionerna i Vacci

nietum växer på helt olika underlag. molinietosum 

växer på relativt djupa jordar. Humuslagret 
varierar mellan 8 och 20 cm. I molinietosum, som 
finns på starkt fuktiga j ordar, är torvbildning regel. 
Profilen är utbildad som podsolprofil, vilket dock 
inte alltid klart framträder vid okulärgranskning. 
Överst ligger nästan alltid ett lager lösförna, som 
kan vara 2-3 cm tjockt. Därefter följer humuslagret, 
som har en enhetlig prägel. Det är mellan 4 och 23 
cm tjockt. Därunder följer ett grusigt-stenigt sand
lager, som är ca 50 cm tjockt. 

deschampsietosum finns på tunna humuslager, 
0-20 cm, som ligger på sten eller berget i nord
sluttningen. Humusformen är vanligen råhumus. 
Vita mineralkorn förekommer i stor mängd. 
strukturen är alltid enkelkornstruktur och dagg
maskhalten mycket låg. Marken lutar i deschamp

sietosum, ofta rätt starkt. Expositionsriktningarna 
varierar, nordriktning förekommer sällan. Jord
profil se s. 123.  
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Fig. 34. Kärrslid. Filipendula ulmaria, Lastrea-soct. Tab. 7, ruta 6. På bilden Garylus avellana, Filipendula ulmaria, 

Lastrea phegopteris, Lonicera periclymenum, Malinia och Potentilla erecta. - 15/8 1953. 

Kärrslid. Filipendula ulmaria, Lastrea-Sozietät . Ta b. 7, Quadra t 6 .  Auf dem Bild Garylus avellana, FiUpendula ulmaria, 

Lastrea phegopteris, Lonicera periclymenum, Malinia und Potentilla erecta. - 15.8.  1953. 

Geranieturn sanguinei (tab. 9 och fig. 30) . Viktiga 
arter är Achillea millefolium, Geranium sanguineum, 

Lonicera periclymenum och Pimpinella saxifraga. 

Träd- och buskskikten bildas av Garylus avellana 

och Quercus petraea tillsammans med Prunetum

arter. Bottenskiktet är mycket svagt utbildat. 
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Trädskiktet når 3-4 m höjd och har ca 50 % 

täckningsgrad. Buskskiktet har från l till 5 m:s 
höjd och har ca 40 % täckningsgrad. 

Fältskiktet är vanligen tvåskiktat men kan vara 
treskiktat. I det senare fallet har det översta fält
skiktet ca 6 dm höjd och låg täckningsgrad, ca 5 % .  
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PROFIL 1 3 .  Under ruta 2. Filipenduletum. 

Teckenförklaringar och förkortningar, se s. 1 83. 

0-7 cm. Starkt sandigt humuslager med grynstruk

tur och svart färg. Rikligt med daggmaskar. Starkt 
utbildad rotfilt. Få vita mineralkorn. På sj älva provet 
Anemone nemorosa och Filipendula ulmaria. Provet 
(taget 0-7 cm djupt) måttligt surt. Ledningsförmåga 

hög (387 ) ,  utbyteskapacitet låg (23 mekv) , halterna 
utbytbara metallkatjoner ( 1 5  mekv) , vätejoner (8  

mekv) och Ca-joner (HAc: 6, NH4Ac 5 mekv) låga. 
Fosforhalterna låga (laktattal: O, 7, HA c: 4 ppm) eller 
medelhöga (H2S04: 209 ppm, totalt: 521  ppm ) .  Den 

höga neutralisationsgraden (65 %) indikerar en mull. 
7-16 cm. Starkt sandigt humuslager med gryn

struktur och svart färg. Enstaka daggmaskar. Röt

terna grövre,  ej bildande någon filt. Få vita mineral
korn . Provet (taget 7-1 6  cm djupt) måttligt surt. I 
övrigt överensstämmer de kemiska förhållandena 
nästan exakt med dem i föregående lager. 

1 7-30 cm. Humushaltigt lager av mellansand med 
enkelkornstruktur och svart färg. Enstaka få grova 

rötter. Provet måttligt surt. 

30- cm. Grovmohaltig sand med grå färg och tal
rika rostfläckar. Grundvattnet når upp till 40 cm 
djup. Provet circumneutralt. 

Som helhet en medelrik brun j ord med glei. 
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PROFIL 14 .  Under ruta 1 4. Filipenduletum. 

Teckenförklaringar och förkortningar, se s. 1 8 3 .  

0-3 cm. Svagt sandigt humuslager med grynstruktur och svart färg. Rikligt med dagg
maskar. Rotfilt starkt utbildad. Få vita �ineralkorn. På provet Filipendula ulmaria, 
Geum rivale och Lonicera periclymenum. Provet (taget 0-3 cm djupt) mått1igt surt (pH 

5 , 1 ) ,  ledningsförmågan hög (407 ) .  

3-15 a 22 c m .  Humuslager med grynstruktur och svart färg. Starkt stenigt och sandigt. 
Stenar 1-3 dm stora, vanligen långa och smala. Rötter grova, färre än ovanför 3 cm:s 

djup. Provet (taget 3-1 7  cm djupt) måttligt surt (pH 5,0) ,  ledningsförmågan hög (430) . 
15 a 22- cm. Anstående berg, som är något vittrat i de övre delarna. 35 
En brunjord utan några tecken till urlakning. 
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Det mellersta fältskiktet är 2-3 dm högt, då det 
finns utbildat. Täckningsgraden är hög, ca 70-80 %. 
Genomgående är ett lägsta fältskikt på l dm höjd 
utbildat, med 40-70 % täckningsgrad. 

Sorbus aucuparia har relativt stor återväxt med 
småplantor liksom Rosa. 

Dominanter i samhället är Deschampsia jlexuosa 

och Geranium sanguineum. 

Detta samhälle växer bl. a. i norra bergbranten 
på diabas i dalen mot Skalvik (smårutorna 27, 28 
och 34,  tab . 9 ) .  Växternas rötter växer ned i 
springor och dylikt. Humuslager saknas vanligen 
utom i springorna. Det bildar dessutom brynängs
vegetation vid dalens högsta del och i Skalvik samt 
vegetationen i dalen söder om skalvikskrattet 
(smårutor 2-8) .  Avgörande för dess förekomst där 

A cta Phytogeog1·. Suec. 46 
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TABELL 8. V accinietum myrtilli, 

Kärrslid-Skalvik. (a) deschampsietosum flexuosae och (b) molinietosum coeruleae. 

Analyserna utförda 1953, den 7/8 ( 15,  1 6, 18 ,  19, 2 1 , 22,  25 )  och den 8/8 ( 20,  23,  24) .  Förkortningar se s. 183.  

a b K 
Ruta nr . . .  1 5  1 6  2 0  2 1  18  1 9  2 2  2 3  24  25  
Artantal . . .  7 1 0  l O  9 1 2  13  17  1 1  1 2  1 1  

FÄLTSKIKT 
A nemone nemorosa ( + )  20 
A nthoxanthum odoratum 2 l O  
Oornus suecica 2 2 20 
Oorylus avellana gpl l lO 
Orataegus sp.  gpl l ( + ) 20 
Deschampsia jlexuosa 5 5 5 3 4 2 + 90 
Hieracium sp. l lO  
H ypericum montanum l O  
Lathyrus montanus l lO  
Lonicera periclymenum 2 2 l 2 2 2 3 90 
Luzula multiflora 2 l O  
M ajanthemum bijolium 2 2 4 3 2 50 
M elica nutans l lO 
M olinia coerulea 3 3 20 
Myrica gale 3 l O  
Oxalis acetosella 2 l 4 70 
Pimpinella saxijraga 2 l O  
Poa nemoralis 2 l O  
Poa pratensis coll. 3 l O  
Populus tremula gpl 3 2 2 30 
Pteridium aquilinum 2 3 3 l 3 50 
Quercus sp. gpl l 3 l 30 
Rhamnus Jrangula gpl l 2 3 2 ( + )  3 60 
Solidago virgaurea 2 l O  
Sorbus aucuparia gpl l + + l 40 
Trientalis europaea 3 3 20 
V accinium myrtillus 2 5 3 4 2 80 
Vaccinium uliginosum 3 2 20  
V accinium vitis-idaea 3 l 2 5 50 
V eronica chamaedrys 2 10 
V eronica ojjicinalis l 2 20 

TRÄD- OCH BUSKSKIKT 
Oorylus avellana 5 2 2 5 40 
Orataegus C l 2 lO 
Quercus petraea 5 5 5 4 l 60 
Quercus robur 5 lO 
Rhamnus jrangula 5 l 20 
Salix einerea 5 5 l 5 3 50 
Borbus aucuparia l 3 5 l 5 60 

BoTTENsKIKT 
Leucobryum glaucum l l O  
M nium horn u m 2 5 20  

Lutning 30° o o 10°  30°  35° 35 ° o o 30° 20° o o 
Exposition s so v so ö ö NO ö 
Förna täckning % 90 50 80 90 70 90 70 90 90 95 
Humuslager: djup cm o 0-5 O-l O  0-5 70 12-20 8-1 5  8-20 10-12 18-25 

färg b r sv b r svbr 
struktur 
l. textur s to to to to to to to 

Underlag be be st st s st st st be 
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PROFIL l l . Under ruta 20. Vaccinietum 
deschampsietosum. 

Teckenförklaringar och förkortningar, se s. 1 83.  
0-4 a 5 cm. starkt stenigt-grusigt humuslager med 

vanligen enkelkornstruktur, men fläckvis filtat. 

Färg svart. Rikligt med daggmaskar. Starkt genom
växt av smårötter. På själv

·
a provet Anemone nemo

rosa, Deschampsia flexuosa, Oxalis acetosella och 
Veronica officinalis. Provet (taget 0-5 cm djupt) 

måttligt surt. Utbyteskapaciteten medelhög (36 
mekv), halten utbytbara metallkatjoner ( 2 1  mekv) 

medelhög, liksom halten utbytbara vätejoner ( 1 5  
mekv).  Halten utbytbara Ca-joner låg (HAc: 1 0,0 ,  
NH4Ac: 8,3  mekv) . Fosforhalterna medelhöga (!aktat
tal: 7, HAc: 20 ppm, H2S04: 1 24 ppm) eller höga 
(totalt: 786 ppm) . Den höga neutralisationsgraden 
(59 %) indikerar en mull. 

4- cm. Stenigt grus-sand-lager med brunröd 

färg, åtminstone 55 cm djupt. Ledningsförmågan i ett 
prov på 40-55 cm:s djup är l l 6 .  

Podsolprofil nära brunjordsprofiL Urlakningsskik
tet har ej kunnat lokaliseras. Anrikningsskiktet ligger, 
av jordfärgen att döma, c :a 40-50 cm djupt. 

PROFIL 12 .  Under ruta l .  Filipenduletum, 
Lastrea-soct. 

Teckenförklaringa.r och förkortningar, se s.  1 83. 
0-2 a 3 cm. Starkt humushaltigt, mycket svagt 

hopfiltat lager med svart färg. På provet Oratae
gus gpl, Oxalis acetosella, Quercus gpl och Sarbus aucu
paria gpl. Provet måttligt surt. Ledningsförmågan 
hög. 

2-23 cm. Humushaltig mellansand med enkelkorn
struktur och gråsvart färg. Provet måttligt surt. 
Ledningsförmågan medelhög i den övre delen av 

lagret, låg i den nedre. 

23-56 cm. Moig mellansand med gråsvart färg. 
Provet måttligt surt. Ledningsförmågan låg. 

56- cm. Moig mellansand med grå färg och talrika 

bruna fläckar. Lagret är minst 30 cm tjockt. Grund
vattenytan stod 56 cm högt. Provet måttligt surt. 
Ledningsförmågan låg. 

En podsolprofil med glei. Bestämda urlaknings- och 
anrikningsskikt har ej kunnat lokaliseras. 

verkar instrålningen vara. Den är tydligen även 
beroende a v näringstillgången . Den kan förekomma 
på berg, där rötterna går ner i sprickorna, men 
endast om berget är utsatt för gödning genom 
stoftflykt. Likaså förekommer den som brynängs
samhälle vid fattigekkratt, exponerat mot vägar, 
i vissa delar a v Mollösunds socken. 
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Anemonetum hepaticae (tab . lO och fig. 30) . Kon
stanter är Anemone hepatica och Viola riviniana. 

Viktig är även Primula veris. Småplantor av Cra

taegus, Prunus spinosa, Rosa och Borbus aucuparia 

är vanliga. A v unionen finns i dalen Kärrslid
skalvik två subunioner, den ena huvudsakligen 
inskränkt till den norra daldelen, den andra till 
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TABELL 9. Geranietum sanguinei. 

Kärrslid-Skalvik. (a) Småruteanalyser. - (b)  storprovytor från krattbrynet. 

Analyserna utförda 5/8 1 95 1  ( 1 0-15) ,  6/8 1 95 1  ( 1 6-2 1 ), 8/8 1 953 (27, 28, 34 ) och 1 0/9 1 958 (2-6, 8 ) .  
Förkortningar se  s. 1 83.  

a K b F 

Ruta nr . . .  2 3 4 5 6 8 2 7  2 8  3 4  l O  l l  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  
Artantal . . .  1 8  2 0  2 0  1 2  2 3  2 2  1 5  1 3  l l 3 4  l l  1 6  1 8  2 1  1 6  2 4  2 0  2 0  2 4  2 1  2 6  
Provrutestorlek m 2  • • •  l l  2 9 9 1 2  1 6  1 5  1 8  30  7 8 9 

FÄLTSKIKT 
Achillea millefolium + + 77 + + + + + + + + 6 7  
Agrostis tenuis o 4 2 2 + l 50 
Ajuga pyramidalis + I l  o 
Allium oleraceum l 22 + + 1 7  
Anemone hepatica 2 2 2 + 44 2 l l 2 5R 
Anthoxanthum odo1·atum 2 l 33 2 2 + 33  
Arabis hirsuta o + 8 
Arrhenatherum elatius o 8 
Astragalus glycyphyllus 3 22 2 8 
Galluna vulgaris 3 3 33 2 2 3 + 67  
Gampanula persicifolia I l  o 
Gampanula rotundifolia + 33 o 
Garex pallescens l I l  8 
Gentaurea jacea 2 22 + 58 
Dactylis glomerata + I l  o 
Deschampsia flexuosa 5 2 3 44 2 2 2 5 2 5 50 
Dryopteris filix-mas o l 8 
Festuca ovina 2 2 2 44 o 
Festuca pratensis o l + + 2 33 
Pragaria vesca 3 I l  + 2 3 42 
Galium verum + 44 l + + + 50 
Geranium robertianum o + 8 
Geranium sanguineum 4 3 2 5 +  2 5 +  3 5 1 00 4 5 2 5 3 5 3 3 3 5 100 
Glechoma hede1·acea + + 22 o 
Hieracium auricula 3 I l  o 
Hieracium V ulgatiformia 22 8 
Hieracium umbellatum 33 o 
H ypericum maeulatum I l  o 
H ypericum perforatum o + 8 
Knautia arvensis I l  o 
Lathyrus montanus + + + 33 3 l + 58 
Lathyrus pratensis o 8 
Linaria vulgaris I l + + 1 7  
Lonicera periclymenum + l 2 2 3 67 3 4 2 l 3 2 2 2 5 l 92 
M edicago lupulina I l  o 
Melica nutans o 8 
M olinia coerulea o 8 
Origanum vulgare o + 8 
Oxalis acetosella o 2 8 
Pimpinella saxifraga + + + 2 2 89 2 2 + + + l 75 
Plantago media l I l  o 
Poa compressn o + 2 + l l 50 
Poa nemoralis 2 56 2 4 2 5  
Poa pratensis coll. I l  o 
Poa trivialis o 8 
Potentilla erecta 22 + 1 7  
P1·imula veris o 8 
Prunella vulgaris o l 8 
Pteridium aquilinum o 4 2 1 7  
Rubus caesius 2 I l  2 + 2 2 2 l 2 6 7  
Rubus fruticosus coli. l 33 o 
Rubus idaeus o 25 
Rumex acetosa o + 8 
Satureja vulgaris ( l ) I l  o 
Scorzonera humilis 2 33 + l 25 
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a K b F 

Ruta nr . . .  2 3 4 5 6 8 2 7  2 8  3 4  l O  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  
Artantal . . .  1 8  2 0  2 0  1 2  2 3  2 2  1 5  1 3  l l 3 4  l l 1 6  1 8  2 1  1 6  2 4  2 0  2 0  2 4  2 1  2 6  
Provrutestorlek m2 • • •  l l l 1 1  2 9 9 1 2  1 6  1 5  1 8  3 0  7 8 9 

Sedum telephium 2 I l  8 
Sieglingia decumbens l I l  8 
Solidago virgaurea l 2 2 l l 3 67 2 l + 3 58  
Succisa pratensis + l l 33 3 l 1 7  
Trifolium medium 2 I l  3 l 42 
V accinium myrtillus o 3 2 1 7  
V accinium vitis-idaea o 3 8 
Valeriana sambucifolia l 22 2 2 25 
V eronica chamaedrys 2 I l  8 
V eronica officinale 2 I l  o 
V icia cracca + I l  o 
V icia sepium o + 25 
V icia tetrasperma + I l  o 
Viola riviniana + 44 + + 42 
V iscaria vulgaris 2 I l  o 

TRÄDSKIKT 
Ooryltt8 avellana 2 2 5 2 44 2 5 3 3 2 3 5 4 5 83 
Fraxinus excelsior ( IS) I l  o 
Quercus petraea 2 l 22 5 5 33 
Quercus robur l s 5 22 3 5 1 7  
Quercus petraea x robur Is  I l  3 3 2 25 
Borbus aucuparia Is 5 22 2 8 
Ulm�ts glabra o 4 8 

BusKsKIKT 
Omtaegus C 2 5 +  3 2 56 2 4 . l + 33 
01·ataegus ox. o 2 + 3 33 
Juniperm communis 3 I l  2 2 1 7  
M alus silvestris 3 I l  o 
Myrica gale o 3 8 
Prunus spinosa 3 2 5 33 + 2 2 5 5 2 2 2 67 
Rhamnus cathartica 3 I l  3 l 1 7  
Rhamnus frangula o 2 8 
Rosa canina 4 3 33 2 3 2 4 l 3 2 3 + 2 92 
Rosa villosa o l 8 
Salix repens o 2 8 
V accinium uliginosum o 2 8 

GRODDPLANTOR (gpl) 
Omtaegus curvisepala o + 8 
Orataegus oxyacantha o 8 
Prunus spinosa + I l  1 7  
Quercus sp. 22 + 8 
Rhamnus cathartica o + 8 
Rhamnm frangula + 8 
Rosa sp. o + + + + + 42 
Sorbus aucuparia + 33 + + + 25 

BOTTENSKIKT 
Otenidium molluscum l 8 
Fissidens adianthoides l 8 
H omalothecium sericeum 8 
H ypnum cupressiforme 8 
M nium cuspidatttm l 8 
M nium longirostre l 8 
M nium undulatum l 8 

Lutning o o o o o o o o o o o o 0° 40° 20° 
Exposition s s s s s s s ssv ssv 
Förna täckning % 100 1 00 100 100 100 100 50 80 80 
Humuslager: djup cm o o 0-3 

färg sv 
Underlag b g st st 
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TABELL 10. Anemonetum hepaticae, 

Kärrslid-Skalvik. (a) Oxalis acetosella - subunionen, (b) Pimpinella saxifraga -
subunionen och (c) Poa nemoralis - societeten. 

Analyserna utförda 1 953, den 6/8 ( 1 1-13,  26, 29, 3 1-33, 35-37) och den 7/8 ( 7-10).  Förkortningar se s. 1 83 .  

a b c K 
,...---A--., 

Ruta nr . . .  9 l O  1 1  12  1 3  26  2 9  3 0  31  32  33 35 36 37 7 8 
Artantal . . .  1 3  1 5  1 6  1 1  1 3  1 7 1 8  1 6  2 1  1 5  1 5  1 9  1 3  2 2  8 8 

FÄLTSKIKT 
Adoxa moschatellina + 6 
Alli·um oleraceum l 6 
A nemone hepatica 4 3 4 3 4 3 5 5 l 4 5 5 5 5 2 100 
A nemone nemorosa + l ( + ) 2 25  
A nthyllis vulneraria l 6 
Briza media 2 6 
Gampanula persicifolia 2 2 13  
Gampanula rotundifolia + 6 
Garex pallescens T 6 
Gentaurea jacea l 6 
Gerastium holosteoides ( + ) 6 
Garylus avellana gpl 2 13  
Crataegus sp. gpl + l l + + + + 56 
F estuca ovina l l 1 3  
Pragaria vesca 2 2 l 3 5 + 69 
Galium bareale l 6 
Geranium robertianum + + l 2 + 3 8  
Geranium sanguineum l 1 9  
H ypochaeris maculata 2 2 1 3  
Lathyrus montanus 3 l 1 3  
Lonicera periclymenum 2 3 1 9  
Luzula multiflora 2 6 
M edicago lupulina l 1 3  
M elica nutans l 2 5  
M oehringia trinervia l 1 3  
Origanum vulgare (l ) 6 
Oxalis acetosella 5 5 2 2 2 3 1  
Pimpinella saxifraga l 3 + 50 
Plantaga media 4 6 
Poa nemoralis 4 3 5 5 2 5 5 63 
Poa pratensis coll. l 2 2 2 44 
Polygonatum odoratum + 6 
Populus tremula gpl 2 l 1 9  
Primula veris 3 4 2 2 2 + 3 4 56 
Frunella vulgaris 2 2 13  
Prunus spinosa gpl l l + l 2 + 3 8 
Quercus sp. gpl l + l 1 9  
Ranunculus acris + + 1 3  
Ranunculus polyanthernus l 2 1 3  
Rhamnus frangula gpl + + + + 25 
Rhamnus cathartica gpl 2 + + 1 9  
Rosa sp. gpl + + + 2 + 3 1 
Rubus caesius 2 5 5 5 3 3 5 l 50 
Rubus idaeus 3 6 
Satureja vulgaris l 2 2 3 8  
Sieglingia decumbens l 6 
Solidago virgaurea 2 + 2 25 
Sorbus aucuparia gpl + + + + 2 + 50 
stellaria media + 6 
Succisa pratensis 2 6 
Taraxacum sp. + 6 
Trifolium medium l 3 l 1 9  
Trifolium repens 6 
Valeriana sambucifolia 2 l 1 3  
V eronica chamaedrys 2 1 3  
V eronica officinalis 6 
V icia sepium + 3 l l 2 31  
Viola riviniana 2 2 2 2 2 l 2 3 2 2 3 94 
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Ruta nr . . . 9 1 0  I l  1 2  1 3  2 6  
Artantal . . .  1 3  1 5  1 6  l l  1 3  1 7  

TRÄD- OCH BUSKSKIKT 
Corylus avellana 5 4 3 5 4 5 
Crataegus C 2 l 3 
Crataegus ox. 
Populus tremula 5 5 5 2 
Prunus spinosa 
Quercus petraea 4 
Quercus robur 
Rhamnus cathartica 
Rosa sp. 
Borbus aucuparia 2 

BOTTENSKIKT 
Camptothecium lutescens 
M ni u m rugicum 

Lutning 1 5 °  15 ° 30 ° 20° lO O 1 0 0 
Exposition NO NO v NV NV ss o 
Förna täckning % 80 70 80 90 50 90 
Humuslager: djup cm 3- 0- 0-2 0- 2- 2-

30 25 18  10 12  
färg sv- b r- grå- grå- grå- sv 

b r SV sv SV SV 
struktur m j m j ler ler ler kl 
l. textur 

Underlag st st st st ska 

sluttningen mot Skalvik. Skiljearter är Oxalis 

acetosella med förekomst i den nordliga subunionen, 
samt Pimpinella saxifraga och Poa pratensis coll. 
med förekomst i den sydliga subunionen. I tabellen 
visar två analyser, 27 och 28, sammansättningen i 
den artfattiga Poa nemoralis - societeten. Analys 18  
innehåller flera Agrostidetum-element, A nthyllis 

vulneraria,, Briza media, Gentaurea jacea och Plan

taga media. 

Å ven i trädskiktet avspeglas de två subunionerna. 
I det område, där den nordliga subunionen förekom
mer, dominerar Populus tremula, medan den sydliga 
subunionens område domineras a v Quercus petraea. 

Buskskiktet domineras helt av Oorylus avellana. 

Det är i den nordliga subunionens område artfattigt 
med enstaka Crataegus C 2 och Prunus spinosa 

jämte Oorylus. I den sydliga subunionens område 
ingår däremot en rad arter, utom de ovan nämnda 
också Orataegus ox. ,  Rhamnus cathartica och Rosa sp. 

Bottenskiktet saknas utom i det ängsartade 
partiet. 

Trädskiktets höjd kan nå 8 m, men är oftast 
mellan 2 och 5 m. Täckningsgraden är hög, ca 70 %-
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b c K 
r--"--.. 

29 30 3 1  32 33 35 36 37 7 8 
1 8  1 6  2 1  1 5  1 5  1 9  1 3  22 8 8 

5 4 5 5 2 3 4 l 8 1  
l 2 5 3 38 

l 6 
5 5 44 

2 l l 2 25 
5 5 4 3 5 4 50 

4 6 
2 l 1 3  

2 3 3 19  
6 

5 6 
5 6 

5 0 o o 15 ° 1 5 °  1 0 0  20° 1 0 0  1 0 0  o o o o 
s ö NO sv s s v  NO 

80 80 o 90 90 70 90 90 90 90 
0-8 3- 3 5 2- 5- 6- 3-5 o o 

1 2  12  1 1  10 
sv sv sv SV SV sv sv 

kl kl to kl kl kl kl 

st ska ska s ska st ska st b g b g 

Buskskikt finns i nästan alla analyserna. Det 
har en höjd av l-2 m och en täckning av 20 %-

Fältskiktet omfattar vanligen endast två skikt, 
men treskiktat fältskikt är inte ovanligt. Det 
översta fältskiktet har en höjd av 4 till 7 dm. Täck
ningsgraden är låg. Det mellersta fältskiktet är 
2-4 dm högt och täcker ca 50 %, men täcknings
graden varierar starkt. Det lägsta fältskiktet, på 
l dm höjd, har mycket hög täckningsgrad, ca 70 %
Bottenskikt saknas. 

Småplantor förekommer rikligt av Crataegus, 

Prunus spinosa, Rosa sp. och Borbus aucuparia. 

Dominanter i Anemonetum i dalen Kärrslid
skalvik är Anemone hepatica, Oxalis acetosella, Poa 

nemoral is och Rubus caesius. 

Jordprofilen kan ha mycket olika utseende. 
Vanligen är humuslagret rikt på humus, med 
tydlig grynstruktur och hög daggmaskhalt. Det 
kan även vara filtat. I allmänhet är humusformen 
mull, men i Oxalis-subunionen visar den drag av 
råhumus. Fuktighetshalten är inte särskilt hög i 
Anemonetum-unionens jordar. På de torraste och 
grundaste jordarna är Anemonetum representerad 
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PROFIL 1 5. Under ruta 10 .  Anemonetum. 

Teckenförklaringar och förkortningar, se s .  183 .  

0-4 c m .  stenigt humuslager med klumpstruktur och 

svartbrunröd färg. stenarna 0,2-2 dm stora, långa, 
smala, vanligen ej slipade. Rikligt med daggmaskar. 
Starkt genomfiltat av smårätter. På provet Anemone 
hepatica, Oxalis acetosella, Poa nemoral is och Viola 
riviniana. Provet är måttligt surt (pH 5,4) , lednings

förmågan medelhög ( 1 38 ) .  
4-45 cm. Stenigt sandlager med stark humusinlag

ring och enkelkornstruktur. Färg brunröd.  Rötterna 
grövre, enstaka. Provet måttligt surt (pH 5,2) .  Led
ningsförmågan låg ( 80) .  

45- c m .  stenigt sand-mo-lager med gulbrunröd 
färg. Provet måttligt surt (pH 5,2) ,  ledningsförmågan 
låg (54) . 

Profilen troligen svagt podsolerad brunjord, vilket 

antydes av mineralpartiklarnas beläggning. 

PROFIL 16. Under ruta 32. Anemonetum. 

Teckenförklaringar och förkortningar, se s. 1 83. 

0-1 cm. Lösförnelager av lövfö.rna, som delvis är 

överlagrad av mineralpartiklar. Provet circumneu
tralt, ledningsförmågan mycket hög. 

1-4 cm. Svagt sandblandat, starkt hopfiltat humus
lager med brunsvart färg. Daggmaskar få. På provet 
Allium oleraceum, Lathyrus montanus, Rubus caesius 
och Viola riviniana. Provet (taget 1-4 cm dj upt) 
måttligt surt, ledningsförmågan mycket hög. Ut
byteskapaciteten hög (55 mekv) ,  liksom halten ut

bytbara metallkatjoner (38 mekv) .  Halten utbytbara 
vätejoner medelhög ( 1 6 ,7  mekv).  Halten utbytbara. 
Ca-joner hög (HAc: 34, NH4Ac: 32 mekv) , liksom fos
forhalterna (laktattal : 25, HAc: 1 00 ppm, H2S04: 
133 ppm, totalt: 937 ppm).  Den höga neutralisations

graden (70 %) indikerar en mull. 

65 

4-9 cm. Starkt mineralblandat humuslager. Mycket 
starkt hopfiltat, med gråsvart färg. Provet (taget 4-9 
cm djupt) starkt surt, ledningsförmågan hög. Ut

byteskapaciteten medelhög (32  mekv) , halterna utbytbara metallkatj oner låg ( 1 4  mekv),  utbytbara vätejoner 

medelhög ( 1 7 ,5  mekv), Ca-joner låg (HAc: 1 0, 9  mekv, NH4Ac: l l ,9  mekv) och fosfor låg (laktattal: 2,4,  HAc: 
9 ppm) , hög (H2S04: 1 67 ppm) eller medelhög (totalt: 5 1 3  ppm) . NeutraJisationsgrad medelhög (45 % ) .  

9-30 cm. Rödbrunt, humusfattigt sandlager. Provet circumneutralt, ledningsförmågan medelhög. 
30- cm. Sandig skalbank. Provet circumneutralt, ledningsförmågan medelhög. 

Trots att humuslagret är filtat är profilen en brunjordsprofiL Detta visas bl. a. av den höga neutralisa
tionsgraden och av de höga värdena på utbytbara Ca-joner ända uppe i profilens översta skikt. 

av Poa nemoralis - societeten. Under ett humuslager 
som vanligen är upp till lO cm tjockt men som kan 
bli upp till 30 cm, ligger oftast ett lager skalgrus. 
Humuslagret kan också ligga direkt på berget eller 
på ett sand- eller stenlager. 
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Markens lutning är ofta stor i Anemonetum-unio
nens område, från 5° till 30°, i medeltal omkring 
10° .  I den nordliga subunionen dominerar nordliga 
väderstreck som expositionsriktningar, i den sydliga 
de sydliga väderstrecken. 
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5. Lövvegetationen i sänkan på Holmen 

A. Allmän översikt över sänkan 

På västra sidan av Tånge sund, som här är ca 
400 m brett, ligger en liten halvö, Holmen. Dennas 
högsta partier reser sig 1 3 m ö. h. I en sänka högst 
uppe på halvön finns ett kratt (fig. 35) .  

Växtplatsen utgöres a v  en till 3 m djup och 
20 x 25 m 2 stor depression i berget. Åt söder är 
sänkan relativt öppen. Åt norr och öster är den 
delvis öppen, delvis sluten med l-2 m höga väggar. 
Mot väster skyddas den av en lodrät, 2 ,5 m hög 
bergvägg (jfr profilen, fig. 40) . 

Halvön består av gnejs.  Genom östra delen av 
depressionen går en kvartsåder. Depressionens 
botten är ganska jämn. Den höjer sig mot öster 
och nordost och är lägst i södra delen. 

Markprofilen bildas av tre lager. Underst ovan 
berget ligger ett rent lager molluskskal, ovanpå 
detta ett skarpt avgränsat lager sand och därovanpå 
ligger humuslagret . 

Skalgruset har i stort sett en jämn övre yta. 
Endast i depressionens mitt saknas skal i ett 
gropliknande parti med branta kanter, som verkar 
ha rasvinkeL Skalen förefaller ha rasat in mot 
centrum utan att täcka detta helt, då de stjälpte 
in över sänkans kanter och avlagrades närmast 
dessa. Vågorna har sedan järi:mat till det hela och 
orsakat ytterligare ras mot centrum av sänkan. 
stenmaterial från depressionens kanter har sprängts 
loss och rasat ner över skalbankens ytterpartier. 

Sandlagret har även det en avjämnad övre yta, 
som dock är svagt vågig. Det är 2-3 dm tjockt . 
Det består övervägande av mellansand. 

Liksom de båda undre lagren är humuslagret 
till utseende enhetligt över nästan hela sänkan. 
Vid utloppet och i nordöstra delen har det mesta
dels grynstruktur och är ej lika torvartat som i 
övriga delar av depressionen. Förnalager saknas 
helt vid utloppet, medan det i den nordöstra delen 
av sänkan är ca l cm tjockt och främst utgöres 
av vedförna. I övriga delar av depressionen är 
förnalagret ca 1 0  cm tjockt och utgöres av ved
och lövförna. Ovanpå en grop, som upptogs 1947 

9 - 62 1 1 3020 Ivarsson 

Fig. 35. Holmen mot sydsydost. Holmekrattet växer på 
den högsta delen av Holmen. I förgrunden det på s. 1 7 4  
omnämnda området. I bakgrunden Lyrön. - Augusti 1 96 1 .  
Holmen gen Siidosten. Der Holmekratt wächst auf dem 
höchsten Teil von Holmen. Im Vordergrund das auf S. 1 74 
genannte Gebiet. Im Hintergrund Lyrö. - August 196 1 .  

i sänkans fuktigare del och sedan åter lades igen, 
hade 1950 ovanpå den sand, som kom att ligga 
överst 1947 , avlagrats ett 3 cm tjockt lager löv
förna, som endast i den nedersta halva cm hade 
börjat förmultna. 

I största delen av sänkan ligger pH-värdena i 
humuslagret mellan 3,8 och 5 ,1  (25 bestämningar) .  
På östra sidan gärdesgården är pH-värdena något 
högre, mellan 4,9 och 5,7 ( lO bestämningar) .  I 
norra delen av sänkan är de ännu högre, mellan 
5,7 och 6,7 ( 12  bestämningar) .  

I grundvattnet, som vid tiden för provtagningen 
( l l /9 1 950) nådde övre kanten av skalbankslagret, 
var gränserna mellan pH-värdena (bestämda med 
kalorimetrisk metod) i olika delar av sänkan betyd
ligt skarpare. Där det fanns skal, låg pH-värdena 
från 8,4 till 7 ,8  ( 15 bestämningar) ,  där skal sakna
des låg de mellan 5 ,6 och 5,2 (3 bestämningar) .  
I kanten a v  depressionen, där bergkanten rasat 
ner, var pH-värdet mycket lågt, 3 ,6 (l bestämning) .  
Grundvattnet medför tydligen föga lösta salter i 
höjdled (torvbildningen, även över skalbanken) 
eller i sidled (de låga pH-värdena) utom vid ut
loppet, där de tydligen koncentreras. 

Söder om sänkan, utanför krattet, finns en liten 
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Fig. 36.  Holmesänkan. Träd- och buskarternas utbredning den 1 1 /8 1 953. Teckenförklaring se s. 1 83 .  

Die Niederung von Holmen. Die Verbreitung der Baum- und Buscharten am 1 1 . 8.  1953.  Zeichenerklärung siehe S.  1 83 .  

källa, som avrinner mot norr genom krattet. Till 
följd av detta sakta rinnande flöde är marken starkt 
fuktig i delar av sänkan. Vår och höst står grund
vattnet flera dm över markytan i de lägsta delarna 
(fig. 39) .  Endast i det nordöstra hörnet är marken, 
beroende på lutningen, ganska torr. 
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Den i Mollösundsområdet ovanligt snörika vin
tern 1 950-51 gjorde jag mätningar av snödjupet 
i krattet. I östra delen av detta låg en stor häng
driva fram över gärdesgården, i västra delen a v 
den var berget avblåst och nästan kalt. Nere i 
depressionen var snöytan i det närmaste j ämn . 
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Snödjupet var här ca  30 cm . Endast vid utloppet 
hade snön kastats upp i kammar, som sträckte sig 
inåt krattet. 

Vegetationen i sänkan förefaller f. n. vara helt 
o på verkad a v betning. Då sänkan ligger m y ck et 
otillgängligt, är det troligtvis endast får, som 
någonsin kunnat komma åt växterna där. Får har 
ej funnits i denna del av Mollösunds socken under 
de senaste 25 åren. A vverlrning har ej skett på 
mycket länge, vilket förmodligen beror på svårig
heterna att forsla veden från avverkningsplatsen. 

B .  Trädskiktet (fig. 36) 

De olika trädarterna grupperar sig i stort sett 
koncentriskt runt sänkans fuktigaste parti. Populus 

tremula dominerar. I de södra delarna finns några 
exemplar av Betula pubescens. Den förekommer 
spridd också på andra ställen, tillsammans med 
Alnus glutinosa. Quercus härskar i utkanterna av 
depressionen. I den torra västra delen växer endast 
Q. petraea och i den fuktigare östra delen över
vägande Q. robur (fig. 37) .  

Någon påverkan a v  skalbanken i depressionen 
märks inte på trädskiktets vegetation. Fuktighets
förhållandena är avgörande för de olika trädarternas 
utbredning. De fuktigaste områdena intas av 
Alnus, Betula, Populus och Quercus robur medan 
Quercus petraea växer i mindre fuktiga områden. 

C. Buskskiktet (fig. 36) 

Ä ven buskarterna grupperar sig koncentriskt 
omkring sänkans fuktigaste del. Buskskiktet är 
bäst utbildat i dess centrala delar. Här bildas det 
av Salicetum auritae. Konstant är Rhamnus Jran

gula, medan Salix au rita och S. repens förekommer 
här och där. I ytterpartierna saknas buskskikt i 
allmänhet. I den norra delen finns fragment av 
Prunetum spinosae, några exemplar av Prunus 

spinosa, Rhamnus cathartica och Rosa. 

Buskskiktets vegetation avspeglar markförhål
landena. Några större skillnader är det inte i busk
skiktets sammansättning på lokaler med olika fuk
tighetsförhållanden. Humusformen i området med 
Rhamnus frangula är torvartad, medan den i om
rådet med Rhamnus cathartica snarast är en mull .  

") l 
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Fig. 37 .  Holrnesänkan. Utbredningen av Quercus petmea 

( 0 ) och Q. robur (6 ) 1 9 6 1 .  
Die Niederung von Holmen. Die Verbreitung von Quercus 

petraea ( 0 ) und Q. robur (6 ) 1 96 1 .  

D.  Fältskiktet (fig. 38) 

Den allra största delen av sänkan intas av 
V accinietum myrtilli, medan Geranietum sanguinei 

intar små områden i norr. 

Vaccinieturn rnyrtilli (tab. l l  och 1 2 ) .  I Holme
krattet är V accinium myrtillus sällsynt. Viktiga 
arter är M ajanthemum bifolium, Solidago virgaurea, 

Triental is europaea och V accinium vitis-idaea. 

Unionen delas i två subunioner. molinietosum 

skils från deschampsietosum genom förekomsten 
a v M olinia coerulea och Potentilla erecta. deschamp

sietosum har som skiljearter mot molinietosum 

Deschampsia Jlexuosa och Lonicera periclymenum. 

Solidago virgaurea har större konstans i deschamp

sietosum medan M ajanthemum bi folium och Trien

tal is europaea har mindre konstans. 
molinietosum kan delas i två (lokala ? )  varianter. 

V accinium uliginosum - variantens skiljearter är 
Lysimachia vulgaris, Potentilla erecta, Salix repens 

och V accinium uliginosum. I den andra varianten 
saknas dessa arter helt. Det motsatta är förhål-

A cta Phytogeogr. Suec. 46 
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Fig. 38 .  Holmesänkan. Fältskiktets utbredning den 30/7 1 953.  Teckenförklaring se s. 1 83. 

Die Niederung von Holmen. Die Verbreitung der Feldschicht am 30. 7. 1 953. Zeichenerklärung siehe S. 1 83.  

landet med M ajanthemum bifolium, som nästan 
helt saknas i V accinium uliginosum - varianten. 

I trädskiktets vegetation är Populus tremula och 
Quercus viktiga. Här och där förekommer också 
Alnus glutinosa, Betula pubescens och Sarbus 

aucuparia. I molinietosum utgöres buskskiktet 
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främst av Rhamnus jrangula och Balix-arterna 
aurita och repens. Det går i deschampsietosum inte 
att skilja från trädskiktet. 

I molinietosum är bottenskiktet rikt utbildat, 
framför allt i V accinium uliginosum - varianten. 
Viktiga är här Campylium stellatum subsp. proten-
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Fig. 39.  Holmesänkan. Utbredningen av Phragmites communis 1 953.  Arets strån: f, fjolårsstrån: 1 .  Gränsen för ovan mark
ytan stående vatten den 3-4 april 1 950 har markerats med en grov linje i rasterton. 

Die Niederung von Holmen. Die Verbreitung von Phragmites communis 1 953. Der diesjährige Stamm f, der Stamm des 
Vorjahres 1. Die Grenze des am 3.-4. April 1950 iiber der Erdoberfläche stehenden W assers wurde mit einer groben Linie 
in Rasterton markiert . 

sum, Dicranum undulatum och M nium horn u m. 

Bottenskikt saknas nästan helt i deschampsie

tosum. 

Trädskiktet i molinietosum saknas ofta. Där det 
finns är det lågt, 3-4 m. Täckningsgraden är ca 

50 %.  I deschampsietosum är trädskiktet ännu lägre, 
2 ,5-3 m. Täckningsgraden är ca 50 %.  

Buskskiktet i molinietosum har en höjd av 1-2,5 
m. Täckningsgraden är oftast hög, ca 60 % .  I vissa 
områden finns ytterligare ett buskskik t, 1-1,2 m 

Acta Phytogeog1·. Suec. 46 
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TABELL 11 .  Vaccinietum myrtilli, molinietosum coeruleae. 

Holmen. (a) Majanthemum bifolium - var. och (b) Vaccinium uliginosum - var. 

Analyserna utförda 1 953,  den 28/7 ( 24, 25, 28-3 1 )  och den 29/7 (20-2 3 ) .  Förkortningar se s .  1 8 3 .  

a b K 
Ruta nr . . .  25 28 29 30 3 1  20  21  22 23 24 
Artantal . . .  1 5  1 3  1 5  1 3  1 3  1 0  1 7  1 1  1 7  12  

FÄLTSKIKT 
Betula pubescens gpl 2 l O  
Oarex nigra (2) l O  
Oarex panicea l O  
Orataegus sp. gpl 30 
Oornus suecica 2 20 
Erica tetralix + 5 20 
Lonicera periclymenum + l O  
Lysimachia vulgaris 2 ( l)  2 30 
M ajanthemum bifolium 5 5 5 5 4 + 60 
M elampyrum pratense 5 4 4 3 3 l l 2 80 
M olinia coerulea 3 l 2 3 4 5 4 4 2 5 1 00 
Phragmites communis 2 l 2 l l l l 2 80 
Populus tremula gpl 2 l O  
Potentilla erecta ( l ) 30 
Prunus spinosa gpl l O  
Quercus sp. gpl 20 
Rhamnus frangula gpl 2 l l l 1 00 
Salix repens 2 2 2 30 
Sarbus aucuparia gpl + + + 80 
Solidago virgaurea + + + 30 
Trientalis europaea l + 2 2 2 90 
V accinium myrtillus l l O  
V accinium uliginosum 4 3 5 3 40 
V accinium vitis-idaea l O  

TRÄD- OCH BUSKSKIKT 
Betula pubescens 3 3 3 30 
Populus tremula 3 3 4 5 3 2 5 90 
Quercus petraea 3 3 3 2 40 
Quercus robur 3 5 20 
Rhamnus frangula 3 3 4 l 5 5 2 70 
Salix aurita l l l 40 
Sarbus aucuparia 2 2 l 30 

BoTTENsKIKT 
Gallierganella cuspidata + 2 20 
Oalypogeia triehomanis + 20 
Oampylium protensum 2 + 40 
Dicranum undulatum + 4 l + 50 
Drepanocladus uncinatus 3 lO 
Leucobryum glaucum l lO 
M ni u m hornum + 5 4 2 5 4 80 
Rhytidiadelphus triquetrus l O  

Lutning o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Exposition 
Förna täckning % go 80 80 90 70 90 90 70 80 80 
Humuslager: djup cm 32 4 0  35 1 6-27 30-45 l O  1 5-30 1 8-20 26 1 5-25 

struktur to to to t::> to to to to to to 
Underlag s s s s s s s s s 
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TABELL 12. V accinietum myrtilli, deschampsietosum flexuosae. 

Holmen. 

Analyserna utförda 1953, 23/7 ( 1 1 ,  14 ) ,  24/7 ( 6, 8-1 0, 1 2 ,  1 3 , 15, 1 6, 1 8 , 32, 33), 25/7 (26, 27) ,  29/7 ( 1 7 )  och 30/7 ( 7, 1 9 ) .  
Förkortningar se s .  1 83. 

K 
Ruta nr . . .  6 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 8  26 27 32 33 7 1 7  1 9  
Artantal . . .  1 2  1 2  1 3  1 0  7 12  10  8 6 1 0  1 1  9 8 1 3  1 0  9 9 10  

FÄLTSKIKT 
Anthoxanthum odoratum 2 6 
Gampanula rotundijolia 6 
Gataneaster integerrima 2 6 
Grataegus sp. gpl + + + + 22 
Deschampsia jlexuosa 3 l 3 2 5 2 3 3 4 3 2 2 72 
Festuca ovina 2 l 2 l 3 3 28 
Fragaria vesca 3 1 1  
Hieracium sp. 6 
Juniperus communis 2 1 1  
Lathyrus montanus l ( + ) 1 1  
Lonicera periclymenum 3 2 2 2 3 2 3 l 6 1  
M ajanthemum bijolium 2 + 3 3 2 3 l 5 3 3 56 
M elampyrum pratense 5 3 5 4 2 4 5 2 2 3 4 5 5 4 3 4 3 4 100 
Phragmites communis l 2 1 1  
Poa nemoralis 2 2 22 
Poa pratensis coli. 4 1 1  
Polypodium vulgare 5 1 1  
Populus tremula gpl 2 2 2 22 
Quercus sp. gpl 6 
Rhamnus jrangula gpl + + + ( + ) 56 
Sedum telephium ( l) l l + 22 
Solidago virgaurea 2 2 2 l 2 2 4 l 2 61 
Sarbus aucuparia gpl + + + l l + l + + 56 
Taraxacum sp. + 6 
Trientalis europaea l l l 22 
V accinium myrtillus ( l )  4 2 2 22 
V accinium vitis-idaea + + 2 3 l 4 2 4 3 2 61 
V eronica ojjicinalis 4 2 1 1  

TRÄD- O CH BUSKSKIKT 
Alnus glutinosa 4 6 
Betula pubescens 2 5 l ( l )  2 4 3 39 
Populus tremula 5 5 5 5 l 3 5 5 5 3 5 5 2 l 83 
Quercus petraea 2 2 4 5 4 2 2 2 2 5 50 
Quercus robur 6 
Rhamnus jrangula 3 1 1  
Salix aurita 2 2 1 1 
Sarbus aucuparia 5 5 22 

BoTTENsKIKT 
Bryum sp. 6 
Dicranum scoparium + + l l  
Hypnum cupressijorme l l l l  
M nium horn u m 2 6 

Lutning o o 1 5 °  o o o o 20° 5 0 1 5 °  50 o o 5 0 o o 30° 30° 15° 20° o o o o o o 
Exposition sv s sv v s sv NO ö ö ö 
Förna täckning % 80 80 90 70 70 90 60 50 70 90 90 95 90 50 95 95 95 
Humuslager: djup cm 5-1 0  0-l 5 2-5 0-2 2-5 8-12 0-2 7-12 5 20 12-18 0-20 2-8 0-8 1 8-2038 10-1 5 

färg SV sv sv sv sv sv sv sv sv sv hrsv sv sv sv sv 
struktur e e e e e e e e e e e e e e e to to to 

Underlag st st st hg hg st st hg hg hg st hg hg st st s st 
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Mafus silvestris 

Quercus petroeo 
A/nus glutinosa 

Betula pubescens 

Sarbus oucuparia 

Rharnnus frangula 

Salix aurita • ...;;;;;;;;;;._.;;-=�--Populus tremula -E--

Populus tremula gpl 
Quercus gpl 
Sarbus aucuparia gpl 
Sedum telephium 

Polypodium vulgare 
Festuco avina 

Paa protensis coli. 
Hieracium Vulgatif. 
tonicera periclymenu 

Deschampsia flexuosa 

Voccinium vitis-idaea 

Potentilla erecto 

Solidogo virgourea 

Phragmites communis 

Malinia coerulea 
Melampyrum pratense 

Majonthemum bifolium 
Vaccinium myrtillus 

-
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Fig. 40. Holmesänkan. Bandprofil ( 2  dm bred) tvärs över sänkan vid ccc2 (fig. 37 ) .  Juni 1 960. 

Die Niederung von Holmen. Bandprofil (2 dm breit) quer iiber die Niederung bei cc-c2 (Fig. 37 ) .  Juni 1 960. 

högt, med ca 20 % täckning. I deschampsietosum 

är buskskiktet mellan l och 2 m högt. Täcknings
graden är ca 60 %- Här och där förekommer ett 
1-1 ,2 m högt buskskikt med en täckningsgrad av 
ca 20 %. 

Fältskiktet är mycket olika utformat i de skilda 
samhällena. I molinietosum, V accinium uliginosum 

varianten, är det mycket enhetligt treskiktat. Det 
översta skiktet har en höjd av ca 7 dm och en 
täckning av ca 5 %. Det mellersta skiktet når 3-4 
dm i höjd  och täcker ca 50 %. Det lägsta skiktet 
på l dm höjd täcker endast 5 %. Vaccinietum moli

nietosum, M ajanthemum bi folium - varianten har 
vanligen endast tvåskiktat fältskikt. Det skikt, 
som var överst i Vaccinium uliginosum - varianten, 
saknas här och det finns endast ett skikt på 3-4 
dm höjd och ett på l dm. Det översta skiktet 
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täcker ca 40 %, det lägsta ca 70 %. I deschamp

sietosum är fältskiktet oftast delat i två skikt men 
kan också vara treskiktat, då det översta skiktet 
har 5-6 dm höjd och ca 5 %  täckning. Vanligen har 
det högsta skiktet en höjd av 2-4 dm och en täck
ning av 5 %  men kan också täcka upp till 80 %. Det 
lägsta fältskiktet har l dm höjd och hög täckning, 
ca 50 %- Bottenskiktet täcker i molinietosum ca 
30 %.  

A v träden och buskarna har Rhamnus frangula 

och Sarbus aucuparia riklig återväxt, framför allt 
i molinietosum. 

Dominanter är i molinietosum Erica tetralix, 

M ajanthemum bifolium, M elampyrum pratense, 

M olinia coerulea och V accinium uliginosum, i 
deschampsietosum Deschampsia flexuosa och M elam

pyrum pratense. 
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Fig. 41 . Holmekrattet. Vaccinietum molinietosum, Vaccinium uliginosum - var. På bilden Phragmites, Populus, Salix 

aurita och Vaccinium uliginosum. Populus av den i krattet vanliga växtformen. - Juli 1 952. 

Der Holmekratt. Vaccinietum molinietosum, Vaccinum uliginosum - Var. Auf dem Bild Phragmites, Populus, Salix aurita 

und Vaccinium uliginosum. Populus von der im Kratt gewöhnlichen Wachstumsform. - Juli 1 952.  

molinietosum tillhör jordar med relativt djupt 
humuslager, 1 0-45 cm, varunder ligger ett lager 
sand. Underlaget är fuktigt, och humusformen 
torvartad. De två varianterna har utbildats på 
olika fuktigt underlag. Det fuktigaste intas av 
Vaccinium uliginosum - varianten. Podsolering fram
träder även okulärt i de djupa jordarna under 
molinietosum, men inte i de torrare, grunda, trots 
att flera tecken tyder på podsolprofil även här. 
Den typiska jordprofilen i molinietosum uppvisar 
överst ett humuslager på 15-20 cm . Därunder 
följer ett urlakningsskikt, där urlakningen dock 
föga framträder, beroende på sandens röda färg. 
Detta skikt är 15-25 cm tjockt. Det anriknings-

skikt, som ligger därunder, är 7-13 cm tjockt. 
Så kommer ett sandlager, som är ca 20 cm tjockt. 
Därunder ligger skalgruset. Marken är plan i 
molinietosum. Jordprofiler se s. 142. 

deschampsietosum förekommer på flacka, vanligen 
mellan O och 20 cm djupa jordar, på sten eller berg. 
Podsolering framträder inte okulärt i de torrare, 
grunda, trots att flera tecken tyder på podsolprofil 
även här. Vid stenblock o. dyl. förekommer sålunda 
färgförändringar, som tyder på urlakning. I 
deschampsietosum är markprofilen utbildad på ett 
något annorlunda sätt än i molinietosum. Humus
lagret kan vara 30 cm tjockt. Under det sandiga
grusiga modermaterialet, l-lO cm, ligger berget. 
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Fig. 42 . Holmekrattet. Vaccinietum molinietosum, Majanthemum bijolium - var. På bilden Betula sp. ,  Majanthemum, 

Melampyrum pratense, Molinia, Phragmites, Populus, Quercus gpl, Rhamnus frangula gpl och Vaccinium vitis-idaea. -
Juli 1 952. 

Der Holmekratt. Vaccinietum molinietosum, Majanthenum bijolium - Var. Auf dem Bild Betula sp .,  Majanthemum• 

Melampyrum pratense, Molinia, Phragmites, Populus, Quercus (Keiml. ) ,  Rhamnus frangula (Keiml . )  und Vaccinium vitis

idaea. - Juli 1952.  

Fig. 43. Holm.ekrattet. Vaccinietum molinietosum, Majanthemum bifolium - var. På bilden Oornus suecica, Majanthemum, 

Melampyrum pratense, Molinia, Phragmites, Populus gpl, Rhamnus frangula gpl och Vaccinium vitis-idaea. - Juli 1 952.  

Der Holmekratt. Vaccinietum molinietosum, Majanthemum bijolium - Var. Auf dem Bild Oornus suecica, Majanthemum, 

Melampy1·um pratense, Molinia, Phragmites, Populus (Keiml . ) ,  Rhamnus frangula (Keim.l . )  und Vaccinium vitis-idaea. 

Juli 1 952.  

Fig. 44 . Holmekrattet. Vaccinietum deschampsietosum, Melampyrum pratense - soct. På bilden Betula pubescens, Melam

pyrum pratense, Populus, Vaccinium myrtillus (i nedre högra hörnet; enda lokalen i Holmekrattet) och V. vitis-idaea. -

Juli 1952. 

Der Holmekratt. Vaccinietum deschampsietosum, Melampyrum pratense - Sozietät .  Auf dem Bild Betula pubescens, Melam

pyrum pratense, Populus, Vaccinium myrtillus (in der unteren, rechten Ecke; einziger Ort im Holmekratt) und V. vitis

idaea. - Juli 1 952. 
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Fig. 45. Holmekrattet. Vaccinietum deschampsietosum. Tab. 12 ,  ruta 1 1 .  På bilden Deschampsia flexuosa, Populus och 
Solidago. - 15/8 1 953.  

Der Holmekratt. Vaccinietum deschampsietosum. Tab. 12 ,  Quadrat 1 1 .  Auf dem Bild Deschampsia flexuosa, Populus und 
Solidago. - 15.8.  1 953.  

I deschampsietosum kan marken luta upp till 30° 
men är ofta plan. Expositionsriktningarna är oftast 
sydliga och sydvästliga. 

Geranietum sanguinei (tab. 13 ) .  Viktiga arter är 
Gentaurea jacea, Festuca rubra, Geranium sangui

neum och Rubus saxatilis, dessutom Gampanula 
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rotundijolia, Pimpinella saxijraga, Prunella vulgaris, 

Succisa pratensis, Trifolium medium och V icia 

sepium. I rutorna 1-4 är inslaget Filipenduletum

arter starkt, i ruta 5 inslaget V accinietum deschamp

sietosum - arter, möjligen exempel på två olika vari
anter av unionen. 

Träd- och buskskikten sammanfaller. De bildas 
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Fig. 46. Holmekrattet. Vaccinietum deschampsietasum, artrik fas med inslag av Agrastidetum. På bilden Deschampsia 

jlexuasa, Fragaria vesca, Lonicera periclymenum, Pimpinella saxifraga, Paa pratensis ssp. angustifalia, Palypadium vulgare, 

Salidaga och Sarbus aucuparia. - 15/8 1953.  

Der Holmekra t t .  Vaccinietum deschampsietasum, artreiche Facies mit Einschlag von Agrastidetum. Auf dem Bild Deschamp

sia flexuasa, Fragaria vesca, Lanicera pe1·iclymenum, Pimpinella saxifraga, Paa pratensis ssp. angustifalia, Palypadium 

vulgare, Salidaga und Sarbus aucuparia. - 1 5.8 .  1953. 

av Populus tremula och Sarbus aucuparia. Botten
skiktet är ganska artrikt i Filipend ula-var. ,  svagt 
utbildat i ruta 5. De viktigaste arterna är Oampy

lium stellatum ssp . protensum, Fissidens adianthoi

des och Rhytidiadelphus triquetrus. 

Träd- och buskskikten kan stundom vara två
skiktade men är oftast enskiktade. Det översta 
buskskiktet ligger i det förra fallet på 2,5 till 3 m 

höjd och har starkt varierande täckningsgrad, 
ca 40 %. Det undre buskskiktet ligger på l m höjd 
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PROFIL 1 7 .  Under ruta 29. Vaccinietum molinietosum. 

Teckenförklaringar och förkortningar se s. 1 83.  

0-8 c m .  starkt filtat humuslager utan mineral 
inblandning, färg brunsvart. Daggmaskar saknas. På 
provet Majanthemu'f(b bijolium, Solidago virgaurea och

. 
Trientalis europaea. Provet starkt surt, ledningsför
mågan hög. 

8-21 cm. Svagt filtat humuslager med mycket liten 
mineralinblandning och svart färg. Daggmaskar sak

nas. Provet starkt surt, ledningsförmågan hög. 
21-45 cm. Sandlager med gulvit färg. Provet mått

ligt surt, ledningsförmågan låg. 
45-52 cm. Sand-grus-lager med mörkt brunröd 

färg. Starkt fuktigt. Provet måttligt surt, lednings
förmågan låg. 

52- cm. Sand-grus-lager med gulvit färg. Provet 
circumneutralt, ledningsförmågan låg. 

Profilen är en podsolprofil med urlakningsskikt 
på 2 1-45 cm djup, vilket framgår av färgen. Anrik

ningsskiktet ligger mellan 45 och 52 cm. Det höga 
pH-värdet under 52 cm djup kan bero på det över
lagrande anrikningsskiktet men beror troligen på 

verkningar från skalbanken i sänkan. 

PROFIL 18 .  Under ruta 22.  Vaccinietum molinietosum. 

Teckenförklaringar och förkortningar se s. 1 83 .  

0-7 cm. Svagt filtat humuslager med svag mineral
inblandning och brunsvart färg. Daggmaskar få. Där 

krattet är mera öppet, är torven något hopsjunken. 

På provet Erica tetralix och Rhamnus frangula gpl. 
Provet (taget 0-7 cm djupt) starkt surt. Lednings
förmågan medelhög. Utbyteskapaciteten medelhög 
( 42 mekv), halten utbytbara metallkatjoner låg 
( 1 6  mekv) ,  halten utbytbara vätejoner hög (25,5 
mekv) ,  halten utbytbara Ca-joner medelhög (HAc: 

1 2 ,  NH4Ac : 15 mekv) .  Fosforhalterna medelhöga, 
utom med H2S04 (laktattal: 1 0, HAc: 43 ppm, H2S04: 

29 ppm , totalt: 51 1 ppm) . Den medelhöga neutrali
sationsgraden (39 %) indikerar en råhumus. 

7-15 cm. Mycket svagt filtat humuslager med svag 
mineralinblandning och svart färg. Daggmaskar få. 

Provet (taget 7-15 cm djupt) starkt surt, lednings
förmågan hög. Fosf�rhalterna låga (laktattal: 3 ,3 ,  
HAc: 1 3  ppm, H2S04: 17  ppm, totalt: 233 ppm ) .  

15-30 cm. Humusfritt sandlager med gulvit färg. 
Provet måttligt surt, ledningsförmågan medelhög. 

30-43 cm. Sandblandat gruslager med brunröd 
färg. Provet circumneutralt, ledningsförmågan medel 

hög. 

pH • r-----.:.;r:-----.,�-=r.::__----=:;!:::__--1 
de2o 

25 

35 

45 

• 

• 

pli 

cm 
s 

!5 

25 

35 

55 

65 

43-60 cm. Stenigt gruslager med gulvit färg. Innehåller tomma rhizom av Phragmites. Provet circum

neutralt, ledningsförmågan medelhög. 
60- cm. Starkt sandblandad skalbank. Provet circumneutralt, ledningsförmågan medelhög. 

Profilen är en typisk podsolprofil, ehuru den utbildats på en skalbank. Urlakningsskiktet ligger omkring 1 5  
cm, vilket visas a v  den låga glödgningsförlusten , den låga ledningsförmågan och den låga järnhalten. pH

värdet ger däremot ingen upplysning om att detta lager skulle ha urlakats. Anrikningsskiktet ligger mellan 30 
och 43 cm djup. 
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PROFIL 20. Under ruta 33.  Vaccinietum deschampsie
tosum. 

Teckenförklaringar och förkortningar se s. 1 83. 

PROFIL 19. Under ruta 13. Vaccinietum deschamps1�e
tosum. 

Teckenförklaringar och förkortningar se s, 1 83. 

0-4 cm. starkt filtat humuslager utan mineral

inblandning med brunsvart färg. På provet Maian 
themum bifolium och Vaccinium vitis-idaea. Provet 
(taget 0-4 cm djupt) starkt surt, ledningsförmågan 
hög. Utbyteskapaciteten hög (ca 65 mekv) ,  halterna 
utbytbara metallkatj oner låg ( 1 6  mekv) ,  utbytbara 
vätejoner hög (ca 49 mekv) ,  utbytbara Ca-j oner låg 
(HAc: 1 0, 7 )  eller medelhög (NH4Ac: 1 5,2  mekv).  

Fosforhalterna höga (laktattal: 24, HAc: 104 ppm) ,  

låga (H2S04: 53 ppm) eller medelhöga (totalt: 597 
ppm).  Den låga neutralisationsgraden (24 %) indi
kerar en råhumus . 

4-30 cm. Svagt filtat humuslager utan mineral
inblandning, färg chokladbrun. Provet (taget 20-30 cm 

djupt) starkt surt, ledningsfö.rmågan hög, fosforhal
terna medelhöga (laktattal: 1 5, totalt: 5 1 9  ppm), höga 

(HAc: 67 ppm) eller låga (H2S04: 41 ppm). 
30- c m .  Svagt humushaltigt, starkt stenigt lager 

av mellansand och grovmo med gråsvart färg. Under 
stenar o. dyl. gråvit färg. Provet starkt surt, lednings
förmågan medelhög. 

Profilen är en podsolprofil, ehuru detta ej tydligt 

framgår av de kemiska analysvärdena. 

cmn· d> <P 
s <b ej> 

. .  � . .  !S 

0-1 1  cm. Fläckvis filtat humuslager utan mineralinblandning med bnmsvart färg, inne

hållande gamla, döda Calluna-stammar. På provet Deschampsia flexuosa, Sarbus aucuparia 
gpl, Trientalis europaea och Vaccinium vitis-idaea. Provet (taget 0-7 cm djupt) starkt surt 
(pH 4,9 ) ,  ledningsförmågan hög (405) ,  glödgningsförlusten stor ( 8 1  %). 

25'-
1 1-12 cm. Sandlager med grå färg. 
12- c m. Okänt. 

Profilen är en podsolprofil. 

och har låg täckning, ca 20 %- I Deschampsia-var. 

är krattskiktet 1 ,5 m högt och täcker ca 50 %-
Fältskiktet är  vanligen treskiktat men kan vara 

tvåskiktat. Det översta fältskiktet kan ligga på 
8 dm höj d och ha 30 % täckningsgrad. Överallt 
finns ett skikt på 5-6 dm höjd med varierande 
täckning, från 10 till 70 %- 3-4 dm högt ligger ofta 
ett skikt med ca 40 % täckningsgrad. Det understa 
fältskiktet har l dm höjd och ca 30 % täckningsgrad. 

Bottenskiktet täcker 10-20 %. Aterväxt sker mest 

av Rhamnus frangula och Sarbus aucuparia. Fili

pendula ulmaria är dominant i Filipend ula-var. 
Dominanter saknas i Deschampsia-var. 

Detta samhälle växer vid utloppet av sänkan i 
norra delen av krattet och har små kolonier även 

inne i densamma. Marken är fuktig . Humuslagret 
är starkt humushaltigt. strukturen är vanligen god 
grynstruktur med rikligt med daggmaskar. Humus 
lagret har 5 till 20 cm tjocklek. Under det vidtar 
berg. Jordprofiler se s. 145. 
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TABELL 13. Geranietum sanguinei, 

Holmen. (a) Filipendula ulmaria - var. och (b)  Deschampsia flexuosa - var. 

Analyserna utförda den 23/7 1 953.  Förkortningar se s .  1 83 .  

a K b 
r"-. 

Ruta nr . . .  l 2 3 4 5 
Artantal . . .  39 1 4  24 1 5  1 9  

FÄLTSKIKT 
A chillea millefolium l + 50 l 
Alehemilla glaucescens l 25 
Antennaria dioeca l 25 
Briza media 2 25 
Galluna vulgaris l 25 
Gampanula rotundifolia l l 75 
Garex pallescens 4 l 50 
Gentaurea jacea 3 2 3 1 00 
Ghrysanthemum leucanthemum + 25 
Grataegus sp. gpl + 2 50 
Deschampsia flexuosa 4 
F estuca ovina 2 25 
Festuca rubra ( l ) 2 3 2 1 00 
Filipendula ulmaria 5 5 50 
Fragaria vesca 4 
Galium uliginosum + 25 
Galium verum l 25 
Geranium sanguineum 3 3 100 
Hieracium s p .  
H ypericum perforatum 25 
Lathyrus montanus 2 
Linum catharticum 25 
Lonicera periclymenum 2 
M elampyrum pratense + + 50 2 
M olinia coerulea 4 25 
Pimpinella saxifraga ( + ) l 75 
Plantaga lanceolata l 25 
Plantaga media l 25 
Poa nemoralis 3 
Poa pratensis coll. 2 
Populus tremula gpl l 25 
Potentilla erecta 2 2 50 
Primula veris l 25 
Frunella vulgaris 2 75 
Quet·cus gpl 25 
Rhamnus frangula gpl + 75 
Rhamnus cathartica gpl l 25 
Rubus saxatilis l 2 1 00 
Balix repens l 50 
Bcorzonera humilis 2 2 50 
Bieglingia decumbens 25 
Bolidaga virgaurea 25 3 
Borbus aucuparia gpl l + + 75 2 
Buccisa pratensis 3 l 3 75 
Trifolium medium 2 2 2 75  
V accinium myrtillus l 
V acGinium vitis-idaea l 
V icia sepium 2 2 75  
Viola canina + 25 

TRÄD- OCH BUSKSKIKT 
Populus tremula 5 � 5 75 4 
Borbus aucuparia 2 25 2 
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Ruta nr . . .  l 
Artantal . . .  39  

BoTTENSKIKT 
Brachythecium rutabulum 
Bryum sp. 
Campylium protensum + 
Ctenidium molluscum l 
Dicranum scoparium 
Fissidens adianthoides + 
H ypnum cupressijm·me + 
Leucobryum glaucum + 
M nium undulatum 
Rhytidiadelphus squarrosus + 
Rhytidiadelphus triquetr us 2 

Lutning 1 5 ° 
Exposition NV 
Förna täckning % o 
Humuslager: djup cm 5-1 3  

färg sv 
struktur l. textur ler 

Underlag b g 

PROFIL 2 1 .  Under ruta 2. Geranietum. 

Teckenförklaringar och förkortningar se s.  1 83. 

0-6 cm. starkt mineralhaltigt humuslager med 

klumpstruktur och svart färg. Rikligt med daggmas
kar. Starkt genomväxt av en rotfilt av smårätter. På 

provet Filipendula ulmaria, Paa nemoralis, Frunella 
vulgaris, Rhytidiadelphus triquetrus och Taraxacum 
Vulg. Provet (taget 0-6 cm djupt) circumneutralt 
(pH 6,2) ,  ledningsförmågan mycket hög (820) , glödg

ningsförlusten stor (54 %) .  Utbyteskapacitet hög (ca 
60 mekv),  halterna utbytbara metallkatjoner mycket 
hög (ca 50 mekv),  utbytbara vätejoner låg ( 1 0  mekv) ,  
utbytbara Ca-j oner hög (HAc: 40, NH4Ac: 3 4  mekv) .  
Fosforhalterna låga (laktattal: 2,4 HAc : 7 ppm), 
medelhöga (H2S04: 84 ppm) eller höga (totalt: l l 96 
ppm).  Den mycket höga neutralisationsgraden (83 %) 
indikerar en mull. 

6-22 cm. Skiljer sig föga från ovanliggande lager 

utom på genomrotningen, som ej är lika intensiv utan 
mest består av större rötter. Provet (taget 6-1 5 cm 
djupt) exakt överensstämmande med föregående, när 

det gäller pH, ledningsförmåga och fosforhalter, utom 

10 - 62 1 1 3020 Ivarsson 
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a K b 
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2 3 4 5 
1 4  2 4  15  1 9  
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o o 80 30 
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sv sv sv sv 
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PROFIL 22. Under ruta 3. Geranietum. 

Teckenförklaringar och förkortningar se s. 1 83. 

0-4 cm. starkt mineralhaltigt humuslager med 
klumpstruktur och svart färg. Rikligt med daggmas
kar. Starkt genomväxt med en rotfilt av smårätter. 

På provet Malinia coerulea, Potentilla erecta och 

Succisa pratensis. Provet (taget 0-4 cm djupt) circum
neutralt (pH 6,0) , ledningsförmåga hög (46 1 ) , glödg

ningsförlust hög (39 % ) .  
4-10 c m .  Skiljer sig föga från ovanliggande lager. 

Rötterna är grövre och har ej lika starkt genomvävt 
lagret. Provet är måttligt surt (pH 5,6) ,  ledningsför

mågan hög (526) ,  glödgningsförlust hög (37 %) . 
10- cm. Anstående berg. 
Profilen är en brunjordsprofil och liknar mycket 

profil 2 1 .  

totalfosfor ( 1 l l 6 ppm).  
20- c m .  Anstående berg. 
Profilen är en brunjordsprofiL 
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III . Lövvegetatio ne n och miljöfaktorer na 

Orsakerna till den nutida lövvegetationens ut
seende i Mollösunds socken är naturligtvis beroende 
av en mångfald faktorer. Dessa är inte skilda från 
varandra utan bildar ett helt orsakskomplex, 
där de olika faktorerna griper in i varandra. Än 
den ena, än den andra faktorn kan här vara av
görande för vegetationens utformning, sociologiskt 
som morfologiskt. I det följande skall jag ta upp 
några av de faktorer, som förefaller vara viktiga. 
Jag skiljer därvid på aktuella faktorer, som bil
dar nutidens miljö, och historiska faktorer. 

Det aktuella orsakskomplexet grupperas under 

rubrikerna vinden, instrålningen och markförhål
landena. Här skall endast redogöras för de aktuella 
faktorernas i fält direkt iakttagbara verkningar. 
De inrefysiologiska orsakerna till dessa verkningar 
ligger helt utanför ramen för föreliggande arbete. 

Vid sidan a v de aktuella faktorerna ställs några 
viktiga historiska faktorer, framför allt bränning 
och betning och deras inverkan i utmarker och 
inägor. A v praktiska skäl har j ag ansett det 
lämpligast att därvid behandla utmarkerna för 
sig och inägorna för sig. 

l .  Lövvegetationen och vinden 

Dalsidornas expositionsriktningar är övervä
gande norr, söder, västsydväst och nordnordost. 
(s.  1 1 ) .  Detta tycks emellertid inte spela någon 
större roll, när det gäller lövvegetationens exposi
tionsriktningar (tab. 15) .  

Lövvegetationen växer övervägande exponerad 
mot sydliga väderstreck (ostsydost-västsydväst; 
38 % av samtliga analysrutor) och nordliga (väst
nordväst-ostnordost; 29 %) ,  därnäst östliga (nord
nordost-sydsydost; 23 %) .  Av de mot nordliga eller 
sydliga väderstreck exponerade analysytorna ut
gör de sydliga 67 %.  De mot östliga väderstreck 
exponerade analysytorna utgör 65 % av samtliga 
mot östliga och västliga väderstreck exponerade. 

Expositionsfördelningen i olika väderstreck beror 
delvis på att frekvensen hårda vindar är störst 
från norr och väst�r (se s. 18 ) .  Andra faktorer 
spelar emellertid också in (se s. 159) . Så utgör direkt 
mot norr exponerade analysytor 76 % av de direkt 
mot söder exponerade, och 125 % av de direkt 
mot öster exponerade. 

På de starkare vindexponerade ställena antar 
lövvegetationen ett av vinden starkt påverkat 
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Fig. 4 7. Frarnför branta berg kan kratt uppstå, även om de 
är vända mot den förhärskande vindriktningen. I för
grunden Deschampsia flexuosa - samhälle. - Bilden tagen 
från sydväst mot 86. Jfr IvARssoN 1 959, s. 277 .  1 7/9 1958.  

V or steilen Bergen kann Kratt vorkommen, au ch wenn es 
gegen die vorherrschende Windrichtung gewandt ist. 
Im V ordergrund Deschampsia flexuosa - Gesellschaft. -
Das Bild wurde von Siidwesten gegen 86 aufgenommen . 
Vgl. IvARssoN, 1959} S. 277.  1 7.9 .  1 958. 
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Fig. 48. Några morfologiskt olika snår- och krattyper. 

Einige morphologisch verschiedene Gebiisch- und Kratt
Typen. 

utseende. Vanligen stödes läsidan mot fast berg 
eller ett stenblock. Att lövvegetationen regelbundet 
kunnat uppkomma i sådana lägen beror på den 
ansamling av mindre rörlig luft, som finns framför 
en brant bergvägg eller en stor sten även vid stora 
vindstyrkor (fig. 47) .  

skalvikskrattet växer i e n  dal, som ligger öppen 
för sydliga och östliga vindar. 1945 bildade krat
tets bryn mot söder en skarp gräns, där berget 
mot norr blev flackt. De enstaka träd- och busk
grupper, som växte söder om detta bryn, uppträdde 
utan undantag, där berget bakom var brant. 
skalvikskrattets norra bryn var inte slutet i samma 

höga grad som det södra. Här slutade det vid den 
av en blockmark utjämnade branten. För skalviks
krattets utbredning är emellertid även betestrycket 
avgörande (se s. 170) . 

Fig. 49. I vindexponerade områden ger de mot öster 
böjda trädsilhuetterna karaktär åt landskapet. stam
marnas nedre del är betespåverkade. I fältskiktet De

schampsia caespitosa och Juncus conglomeratus. - Salix 

caprea från söder i det starkt betade området norr om 246. 
Augusti 1961 .  

In den dem Wind ausgesetzten Gebieten geben die gegen 
Osten gebeugten Baumsilhouetten der Landschaft den 
Charakter. Der untere Teil der Stäm.me ist vom W eiden 
beeinträchtigt. In der Feldschicht Deschampsia caespitosa 

und J uncus canglomeratus. - Salix caprea von Siiden in 
der stark beweideten Gegend nördlich von 246. August 
196 1 .  

Snåren och kratten har i vindexposition vanligen 
dynform med lä- och lovartsidor (fig. 48) .  Från 
markytan reser sig den exponerade sidan med 20° 
lutning 2-4 m högt. Döda grentoppar vittnar om 
de ständiga försök att lyfta dynens lovartsida 
högre, som de dynbildande träden och buskarna 
gör. Dynens läsida kan vara upplöst i enstaka 
träd- och buskgrupper, om vindskyddet är till
räckligt. 

I vindexponerade lägen har solitära träd och 
buskar ofta spaljeform. De kan då skicka grenar, 
platt tryckta mot underlaget, även i riktning mot 
den övervägande vindriktningen. De grenar som 
växer upp över underlaget dödas. stundom upp
träder solitära träd och buskar spaljerade mot en 
västexponerad bergvägg med ca 90° vinkel. 

Utom dessa helt vindexponerade kratt och snår 
kan dynformen även antas av träd och buskar, 
som skyddas av ett lågt stenblock eller en låg 
bergkam. Lövvegetationen bildar i lä om skyddet 
en dynformad fortsättning på detta. 

I något vindskyddade lägen kan träden och 
buskarna uppträda med en enda stam, som först 
i toppen bär ett utbildat grenverk. Snåren kan ha 
form av en bulle, som ej verkar särskilt påverkad 
av vinden. Vid närmare granskning visar det sig 
dock, att topparna står upp döda och avblåsta. 

Ett växtsätt, som verkar ha framkallats av 
vinden, kan emellertid också ha andra orsaker (se 
s. 157) .  

A. V ed växternas grenverk 
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Fig. 50. Proleptisk skottutveckling hos ek. - 1 96 1 .  

Proleptische Sprossentwicklung bei der Eiche. - 196 1 .  

Mollösunds socken. De solitära träden har även i 
socknens östliga delar av vinden böjts mot öster 
eller söder (fig. 49) .  

Gemensamt för alla d e  a v  vinden framkallade 
kratt- och snårtyperna är, att deras grentäthet 
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Fig. 51 . Proleptisk skottutveckling hos asp. - 1961 .  

Proleptische Sprossentwicklung bei der Espe. - 196 1 .  

är synnerligen stor. Toppskotten dödas regelbun
det, varefter sidoskott växer ut. 

Det förefaller, som om skotten förmår ställa in 
sig och motverka den påfrestning, de utsättes för 
av en vind, som blåser med någorlunda jämn 
styrka. Annorlunda förhåller det sig vid kraftiga 
vindstötar. Skadorna blir större, ju kraftigare 
dessa är, men direkt proportionalitet torde inte 
råda. Mycket ofta dödas inte blott årets (oför-

Fig. 52. Vindverkan på Quercus robu1·. De två årsskottE n i 
mitten är tagna i lovart på samma träd som de två yttre 
årsskotten, vilka vuxit i lä. Bladen är skadade på alla 
skotten, men ojämförligt starkast på skotten i lovart, 
där bladen dragits ihop av vindskadorna. - 1 9 6 1 .  

Die Wirkung des Windes auf Quercus robur. Die beiden 
Jahrestriebe in der Mitte sind von der Luvseite desselben 
Eaumes wie die beiden äusseren Jahrestriebe. Diese sind 
an der Leeseite gewachsen. Die Blätter sind bei allen 
Sprossen beschädigt, aber unvergleichlich stärker bei den 
Sprossen der Luvseite, wo die Blätter durch die Wind
schäden zm:ammengeschrumpft sind. - 1 96 1 .  
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Fig. 53 . Även väl skyddade vedväxter påverkas av starka 
vindar. Stormen midsommaren 1961  åstadkom en be
stående böjning av Fraxinus-stammarna. Topparna har 
efteråt rätat upp sig. I lä är bladen oskadade. - Bilden 
tagen från väster. 1 0/7 1 96 1 .  

Auch gut geschutzte Holzgewächse werden von den starken 
Winden beeinträchtigt. Der Sturm zu Mittsommer 1961  
verursachte eine beständige Beugung der Fraxinus

Stäm.m.e. Die Spitzen haben sich später wieder aufgerichtet. 
Im Windschutz ist das Blatt unbeschädigt. - Das Bild 
ist von Westen her aufgenommen. 1 0. 7. 1 96 1 .  

vedade) skott utan även föregående års. P å  skadade 
skott har barken regelbundet lossnat från veden. 
Detta är troligen den generella orsaken till skottens 
död. 

När toppskotten dör, ersätts de med sidoskott. 
Dessa kan vara nästa års skott. Vindens dödande 
a v årets toppskott kan sålunda vara en a v orsa-

Fig. 55. De två skotten upptill har vuxit i lä, de övriga i 
lovart på samma buskformiga rönn. Vindverkan har här 
varit tillväxthindrande, även om rönn normalt skjuter 
kortskott. - 1 96 1 .  

Die zwei Sprosse oben wuchsen i n  der windgeschutzten 
Seite, die ubrigen auf der Luvseite derselben huschförrnigen 
Eberesche. Der Wind hinderte bier das Wachsen, auch wenn 
die Eberesche normal Kurztriebe erhält. - 1 96 1 .  

Fig. 54. Detalj a v  fig. 5 3 .  Stammen förefaller oskadad 
även om den är starkt böjd. Bladen är starkt skadade i 
lovart. Delvis är bladskivorna helt förstörda, delvis är de 
förstörda endast i kanten, med stark skrumpning som följd .  
- Fmxinus. Bilden tagen från väster. 1 0/7 1 96 1 .  

Detail von Fig. 5 3 .  Der Stamm wirkt - obschon stark 
gebeugt - unbeschädigt. Die Blätter sind luvwärts stark 
beschädigt. Teilweise sind die ganzen Blätter zerstört, teil
weise nur die Blattränder, als Folge davon starke Schrump
fung. - Fraxinus. Das Bild ist von Westen her aufgenom
men. 1 0. 7 .  1 9 6 1 .  

.A cta Phytogeogr. Suec. 46 
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Fig. 56·. Ulmus glabra ssp. scabra vid Tornevik (s. 69) .  
Den hårrda stormen vid midsommartid 1961 har starkt 
skadat lövverket hos det redan tidigare vindpåverkade 
trädet. Nedtill dominerande Rubus plicatus. - Bilden är 
tagen från sydost. Augusti 1961 .  

Ulmus glabra ssp. scabra bei Tornevik (S.  69 ) .  Der heftige 
Sturm zur Mittsommerszeit 1961  hat dem schon fruher 
vom Wind beeinträchtigten Laubwerk der Bäume grossen 
Schaden zugefiigt. Unten dominiert Rubus plicatus. -

Das Bild ist von Siidosten her aufgenommen. August 1 96 1 .  

kerna till den proleptiska utvecklingen av skott, 
som regelbundet inträffar hos Quercus men även 
konstaterats hos åtminstone Papulus och Fraxinus 

(fig. 50 och 5 1 .  Jfr KNY 1879) .  
Den med någorlunda jämn styrka blåsande 

vinden har en annan effekt på skotten än de kraf
tiga vindstötarna. Hos samtliga vedväxter har 
konstaterats en betydande skillnad i tillväxt hos 
skott på läsidan och lovartsidan, även om det 
gäller samma stam. I lovart har skotten mycket 
svagare tillväxt än i lä (fig. 52) .  Detta är en av för
klaringarna till att lövvegetationen i vindexponerade 
lägen ofta har dynform. Härmed sammanhänger mö j 
ligen en iakttagelse, att åtminstone Papulus och 
Fraxinus reagerar på ökad vindstyrka så, att topp
skotten växer kraftigare på läsidan och därigenom 
böjs med toppen mot vindriktningen. Reaktionen 
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inträder inom några få timmar och utjämnas i all
mänhet på kort tid, sedan vinden mojnat (fig. 53 
och 54) .  

Iakttagelsen stämmer mycket väl överens med 
konstaterandet av minskad tillväxt hos vindexpo
nerade åkerbruksväxter, jämfört med dylika i 
skyddat läge (se KREUTZ 1952, WHITEREAD 1 957) .  

De vilda trädarter, som i socknen uppträder 
även i exponerade lägen, är Betula pubescens, B. 

verrucasa, Papulus tremula, Quercus petraea, Q. 

rabur och Sarbus aucuparia. 

A v dessa lider grenverket hos Sarbus aucuparia 

minst a v vindens verkningar. Toppen dödas först 
vid mycket kraftig vindverkan. Däremot påverkas 
tillväxten även av svag vind (fig. 55) .  Även i 
starkt exponerade lägen står rönnstammarna 
mer eller mindre rakt upp, till skillnad från övriga 
vindhärdiga träd. 

Papulus uppvisar i vindexponerat läge ett 
knotigt grenverk, med många dödade grenar. Dessa 
finns även inne i kronan, som därigenom blir gles, 
till skillnad från t. ex. björk och ek. Att grenar 
inne i kronan dödas beror endast indirekt på vin
den. Denna torde nämligen nedsätta aspens mot
ståndskraft och på så sätt gynna dödande parasit
angrepp. Holmekrattets aspar ger goda exempel 
på detta. 

I vindexponerat läge kan aspen bilda glesa kratt, 
som täcker stora områden, men där de enskilda 
individernas höjdtillväxt har upphört (så på 
Tångens östsida vid nr 1 1 8, ! m högt) .  

Betula-arterna bildar på de mest vindexpo
nerade växtlokalerna träddyner, där huvudstam
men utom ett litet parti vid basen växer parallellt 
med marken. Vinden påverkar trädets krona inte 
endast genom att pressa ner stammen. Därtill 
kommer den tidigare nämnda bromsningen av till
växten i lovart. En dyn, bildad av björk, har 
en betydligt större inre täthet än en aspdyn. 
Betula pubescens är känsligare än B. verrucasa 

och tycks lättare falla offer för parasiter, vilket 
troligen är en följd av vindskador. 

Jämte dessa av vinden starkt omformade 
björkar är en typ vanlig, som liksom rönn växer 
rakt upp. Den återfinns i mera skyddade hällmarks
depressioner. Grenverket är emellertid hos dessa 
björkar betydligt kraftigare skadat än hos rönn. 
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Fig. 57 .  Vindens verkningar. 
- Profil av 1 7 5  i väst
östlig riktning. 1 957. 

Die Wirkungen des Win
des. - Profil von 17 5 in 
westöstlicher Richtung. 
1957 .  

Ek bildar de tätaste kratten i socknen. A ven 
vid måttlig vindexposition påverkas grenverket 
starkt, och trädet blir nedliggande. Någon skillnad 
i detta avseende mellan Quercus petraea och Q. robur 
tycks inte föreligga. En tendens att utbilda på
fallande kraftiga och långa grenar, särskilt de nedre, 
tycks också vara gemensam. Detta kan vara en 
av vinden framkallad effekt, framkallad av att 
toppens tillväxt bromsas. Andra orsaker kan också 
tänkas, t. ex. en av skugga framkallad förlängning 
av skotten. Endast i väl skyddade lägen uppträder 
ek med rak stam och kronan höjd över marken. 

A v övriga träd kan lind och alm sällsynt före
komma i starkt vindexponerade lägen. Lind växer 
i så fall starkt nedpressad, men krattet brukar ej 
vara särskilt tätt. Alm är mer eller mindre busk
liknande. Flera stammar är döda. De kvarstående 
bär en öppen och bladfattig krona (se fig. 56) .  

Malus silvestris uppträder mestadels i vindskyd
dade lägen men växer stundom i vindexposition 
som en tät dyn eller spalje. V iburnum opulus är 
ovanlig på vindexponerade lokaler. Den blir vind
påverkad nedpressad mot underlaget och gleskronig. 
Juniperus communis uppträder i stark vindexposi
tion i många former, alla starkt vindpåverkade. 
En vindform är pressad platt mot underlaget. 
Den torde ej höra till den verkliga var. montana 
Ait. ,  som ej är säkert konstaterad här. 

Av de buskarter, som tillhör Prunetum, uppträder 
Prunus spinosa och Orataegus C-typerna både som 

dyner och spaljeer. De hör till de träd- och busk
arter, som förekommer i även mycket stark vind
exposition, men efter en stark vind dödas regel
bundet skottspetsarna, inte enbart årets (o förve
dade) utan även föregående års. Hassel förekom
mer mycket sällan i stark vindexposition. På en 
lokal (nr 1 75) deltar den i uppbyggnaden av en 
dyn (se fig. 57) .  Vanligen står dess grenar rakt upp. 
De mest vindexponerade grenarna är starkare ska
dade. Hassel tycks vara en av de mest vindkänsliga 
buskarterna. 

Rosa-formerna kan ingå i dyner, huvudsakligen 
bildade a v andra arter. Deras vanliga uppträdande 
är helt oskyddat, en huvudstam med en grenruska 
i toppen. Någon vindpåverkan kan ej skönjas. 
Oanina- och dumalis-formerna tycks härvid vara 
okänsligare än villosa-formerna. 

Salicetum-arterna förekommer vanligen ej i lika 
starkt vindexponerade lägen som Prunetum-ar
terna. Undantag utgör i viss mån Rhamnus fran
gula, till vars västliga som spalje växande form 
vindpåverkan åtminstone delvis är skuld (fig. 58 
och 72) .  Salix aurita kan uppträda som dyn i stark 
vindexposition (Särsö) .  Snår, bildade av Salicetum
arter, tycks emellertid inte präglas i någon högre 
grad av vinden. Deras form är som nämnts i all
mänhet bullig. 

Andra områden. Från kusttrakter och höga bergs
områden finns ett otal iakttagelser a v ved växter, 

A cta Phytogeogr. Suec. 46 



152 Miljöfaktorerna 

m 
2 

Fig. 58.  Vindens verkningar. - Profil vid 159 (den strec
kade linjen på fig. 1 4) .  1 957.  

Die Wirkungen des Windes. - Profil bei 159 (die gestri
chelte Linie auf Fig. 14 ) .  1 957.  

som av vinden givits en bestämd växtform, helt 
överensstämmande med den här skildrade . Här 
kan endast nämnas några av de viktigare undersök
ningarna (jfr KrHLMAN 1890, s. 61 ,  BRAUN-BLAN
QUET 1951 , s. 190) .  Grenarnas reaktion inför vindens 
styrka har beskrivits av en rad författare . Så kon
staterar BERNBECK ( 1907) ,  att det hos flera vedar
tade växter uppstår sår på kvistarnas konvexa sida 
(hos Picea excelsa, Pinus silvestris, Quercus robur) , 

som kan läkas (hos Pinus och Quercus) eller leda till 
· kvistens troliga a vdöende. Hos Fagus silvatica 

konstaterade BERNBECK, att cellväggarna spräng
des i kambiet och barkparenkymet, medan Taxus 

baccata tydligen erhöll skador i de inre vävnaderna 
med kvistens mörkfärgning och död som följ d .  

Dessa skador orsakades a v  att vinden böjde 
kvistarna fram och tillbaka. Fixerade eller oböjliga 
kvistar erhöll inga skador. 

HARTZ ( 1895, s. 308) nämner från Grönland viden 
och björk, hos vilka lovartsidorna på kvistarna är 
barklösa. Även KIHLMAN ( 1890, s. 84) nämner, att 
i arktiska Sibirien är barken på de mot marken 
tryckta kvistarnas översida och sidor död, medan 
tillväxten sker i en smal strimma på den mot mar
ken vända sidan. Den avbarkade översidan ruttnar 
förr eller senare. I områden vid salthav torde salt
besprutning förstärka vindens verkningar (Du 
RrETZ 192 1 ,  MoNTFORT 1926 ) .  

Den rent mekaniska inverkan a v  snödrift mot 
de ovan snötäcket uppskjutande kvistarna anger 
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SAMUELSSON ( 1926, s. 166) som en viktig orsak till 
barkeroderingen. Jämte snödriften anför SAMUELs
SON samverkan mellan låg temperatur och stark 
vind, vilka åstadkommer en effektiv avkylning och 
avdunstning med följd,  att kvistarna dör. 

GoRDIAGINS ( 1929) undersökningar visar, att 
vatten avgår från kvistarna hela vintern. Därvidlag 
avgår mer vatten från bl.  a. Fraxinus och Quercus 

robur än från bl. a. de vintergröna barrträden och 
Betula verrucosa. Inte ens vid den starkaste frost 
upphör vattenavgången. Däremot upphör vatten
tillförseln från de äldre till de yngre grenarna mot 
slutet av vintern. Man kan således vänta sig, att 
just senvintern skall vara den besvärligaste tiden 
ur vattenförsörjningssynpunkt, så att ökad av
dunstning då kan leda till allvarliga skador. Ytter
ligare ökad avdunstning sker på förvåren, då tran
spirationen under stark solbestrålning börjar i 
kvistarna, framför allt i gamla bladärr, mindre 
genom bark och knoppar (GORDIAGIN 1929) , utan 
att vattnet kan ersättas, därför att marken fort
farande är frusen (KrHLMAN 1890, s. 79, NoRDFORs 
1928, s.  39, MICHELis 1934, s. 169, RoBAK 1951 ,  s .  
25) ,  men också på grund av att stammen är frusen 
(FRIEDRICH 1897 ) .  

Kylans skadeverkan är särskilt svår, när e n  stark 
frost drabbar oförvedade kvistar. RAABE ( 1955) 

nämner detta om björk, Garylus och Pinus sil

vestris. 

Att förhållandena under vintern mycket starkt 
påverkar vedväxternas grenverk är sannolikt. Ty
värr saknas egna iakttagelser , men de drag i vinter
miljön, som tagits upp på s. 19 torde vara de vik
tigaste av dem, som påverkar grenverket. 

Genom ett flertal undersökningar har visats, hur 
transpirationen ökar mycket starkt genom vindens 
inverkan (av den rika litt. se t. ex. GÄUMANN & 
JAAG 1939, STOCKER 1950, STÅLFELT flera arbeten, 
t. ex . 1932) .  

B.  Vedväxternas lövverk 

Mollösunds socken. Redan vind med relativt liten 
styrka påverkar lövverket. Lovartsidans blad är 
vanligen betydligt mindre ' än läsidans, även på 
samma träd eller buske (fig. 59) .  

Vid slutet av vegetationsperioden brukar bladen 
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på den vindexponerade lövvegetationens lovart
sidor vara starkt skadade. Detta är gemensamt 
för samtliga vedväxter i socknen. 

Crataegus klarar även ganska starka vindar utan 
större skador på lövverket. Efter storm blir bladens 
kanter bruna. Brunfärgningen skär rakt över de 
grövre nerverna men kan vika utåt vid de grövsta . 
Bladet påverkas i övrigt föga. Någon skillnad mellan 
de olika Crataegus-formerna tycks ej föreligga. 

Bladen hos övriga träd och buskar skadas på sätt 
som liknar hagtornens. Vanligen brukar bladspet
sen skadas först. Kanten brunfärgas därefter i 
riktning från spetsen mot basen. 

stundom uppträder bruna fläckar ä ven innanför 
bladkanten. Någon begränsning av dem till alveo
lerna mellan de finare nerverna, som KrHLMAN fann 
(1890, s. 102) har jag ej funnit. De bruna fläckarna 
utbreder sig tvärtom även över smärre nerver. 
De grövsta nerverna omges dock i allmänhet a v 
mer eller mindre oskadad vävnad. I mycket skadade 
blad är även de grova nerver brunfärgade, som går 
genom mer eller mindre oskadad bladvävnad. 

Starkt skadade blad blir till följd av vissa par
tiers avdöende regelbundet starkt hopskrynklade 
och buckliga. Undantag utgör Crataegus. Det före
faller som om de starkare vindskadade delarna a v 
bladverket hellre angreps av skadeinsekter än de 
mer eller mindre oskadade delarna. 

Andra områden. Bladen på vedväxterna i kust
trakter eller vid skogsgränser i fjällen är mycket 
ofta skadade på ett bestämt sätt. De minst skadade 
bladen har bruna torra partier eller är uppris
pade (AMILON 1 914,  s. 396) i bladkanterna. Vidare 
skador uppstår i bladskivans inre delar, varvid 
skadan börjar hos epidermis i centrum av de minsta 
mesofyllareolerna på flera från varandra oberoende 
ställen och sedan flyter ihop (KII-ILMAN 1890, s. 97 ) 
eller från bladkanten vandrar inåt i bladet mellan 
de grövre nerverna (YAPP 1912) ,  som alltid är mest 
motståndskraftiga mot skador. 

skadeverkningarna är olika stora hos skilda 
arter. BERNBECK ( 1907) fann, att Fraxinus excelsior 

var helt oskadad av vinden, medan Viburnum 

opulus, Picea abies, Pinus silvestris och Taxus bac

cata skadades, om bladen slog mot varandra och 

Fig. 59. Kortskott av Crataegus C2. De upptill har vuxit i 
lovart, de nedtill i lä på samma buske. Bladstorlekarna 
skiljer sig avsevärt. Bladen i lovart har ej skadats i någon 
högre grad, utom att deras tillväxt starkt bromsats. -

1 96 1 .  

Kurztriebe von Crataegus C2. Die oben wuchsen a n  der 
Luv-, die unten an der Leeseite desselben Busches. Die 
Blattgrössen unterscheiden sich wasentlich. Das Blatt der 
Luvseite wurde nicht in grösserem Masse beschädigt, sein 
Wachstum dagegen stark beeinträchtigt. - 1 96 1 .  

mot kvistar, samt barren av Larix europaea skada
des även utan att slå mot andra barr eller kvistar. 
KrHLMAN ( 1890, s. 98) fann björk och rönn oskadade. 
Lindens skador begränsades ä ven a v små nerver, 
medan endast stora nerver begränsade skadorna 
hos ek och lönn. Samme författare menar, att 
orsaken till att björk och rönn ej skadades, låg i 
att deras blad hade nått längst i utvecklingen. 
BERNBECK ( 1907) sammanfattar sina undersök
ningar över skadorna på bladen så, att unga blad 
och äldre solblad skadas av piskningen mot var
andra, likaså äldre skuggblad, men dessa senare 
också av uttorkningseffekten. Enligt LuNDEGÅRDH 

( 1916 ,  s. 43) är trädens känsligaste period våren, 
då bladen är unga och eventuellt ej har sträckt 
färdigt. 
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Fig. 60. 

Fig. 6 1 .  
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C.  Fält- och bottenskiktens växter 

Vindens skadeverkningar på träd- och busk
skikten är relativt lätta att iakttaga. Betydligt 
svårare är att avgöra dels i vad mån vinden på
verkar de lägre skiktens artsammansättning, dels 
de skador de fältskiktsbildande arterna träffas av 
i vindexposition. 

Fältskiktssamhällenas utbredning och vindexposi

tionen. V accinietum deschampsietosum har stor ut
bredning i den vindexponerade lövvegetationen, 
jämfört med de andra fältskiktssamhällena. Art
sammansättningen hos Filipenduletum, Vaccinie

tum molinietosum och Agrostidetum tycks ej i någon 
högre grad påverkas av vindexpositionen. 

Geranietum och A nemonetum är båda inskränkta 
till socknens östliga delar. Avgörande för denna 
utbredning är emellertid troligen andra faktorer än 
vindverkan (se s. 161 ) .  

Enskilda fältskiktarters känslighet för vindexposi

tion. Galluna tål ej alltför stark vindpåverkan. 
Detta är tydligt t. ex. öster om spjälorna i nord
sydliga snöstaket, där den är död inom 3-4 dm :s 
avstånd, uppenbarligen beroende på vindkanal
effekt (se s. 19 ) .  Påfallande är, att Galluna saknas 
på de vindexponerade bergsplatåerna. På eftersom
maren lyser dessa gulvita av Deschampsia flexuosa 

i det mörka Galluna-landskapet (se fig. 62) .  
Det är  sannolikt, att även minskningen av 

V accinium myrtillus och ökningen a v Deschampsia 

flexuosa i de kustnära V accinietum-samhällena 

åtminstone delvis är resultat av vindpåverkan 

Fig. 60-61 .  Vindverkan på Betula verrucosa. I lovart (fig. 
60) har både grenar och blad dödats. De kvarsittande bladen 
är vanligen starkt skadade i kanten. I lä (fig. 6 1 )  har bladens 
spetsar vanligen förstörts, liksom spetsarna på tänderna i 
bladkanten. Det skott, som utvecklats i lä, ger även 
exempel på proleptiska skott. - 1 96 1 .  

Die Wirkung des Windes auf Betula verrucosa. Auf der 
Luvseite (Fig. 60) sind sowohl Zweig als auch Blatt abge
storben. Die iibriggebliebenen Blätter weisen gewöhnlich 
starke Schäden an den Rändern auf. Auf der Leeseite 
(Fig. 6 1 )  sind gewöhnlic

.
h die Blattspitzen zerstört, wie die 

Spitzen der Zähne am Blattrand. Derjenige Spross, der sich 
an der Leeseite entwickelte, gibt auch das Beispiel eines 
proleptischen Sprosses. - 1 96 1 .  
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Fig. 62. I vindexposition domi
neras hällmarksplatåerna av De

schampsia flexuosa, som på efter
sommaren lyser vitgul. Bilden, som 
är tagen från söder, ger exempel 
på växlingen mellan hällmarks
platåer och hällmarksdepressioner. 
I förgrunden en depression, domi
nerad av Vaccinium uliginosum. 

- Västtången. Augusti 1961 .  

An exponierter Windlage werden 
die Felsbodenplateaus von De

schampsia flexuosa dominiert, die 
im N achsommerweissgelb leuchten. 
Das Bild, das von Siiden her aufgenommen ist, zeigt den Unterschied zwischen Hällmarksplateaus und Hällmark
senkungen. Im Vordergrund eine Senkung, hier dominiert Vaccinium uliginosum. - Västtången. August 1 96 1 .  

(jfr BORNEBUSCH 1923, s. 70, LINDQUIST 193 1 , s .  221 , 
och 0LSEN 1938, s. 426) . Vaccinium myrtillus upp
träder ofta som dominant utanför lövvegetationen, 
men då alltid i block- eller stenmarker, där den får 
lä mellan stenarna. Deschampsia flexuosa dominerar 
dock ofta även kustfjärran skogssamhällen, som ej 
är vindexponerade. Vindexpositionen är troligen 
en av orsakerna till Paa nemoralis - societetens 

(A nemonetum) uppträdande. 
De flesta av lövvegetationens arter skadas föga, 

om de utsättes för ökad vindexposition. Uppenbart 
är emellertid att V accinium myrtillus - skotten är 
mycket kortare i ett exponerat läge än i ett skyddat. 
Bladen brunfärgas ofta hos blåbär såsom hos busk
arterna. Detsamma gäller Dryopteris filix-mas och 
Athyrium filix-femina, vilkas stora och veka blad 
mot slutet av vegetationsperioden regelbundet har 
spetsarna förstörda och är brunbrända i kanterna. 

Vindexpositionens verkningar på bottenskikt och 

epifytvegetation. Bottenskiktet är genomgående 
synnerligen svagt utbildat i socknens lövvegetation. 
Detta är delvis beroende på vindens uttorkande 
effekt, men andra faktorer spelar också in (se s .  
168) . Någon större skillnad mellan de olika sam
hällena när det gäller bottenskiktets kvalitativa 

utbildning beroende på vindverkan har ej kunnat 
konstateras . 

Epifytvegetationen är påfallande sparsam i sock
nens lövvegetation. Delvis beror detta på vindexpo
sition, delvis på att stammarna är unga. Endast 
på tre ställen är epifytvegetationen yppig, i 97-98, 
i 150 och vid 270. Slån är här täckt av Evernia 

prunastri, Parmelia ph y sades och P. subaurifera. 

Epifytvegetationen på Holmekrattets stammar 
växer genomgående på de mot norr eller nordöst 
exponerade sidorna. Undantag är ett träd, som 
växer bakom berget i väster, där sydsidan bär 
epifytvegetationen. Vinden pressas runt berget och 
träffar denna stam från norr. 

D .  Sammanfattning 

I vindexposition bildar lövvegetationen antingen 
spaljeer, dyner eller bullformer. 

Vindexpositionen är, även om det är i samverkan 
med andra faktorer, en a v de viktigaste orsakerna 
till att socknens västdelar i så hög grad saknar 
lövvegetation. Buskarterna kan växa i starkare 
vindexposition än trädarterna, främst Salix aurita 

och Orataegus curvisepala. A v träden uppträder 
rönn i de starkast vindexponerade lägena, men ej 
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på lika starkt exponerade platser som de vind
härdigaste buskarterna . Quercus växer på ej lika 
starkt vindexponerade ställen som rönn, liksom 
Gorylus. Mest skyddat växer Alnus glutinosa, 

Fraxinus och U l mus. 

Orsakerna till vindens verkningar på träd och 
buskar är ofullständigt kända, framför allt påverkan 
under vintern. Mekaniska skador är sannolikt 
mycket viktiga. Förändringar i de fysikaliska för
hållandena är viktiga, med t. ex. ökad avdunst
ning som följd. Mycket viktiga är av vinden fram-

kallade störningar i cellens kemi, som konsistens
förändringar i protoplasman och vattendeficit. 

Växtsamhällenas utbredning, Vaccinietum de

schampsietosum i väster, Agrostidetum, V accinietum 

molinietosum och Filipenduletum i övriga delar av 
socknen samt A nemonetum och Geranietum i den 
östligaste delen, är åtminstone delvis en vindeffekt, 
likaså dominansväxlingen i vissa samhällen. 

Bottenskiktets och epifytvegetationens svaga ut
bildning i lövvegetationen beror i stor utsträckning 
på vindens uttorkande verkan. 

2 .  Lövvegetationen och instrålningen 

Instrålningen verkar i form av en rad miljöfak
torer, av vilka här tages upp ljustillgång och tem
peraturförhållanden. Å ven andra faktorer är tro
ligen betydelsefulla. 

Ljustillgång och temperaturförhållanden tages 
visserligen upp var för sig, men att de skulle på
verka vegetationen oberoende av varandra är 
osannolikt. Främst i kap. om temperaturförhål
landena behandlas företeelser, som säkerligen beror 
av båda faktorerna. Att avgöra vilken som är 
viktigast, torde vara mycket svårt med den metodik 
som har använts här. 

Beträffande de olika arternas utbredningar följes 
i huvudsak HULTEN 1950. 

A. Ljustillgång 

I socknens unga lövvegetation torde ljusfaktorn 
ej vara avgörande för vilken trädart, som domi
nerar. Andra faktorer är här viktigare. Det enda 
undantaget utgör Borbus aucuparia, som starkt 
minskat sedan 1945, t. ex. i kantvegetationen vid 
och inne i kratten i Kärrslid-Skalvik, beroende på 
minskad ljustillgång. När det gäller buskvegeta
tionen är ljusfaktorn viktig. I brynvegetationen i 
Kärrslid-Skalvik har sedan 1945 följande busk
arter starkt minskat: 
Garylus avellana 

Grataegus curvisepala 

Prunus spinosa 
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Rhamnus cathartica 

Rosa villosa 

I vegetationen inne i kratten hade utom ovan upp
räknade även Crataegus oxyacantha, Rhamnus 

frangula och Rosa canina minskat eller t. o. m. 
försvunnit . Övervägande antalet a v dessa arter 
tillhör Prunetum. Ljusfaktorn är med stor sanno
likhet en för uppkomsten av Prunetum avgörande 
faktor. Bland dess arter tycks härvid Grataegus 

oxyacantha, Prunus spinosa och Rosa villosa vara 
de känsligaste, medan Garylus avellana och Gra

taegus curvisepala tål åtminstone en måttlig be
skuggning (fig. 29) .  

Fältskiktssamhällena som helhet betraktade 
växer på ställen med olika ljustillgång. På ställen 
med stor ljustillgång växer Geranietum, vilket fram
går av dess expositionsförhållanden, därnäst, ehuru 
skillnaden säkerligen är stor, Agrostidetum. Å ven 
V accinietum deschampsietosum växer på ljusare 
ställen än V accinietum molinietosum, Filipendu

letum och A nemonetum. 

Arter saknas, som skiljer lövvegetationens fält
skiktssamhällen från motsvarande kontaktsam
hällen. En del arter har emellertid större frekvens 
i lövvegetationen än i kontaktvegetationen. De är 
följande: 
Arrhenatherum pubescens 

Deschampsia flexuosa (har ej större frekvens i 
V accinietum deschampsietosum än i kontaktvege
tationen. Har minskat i Kärrslid-Skalvik sedan 
1945) 

Dryopteris filix-mas 
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F ragaria vesca (har ej större frekvens i V accinietum 

molinietosum än i M olinia-samhället . Har minskat 
i brynvegetationen i Kärrslid-Skalvik och i om
rådet utanför krattet i Skalvik sedan 1945) 

Geranium robertianum 

H eracleum sphondylium 

Hieracium umbellatum (har endast i Agrostidetum 

större frekvens än i kontaktvegetationen) 
Juniperus communis (har endast i Filipenduletum 

storre frekvens än i kontaktvegetationen) 
Lonicera periclymenum (har främst i V accinietum 

deschampsietosum större frekvens än i kontakt
vegetationen. Har ökat i Kärrslid-Skalvik sedan 
1945) 

M ajanthemum bifolium 

M elampyrum pratense (har ej större frekvens i Fili

penduletum än i kontaktvegetationen) 
Oxalis acetosella (har minskat i Kärrslid-Skalvik 

sedan 1945) 
Polypodium vulgare 

Pteridium aquilinum (har endast i Filipenduletum 

större frekvens än i kontaktvegetationen) 
Rubus caesius (har minskat i Kärrslid-Skalvik sedan 

1945) 
R. idaeus 

R. saxatilis 

Solidago virgaurea (har främst i Filipenduletum 

större frekvens än i kontaktvegetationen) 
V accinium myrtillus (har främst i V accinietum de

schampsietosum större frekvens än i kontaktvege
tationen) 

V. vitis-idaea (har endast i V accinietum molinie

tosum större frekvens än i kontaktvegetationen) 
Valeriana sambucifolia (har minskat i brynvegeta

tionen i Kärrslid-Skalvik och i området utanför 
krattet i Skalvik sedan 1945) 

V icia sepium 

Viola riviniana (har minskat i brynvegetationen i 
Kärrslid-Skalvik sedan 1945) 
En del a v dessa arters större frekvens i lövvege

tationen beror, åtminstone delvis, på mindre ljus
tillgång här, t. ex. Geranium robertianum, Majan

themum, Melampyrum pratense, Oxalis, Rubus 

caesius, R. saxatilis, Valeriana sambucifolia och 
Viola riviniana. När det gäller andra av ovan 
nämnda arter måste den större frekvensen i löv
vegetationen bero av andra faktorer än ljustill-

gången, då de kan förekomma på helt solöppna 
platser, t. ex. Arrhenatherum pubescens, Fragaria 

vesca, Juniperus och Rubus idaeus. 

En del arter har större frekvens i kontaktvegeta
tionen än i lövvegetationen. Dessa arter är: 
Agrostis canina 

Anemone nemorosa (lägre frekvens i Filipenduletum, 

i V accinietum molinietosum och i Galium verum -

var. av Agrostidetum och Gampanula rotundi

folia - var. a v V accinietum deschampsietosum än i 
kontaktvegetationen, högre i Dactylorchis-var. 
a v Agrostidetum och i M elampyrum pratense - var. 
av Vaccinietum deschampsietosum. Ökat i Kärrs
lid-Skalvik sedan 1945) 

Galluna vulgaris 

Carex nigra 

C. pilulifera 

Cerastium holosteoides 

Erica tetralix 

Festuca rubra (ej större frekvens i kontaktvegeta-
tionen än i Filipenduletum) 

Lathyrus pratensis 

Lotus corn iculatus 

Luzula campestris 

M entha arvensis 

Plantaga lanceolata (har minskat i brynvegetationen 
i Kärrslid-Skalvik sedan 1945) 

Ranunculus acris 

Salix repens 

B. Temperaturförhållanden 

Instrålningen har en speciell inverkan på löv
vegetationen, främst märkbar på buskarnas gren
verk. 

Hos vissa buskarter, såsom slån och Crataegus 

curvisepala, har ofta delar av buskarna spaljeform, 
trots att busken ej är vindexponerad och betning 
ej förekommer. En möjlig förklaring till det mot 
underlaget tryckta växtsättet är den stora värme
mängd berget avlämnar. Bladspricknings- och blom
ningstider är för på detta sätt spaljerade grenar 
4 a 5 dagar tidigare än för övriga a v buskens grenar. 
Någon skillnad i fruktmognads- eller bladfällnings
tid har ej observerats. Instrålningen är tydligen 
viktigast under våren. Jfr TuREssoN 1919 ,  s. 22. 

Acta Phytogeogr. St�ec. 46 



158 Miljöfaktorerna 

Fig. 63. Fig. 64. 

Fig. 63-64 . I lä om ett högt snår (207 a )  kryper grenar av Orataegus C2 spaljerade på berget, troligen till följd av värme
verkan. På bilden dessutom Orataegus Cl (nedtill t .  h. på fig. 64) och Malus silvestris (med starkt ludna blad ) . - 25/5 1 959.  

Auf der Leeseite eines hohen Gebi.isches (207 a) spalierte Zweige von Orataegus C2, wahrscheinlich als Folge der 
Wärmewirkung. Auf dem Bild auch Orataegus C1 (rechts unten auf Fig. 64) und Malus silvestris (mit stark behaarten 
Blätter) .  25.5.  1 959. 

Fig. 65. Fig. 66. 

Fig. 65-66.  Frunus spinosa spaljerad på berghäll, troligen som följd av värmeverkan, i 248 . - Augusti 196 1 .  

Frunus spinosa auf den Felsen spaliert, wahrscheinlich als Folge der Wärme, in 248. - August 1 96 1 .  
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Fig. 67.  Rhamnus fmngula 

krypande på en berghäll, 
troligen en följd av värme
verkan. Vallerö vid 
Käringön. Augusti 1 957.  

Rhamnus frangula auf einen 
Felsen spaliert, wahrschein 
lieb als Folge der Wärme. 
Vallerö bei Käringö. August 
1957.  

För lövvegetationens allmänna expositionsrikt
ningar har redogjorts på s. 146. 

De flesta trädarterna växer i vegetation över
vägande exponerade mot söder (tab. 14) ,  t. ex. 
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus tre

mula och Quercus petraea. Samtliga trädarter und
viker västlig exposition, Quercus petraea mindre än 
de andra. Quercus robur föredrar ej någon speciell 

a v expositionsriktningarna norr, öster och söder. 
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior och Sarbus 

aucuparia förekommer utom i sydexponerade 
lägen mycket ofta i nordexponerade, Betula verru

cosa och .Populus tremula i östexponerade. 
Busksamhällena växer mestadels exponerade mot 

söder (fig. 68 och 69) .  Detta är starkast utpräglat 
beträffande Salicetum, som dock mycket ofta även 

TABELL 14. Trädarternas exposition mot olika väderstreck. 

Procentuell fördelning Antal 
Växtlokalen ana-

exponerad mot . . .  N NO o so s sv v NV lyser 

Quercus 1·obur 26 6 26  I l  23 9 35 
Quercus petraea l l  G 1 9  4 33 4 15  9 54 
Populus tremula 1 5  7 2 1  9 2 8  6 7 6 67 
Sarbus aucuparia 24 9 1 4  5 30 5 1 0  5 1 5 1  
Betula pubescens 13  25 25 25 1 3  8 
Betula verrucosa 1 7  8 25 4 25 4 8 8 24 
Alnus glutinosa 35 3 6 56  34 
Fr:zxinus excelsior 30 8 1 4  4 1  3 5 37  

.Acta Phytogeog1·. Suec. 46 
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Fig. 68 .  Prunetum. Växtplatsernas exposition mot olika 
väderstreck. - Exposition der Standorte gegen verschie
dene Himmelsrichtungen. 

förekommer i nordexponerade lägen. Utom i syd
exposition förekommer Prunetum ofta även i öst
exposition och i sydostexposition. 

85 % av Salicetum-snåren växer på plant eller 
nästan plant underlag (med en lutning på upp till 
10°) .  Motsvarande siffra för Prunetum är 65 %. 
A v de 35 % a v Prunetum-snåren, som växer på 
starkare lutande underlag, förekommer 40 % på 
sydexponerade sluttningar, 7 % i sydost- och 13 % 
i östexposition. Av de 15 % av Salicetum-snåren på 
starkare lutande underlag, växer endast 26 % på 
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Fig. 69. Salicetum. Växtplatsernas exposition mot olika 
väderstreck. - Exposition der Standorte gegen verschie
dene Himmelsrichtungen. 

sydexponerade sluttningar och inga på sluttningar 
mot sydost och öster. 

Expositionsriktningarna för de olika snårsam
hällena styrker ytterligare tidigare uppgifter om 
deras miljökrav. 

Salicetum är fuktmarkernas snår. Att det har så 
få förekomster i nordväst- och västvända slutt
ningar torde bero på att dessa är torra till följd av 
vindexpositionen. Denna snårtyps starka före
komst även i nordexposition gör det troligt, att 
värmefaktorn ej spelar någon större roll för upp-
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Fig. 70. Prunetum. Underlagets lutning. 
der Unterlage. 

Die Neigung Fig. 7 1 .  Salicetum. Underlagets lutning. 
der Unterlage . 

Die Neigung 
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komsten a v Salicetum. Ä ven de samhället ingå
ende arternas svenska utbredning, i norr till mel
lersta och norra Norrland, tyder på relativt små 
värmekrav. Salicetum-arternas allmänna utbred
ning är övervägande västeuropeisk-nordsibirisk 
(HULTEN 1950) .  

Prunetum-arternas förkärlek för syd- till ost
exponerade lägen förefaller bero a v andra faktorer 
än fuktighetstillgången. De starka vindarna från 
väderstrecken mellan norr och sydväst verkar inte 
bara uttorkande utan också avkylande. Växtplat
sens värmeförhållanden tycks vara avgörande för 
uppkomsten av Prunetum-snår (fig. 72 ) .  

Deras värmekrav belyses ytterligare av utbred
ningen i Sverige . Prunetum-arterna är samtliga 
ekväxter (se SERNANDER 1886) .  Dessa har en ut
bredning liknande ekens. Några Prunetum-arter går 
i norr till ekens nordgräns eller något nordligare, 
såsom Rosa villosa, några i norr alldeles söder om 
ekgränsen, såsom Rosa canina. De flesta går till 
ekens nordgräns och förekommer mest vid kusterna 
och i området omkring de stora mellansvenska 
sjöarna, såsom Crataegus monogyna, O. oxyacantha, 

Prunus spinosa och Rosa dumalis. De bildar bryn
snår, vilket visar deras höga värmekra v. 

Prunetum-arterna är dels subatlantiska, Cratae

gus oxyacantha, Ligustrum, Rosa tomentosa och R. 

villosa, dels västeuropeisk-mellansibiriska, Cra

taegus monogyna, Prunus spinosa och Rosa du malis, 

samt västeuropeisk-sydsibiriska, Rhamnus cathar

tica och Rosa canina. Den allmänna utbredningen 
a v de ingående arterna ger ytterligare belägg för 
deras höga värmekra v. 

Lövvegetationens fältskiktssamhällen uppträder 
givetvis i stort i samma expositionsriktningar som 
träd- och buskskikt (tab. 15) . Genomgående före
kommer sålunda sydliga expositionsriktningar mest, 
västliga minst. V accinietum deschampsietosum är det 
fältskiktssamhälle, som oftast förekommer i västex
position, V accinietum molinietosum och Filipendu

letum de som förekommer minst i västexposition. 
Ä ven nordlig exposition är vanlig hos V accinietum 

molinietosum, hos Filipenduletum nordlig och östlig, 
medan hos Agrostidetum expositionsriktningarna 
norr och öster är ungefär lika vanliga. V accinietum 

deschampsietosum förekommer utom i sydläge även 
ofta mot öster. 

I l - 621 1 3 020 Ivarsson 

m 5 

enstalr.a 
]tosa Populus canina tremula 

J(.ubus 
ccesius 

Cratcegus ]tosa 
C'anina 

Geranium .sanguineum 

Fig. 72 .  Temperaturverkan. - Profil av 138  (nära Holme
berget) i nord-sydlig riktning. 

Die Wirkung der Temperatur. - Profil von 1 38 (nahe am 
Holmeberg) in nordsiidlicher Richtung. 

Filipenduletum förekommer mest på plan mark, 
därnäst V accinietum molinietosum och Agrostide

tum (tab . 16 ) .  På svagt lutande mark (från plan till 
och med 10° lutning) förekommer 85 % av Vacci

nietum molinietosum, 79 % av Filipenduletum, 72 % 
av Agrostidetum och 62 % av Vaccinietum de

schampsietosum. 

Vaccinietum deschampsietosum-arterna växer möj 
ligen något oftare i varma lägen än arterna i de 
andra samhällena, men denna tendens är svag. 

Geranietum visar tydligt höga värmekrav i sitt 
uppträdande i Skalvik. Anemonetum är yppigast i 
sydsluttningen i dalen Kärrslid-Skalvik (jfr s. 154) ,  
troligen beroende på temperaturförhållandena. Den 
sparsamma förekomsten så väl a v A nemonetum som 
Geranietum i socknen gör det emellertid svårt att 
avgöra, vilken betydelse värmefaktorn har som 
orsak till deras uppkomst. 

Arternas utbredning i Norden ger föga material 

A cta Phytogeo_qr. S1�ec. 46 
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TABELL 15.  Fältskiktssamhällenas exposition mot olika väderstreck. 

N NO o 

Filipenduletum 22 4 1 6  
dryopteridetosum 

Oxalis-var. 35 4 
Heracleum-var. 1 7  6 28 

agrostidetosum 

Pimpinella-var. 5 1 1  1 6  
Galium palustre-var. 30 20 

V acciniEtum 

molini€tosum 2 7  9 7 
Hieracium umbellatum-var. 60 20 
Molinia-var. 2 1  7 
Empetrum-var. 24 1 2  8 

deschampsietosum 9 1 4  2 3  

M elampyrum pratens e-var. 1 6  2 1  2 1 
Gampanula rotundijolia-var. 7 12  24 

Agrostidetum 1 8  4 1 7  
Dactylorchis-var. 22 4 22 
Galium verum-var. 1 6 4 14 

Antal analyser 5 1  2 2  48 

a (4 % ej exp . )  

att belysa frågan om värmefaktorns betydelse för 
utbildningen av de fyra första fältskiktssamhällena. 

Filipenduletum har ett starkt inslag arter med 
utbredning över största delen av Norden, t. ex. An

gelica silvestris, Deschampsia caespitosa, Filipendula 

ulma ria. Många a v samhällets arter går något norr 
om ekens nordgräns, såsom Iris pseudacorus, Juncus 

conglomeratus, J. ejjusus, Lycopus europaeus och 
Lysimachia vulgaris .  Arterna i Vaccinietum moli

nietosum har genomgående en utbredning, som 
täcker hela N orden. Ä ven V accinietum deschamp

sietosum består till största delen a v över hela 
Norden utbredda arter. 

I Agrostidetum finns utom arter, som är utbredda 
öve� hela Norden, en grupp arter, som är sydliga 
såsom Arrhenatherum pubescens, Lathyrus pratensis, 

Paa pratensis angustijolia och V icia cracca. 

Anemonetum-arterna kan vara utbredda över 
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Procentuell fördelning Antal 
ana-

so s sv v NV lyser 

6 39 4 5 4 82 

58  26a 
6 39 6 1 8  

1 1  26 1 1  5 1 6 19 
10  25  5 1 0  2 0  

5 41 5 2 5 44 

20 5 
57 7 7 14  

8 40 4 4 25 

5 2 7  2 12  8 86 
2 1  1 1  1 1  1 9  

6 28 3 12  7 67  

1 3 26 1 1  8 3 72 
26 4 1 7  4 23 

1 8  2 7  1 4 4 2 49 

20 92 1 5  2 1  1 4  284 

hela N orden, men sparsamma i nordöst, som 
M elica nutans och Poa nemoralis. De flesta når 
allmänt till mellersta Norrland, är sparsamma i 
norra Värmland och Dalarna, och uppträder åter 
rikligare i centrala Jämtland, såsom Anemone 

hepatica, V icia sepium och Viola riviniana. 

Geranietum-arterna tillhör övervägande ekväx
terna, t. ex. Geranium sanguineum (ojämn utbred 
ning),  Inula salicina (ojämn utbredning) ,  Origanum 

vulgare och Satureja vulgaris. 

De flesta arterna i Filipenduletum är borealcircum
polära, Caltha palustris, Deschampsia caespitosa, 

Equisetum arvense, E. silvaticum, M entha arvensi-s 

och Prunella vulgaris. En del arter är västeuropeisk
mellansibiriska, såsom Holcus lanatus, Iris och 
Lysimachia vulgaris, några västeuropeisk-nordsi
biriska, t .  ex. Angelica silvestris och Juncus con

glomeratus. 
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TABELL 16.  Underlagets lutning i de olika fältskiktssamhällena. 

o o 5 0 1 0° 

Filipenduletum 50 17 12 

d1·yopteridetosum 

Oxalis-var. 73 1 2  8 
H eracleum-var. 33 33 8 

agrostidetosum 

Pimpinella-var. 20 25 15 
Galium palustt·e-var. 60 5 15  

V accinietum 

molinietosum 40 1 7  2 8  

Hieracium umbellatum-var. 20 20 40 
Molinia-var . 29 2 1  36  

Empetrum-var. 50 14  21  

deschampsietosum 2 1  24 1 7  

M elampyrum prat ense-var. 26 32 l l  
Gampanula rotundifolia-var. 20 2 1  1 9  

Agrostidetum 36 1 8  1 8  

Dactylorchis-var. 29 21 25 

Galium verum-var. 40 1 6  1 4  

Antal analyser 1 0 1  54 49 

I V accinietum molinietosum dominerar de at
lantiska och suboceaniska elementen, t.  ex. Gornus 

suecica, Erica tetralix och Myrica gale. 

V accinietum deschampsietosum innehåller några 
borealcirkumpolära arter, Empetrum nigrum och 
Polypodium vulgare. 

I Agrostidetum ingår många borealcirkumpolärer, 
såsom Gampanula rotundifolia, Hieracium umbel

latum och H. Vulgatif. , många västeuropeisk-mel
lansibiriska, t. ex . Arrhenatherum pubescens, Vero

nica officinalis och Visearia vulgaris, dessutom 
några västeuropeisk-nordsibiriska, som Agrostis 

tenuis och stellaria graminea, eller västeuropeisk
sydsibiriska, Lathyrus pratensis och Plantaga lanceo

lata. 

I Anemonetum är en del arter västeuropeisk
mellansibiriska, t. ex. Primula veris. Anemone hepa

tica är eurasiatisk med suboceanisk tendens. 
Även Geranietum innehåller en del västeuropeisk-

Procentuell fördelning Antal 
ana-

15 ° 20° 25° 30° 35° 40° 45 ° 50° lyser 

6 8 5 78  

8 26 
8 1 7  1 2  

1 5  1 5  5 5 20 
5 5 5 5 20 

2 2 4 6 47 

20 5 
14 14  

4 l l  28  

3 20 12 89 

5 2 1  5 19  
3 20 14 70 

9 12 3 67 

4 1 3  4 4 24 
12  12  2 2 2 43 

14 33 19 5 3 281  

mellansibiriska arter, Gentaurea jacea och Geranium 

sanguineum men dessutom flera västeuropeisk
sydsibiriska arter, t. ex. Agrimonia eupatoria och 
Origanum vulgare . 

C. Sammanfattning 

Betydelsen av ljus- och värmefaktorerna är 
svårgripbar, framför allt beroende på svårigheterna 
att invändningsfritt mäta dem . Genom att under
söka vilka fältskiktsarter som skiljer sig i frekvens i 
kontaktvegetation och i lövvegetation, har jag sökt 
påvisa ljusfaktorns betydelse. 

Prunetum tillhör ljusa växtplatser. Av fältskikts
samhällena växer främst Geranietum på ljusa stäl
len, men även Agrostidetum. 

Värmefaktorn är den troliga orsaken till en typ av 
spaljeväxt. 

De expositionsriktningar och den lutning av un-

A cta Phytogeog1·. Suec. 46 
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derlaget de olika arterna mest förekommer i, ger 
upplysning om värmefaktorns betydelse. Ä ven 
deras nordiska och utomnordiska utbredningar kan 
vara upplysande i detta avseende. Träden är i stort 
sett indifferenta ä ven här. P runetum växer på 

varma platser, liksom Geranietum. De övriga löv
samhällena växer visserligen framför allt i sydliga 
expositionsriktningar, men förefaller ej vara lika 
beroende a v värmetillgången. 

3 .  Lövvegetationen och markförhållandena 

I vindexponerade områden uppstår vattenbrist 
betydligt lättare än i mera vindskyddade områden. 
Avgörande härvid är markförhållandena, framför 
allt de lösa jordarternas tjocklek och textur. 

A. Hällmarksplatåerna 

Efter de torra somrarna 1955 och 1 959 stod 
ljungen död i stora delar av socknen. I första hand 
dog den ljung, som växte på blockmarkerna. 

På blockmarken vid analys 220 dog snabbt all 
ljung 1 959, men vid kanten mot hällmarken bildade 
den ännu 1961 en grön, levande bård (fig. 73) .  
Vattentillgången är här troligen endast delvis för
klaringen. Ljungen på hällmarksplatån dog snabbt 
vid fortsatt vattenbrist. 1960 erbjöd socknens 
ljunghedar en tröstlös syn, då även hällmarkernas 
ljung med mycket få undantag var död. 

Hällmarkerna besås regelbundet med frön från 
arter ingående i lövvegetationen. Spillning av räv, 
som undersöktes 1959 och 1960, uppvisade följande 
innehåll: 
krabbrester, 3 st. frön av Oalamagrostis epigejos, 

ca 500 st. frön av rönn, l st. frön av Buaeda mari

tima ( ? ) ,  fruktrester a v säd. 
Samtidigt undersöktes starkt blåfärgad fågel

spillning, troligen helt av vitfågel: 
krabbrester, ca 400 st. frön av blåbär, ca 450 st. 
frön av björnbär. 

Dessa frön visade sig ej grobara vid en grobar
hetsundersökning. Detta utesluter dock ej , att frön, 
spridda på detta sätt, behåller grobarheten under 
gynnsamma omständigheter. Småplantor av ek är 
således mycket vanliga på hällmarksplatåerna . De 
ettårsplantor a v ek, som kunde iakttagas på flera 
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ställen 1958, var 1959 helt borta. Inte endast bladen 
utan även stammarna hade sålunda försvunnit. 

I hällmarksområdenas östliga delar uppträder 
ofta i hällmarksplatåernas sprickor skott av asp. 

Fig. 73.  Den torra sommaren 1959 dödades Galluna först 
på blockmarkerna, sedan även på hällmarkerna. Ljungens 
reaktion framgår av bilden. På blockmarken t. v. är 
ljungen helt död. Endast i bergskanten har den överlevt. -
Vid 220. Augusti 1 96 1 .  

Der trockene Sommer 1 959 liess Galluna erst auf dem 
Geröllboden dann auch auf dem Felsboden absterben. Die 
Reaktion des Heidekrauts lässt sich auf dem Bilde ablesen. 
Auf dem Geröllboden links ist das Heidekraut ganz ab
gestorben. Nur an den Gebirgsrändern iiberlebte es. - Bei 
220. August 196 1 .  
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De är vanligen 3-5 dm höga och ökar ej i höjd ,  
trots det vindskyddade läget och trots att bete ej 
förekommit de senaste 10 åren i området. Rotskot
ten kan givetvis ej nå längre än det spricksystem 
vari de växer. 

Kolonisering av lövvegetationens växter över 
större områden på hällmarksplatåerna är utesluten 
på grund av bristande vattentillgång. Endast under 
förutsättning att nederbörden ger god vattentill
gång kan hällmarkerna koloniseras. Längre tork
perioder, som 1 959, omöjliggör frönas groning, 
dödar äldre plantor, som grott under gynnsammare 
förhållanden och hindrar helt eller bromsar vege
tativ spridning. 

Med hänsyn härtill kan hällmarksplatåerna ute
slutas som växtplats för någon mera betydande 
lövvegetation i framtiden. 

B. Hällmarkssänkorna 

Katastroftorkan 1955 och 1959 åstadkom svår 
vattenbrist även i hällmarkernas sänkor. Den löv
vegetation, framför allt av björk, som mycket 
spridd förekommer i dessa sänkor, överlevde dock 
mestadels. 

Vid artbestämning av 50 små björkar, alla i en 
slumpvis utvald del av hällmarksområdet nära 
Jordvägen, visade sig 88 % tillhöra Betula verrucosa 

och endast 12 % Betula pubescens. Resultatet visade 
sig gälla hela socknen. Fröträd av båda arterna 
förekommer i ungefär lika stor utsträckning. Dessa 
hällmarkssänkor, som längre in från kusten är 
beväxta med de fuktiga markernas Betula pubescens, 

hyser således vid kusten mestadels den annars på 
torrare mark växande Betula verrucosa. Dålig 
vattentillgång måste vara orsaken. Bägge arterna 
brukar på dessa växtplatser vara starkt vindpå
verkade. 

Jämte Betula växer även Pinus silvestris ofta i 
hällmarkssänkor. I större sänkor i östliga delar av 
socknen uppträder även Salix aurita. 

Man kan vänta , att lövvegetationen i hällmarks
sänkorna i väster kommer att bildas av starkt vind
pressad björk, främst Betula verrucosa, i öster av 
björk, båda arterna, och Salix aurita. Denna löv
vegetation kommer sannolikt att konkurrera med 
tall. Den är nu mycket gles. Utvecklingen mot 

Fig. 74. I ljunghed, bildad av gammal ljung (här ca 20 år 
gammal), gror ek, om underlaget inte är alltför torrt. 
Alldeles vid bildens nedre del Molinia-samhälle. I bak
grunden hällmarksplatå med Deschampsia-samhälle. Bilden 
tagen från öster. - Västtången. September 1 960. 

In Calluna-Heide, aus altem Heidekraut gebildet (hier ca. 
zwanzig Jahre alt), keimt die Eiche, wenn die Unterlage 
nicht allzu troeken ist. Ganz zuunterst auf dem Bild 
Molinia-Gesellschaft. Im Hintergrund Felsbodenplateau 
mit Deschampsia-Gesellschaft. Das Bild ist von Osten her 
aufgenommen. - Västtången. September 1960. 

slutna kratt kommer troligen att ta mycket lång 
tid i anspråk, i de västliga hällmarkssänkorna 
betydligt längre än i de östliga. Denna tidsrymd 
överstiger de 15 år ( 1 945-1960) ,  författaren varit 
sysselsatt med socknens lövvegetation. Frågan kan 
endast tillfredsställande belysas genom en förnyad, 
framtida inventering, liknande den här framlagda. 

C. Blockmarkerna 

Hällmarksvegetationen domineras av arter med 
relativt små rotsystem . Blockmarkernas vegetation 
utgöres av arter med omfattande underjordiska 
delar, långa rötter och jordstammar, som kan ha 
utlöpare. Viktig är lämplig fuktighetshalt, när 
dessa växters spridningskroppar gror, t. ex . orm
bunkarnas sporer. Vattentillgången är avgörande 
för t. ex. groningen hos slån, som föryngras med 
frö endast i Filipenduletum . 

.A cta Phytogeogr. Suec. 46 
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Vaccinietum molinietosum tillhör de våta mar
kerna, V accinietum deschampsietosum de torra. 

Vaccinietum tillhör som nämnt hedskog i inlan-
. 
det. Att vissa av arterna i deschampsietosum, såsom 
Athyrium .filix-femina, Dryopteris filix-mas och 
Vaccinium myrtillus, uppträder i kustens block
marker beror troligen på den. goda vattentillgången 
där. Luftens relativa fuktighet är tidvis mycket 
låg (se s. 17 ) ,  men möjligt är att det mellan blocken 
bibehålles en hög relativ fuktighet hela vegetations
perioden, liknande den i ett skogsklimat. Generellt 
sett är arterna i Vaccinietum deschampsietosum vid 
kusten fastare byggda än i inlandets skogar. 

Profil av blockmark alldeles norr om nr 89. Block
marken utan vegetation, med undantag av glesa 
stånd av Vaccinium myrtillus och V. vitis-idaea. 10/6 

1 960. 
0-20 cm Stenlager av rundade stenar, från l cm 

diameter till 30 cm. Lagret mycket luc

kert. Organogent material saknas helt. 

·20-35 cm Starkt stenigt humuslager med något filtad 
struktur och svart färg. På ytan litet 
kvistförna och några fruktstenar (troligen 
slån). Lagret mycket tätt genomväxt av 
rötter och jordstammar. pH = 4,7 .  Lager 

av sten, ca 3 mm i diameter, i mellan

rummen mellan de större stenarna. 

Profil av blockmark i nr 4-5. På profilen Oalam
agrostis epigeios. Mars 1 959. 
0-1 5  cm stenlager av rundade stenar, från l dm 

diameter till stora block. Organogent 

material delvis täckande stenarna. Grund
vattenyta på 15 cm djup. 

Profil av blockmark i nr 1 25 .  På profilen Lonicera 
periclymenum och Vaccinium myrtillus. Mars 1 959. 
0-10  cm Stenlager av rundade stenar. Organogent 

material saknas helt. 

10-28 cm Starkt stenigt humuslager med hög halt av 
vita mineralkorn och gråvit färg. 

28- cm Starkt stenigt lager av mjälig sand med 
brungul färg. 

Profiler även i nr 79,  82, 86, 93, 1 05, 1 09 och l l O. 

Mellan 70 och 85 % av Vaccinietum deschampsie

tosum - analyserna tillhör blockmarker med nakna 
stenar, vare sig det gäller skog eller snår. deschamp

sietosum växer i övrigt på sand, två på mo, ett på 
mjäla. Åven Empetrum-varianten av Vaccinietum 

molinietosum växer till över 80 % på mer eller 
mindre nakna blockmarker, i övrigt på sand, en på 
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mo. De övriga Vaccinietum molinietosum - varian
terna är få och förekommer mest på naken block
mark och sand. A v övriga samhällen växer ca 50 % 
av Pimpinella-varianten av Filipenduletum och ca 
40 % av Galium verum - varianten av Agrostidetum 

på blockmark. Jfr Du Rietz 1 925 c. 

En anrikning av ämnen, av vinden medförda 
västerifrån, har konstaterats i västra Sverige, jäm
fört med östligare delar (ERIKSSON 1959, jfr även 
WrTTING 1 948 och LYS:EN 1 960) . Blockmarkerna är 
troligen anrikade med dylika näringsämnen, även 
om de knappast kan betyda så mycket vid sidan 
av skalansamlingar. Egendomlig är kombinationen 
av i andra områden till näringsfattiga marker hö
rande fältskiktssamhällen såsom V accinietum vid 
kusten med i andra områden på näringsrik mark 
växande buskskikt, såsom Prunetum. En rotskikt
ning är möjlig som förklaring, men ej trolig, då rot
systemen även hos fältskiktsarterna når mycket 
djupt. Möjligen förmår Prunetum-arterna i västra 
Europa intaga även näringsfattigare marker. Pru

netum växer även i Mollösunds socken på jordar 
med enkelkornstruktur (undantag Skalvik) .  

På blockmarkerna är vattentillgången ständigt 
tillräcklig att tillåta de vattenfordrande växtsam
hällen som bildar lövvegetationen att växa. De 
som ännu ej koloniserats, kommer att inom över
skådlig tid intas a v i första hand snår. De 
fuktigaste kommer att hysa Salicetum med V acci

nietum molinietosum. V accinietum deschampsie

tosum kommer att dominera de torrare block
markerna, möjligen ersatta av trädsamhällen i 
mera vindskyddade lägen. 

D.  Dalbottnarna 

Ingenstädes i dalbottnarna är vattenbrist hinder 
för skogsväxt. Av de skogbildande träden växer 
alm, ask och al på de vattenrikaste markerna, 
medan asp och björk förekommer även på torrare 
underlag. Torrast kan ek växa. Trädfördelningen 
i Holmekrattet visar instruktivt skillnaden mellan 
de olika trädarterna. Dominansväxlingen mellan 
ek i den sydöstra skalvikssluttningen och asp i den 
nordvästra, fuktigare, Kärrslid-sluttningen beror 
övervägande på skillnaden i vattentillgång. 

Skillnader i vattentillgång mellan marker med 



TABELL 17.  Samhällenas procentuella fördelning på humuslager av olika beskaffenhet. 

Textur S urhetsgrad struktur 

Regionalt Lokalt Regionalt Regionalt Lokalt 

mark inga r el. 
av eller många många 

grövre få vita vita 
slag antal vita mine- mine- antal antal 

(block- prov- Hol- Kärrslid- mine- ral- r al- prov- enkel- svagt klum- prov- Hol- Kärrslid-
lerig mjälig moig sandig mark) ställen men Skalvik ralkorn korn korn ställen filtad korn grynig grynig pi g ställen men Skalvik 

Filipenduletum sandig klumpig 
dryopteridetosum 

Oxalis-var. 13  39  9 29 23 79  1 7  4 24 17  21  1 7  3 8  8 24 
H eracleum-var. 80 20 lO 14 86 7 1 00 7 

agrostidetosum 
Pimpinella-var. 53 47 1 7  45 55 1 1  20 40 20 lO lO 1 0  
Galium palustre - var. 7 79 14 14 81  19  1 6  1 9  2 5  3 8 1 3  6 1 6  

V accinietum 

molinietosum sandig filtad 
Hieracium umbellatum -

var. 50 50 2 67  33 3 50 50 2 
Molinia-var. 1 3  50 38 8 60 40 lO 42 50 8 12  
Empetrum-var. 6 13  81  1 6  80 20 1 5  6 7  2 7  7 15  

deschampsietosum sandig sandig enkel- enkel-
M elampyrum pratense - kornig kornig 

var. 7 20 73 15 50 50 1 0  6 4  9 9 1 8  1 1  
Gampanula rotundifolia -

var. 2 2 12  85 59 36 1 4  50 1 4  46 3 1  23 1 3  

Agrostidetum 

Dactylorchis-var. 29 2 1  3 6  1 4  1 4  44 I l  44 1 8  1 8  1 2  6 6 1 7  
Galium verum - var . 8 55 38 40 27 7 67 30 5 80 5 l O  2 0  

G eranietum 

Deschampsia flexuosa -
var.1 

Filipendula ulmaria -
var. sandig klumpig 

Anemonetum sandig klumpig 

1 Växer i klippspringor. 
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B alicetum och med P runetum a v speglas ä ven klart 
i respektive samhälles utbredning i Kärrslid
skalvik och Holmen. Salicetum växer i stor mark
väta, medan andra faktorer än vattentillgången 
delvis avgör bildandet av Prunetum. 

Även fältskiktssamhällena påverkas starkt av 
vattentillgången. Filipenduletum och Vaccinietum 

molinietosum växer på starkt vattenhaltigt under
lag. Agrostidetum och Anemonetum finns på friska 
marker, medan Vaccinietum deschampsietosum och 
den i socknen vanligaste subunionen av Geranietum 

kan växa på mycket torra marker. 
De djupaste j ordarna tillhör Oxalis-varianten av 

Filipenduletum dryopteridetosum, Galium palustre 

varianten av Filipenduletum agrostidetosum samt 
Agrostidetum (tab . 17 ) .  På de grundaste jordarna 
växer Prunetum samt de få snår med V accinietum 

deschampsietosum, som ej tillhör bloekmarkerna. 
Det humushaltiga lagret har finast textur i Alne

tum, lerig-mjälig. Sandiga humuslager är genom
gående i de andra samhällena, utan större skillnader 
i sammansättningen. 

Strukturen varierar starkt (tab. 17 ) .  Prunetum 

växer vanligen på j ordar med enkelkornstruktur, 
men ofta även på jordar med svag grynstruktur. 
Denna senare struktur dominerar hos M elampyrum 

pratense - varianten av Vaccinietumdeschampsietosum 

och Empetrum-varianten a v V accinietum molinie-

tosum. J ordar med god grynstruktur tillhör främst 
Filipenduletum. 

Svarta-brunsvarta-gråsvarta humuslager domi
nerar helt. De mörkaste jordarna finns hos Vacci

nietum molinietosum, gråare hos Agrostidetum och 
brunare hos V accinietum deschampsietosum. Fili

penduletum har stor variation i detta avseende. 
Humuslager med torvartad humusform saknar 

i hög grad vita mineralkorn (tab. 17) . Hit hör Sal1�

cetum och M elampyrum pratense - varianten a v V acci

nietum deschampsietosum men också Alnetum, där den 
ringa halten vita mineralkorn beror på god kemisk 
konstitution i jorden. Hög halt vita mineralkorn har 
framför allt Prunetum. Den genomgående svaga 
utbildningen av bottenskiktet kan delvis bero på 
stark förnaavlagring (jfr s.  155) .  I stort sett är 
humusformen mull i Anemonetum och Filipendu

duletum och råhumus i Vaccinietum. Geranietum 

tycks kunna utbildas på både mull och råhumus, 
men i det senare fallet aldrig på en alltför närings
fattig råhumusprofiL 

E. Sammanfattning 
Fig. 75 är ett försök att sammanfatta de grova 

dragen i markförhållandena på de platser, på 
vilka de olika trädarterna, buskskikts- och fält
skiktssamhällena växer. Schemat är givetvis varken 
uttömmande eller definitivt. 

4 .  Lövvegetationen och hushållningen 

Som framgår a v den tidigare framställningen är 
den naturliga miljön för uppkomsten av lövvegeta
tion i områdets olika delar helt olika. Hushåll
ningen har som skildrats på s. 24 starkt påverkat 
och förändrat miljön. Skillnaderna mellan löv
vegetationen inom olika delar har därigenom 
skärpts. 

Kulturpåverkan har i utmarkerna framförallt 
bestått av betning, svedjning och insamling av 
brännbart, i inägorna av betning och slåtter. 

A. Betningen 

De djur, som betade i socknens utmarker, var 
kor, hästar, får och getter. Hästar och getter före-
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kom i mycket ringa antal. 3-4 hästar fanns under 
tiden 1900-1940 samtidigt i socknen. Getter har 
alltid varit fåtaliga i Bohuslän (jfr s. 24) . 

De betesdjur, som påverkade vegetationen star
kast, var således kor och får. Fåren betade i socknens 
otillgängligaste och torftigaste områden. Ä ven om 
gamla tiders bohuslänska kor tog sig fram praktiskt 
taget överallt i bergen, var det fårbetet, som oj äm
förligt starkast förändrade vegetationen i ut
markerna. I inägorna betade kor och de fåtaliga 
hästar, som fanns i socknen. 

Inägorna användes tidigare som åkrar i maximal 
utsträckning. Samtidigt med att betet minskade, 
började även åkrarna läggas igen. De på så sätt 
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TRÄD · och BUSKSKIKT 
N äringstillgång 

Liten - Stor 

Liten Quercus Quercus 

l 
Vatten- P runetum P runetum Prunetum 
till-
gång 

l Ulmus scabra 

l Fraxinus 
B et ula verrucosa Populus excelsior 

! Betula pubescens tremula Al  nus 
Stor Salicetum Salicetum glutinosa 

FÄLTSKIKT 
N äringstillgång 

Liten-------------- Stor 

Liten 

l 
Vatten-
till-
gång 

l 
l 
! 

Stor 

V accinietum 
deschampsietosum 

V accinietum 
molinietosum 

Agrostidetum 
tenuis 

G eranietum 
sanguinei 

Anemonetum 
hepaticae 

Filipenduletum 
ulmariae 

Fig. 75. Lövvegetationen och närings- samt vattentillgång 
i marken. 

dande Oalamagrostis epigejos och Agrostis tenuis, vid 
kanten av gödslade springor blandad med Rumex 

acetosella, Sedum acre och Leontodon autumnalis. 

Galluna och Empetrum nigrum förekom här och där, 
men var båda rätt sällsynta, likaså Anthoxanthum 

odoratum och Nardus stricta. 

Stora delar av ön är kärrartade, med Iris 

(dominerande) ,  Typha latijolia och Phragmitis. I 
något torrare kärr växte enstaka snår av i m hög, 
starkt vindpinad Salix aurita, med Hydrocotyle, 

Trientalis och Lastrea thelypteris i fältskiktet. 
Bottenskikt saknades. På ett ställe på ön växte ett 
stort Rubus plicatus - snår mot en brant sydexpo
nerad klippa. 

Söskär är betydligt kraftigare övergödslad av 
vitfågel än Särsö. Dessutom är den överstänkt av 
havsvatten och har i klippspringorna Rumex aceto

sella, Tripleurospermum, Bilene maritima m. fl. Den 
är svagt fårbetad.  

Mollön, som är starkt betad av nötkreatur, har 
vegetation av spridda, mycket unga fröplantor av 
ljung omkring den stora myren på öns södra del och 
längs nordvästra stranden vid den stora viken. 
Äldre ljungplantor växer i den sydvästra berg
kanten vid 277 (fig. 75) . I övrigt bildas vegetationen 
av gräs, framför allt Agrostis tenuis, Deschampsia 

bildade ängarna slogs vid midsommartid, varefter flexuosa, Festuca ovina och Nardus stricta, arter 
bete satte in i slutet av juli. som övervägande tillhör Agrostidetum. 

Hällmarkerna. Ånnu in på 1900-talet inträffade i 
socknen, att fåren gick ute så länge på senhösten, 
att de led av foderbrist. Vid denna tid var ljung en 
sällsynthet i socknen. Endast ett litet område vid 
Snöromkring, ett område i socknens nordvästra del, 
var beväxt med ljung och dit drevs korna, när 
betet i övrigt var slut. Gamla tiders >>ljung>>-hed 
var således med stor sannolikhet tidvis ej domi
nerad av ljung utan av annan vegetation. Troligen 
bildades den av framför allt olika gräs, men fåren 
betade intensivt och ryckte upp rötterna, så att 
jordmaterialet låg blottat. 

På socknens tre stora öar, Söskär, Mollön och 
Särsö, är ljunghed sällsynt. Särsö betades i aug. 
1961 av omkring 15 får. Framför allt vitfågel 
gödslade relativt starkt där. Festuca ovina domi
nerade vegetationen jämte de fläckvis uppträ-

Agrostis tenuis uppträder i socknens betesmarker 
i en lågvuxen form, 1-1 ,5 dm hög, som blommar 
dels med skott av denna höjd, dels skjuter enstaka 
blomskott till normal höjd.  Deschampsia flexuosa, 

Festuca ovina och Nardus är starka tuvbildare med 
omfattande rotsysten. Skotten slits lättare av än 
rötterna, i motsats till det vanliga förhållandet hos 
Oalluna. De två förstnämnda betas, i synnerhet 
Festuca ovina (jfr KALM 1746, s. 1 15 ) .  Fåren betade 
säkerligen upp hela plantorna, med rotstystem, av 
dessa båda arter, medan nötkreaturen endast un
dantagsvis rycker upp rötterna. Jämfört med för
hållandena i övriga delar av socknen betyder Nar

dus mera på Mollön. Det är väl känt från engelska 
betesmarker, att vid intensiv betning försvinner 
Oalluna. I stället ökar Nardus starkt. 

Ljungen bildar skydd mot betesdjur för träd
plantor, framför allt ek. Ekens tunga frukter kan 
utan att hindras av ljungen nå ner till marken. Den 
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har en gynnsam grobädd bland äldre ljung, där 
ljusbristen vid marken ej är lika stor som bland 
yngre och tätare. På de starkt betade hällmarkerna 
betades de unga träd- och buskplantorna bort, 
särskilt då betet var så hårt, att den skyddande 
ljungen saknades. Redan vid måttligt betestryck, 
och ännu hellre vid det starka betestryck, som 
rådde i mitten av 1800-talet, var socknens häll
marker helt utan lövvegetation. 

De arter, som bildar vegetationen i hällmarks
depressionerna, är ej lika känsliga för bete. M olinia 

är tuvbildande och har ett reservnäringsförråd i 
stam- och bladbaser, som gör den motståndskraftig 
även mot hårt bete. De lösa jordlagrens större 
tjocklek ger rötterna lättare fäste hällmarks
sänkorna. 

I denna vegetation, som är öppnare än ljung
heden, skyddas träd- och buskplantor mycket 
dåligt. 

Blockmarkerna. Vegetationen på blockmarkerna 
var i lika hög grad som vegetationen på häll
markerna utsatt för betningen. Den påverkades 
emellertid ej lika starkt a v denna som hällmarks
vegetationen. Växternas underjordiska delar ligger 
skyddade för betesdjuren under stenarna och inte 
ens fåren kunde rycka upp dem. De relativt 
betesokänsliga arter, vilkas starkt väpnade ovan
j ordiska skott hade möjlighet överleva, var i första 
hand Crataegus, Prunus spinosa och Rosa. Fårbet
ningen torde de emellertid knappast ha klarat med 
tanke på fårgommens hårdhet. Däremot förmår 
korna ej hålla nere dessa arter, när deras skott väl 
förvedats. De oförvedade årsskotten avbetas helt, 
ä ven de med taggar, och stundom ä ven en del a v 
föregående års skott. A ven ek förmår överleva en 
ganska hård betning, beroende på den rikliga skott
bildningen. 

De oförvedade skotten av Populus avbetas men 
mestadels ej de förvedade. I betade områden 
avbryts aspskottens höjdtillväxt på 2-5 dm:s 
höjd. Deras årliga tillväxt är minimal. Asp över
lever ej hård betning. I tider av minskande betes
tryck hade växterna möjlighet att skjuta upp. När 
betestrycket åter ökade, betades i första hand de 
oväpnade buskarna och träden. Allt tyder på att av 
träd och buskar endast slån, nypon och hagtorn, 
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starkt nedbetade, överlevde i socknens rasmarker. 
Exempel på vad som händer lövvegetationen, när 
betestrycket upphör i ett område, liknande block
marker, ger kratten i Skalvik och Kärrslid (fig. 76) . 

Dalen Kärrslid-Skalvik tillhör sedan gammalt 
Mellan-Tångens betesmark. 1945 höll betet med 
kor fortfarande på. Krattens yttre gränser var 
skarpa. I Kärrslid var ännu en stor lucka i löv
vegetationen söder om den sydligaste stengärdes
gården och en söder om den nordligaste gärdes
gården. Norr om denna slogs gräset regelbundet 
och som följd härav kunde rotskotten av asp, som 
nådde ganska långt norr ut, ej få någon större 
höjd.  I Skalvik söder om krattet fanns enstaka 
lövgrupper, även de skarpt avgränsade. 

Redan 1951 ,  tre år efter betets upphörande, 
hade ovannämnda luckor börjat slutas. Aspen hade 
ryckt långt fram utanför den nordligaste gärdes
gården. Rotskotten nådde 1 ,5 m:s  höjd i genomsnitt. 
Luckan söder om samma gärdesgård var ännu ej 
sluten. Aven här hade aspskotten ca 1 ,5 m:s höjd.  
I övrigt började de skarpa gränserna mellan kratt 
och öppen vegetation att upplösas. 

1958, tio år efter betningen, hade aspen nått 
4-5 m :s höjd i norr. Av luckan söder om den 
nordligaste gärdesgården syntes ej ett spår. I 
Skalvik höll området söder om krattet på att helt 
fyllas igen av lövvegetation. Betningen hade på
verkat t.  ex. eken, så att den bildat mattor. Ur 
dessa skjuter nu enstammiga ekar med 2-3 m:s 
höjd .  

Denna ökning framför allt a v buskskildet har 
åstadkommit närmast kaotiska förhållanden i 
blockmarkernas fält- och bottenskikt. Detaljerna i 
förändringarna och i vad mån dessa är generella är 
omöjligt att säkert fastställa. Vissa arter, som 
Astragalus glycyphyllus, har ökat efter betets upp
hörande. I stort sett har Geranietum ökat sin areal 
kraftigt, undanträngande Agrostidetum. 

Det torde dröja ytterligare någon tid, innan stabila 
förhållanden inträder i dessa tidigare betade områ
den. 

Dalbottnarna och inägorna. En del ekar i socknens 
läområden har grott i tider av svagt betestryck. 
De är ofta kvist- och grenfria upp till 2 m:s höjd .  
Andra ekar har tydlig prägel av starkt betestryck. 
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De bildar en matta med topparna avbetade. Bet
ningens verkningar är i detta fall likartade med 
vindens. När betestrycket släpper, slår emellertid 
på basalmattan upp långa skott. En annan typ av 
starkt betespåverkad ek ger kratten exempel på. 
Ekarna har trädform bakom en tät ridå av basal
skott. 

Ekens benägenhet att skjuta skott påpekades i 
samband med vindens verkningar (se s .  150) .  Även i 
numera betesskyddade läområden behåller eken 
denna benägenhet. Nr 75, som växer igen, har 
koloniserats av enstaka Quercus robur. Hos ett 
exemplar dör toppskotten normalt. Tillväxten om
besörjes av sidoskotten. 

De övriga a v socknens trädarter visar ej några 
tydliga betesspår, beroende på att de ej är lika 
plastiska som eken. 

En ask, som planterades på 1870-talet och som 
skyddats mot betande djur, gav varje år upphov 
till en mängd fröplantor. Inte förrän på 1950-talet, 
då betet starkt minskade i intensitet vid den, 
kunde dessa plantor växa upp. Nu ( 1961 )  börjar 
tätt med askplantor spira, framför allt i de fuktigare 
delarna av området. I beväpnade buskar, t. ex . 
slån, har askplantor tidigare nått lika högt som 
busken men ej högre, då alla högre skott avbetats. 
Nu skjuter de långt över buskarna. 

Sedan betet i stort sett upphörde på 1940-talet 
har trädvegetationen utbrett sig betydligt i sock
nens läområden. Det är ä ven här framför allt några 
fruktspridda trädarter, främst björk, ask, ek och al, 
som förmått att hastigt erövra de tidigare betade 
ytorna. Asp har spritts med rotskott i vissa om
råden, men ej över några större områden. 

I de betade harunerna är det av buskvegetationen 
särskilt de väpnade buskarna, som överlever. Det
samma gäller i viss mån inägorna. Buskvegeta
tionen tillhör här de områden, som av någon an
ledning är undandragna odlingen, t. ex. stensam
lingar eller gärdesgårdar. Den har med det upp
hörande betet ej ökat i lika hög grad som träd-

Fig. 76. Kärrslid-Skalvik. Trädarternas utbredning 1953 . 
De svarta ytorna avser ökningen i utbredningen av träd
och buskskikt under tiden 1 953-1 958. 

Kärrslid-Skalvik. Die Verbreitung der Eaumarten 1953.  
Die schwarzen Flächen beziehen sich auf die Zunahme der 
Verbreitung der Baum- und Buscharten in den Jahren 
1 953-1 958. 

b l  

1 7 1  

d o 25m 
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Fig. 77 .  Gärdesgårdarna bildar en skarp gräns mellan utäga 
och inäga. De lades ursprungligen så att områden med 
djupare jord avskildes från betesmarkerna. De betande 
djuren skärpte skillnaden här som i andra delar av Europa. 
Jfr PETTERSSON 1 958, fig. 8 och 9. - Väster om Långe
jorden . l från söder. I bildens högra del planterad tall. I 
bakgrunden till vänster lövvegetationen i Mörkedalens 
mynning. September 1 960. 

Die Zäune bilden eine scharfe Grenze zwischen Weideland 
und Äcker. Sie wurden urspriinglich so gelegt, dass das 
Gebiet mit tieferer Erde vom Weidegebiet getrennt wurde . 
Durch die weidenden Tiere wurde hier wie in andern 
Teilen Europas der Unterschied eingeschärft. Vgl. PETTERs
SON 1 958, Fig. 8 und 9. - Im Westen von Långejorden. 
Von Siiden. Rechts im Bild gepflanzte Kiefer. L inks im 
Hintergrund Laubvegetation in der Miindung des Mörke
dals. September 1960. 

vegetationen. Detta beror på att buskarna mesta
dels sprides med rotskott och utlöpare. De kan 
ej erövra större ytor snabbt utan förekommes 
av träden, som genom sin skugga sedan gör växt
platsen olämplig för buskarna. En måttlig betning 
har snarare gynnat buskvegetationen, som har 
lättare att överleva betet än de flesta träd utom 
ek, som har större skottbildningsförmåga. Detta 
gäller både Prunetum- och Salicetum-arterna. 

I de betade områdena i kontakt med nr 98 , 

144-148, 244 och 246 betas fältskiktet av kor 
regelbundet ner till 2 dm ( 144-148) ,  l dm (98) och 
2 cm höjd (244 och 246) .  

Av de arter, som skjuter upp ovan betesnivån, 
tillhör de flesta helt Agrostidetum eller har större 
frekvens i detta samhälle. De är Agrostis tenuis, 

A cta Phytogeogr. Suec. 46 

Gampanula rotundijolia, Hypericum maculatum, Lo

tus corniculatus, Luzula campestris (lämnas överallt) ,  
Plantaga lanceolata, Poa pratensis coll. , Rumex 

acetosa (lämnas överallt) och Sieglingia. Achillea 

millefolium och Dryopteris filix-mas har utom i 
Agrostidetum stor frekvens även i Vaccinietum 

deschampsietosum. Skiljeart för Filipenduletum 

agrostidetosum är J uncus conglomeratus (lämnas 
överallt) ,  medan Deschampsia caespitosa (avbetad, 
men förefaller ej särskilt uppskattad) och Ranun

culus acris (lämnas överallt) tillhör Filipenduletum 

som helhet. Utom dessa arter undviker djuren 
några, som antingen är sällsynta i socknen eller 
sociologiskt indifferenta, såsom Alopecurus praten

sis, Anemone nemorosa (lägre än betesnivån) ,  
Briza media, Festuca pratensis, F. rubra, Hypericum 

perforatum, Hypochoeris radicata, Nardus stricta, 

Pteridium aquilinum (verkar helt betesfast, jfr 
dock PETTERssoN 1958, s. 70) , Rubus plicatus och 
Saxifraga granulata. 

Alldeles tydligt gynnas således Agrostidetum a v 

bete, i någon mån även Vaccinietum descharnpsie

tosum och Filipenduletum. Ehuru direkta iakt
tagelser saknas beträffande de andra lövsamhäl
lena i socknen, är det sannolikt, att även dessas 
nutida floristiska sammansättning är ett uttryck 
för ett ej längesedan upphört bete. 

B. Ljungbränningen 

Hällmarksplatåerna. Av olyckshändelse avbrändes 
1957 ett ca 100 m2 stort område, vid nr 151-152. 

Området var före branden beväxt med M yrica

M olinia - dominerad vegetation, Calluna-hed och 
spridda rönnar och ekar. Branden hann aldrig få 
någon större intensitet. Den kan därför ej anses 
som representativ för ljungbränderna i socknen, 
men dess verkningar belyser dock, vad som händer 
med vegetationen efter en dylik. 

En del av de kraftigare ekstammarna dödades. 
De som överlevde uppvisar starkt sprucken bark 
och ved. På de dödade har bark och ved ej spruckit. 
Framför allt när huvudstammen är död, skj uter 
trädet talrika basalskott. Någon skillnad på reak
tionen hos Quercus robur och petraea kan ej konsta
teras. Rönnstammarna dödades men ersattes av en 
riklig produktion av basalskott. 
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En eld, som uppnådde syftet att bränna upp 
ljungen, måste ha helt dödat träd och buskar på 
hällmarkerna. 

Där ljung hade dominerat vegetationen, gjordes 
den 20/6 1960, tre år efter branden, följande analy
ser: 

Agrostis canina 

Oa1·ex pilulifera 

2 

2 

5 + (fläckvis 2 
mattbil-
dande) 

2 

2 

Potentilla erecta 2 2 

J asiona montana l l 
Anthoxanthum odoratum l 2 

Rumex acetosella 

Bilene rupestris 

V accinium vitis-idaea 

Deschampsia flexuosa 

H olcus lanatus 

M olinia coerulea 

Polygala vulgaris 

Hypericum perforatum 

Rubus idaeu8 

2 

+ 

+ 

4 

3 

+ 

+ 

3 

Fig. 78. I betade områden kan eken utbilda ett tätt 
brynsnår av basalskott som i bildens vänstra del ( 1 26).  

I bakgrunden en solitär ek (Q.  robur), skadad av vinden. I 

Succisa pratensis 

Solidago virgaurea 

Scorzonera humilis 

Hieracium umbellatum 

Galluna vulgaris l (fröplantor) 3 (frö- det nutida svaga betestrycket har en mängd basalskott; 

plantor) slagit ut . Bilden tagen mot öster. - Vägen mot Holmen. 

V accinium myrtillus 

Sorbus aucuparia gpl. 

Öppen j ord, % 

+ (i nedre de
len: överle
vande jord· 
stammar) 

10-100 

+ 

70 60 

Analys l gjordes på starkt lutande mark, 2 på svagt 
lutande, medan underlaget i analys 3 lutade 5° mot N. 

Ljungbränningen verkade på hällmarksplatåerna 
som den hårda betningen, så att ljungen förstördes . 
Möjligt är, att Vaccinium myrtillus vid bränningen 
gynnades i förhållande till Galluna (jfr förhållan
dena i Storbritannien, t. ex. LEACH 1925, s. 294) . 
Ä ven träd och buskar brändes. I och med att 
ljungen försvann, kunde på grund a v betet eventu
-ella fröplantor av träd och buskar ej utnyttja den 
.ökade näringstillgången i de tidigare ljungmarkerna. 

Ljungbränning och betning samverkade således 
till att omöjliggöra lövvegetationens kolonisering 
.a v hällmarkerna. 

September 1 960. 

In Weidegebiet kann die Eiche ein dichtes Gebiisch von 
niedrigen Sprossen ausbilden wie im linken Teil des Bildes 
( 1 26) .  Im Hintergrund eine solitäre Eiche (Q .  robu1·), vom 
Wind beschädigt. Als Folge der aufhörenden W e ide sind 
am Stammbasis eine Menge Sprosse ausgeschlagen. Das Bild 
ist gegen Osten aufgenommen. - Der Weg nach Holmen. 
September 1 960. 

Hällmarkssänkorna. I den som helhet svagt ska
dade M yrica-M olinia - vegetation en i brandområ
det 1957 föreföll M olinia coerulea snarast stimu
lerad av bränningen. Av arter, som ej är represen
terade i analyserna, hade M yrica gale, Salix repens 

och Vaccinium uliginosum hela sin skottbildnings
förmåga kvar. Döda stammar stod upp överallt 
över de nya skotten. 

Även vid en intensiv brand påverkades vegeta
tionen i hällmarksdepressionerna endast svagt. 
Träd och buskar brann med stor sannolikhet, men 
hade större möjligheter att återhämta sig i den 
fuktiga miljön än på hällmarksplatåerna. Betet 
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betydde i detta sammanhang relativt mer, så att 
betningen effektivt hindrade återväxten. 

Blockmarkerna. Vegetationens ovanjordiska delar 
brann givetvis upp . De nere i det skyddande block
lagret växande delarna av växterna överlevde, hur 
häftig elden än var. Särskilt de rotskottsskjutande 
arterna klarade en ljungbränning utan att dödas. 

Betning och svedjning påverkade blockmarks
vegetationen likartat. De ovanjordiska delarna 
förstördes, de underjordiska förblev opåverkade. 
Detta gynnade arter med omfattande underjordiskt 
skottsystem. 

C. Bränslebristen 

I vissa områden där betningsintensiteten var 
svagare och där de betande djurens antal var 
mindre, hade ljungen möjlighet att åter breda ut 
sig med träd- och buskplantor i följe .  

Ljung och andra vedartade växter användes 
(se s. 24) till bränsle. I första hand förbrukades träd 
och buskar, medan ljung togs till först när annat 
bränsle tröt. LINNE uppger från Tjörn (1747, s. 183 ) ,  
att kvinnorna eldade med ljung a 16 styver för l 
spis per år. I mitten av 1800-talet nämner DuBEN 
( 1843, s .  73) ,  att hans roddare insamlade allt 
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Fig. 79.  Vintertid framträder löv
vegetationen skarpt. - Bilden 
visar viken innanför Holmen mot 
nord väst från berget alldeles öster 
om Holmekrattet. I bildens mitt 
det område, som beskrives här ne
dan. I norr skymtar Skalvikkrattet. 
6/1 1 95 1 .  Foto Sigvard Wennberg. 

Während des Winters tritt die 
Laubvegetation stark hervor. -
Das Bild zeigt die Bucht vor 
Holmen gegen N ordwesten vom 
Gebirge ganz östlich vom Holme
kratt. In der Bildmitte das 
Gebiet, das hier unten beschrieben 
wird. Im Norden ist der skalvik
kratt zu erkennen. 6. 1 .  195 1 .  
Foto Sigvard Wennberg. 

bränslet på holmarna utanför Fjällbacka, även 
ljung. Denna var troligen bortbetad på fastlandet 
omkring Fjällbacka eller borttagen till bränsle. 

Förhållandena var sannolikt liknande i Mollö
sunds socken. Att bränslebristen var svår, visar 
även de på torv plundrade vattenrikare hällmarks
depressionerna i socknen (se s. 13 ) .  

D .  Slåttern 

1 948 avstyckades ett område på östsidan a v 
socknen, alldeles norr om Holmen (fig. 79-83 ) .  Det 
hade i sen tid odlats. Utanför den tidigare åkern 
växte vid bergskanten i norr en ek och några 
hasselbuskar jämte slån och nypon i östra delen. 
Vid vägen i områdets västra del växte några sälgar 
och bj örkar och på stranden i öster några alar. 

Vid avstyckningen slogs området och betades. 
Ett svagt bete höll på till 1954, då kulturpåverkan 
på områdets vegetation upphörde. Lövvegeta
tionen ökade hastigt. Ek, björk, asp och slån 
spred sig från områdets kanter. Ek och björk 
täckte därvid glest större arealer, då de över
vägande är fruktspridda, medan rotskotten av 
asp bildade ett tätt bestånd, vars bryn långsamt 
vandrade in över området söderifrån. Slånens rot
skott kom upp glesare, men nådde söderifrån långt 



Fig. 80. 

Fig. 82. 

Hushållningen 
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Fig. 8 1 .  
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Fig. 83. 

Fig. 80-83 . Utbredningen av vissa träd- och buskarter 1 958 på en igenväxande inäga. Havsstrand i öster. Den fina linjen 
visar gränserna för tidigare odlad mark. Teckenförklaring se s. 1 83 .  

Die Verteilung gewisser Baum - und Buscharten 1958 auf zugewachsenem Boden. Im Osten Meeresstrand. Die feine Linie 
zeigt die Grenzen des fruheren Ackers. Zeichenerklärung siehe S. 1 83 .  
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in över området. Igenväxningen avbröts 1959, då 
området bebyggdes. 

Nordväst om detta område avstyckades ett annat 
område. 1954 slogs detta sista gången. Mot väster 
begränsades området a v ett skyddande berg med 
brant kant. Genom området, som är plant, går 
ett dike. 1959 hade Betula pubescens från ett större 
exemplar alldeles nedanför berget i väster spritt 
sig mer eller mindre cirkelformigt ut på den plana 
ängen. Dessutom stod en tät bård av Betula pubes

cens utmed diket. Här fanns också några exemplar 
av Salix aurita. På ängen fanns här och där enstaka 
Salix caprea från tiden före sista slåttern. 

Nr 75 norr om Mörkedalens mynning växer 
även igen. Mellan 1951 och 1 958 hade slån växt 
ut till ett glest skikt över hela området, under 
enstaka exemplar av Quercus robur. 

Slåtterns tillbakahållande av träd- och buskvege
tationen framträder även i området norr om Kärrs
lid-krattet, där aspens rotskott hastigt bildade 
skog vid upphörande slåtter (se s. 57 ) .  

E n  regel, som alltid inpräglades hos barnen, var: 
trampa inte i gräset! Höet togs nämligen mycket 
omsorgsfullt tillvara . Alla delar av inägorna, som 
ej användes till åker, slogs, även renarna och så 
nära gärdesgårdar och vägar som möjligt. Därmed 
omöjliggjordes all lövvegetation utom i själva 
gärdesgårdarna, där inte ens lien kom åt. I och 
med att jordbruken började läggas ner, och 
det blev brist på arbetskraft, skedde inte slåttern 
lika omsorgsfullt som tidigare. De områden, som 
ej nåddes av slåttermaskin, fick ofta lämnas 
oslagna. Därför har lövvegetationen kunnat kolo-
nisera åkerrenarna och de delar av ängarna, som 
ligger närmast gärdesgårdarna . 
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E. Sammanfattning 

Betet gynnade de beväpnade träden och bus
karna. Ljungbränningen och bränsleinsamlingen 
förstörde lövvegetationens vedartade växter utan 
att gynna någon art eller artgrupp. Känsligast 
för bränsleinsamlingen var hällmarkerna, medan 
blockmarkernas lövvegetation klarade sig bättre, 
av samma skäl som den lättr.re överlevde en ljung
brand. 

Bränsleinsamlingen fullbordade den förstörelse 
av utmarkernas lövvegetation, som påbörjades av 
betning och ljungbränning, framför allt där betande 
djur eller eld ej nådde. 

Kolonisatörer i socknens inägor efter upphö
rande kulturpåverkan är framför allt björk och 
lokalt asp, som ökat sin areal, delvis mycket 
starkt på de senaste 15 åren. Björk bildar glesa 
bestånd, asp mycket täta . Även ek och, mera lokalt, 
ask har brett ut sig starkt. A v buskarna är det 
främst slån, som ofta långsamt kan erövra lokala 
områden. Nypon visar en mera nyckfull kolonisa
tion, som ofta ej följs av den övriga lövvegetatio-
n en. 

Vissa av fältskiktssamhällena är mera gynnade 
än de andra av kulturpåverkan. Medan slåtterns 
påverkan mestadels var av indirekt slag, träd- och 
buskskikten hölls borta och därmed lövvegatatio
nen, verkade betet direkt på samhällets floristiska 
sammansättning. Agrostidetum och Filipenduletum 

agrostidetosum gynnades, i någon mån även Vacci

nietum. 



IV. Lövvegetatione ns dy namik 

l. F o rna tiders lövvegetation 

Bohusläns skogshistoria är väl undersökt arki
valiskt (WIBECK 1917 ,  LINDNER 1935, M. FRIEs 

1 958) och pollenanalytiskt (M. FRIEs 1 951 ) .  Detta 
gäller emellertid endast de stora dragen. FRIEs 

behandlade 1958 Stångenäs härad, WIBECK och 
LINDNER hela Bohuslän och FRIEs 1951 hela Syd
västsverige. I stort sett gäller undersökningarna 
dessutom endast skog (WrBECK, LrNDNER) eller 
träd (M. FRIES 1951 och 1958) ,  ej lövvegetation, 
som denna term begränsats här. 

Uppgifter speciellt för Mollösunds socken har i 
huvudsak hämtats från lantmäterikartor och be
skrivningar till dem samt protokoll från samman
träden i samband med skiften och delningar, 
grundade på dessa kartor. De övriga handlingar, 
som kan ge upplysningar om träd- och buskvegeta
tion, framförallt de många olika register över ek, 
som upprättats (se därom M. FRrEs 1 958, s. 45) ,  
visade sig vid genomgång ej innehålla någonting, 
som berör socknen. 

Bohusläns danska tid (före 1658) behandlas här 
för sig, medan de senare århundradena utgör 
egna avsnitt, varje århundrade för sig. 

Tiden före 1658. ERDTMANs pollendiagram från den 
stora myren på södra Mollön ger inga säkra bevis 
för att lövvegetation förekommit på ön. Det pollen 
han redovisar (ERDTMAN 192 1 ,  fig. 30) kan mycket 
väl vara långflyktspollen. De slutceller från klyv
öppningar på tallbarr han funnit är som bevis på 
tallvegetation på ön ej heller avgörande, då barren 
kan ha förts dit med strömmar. Däremot tyder 
sammanträffandet av hög Betula-pollenhalt och 
rester av björkbark i ett lager av lövkärrtorv på 
att tidigare funnits björk i myrens närhet. 

Ortnamnen lämnar föga upplysningar om forna 

12 - 621 13020 Ivarsson 

tiders lövvegetation i Mollösunds socken. Fil. lic . 
DAVID PALM, som just avslutat en undersökning 
över ortsnamnen i Orusts västra härad, har haft 
vänligheten lämna uppgifter om följande ortsnamn 
av intresse i sammanhanget : Istervik (bob. ister = 
jolster, Salix pentandra) ,  Tornevik (en) (torn, törnig 
buske) ,  Björken, Björkebergsholmen, Risö (ris, 
risig vegetation) . Däremot har namnet Äckerö 
ingenting med ek att göra utan avser en eckra, en 
åker, som flyttades varje år (SJÖBECK 1958, s.  18 ) .  
Timmerlid och Timret är  namn, som torde kunna 
förklaras med landningsplats för timmer resp. 
plats för timrat byggnadsverk. Det på moderna 
kartor uppträdande namnet Slåbärsholmen är en 
missuppfattning av det riktiga namnet Slubbers
holmen (norska slubber = gräsklädd sluttning mot 
havet. Slån, Prunus spinosa, heter på landsmål 
( Orustdialekt) s lär) . 

Tiden 1658-1700. Under senare delen av 1600-talet 
upprättade KrETELL CLASSON FELTERUS kartor 
över Sverige. Noggrannast är (se M. FRIES 1 958, 
s.  34) >>Special Landhkort oc Geographisk Afritt
ningh öfwer Bohus Lähn år 1673 (LSA N9) .  Som 
synes på fig. 84 saknas såväl skogs- som snårtecken 
i Mollösunds socken. 

De lantmäterikartor som upprättats över sock
nen har granskats . Skogs- och snårvegetation om
nämnes endast i samband med fyra kartor, 1784, 
1848, 1917 och 1923. 

1700-talet. I beskrivningen till storskifteskartan 
över Övre Tången 1 784 uppges att skog växer i 
Nordhagen. Namnet är ej känt i nutiden. Nord
hagen torde emellertid ha omfattat området från 
Stärkorna t. o. m. Kärrslid. Huruvida träden verk
ligen avverkades framgår ej av några källor. 
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Fig. 84. Mollösunds socken och de närmaste omgivningarna 
ur >>Special Landhkort oc Geografisk Afrittningh öfwer 
Bohus Lähm av KIETELL CLAssoN FELTERUS ( 1 673; 
LSA N9).  Väster rakt upp. - Skogstecken västligast på 
Lyrön och där innanför liggande delar av Orust. 

Das Kirchspiel Mollösund und die nächste Umgebung 
aus ,Special Landhkort oc Geografisk Afrittning öfwer 
Bohus Lähn" von KIETELL CLAssoN FELTERUS ( 1673; 
LSA N9) .  Westen gerade hinauf. - Baumzeichen am west
lichsten auf Lyrö und den davorligenden Teilen von Orust. 

I socknens nordligaste del fanns tydligen i slutet 
av 1700-talet en del skogsvegetation. Inga arkivalier 
tyder på att socknens övriga del hade någon skogs
eller snårvegetation. 

Mörkedalens mynning har på ovannämnda karta 
ängsbeteckning. Under 1950-talet avverkades några 
gamla ekar på norra sidan av Mörkedalens myn
ning. De hade ca 225 årsringar. Samma värde er
hölls med tillväxtborr, när det gällde ekar, växande 
söder om Mörkedalsmynningen. Borrspån från en 
trädformig Crataegus monogyna norr om Smedje
kullarna hade samma antal årsringar. Ä ven om det, 
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särskilt när det gäller ek, ofta växer ut två skott 
och sålunda eventuellt två >>årsringar>> per år, torde 
dessa träd ha grott under 1700-talet. 

Under 1700-talet förefaller socknen ha haft träd
eller buskvegetation i minst tre områden, i nordost, 
vid Mörkedalens mynning och söder om Smedje
kullarna. I övrigt synes träd- eller buskvegetation 
ha saknats . 

1 800-talet. I protokollet vid laga skifte av Övre 
Tången 1848 nämnes, att det här och där växer 
buskage. skogsvegetation finns ej registrerad från 
någon del av socknen. Av de tre områden, som ägde 
träd- eller buskvegetation under 1 700-talet kan två, 
det i nordost och det vid Mörkedalens mynning, 
motsvara protokollets från 1847 buskage. För det 
tredje ,  norr om Smedjekullarna, tillhörande Mellan
Tången, finns ej heller under 1800-talet några 
arkivaliska bevis. Åldern på hagtornsträden tyder 
på åtminstone snårvegetation i detta område. 

Övriga delar av det uppodlade området i norr 
tycks helt ha saknat träd- och buskvegetation. 
Likaså verkar det troligt, att hällmarksområdena, 
som var intensivt betade, helt saknade till och 
med buskvegetation. 

Ä ven det uppodlade området i söder torde sanno
likt varit helt utan träd och buskar. Arkivmateria
let, som noggrant genomgåtts i samband med utred
ning av äganderättsförhållandena fiskeläget 
(MELLSTRÖM 1 957 ) ,  ger i varje fall inga upplysningar 
om träd- och buskvegetation här (länsnotarie Å. 
Mellström, muntligt meddelande) . ·  

1900-talets början. Vid en delningsförrättning 1923 
omnämnes inte endast träd utan till och med skog i 
Mörkedalen. 1917  omnämns trädvegetation även i 
andra delar av socknen. Kartan omfattar västra 
delen av området vid Wärssla och Maden och an
slutande delar av hällmarksområdet. 

I början av 1900-talet bredde skogs- och kratt
vegetation ut sig i socknen. Arkivaliska bevis för 
buskvegetationen i socknen åren 1906 och 1912 
utgör TH. O.  B .  N. KROKs exkursionsprotokolL 
Krok nämner följande buskar och träd: 
1 906: Crataegus monogyna a, Rosa mollis (ta) & 
canina-glabra a, Ribes rubrum (Kungsholmen, 
Söskär) ,  Pyrus malus, Viburnum opulus, Corylus 

avellana, Salix aurita, Rhamnus Jrangula a, Rh. 
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Fig. 85. 94 mot nordost. Det är troligt att här har funnits lövvegetation åtminstone sedan 1 700-talet. - 1 7/9 1 958. 

94 gegen Nordosten. Es ist wahrscheinlich, dass es hier mindestens seit dem 18. Jahrhundert Laubvegetation gab. -
1 7.9 .  1 958. 

catharticus, Crataegus oxyacantha sälls ., Salix fra

gilis & S. pentandra (Fattiggården) ,  Quercus sessili

flora (Öfre + Nedre Tången) ,  Populus tremula, Rosa 

canina & frucifarmes (Fattiggården) ,  Quercus robur 

(Nedre Tången) ,  Salix caprea (r) . 

1912 :  Crataegus (Åkervik, Fattigstugan, stenröset i 
Nedre Tången) ,  Viburnum (vid foten av Klack
berget) ,  Rhamnus frangula (stenröset Nedre 
Tången) ,  Salix pentandra (stenröset i Nedre 
Tången) .  

2. Den nutida lövvegetationens successionsförhållanden 

Under mitten av 1800-talet måste socknens löv
vegetation ha haft minst utbredning. Endast i det 
uppodlade området i norr fanns lövvegetation, men 
dess areal var sannolikt mycket liten. Många 
tecken tyder på att lövvegetationen först vid 
1900-talets början fick möjligheter att öka sitt 
utbredningsområde. 

Åldersbestämningar med tillväxtborr, utförda 
1945 på träd och buskar i Kärrslid och Skalvik, 
gav till resultat en ek med 56 årsringar (l m upp) ,  

en hassel med 51  årsringar ( l  dm upp) samt några 
träd och buskar med mellan 25 och 40 årsringar, 
Ulmus (40, l dm upp) ,  Malus silvestris (40, l dm 
upp) ,  Rhamnus cathartica (37, l dm upp) och Crata

egus curvisepala (35, l dm upp) .  Även med reserva
tion för dubbla årsringar (se s. 150) tyder det lika 
antalet hos flera arter på att de nu växande träden 
och buskarna i krattet Skalvik grott omkring 
sekelskiftet och åren alldeles därefter. I Kärrslid 
hade en ek 37 årsringar ( l  m upp) ,  ett exemplar 
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Fig. 86. Smedjekullarna från norr. Från öster mot väster 
trädformig Orataegus C2, Populus (glesa trädet )  och Tilia. 

Framför Tilia ett 1 75-årigt exemplar av Orataegus C2 

(i blom) ,  där framför Salix cinerea. - September 1 960. 

Smedjekullarna von Norden. Von Osten gegen Westen 
baumförmiger Omtaegus 02, Populus (lichter Baum) und 
Tilia. Vor Tilia ein 1 75-järiges Exemplar von Orataegus C2 

(in Bliite) und davor Salix cinerea. - September 1 960. 

vardera a v Salix au rita och Crataegus curvisepala 

35 årsringar ( l  dm upp) .  En asp hade 29 årsringar 
( l  m upp) .  

Från Skalvik spreds sannolikt Quercus och Prune

tum-arterna i blockmarken längs norra bergskanten. 
Vid kärret bildades samtidigt Salicetum. Troligen 
norrifrån kom asp in i Kärrslid. Den startade i 
dalen, inte i blockmarken. Prunetum i blockmarken 
började efter hand skuggas bort. Det enstaka 
exemplar av Prunus spinosa, som växer i Kärrslid 
(i kärrets utlopp, se fig. 29) har emellertid grott i 
sen tid. I blockmarken står fortfarande en rad 
Crataegus C 2, varav några är mycket svaga, andra 
fullt vitala. Populus-krattet i Kärrslid begränsades 
i norr och söder a v gärdesgårdarna omkring kärret. 

1945 hade asp och ek härifrån från rotskott 
skjutit upp på norra sidan av den norra gärdes
gården och där bildat kratt vid berget i öster och 
vid dalens nordligaste gärdesgård_ En stor lucka 
fanns fortfarande mitt i dalen. I söder hade löv
vegetationen nått fram till den nakna blockmarken 
vid dalens högsta punkt, men fortfarande saknades 
också här lövvegetation i ett stort område i dalen. 
Sannolikt upphörde betestrycket tidigast i den del 
av dalen, där lövvegetationen först vandrade in. 
De skarpa gränserna vid gärdesgårdarna tyder på 
detta. Så snart slåtter och starkare bete upphörde 
på andra sidan gärdesgårdarna, fortsatte utveck-
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lingen mot tät lövvegetation i hela dalen. Detta 
har tidigare skildrats (se s. 1 70) .  

Skalvik-krattet var ej  lika beteskänsligt, skyddat 
a v ett Prunetum-bryn. Ä ven under betestryck är 
det troligt att detta bryn långsamt vandrat utåt. 
Från 1945 till 1961 hade det i söder flyttat sig 
2 m utåt. Crataegus oxyacantha, som 1945 växte i 
brynet, stod 1961 döende inne i krattet. Som förut 
nämnts hade successionen söder om krattet i 
Skalvik hastigt startat från flera tidigare skarpt 
avgränsade lövpartier. Tänkbart är, att Skalviks
krattet uppstod i en tid, då betestrycket var svagt. 
Detta ökade sedan starkt varvid krattets gränser 
skärptes, men blev ej så starkt, att betande djur 
förmådde erövra av buskarna en gång intagen mark. 

I utmarkerna utgör gärdesgårdarna vegetations
gränser. Så begränsas nr 153 av en gärdesgård, där 
vegetationen på andra sidan är ljunghed med 
dominerande Calluna. Ytterligare exempel på gär
desgårdens vegetationsbegränsande effekt är nr 
l-3, där utmarken på andra sidan är nästan helt 
utan lövvegetation (fig. 77 ) .  

Åldersbestämningar med tillväxtborr gav för 
Holmekrattets lövvegetation det resultatet, att 
träden, asp, ek och björk, i den norra delen var 
äldst_ De grodde i slutet av 1800-talet eller början 
av 1 900-talet. Från vindskyddet här förefaller 
krattet ha bildats med en kraftig expansion mellan 
1920 och 1930, då även al kom in. När Holmekrat
tet undersöktes första gången, 194 7 ,  var det inte 
helt slutet. Den fuktigaste delen bildade en lucka 
i lövvegetationen med V accinium uliginosum som 

brynsnår i väster. 1961 var denna lucka nästan 
helt sluten. V accinium uliginosum hade minskat 
starkt i vitalitet_ 

I nr 48 fanns 1953 bakom ett exemplar av Betula 

pubescens, som växte i snårets kant, en 2 m2 stor 
lucka i snåret, där Vaccinium uliginosum bildade 
ett brynsnår. Ännu 1958 var denna lucka ej helt. 
sluten, men 1961 fanns av den ingenting kvar 
utom några svaga exemplar av Vaccinium uligino

sum. Denna art utgör tydligen regelbundet slut
stadiet på en utveckling från en öppen vegetation 
till sluten lövvegetation. 

Holmekrattet har uppstått, där tidigare varit 
ett mycket fuktigt kärr a v vid kusten vanlig typ 
med Phragmites som dominant. Bladvassen är 
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ännu kvar, som ett egendomligt inslag i lövvegeta
tionen (fig. 39) .  Författaren har sett Phragmites

genom växt V accinietum molinietosum ä ven på Lind ö 
i norra Bohuslän (jfr SERNANDER 1 939) . 

På de tre ställen, där socknens lövvegetation 
sannolikt har hög ålder, är antingen träden äldre 
än i andra delar a v socknen eller också finns där 
de varianter av unionerna, som tillhör skogsvege
tation (fig . 22-25) .  Ett är Kärrslid, där en grupp 
övervägande skuggarter förekommer, Adoxa, Ane

mone hepatica, M onotropa och Pyrola rotundifolia. 

Trädvegetationen är här asp och sälg. Ett annat 
dylikt område utgör Holmens södra del, där grup
pen skuggväxter utgöres av Adoxa, Allium scorodo

prasum, Garydal is fabacea, Glechoma och Paris. 

Här finns dessutom socknens rikaste förekomst a v 
alm. Det tredje området är Mörkedalens mynning. 
Fältskiktet innehåller av förut nämnda skugg
växter endast Adoxa. Ekarna, som delvis bildar 
trädskiktet, har emellertid som nämnts hög ålder. 
De står glest, så att fältskiktet ej skuggas särskilt 
starkt. I Mörkedalen finns de största av de fragment 
av Alneto-Fraxinetum, som socknen hyser. 

I det södra uppodlade området i söder skulle a v 
arkivalierna att döma således lövvegetationen vara 
betydligt yngre än i det norra och knappast äldre än 
från omkring år 1900. Detta skulle stämma ganska 
väl med områdets närhet till fiskeläget Mollösund, 
som måste medföra en mycket starkare kultur
påverkan här än i det norra eutrofområdet. 

Emellertid finns det några tecken, som tyder på 
att området ändock har haft lövvegetation av 
något slag även i mitten av 1800-talet. I nr 187 
växer Ranunculus ficaria, som kan ha spritts dit 
i sen tid. I dalen bredvid, nr 196-210,  och vid nr 
246, uppvisar Crataegus-floran en variation utan 

motstycke i socknen. Denna formbildning hos 
Grataegus kan ha ägt rum de senaste l 00 åren och 
vara orsakad a v inkorsningar a v planterade former 
i M;ollösund, men möjligt är även att Grataegus 

förmått hålla sig kvar i något av dessa områden 
sedan längre tid tillbaka. 

KROK nämner 1906 utom de buskarter, som ti
digare uppräknats (s. 1 78 )  )>Anemone hepatica (Nedre 
Tången - en dalgång mot hafvet) ,  1912 Ficaria 

(ymn. på vägen till Åkervik, blde på backsluttn. ) ,  
Anemone hepatica (Åkervik, på  vägen till gamla 
båtstället, i klippspringor) samt Adoxa och Gary

dalis fab .  (Mellan-Tången intill Tångesundet))>. 
Ficaria-lokalen 1912 är troligen nr 187 ;  Adoxa och 
Garydalis-lokalerna troligen Holmen. Anemone 

hepatica - lokalerna i söder har jag ej lyckats åter
finna. Ranunculus ficaria och Anemone hepatica 

som relikter i en överlevande lövvegetation mot
säges av KRoKs uppgifter )>på backsluttn.)> och )>i 
klippspringor)>. De kan vara relikter, men det kan 
också vara fråga om en nyspridning. 

Det är således troligt, att socknen i mitten av 
1800-talet bar lövvegetation på tre ställen i det 
uppodlade området i norr, och möjligt, att det fanns 
snår på två ställen i det södra. Aven i närheten av 
ett så stort samhälle som Mollösund hade den 
mycket starka kulturpåverkan ej förmått helt 
eliminera lövvegetationen på l a 2 km:s avstånd. 
I och med att det ekonomiska utbytet av fisket 
blev större drevs som tidigare nämnts åkerbruk och 
boskapsskötsel ej lika intensivt och man hade råd 
köpa sitt bränsle. Därmed kunde även i det upp
odlade området i söder en kraftig expansion a v löv
vegetationen ske, vilket bör ha varit alldeles före 
sekelskiftet 1800-1 900. 

3 .  Sammanfattning 

Lövvegetationen i Mollösunds socken expanderar 
för närvarande kraftigt, framför allt beroende på 
ett minskande kulturinflytande. 

Verklig skog har troligen ej funnits i socknen 
sedan länge. Under sillfiskeperioderna bör kratt 
lokalt ha haft stor utbredning. Under ekonomiskt 

ogynnsamma tider krympte lövvegetationens areal. 
Som nämnts är skillnaden mellan lövvegetationens 
fältskiktssamhällen och dess kontaktsamhällen 
mycket liten. Jag har här ej diskuterat, huruvida 
vissa kontaktsamhällen kan vara ersättningssam
hällen (Ersatzgesellschaften, TuxEN 1956) för löv-
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vegetation, då det för en sådan diskussion fordras 
en jämförande undersökning av helt annan stor
leksordning än den föreliggande . Ä ven om detta 
vore fallet, tycks V accinietum och Filipenduletum 

föga ha berörts av träd- och buskskiktens ökade 
utbredning. Anemonetum, Geranietum och Agrosti

detum påverkades däremot troligen så, att Anemo

netum med träd- och buskskikten något utvidgade 
sin areal, Geranietum utvidgade först, men minskade 
sedan åter utbredningsarealen, medan Agrostide

tum trängdes undan. 
I tider med relativt liten kulturpåverkan ut

gjorde Mollösunds socken troligen ett relativt snår
och krattrikt ljunghedslandskap. I fattiga tider 
med stark kulturpåverkan var den ett kalt gräs
hedslandska p .  

Det är  en gammal uppfattning, att Bohusläns 
skogar helt utrotades, fr. a. i södra kustlandet, till 
följd av kulturpåverkan. Denna uppfattning stöds 
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av äldre skildringar och arkivalier. (En utförlig 
översikt häröver lämnas av ATLESTAM 1 942, se 
även ATLESTAM 1 940 och M. FRIEs 1 958 . )  Någon 
klar uppfattning om hur omfattande detta utro
tande i själva verket var får man emellertid ej . 
T. o. m. i mitten av 1800-talet fanns åtminstone 
buskar kvar här och där (se t. ex . ARESCHOUG 

1837 och LINDEBERG 1 864) .  
Föreliggande undersökning är lokal och dess re

sultat när det gäller lövvegetationens dynamik kan 
ej anses vara utan vidare generellt giltiga ens för 
södra Bohusläns kustland. Ehuru det nu inte säkert 
kan avgöras, är det möjligt att unionernas varianter 
är successionsstadier, som i framtiden kommer att 
visa sig vara initialstadier till verkliga skogssam
hällen, redan nu svagt framträdande i Oxalis- ,  

Hieracium umbellatum - , M elampyrum pratense -

och Dactylorchis-varianterna. 



Teckenförklaringar och förkortningar 

Träd- och buskskikt Fältskikt 

() 0 . Alnus glutinosa 

� � Betula pubescens 

[l] � � verrucosa 

$ : ' : ' : ' : ' Garylus avellana 

• Orataegus Cl  

• \���� C2 

Å o x. 

G Junipe1·us communis 

� G M a lus silvestris 

A 8 Populus tremula 

Q Prunus spinosa 

o � Quercus petraea 

D. � ro bur 

� � Rhamnus cathartica -

� • f rangula 

C> • Rosa canina 

• m Salix aurita 

� <c ' c '  , , ,  c caprea 

IZI EJ] So1·bus aucuparia 

0 [!J Tilia cordata 

ffiiiiiiill 
• 
§ 
� 
r::::::=::� � 
r-:-:-;] � 
ID]] 
� 
� 
� 
� � 

Filipenduletum 

Lastrea - soct 

Vaccinietum molinietosum, Majanthemum bifo
lium - var. 

V accinietum molinietosum, V accinium uligino 
sum - var. 

Vaccinietum deschampsietosum 

Geranietum, Deschampsia flexuosa - subunionen 

Filipendula ulmaria - subunionen 

A nemonetum, Pimpinella - var. 

)) l) 
Agrostidetum - arter 

Anemonetum, Oxalis - var. 

med inslag a v 

Poa nemoralis - soct. 

Jordprofilerna 

Starkt filtat � Järnhaltigt lager 

Svagt filtat 

Mycket svagt filtat 

Klumpstruktur 

l� : �l Skalgrus 

Iao a i  stenigt 

� Grusigt 

e 0 Ulmus glabra ssp. scabra Grynstruktur D Sandigt 

iii Anstående berg 

Nivåkurvornas ekvidistans 

i fig. 27-30 och 76 = l m 
i fig. 36-39 = 25 cm 

bg = berg 
hr = brun 
brsv = brunsvart 
e enkelkornstruktur 
F = frekvens 

Humushattigt 
mineral j ordslager 

"20 = [U20 - (uH+ )20] • 1 06 Kemiska bestämningar {pH och Fe203) utförda på 
stickprov har markerats med öppna symboler. 

} = omfattningen av ett generalprov. O t. h. om j ordprofilen = stickprov. 

Förkortningar 

glödgn = glödgningsförlust 
gpl = groddplanta 
K = konstans 
kl = klumpstruktur 
mj = mjäla 

s = sandig 
ska = skalgrus 
ssp. = subspecies 
st = stenig 
sv = svart 

svbr = svartbrun 
to = torvig 
v. = variant (av art) 
var. = variant (av union) 
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Die Laubvegetation im Kirchspiel Mollösu n d, Bohuslä n, 
Schwe de n 

Zusammenfassung 

Einleitung 

Naturverhältnisse. Der Terminus Laubvegetation 
(Palmgren 1912,  S. 41 ,  Anm.)  umfasst die Pflan
zengesellschaften in Kratt und Wald samt Mantel
und Saumgesellschaften (Tuxen 1952, S. 1 1 2 ) .  

Das Kirchspiel Mollösund liegt i n  der Laub
waldregion ( Du Rietz 1925 d) ,  auf dem sudwestli
chen Teil der Insel Orust in Bohuslän (Fig. l und 
2 ) .  Die Gebirgsunterlage besteht aus Gneis, der 
schwach gewellte Felsplatten bildet und von einem 
Talsystem vor allem in nordnordwest-sudsudöst
licher und ost-westlicher Richtung durchzogen 
wir d. 

Auf den Felsbodenplateaus fehlen die lockeren 
Böden meistens ganz. In kleinen Senken der Fels
platten kommt Torfbildung vor. Hier und dort fin
det sich Geröllboden, der sich gewöhnlich wie ein 
Band dem Gebirgsfuss entlang zieht und gegen jede 
Himmelsrichtung exponiert liegt. In den Talböden 
sind die feinkörnigen Bodenarten vorhanden. Sie 
sind innerhalb des Kirchspiels uberwiegend sandig. 
Schalentrummerbänke sind sehr verbreitet. 

Felsboden breitet sich vor allem in den westli
chen, zentralen und sudöstlichen Teilen des Kirch
spiels aus. V on zwei ur bar gernachten Talböden 
liegt das e in e im N orden, das andere im Suden 
(siehe Karte, Fig. 2 ) .  

Die Temperaturverhältnisse in  der Umgebung 
des Kirchspiels gehen aus Fig. 8 hervor. Die Lage 
von Måsekär och Bråttkärr siehe Fig. l .  Das mitt
lere Kustengebiet von Bohuslän hat, vor allem im 
Dezember, im Durchschnitt eine höhere Tempera
tur als die nahegelegenen Gebiete. Die Resultate 
von Messurrgen des Lokalklimas im Tale Kärrslid
skalvik gehen aus Fig . 9 hervor. 
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Die Niederschlagsverhältnisse in den Umgebun
gen des Kirchspiels gehen aus Fig. l l  hervor. An 
der Kuste von Bohuslän sind die Niederschläge ge
ringer als in den östlicher gelegenen Gebieten. Sie 
durften im Kirchspiel zwischen 550 und 600 mm 
per J ahr liegen. 

Die Felsbodenplateaus sind die troekensten 
Teile des Kirchspiels. Die Felsbodensenken trock
nen während des Sommers gewöhnlich aus, es kann 
aber auch vorkommen, dass in gewissen Sommern 
das Wasser Iange Zeit in ihnen stehen bleibt. Der 
Geröllboden hat gute Wasserversorgung, gleich
falls die Talböden. 

An der Kuste ist die Einstrahlung intensiv. 
Das Kirchspiel Mollösund gehört zur schwach 

humiden Region (Tamm 1959, Pl. 2 ) .  
Fur die Zeit von Oktober bis März ist starker 

Wind ( � 7 Beaufort) sehr gewöhnlich . Er kommt 
am häufigsten von W esten. 

Eine ubersichtliche Darstellung der Vegetation, 
die mit der Laubvegetation keinen Kontakt hat, 
wird auf S. 19 gegeben. 

Kulturverhältnisse. Die ökonomische Entwick
lung und die darnit zusammenhängenden Verän
derungen in der Wirtschaft wirkten zu verschie
denen Zeiten sehr stark auf die Verbreitung und die 
Zusammensetzung der Laubvegetation ein. Auch 
das Aussehen der heutigen Laubvegetation beruht 
auf der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 
hundert bis zweihundert J ahre. 

Entscheidend fur die Grösse der Bevölkerung 
und deren ökonomische Situation ist der Fischerei
ertrag. Von 1556-1589, 1 747-1808 und von 1877-
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ca 1900 war der Heringfang sehr gut und die Be
völkerung daher relativ tvohlhabend. Die Zwi
schenzeiten waren wirtschaftlich magere, vor allem 
das Ende des 17 .  und der Anfang des 18 .  Jahrhun
derts, aber auch Beginn und Mitte des 19 .  Jahr
hunderts. 

Mindestens zeitweise war alle verfi.igbare Erde 
urbar gemacht; war aber der Fischfang lohnend, so 
wurde die Landwirtschaft vernachlässigt. 

Alle 5-7 J ahre wurde die Galluna des vom Hof e 
entfernt gelegenen Bodens niedergebrannt, um ihn 
als Weidegebiet brauchbar zu machen. Das Ab
brennen des Heidekrauts hatte grossen Einfluss 
auf Vegetation und Boden, vor allem auf den Fels
bodenplateaus. In den Felsbodensenken und im 
Geröllboden blieb dagegen die Vegetation relativ 
unbeschädigt. 

Die Felsbodengebiete wurden als Weiden ver
wendet. Die Anzahl der weidenden Tiere - vor 
allem Schafe - war um 1850 am grössten. Vermut
lich gab es auch Winterweiden, allerdings aber 
nicht regelmässig. 

Terminologie und Methodik bei der Untersu

chung von Vegetation und Boden. Bei der Analyse 
der (regionalen) Laubvegetation des Kirchspiels 
wurden Analysenflächen verwendet, die nicht fest 
abgegrenzt waren und die in der Grösse variierten. 
Entscheidend fiir die Begrenzung der zu untersu
chenden Flächen war die floristische Zusammen
setzung der Krautschicht. Bei der Analyse wurde 
die Vegetation in Schichten eingeteilt, in Baum-,  
Strauch- ,  Kraut- und Moosschichten, ohne dass 
diese Schichten fixierte Höhengrenzen gehabt hät
ten. 

Als Resultat der regionalen Untersuchung konn
ten Unionen ( Du Rietz 1936) abgegrenzt werden. 
In den speziell untersuchten Gebieten wurde die 
quantitative Variation der Vegetation studiert. Es 
wurden Probeflächen verwendet, die fest begrenzt 
waren und eine Grösse von ! oder l m2 hatten. Die 
Probeflächen wurden immer so gelegt, dass sie nur 
einem - je nach der floristisohen Zusammenset
zung abgegrenzten - Krautschichtsverein ange
hörten. Quantitative und qualitative Homogeni
tät in der Vegetation wurde bei der Arbeit an den 
Analysen streng getrennt. Meiner Ansicht nach 

13 - 62 1 1 3020 Ivarsson 

kann man die qualitative und die quantitative Zu
sammensetzung der Vegetation mit derselben Me
thode nicht beschreiben. 

Die Grade der Deckung wurden auf fol
gende Weise angegeben (Hult-Sernander-Du Rietz 
Skala) :  5 + deckt die Oberfläche fast ganz, 5 deckt 
mindestens die halbe Operfläche, 4 deckt !-l der 
Oberfläche, 3 deckt i-!, 2 deckt i\-l und l deckt 
weniger als -fs der Oberfläche, + einzelne Indivi
duen. 

Die Vegetation jeder Schicht wurde nach der 
floristisohen Zusammensetzung zunächst in Unio
nen eingeteilt. Die Vegetationseinteilung ist also 
auf Synusien (Gams 1918) ,  nicht auf Biocoenosen, 
gegriindet. Die Unionen wurden mit Hilfe von 
Trennarten abgegrenzt. Auf Grund der floristisohen 
Zusammensetzung wurden die Krautschichtsunio
nen in Subunionen und Varianten (var . )  eingeteilt. 
Beim Ausscheiden von Varianten wurde auch auf 
die Zusammensetzung der Baum- und Strauch
schichten Ri.icksicht genommen. Gewisse von ihnen 
sind daher schwach getrennt in der Krautschicht. 
Der Verein erhielt seinen Namen nach einer her
vortretenden Art, gewöhnlich einer Dominante, 
indem dem N amen die Endung -etum beigefi.igt 
wurde. Die Namen der Subunionen wurden ge
wöhnlich mit der Endung -etosum versehen. 

Eine Zusammenstellung der hier besebriebenen 
Unionen zu Synusien höheren Ranges ist nicht 
möglich zu machen, bevor deren Variation in ei
nem grösseren Gebiet als dem Kirchspiel Mollösund 
studiert ist. 

Das Bodenprofil vom Podsoltypus ist im Kirch
spiel nicht scharf zu trennen vom Braunerdetypus. 
N e ben typisohen Podsolprofilen kommen solche 
mit grossem Mineralgehalt und solche mit nicht 
deutlich abgegrenzter Auslaugungs- und Anreiche
rungsschicht vor. Der Grad der Auslaugung wurde 
durch die Struktur der humushaltigen Schicht und 
die Farbe der Mineralien einigermassen zu bestim
men versucht. 

Die Textur wurde folgendermassen beurteilt: 
Blöcke mit Mineralpartikeln, die grösser als 200 mm 
im Diameter waren, Steine mit 200-20 mm Dia
meter, Grus (Kies) mit 20-2 mm Diameter, Grob
sand mit 2-0,6 mm Diameter, Staubsand 0,06-0,02 
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mm Diameter, Schluff mit 0,02-0,002 mm Dia
meter und Ton unter 0,02 mm Diameter. Die 
Struktur wurde folgendermassen beurteilt: Einzel
korngefiige, schwaches Kriimelgefiige (Grösse des 
Aggregates: von Sand bis feinem Kies) und gutes 
Kriimelgefiige (grösser als feiner Kies ) .  

In den besonders untersuchten Gebieten wurde 
das Bodenprofil bis in Einzelheiten studiert. Ge
wisse chemische Analysen wurden auf Bodenpro
ben durchgefiihrt: Gliihverlust, pH-Bestimmung, 
elektrolytisohes Leitvermögen, Neutralisationsgrad 
(Sj örs 196 1 ) ,  Auswechslungskapazität der Katio
nen, auswechselbare Wasserstoffj onen, auswechsel
bare Metallkationen, mit HAc und NH4Ac aus
wechselbare Ca-Jonen, Gehalt an CaC03, Gehalt an 
Phosphor [nach Behandlung der Probe mit H2S04 
(auch nach Gliihung) ,  HAc und Laktate, Mattsson 
1950] und Eisengehalt (Tamm 1917 ) .  Das Resultat 
geht aus Fig. auf S. 121 ,  123, 128, 142, 143 und 
145 hervor. 

Die heutige Zusammensetzung und 
Ökologie der Laubvegetation 

Die Kontaktvereine der Laubvegetation. In Kon
takt mit der Laubvegetation kommen vor allem 
drei V ereine vor: Filipendula ulmaria -, Galluna 

vulgaris - und Agrostis tenuis - Vereine . Der Filipen

dula ulmaria - Verein unterscheidet sich von andern 
Kontaktvereinen dadurch,. dass in ihm Garex pal

lescens, Deschampsia caespitosa, Equisetum arvense, 

Filipendula ulmaria, Galium boreale, Geum rivale 

und Lysimachia vulgaris vorkommen. Trennart in 
anderen Kontaktvereinen gegen den Filipendula

Verein ist Pteridium aquilinum. Der Filipendula

Verein kann in zwei Teile aufgeteilt werden. Dem 
einen gleicht in der floristisohen Zusammensetzung 
den Agrostis tenuis - Verein und enthält Sarbus au

cuparia Keiml. und Taraxacum Vulg. (Rhytidiadel

phus squarrosus) ;  im andern fehlen diese Arten. Die
ser gleicht dem M olinia coerulea - Verein und enthält 
A ngelica silvestris, Galt ha palustris, M olinia coerulea, 

Rhamnus trangula Keiml . ,  Salix repens und Vacci

nium uliginosum. Der Galluna vulgaris - Verein un
teracheidet sich von den andern Kontaktvereinen 
dadurch, dass sie Galluna vulgaris, Juniperus com

munis und Lonicera periclymenum enthält. Trenn-
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arten, die in dem Galluna-Verein fehlen, aber in den 
andern Kontaktvereinen zu finden sind, sind Alehe

milla glaucescens, Cerastium holosteoides, Equisetum 

arvense, Lathyrus pratense und Vicia cracca. Der 
Verein kann in zwei floristisch trennbare Arten
gruppen aufgeteilt werden. Der M olinia coerulea -

Verein enthält die Arten Garex nigra, Erica tetralix, 

Juncus conglomeratus, M olinia coerulea, Pteridium 

aquilinum, Rhamnus trangula Keiml. ,  Salix repens, 

Sphagnum sp. und V accinium uliginosum, welche 
in dem Deschampsia tlexuosa - Verein ( eigentlich 
Galluna-Heide) fehlen. Dieser letzte Verein enthält 
als Trennarten gegen den Molinia-Verein Agrostis 

canina, A .  ten u is, A nthoxanthum odoratum, Garex 

pilulitera, Gladania rangiterina, C. silvatica coll . ,  
Deschampsia tlexuosa, Festuca ovina, Hieracium 

umbellatum, Plantaga lanceolata, Poa pratensis coll . ,  
Solidago virgaurea und V accinium vitis-idaea. 

Der Agrostis tenuis - Verein wird von den andern 
Kontaktvereinen dadurch unterschieden, dass sie 
reichlich Achillea milletolium, Agrostis tenuis, 

Anthoxanthum odoratum, Gampanula rotunditolia, 

Festuca ovina, F. rubra, Galium verum, Lotus corni

culatus, Pimpinella saxitraga, Plantaga lanceolata 

und Poa pratensis coll. enthält. 

Regionale Ubersicht iiber die Laubvegetation. 

Vollständiges Verzeichnis der Laubvegetationen 
im Kirchspiel Mollösund fiir das Jahr 1960, mit 
Ausnahme des Kulturbodens in Övre Tången. Das 
V erzeichnis behält die Reihenfolge, in der die Ana
lysen durchgefiihrt worden sind, bei. (Siehe die 
Karte, Fig. 13 . )  Unter jeder Analyse wird angege
ben, zu welchem Verein diese gehört (Tillhör . . .  ) 
und die eventuellen Kontaktvereine. 

Die Zusammensetzung der Laubvegetation. Die 
Vegetation der Feldschicht kann in drei Unionen 
gruppiert werden: Filipenduletum ulmariae, Vacci

nietum myrtilli und Agrostidetum tenuis . Die Trenn
arten zwischen den Vereinen gehen aus Tab. 4-5 
hervor. 

Filipenduletum wird in die ungefähr gleich ge
wöhnlichen agrostidetosum tenuis und dryopteride

tosum tilices-maris aufgeteilt. Agrostidetosum kann 
in einer Gebiischverein vorkommen, die ent
weder von P runetum ( siehe unten) ,  Pimpinella

V arian te, oder von Salicetum, Galium palustre -
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Varian te, dominiert wird. dryopteridetosum kann in 
einem Baumverein mit Alnus glutinosa und Fraxi

nus excelsior, Oxalis-Variante , oder im Prunetum, 

H eracleum-Varian te, vor kommen. Filipenduletum 

ist in verschiedenen Teilen Siidschwedens nach
gewiesen worden. 

V accinietum myrtilli umfasst eine Gruppe von 
artenarmen Vereinen mit sehr weiter Verbreitung. 
Es wird im Kirchspiel in molinietosum coerulae und 
deschampsietosum flexuosae eingeteilt. molinietosum 

wächst zu einem sehr kleinen Teil unter Alnus 

glutinosa und Fraxinus excelsior, Hieracium um

bellatum - Variante. Ein wenig grösserer Teil der 
Subunion wächst unter Prunetum, M olinia-Va
rian te, während der grösste Teil unter Salicetum, 

Empetrum-Variante gedeiht. Die Verbreitung von 
molinietosum in Schweden ist wenig bekannt. Es 
steht Querceto sessiliflorae - Betuletum molinietosum 

(Tiixen 1937 ) nahe und gehört möglicherweise zu 
einem Parallelgesellschaft, Querceto petraeae - Popu

letum (Tiixen 1951 )  molinietosum. 

Vaccinietum deschampsietosum wächst unter ei
ner Baumverein von Populus tremula und Quer

cus, M elampyrum pratense - Varian te, oder unter 
Prunetum, Gampanula rotundifolia - Variante . des

champsietosum ist aus Schonen, Dänemark und 
Estland bekannt, die Ankniipfung aber an die nord
westdeutsche Vegetation ist unsicher. 

Agrostidetum kommt teils unter einer Eaum
verein von Alnus, Fraxinus, Quercus und Po

pulus, Dactylorchis-Variante , teils unter Prune

tum, Galium verum - Variante, vor. Agrostidetum 

ist vermutlich in vielen Teilen Siidschwedens zu 
finden (Steen 1954) ,  scheint aber in verschiede
nen Teilen seiner Verbreitung auch sehr verschie
den zusammengesetzt zu sein. 

Geranietum sanguinei kommt im Kirchspiel sel
ten vor. E s ist ii ber vie le Te ile des N ordens als 
Saumgesellschaft verbreitet, wird aber von ver
schiedenen Subunionen repräsentiert. Im Kirch
spiele Mollösund kommt eine Subunion mit Inula 

salicina (vgl. Hallberg 1959, siehe auch Albert
son 1946) selten vor. Gewöhnlich schliesst sich die 
Union Vaccinietum deschampsietosum, Agrostidetum 

und Filipenduletum an. 
A nemonetum hepaticae ist im Kirchspiel se hr we

nig vertreten. Die beiden Subunionen, die Anemo-

netum hepaticae in Kärrslid-Skalvik repräsentieren, 
erhielten lminen Namen mit der Endung -etosum, 

wegen ihres beschränkten Vorkommens. Die Union 
ist in vielen Teilen des N ordens und in Estland zu 
finden, scheint aber im Westen und Siiden aufge
löst zu werden, wo die Krautschicht von Querceto

Carpinetum corydaletosum ihr floristisch ähnli�h ist. 
Die Baumschicht bildet mindestens zwei Unio

nen: Querceto-Populetum und Alneto-Fraxinetum. 

Betula-Arten maehen ein Verein fiir sich aus. Die 
Quercus-Population ist Gegenstand einer speziellen 
Untersuchung. Auf S. 105 werden die präliminären 
Resultate davon publiziert. In der Eicken-Popula
tion des Kirchspiels gibt es kein Exemplar, das als 
reine petraea bezeichnet werden kann, 1-2 Exem
plare sind reine robur. Nimmt man jedoch Riicksicht 
auf sämtliche Charaktere, so kann die Population 
eingeteilt werden in iiberwiegend Q. petraea und 
iiberwiegend Q. robur. 13 % (22 Exemplare) kön
nen allerdings keiner dieser Abteilungen zugefiihrt 
werden. Von diesen waren 32 % im schlechten Ei
cheljahr 1960 sehr fruchtbar. 

Die Strauchschicht wird in zwei Unionen einge
teilt: Salicetum auritae und Prunetum spinosae. Die 
Strauchschicht wird desgleichen von einer Reihe 
Arten gebildet, die soziologisch indifferent ist. 
M alus silvestris variiert stark, z. B. im Aussehen 
der Friichte, im Gesohmack und in der Grösse und 
Behaartheit des Blattes. Rhamnus frangula kann 
wie Juniperus communis als Spalier vor kommen. 
Corylus avellana wächst dagegen meistens aufrecht 
empor. 

Das Salicetum-Gebiisch tritt oft in Form einer 
Kugel auf, kann aber auch wie eine Diine geformt 
sein. Es kann sehr eng ineinander wachsen, Kraut� 
und Moosschicht können vollkommen fehlen. Sali

cetum kommt da und dort im Innern Siidschwedens 
vor. Es entspricht der höheren Schicht in Salix 

aurita - Frangula alnus - Ass. (Tiixen 1937) und in 
Betuleto-Salicetum (Westhoff u. a. 1946) .  

Das Prunetum-Gebiisch wächst oft stark gegen 
die Unterlage gepresst. Es wird von Arten gebildet, 
die mehr oder weniger an die Kiiste gebunden sind. 
Rosa-Formen wurden nach Nordhagen 1945 und 
Hylander 1955 in vier Hauptgruppen eingeteilt: 
Rosa canina, R. dumalis (afzeliana) ,  R. tomentosa 

und R. villosa. Ligustrum vulgare kommt an zwei 
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Stellen vor, subspontan. Orataegus wurde speziell 
untersucht. Die Population wurde in 6 Gruppen 
aufgeteilt, die allerdings nicht streng voneinander 
getrennt sind. Orataegus C l . ,  O. C 2  und O. m. gehö
ren zum curvisepala-monogyna - Komplex (Lind
man 1904) ,  Orataegus ox. und P. gehören zum 
oxyacantha-Palmstruchii - Komplex. Crataegus C 1 -
ox. weist Charakteristiken von beiden Komplexen 
auf. Crataegus ox. hat kleine Nebenblätter, abge
rundete und relativ schmale Blätter ohne (die B lät
ter auf den Bliitensprossen) oder mit nicht tiefen 
und schmalen Einschnitten, kurzem Stiel und ein
wärtsgebeugten, schwachen Nerven. Domatien 
fehlen. Die Friichte sind klein, rund und kahl. Der 
P. -Typus hat oft abgerundete, gelappte, relativ 
kurzstielige Blätter mit einwärtsgebeugten, schwa
chen Nerven. Domatien fehlen und die Friich te sind 
kahl. Dieser Typus hat jedoch auch grosse Neben
blätter, Blätter mit scharfen Zacken und schmalen 
Einschnitten. Sie hat also Ähnlichkeiten mit dem 
C 2-Typus. Crataegus ox. und O. P. haben 2-3 Grif
fel auf jeder Frucht. C C l . ,  C. C 2  und C. m. haben 
je einen Griffel auf jeder Frucht. Charakteristiken, 
die sie gemeinsam auszeichnen, sind ausserdem: 
grobe, nach anssen gebeugte Nerven, das Vorkom
men von Domatien, der relativ lange Blattstiel und 
die breiten Blätter. Die Frucht ist relativ langge
streckt. Crataegus C l. hat breite und tief einge
schnittene Blätter, gewöhnlich schwach gezackt. 
Die Frucht ist meist kahl. O. C 2  hat schwach ein
geschnittene und feinzackige Blätter und iiberwie
gend behaarte Friichte. C. m. hat praktisch ganz
randige Blätter. Bei Crataegus C 1 -ox. variiert die 
Griffelanzahl zwischen l und 3. Das Blatt ist hell. 
Die Einschnitte sind schmal und die Nerven 
schwach und nach innen gerichtet. Der grösste Teil 
der Crataegus-Population des Kirchspiels besteht 
aus O. C l . ,  C. C 2  und C. ox. ,  während vor allem 
C. C 1 -ox. selten ist. 

Prunetum komrot in den sudlichen Teilen des 
Nordens vor: der Kiiste entlang und quer durch 
Schweden, vom Mälarsee zum Väner- und Vätter
see, und in Bohuslän. Tiixen ( 1954) schreibt die 
U nio n einem Rosa glauca - Populus tremula - Ge
biisch zu, in Rubion subatlanticum. Die Artenkombi
nation ist aber auch den höheren schichten bei 
Berberidion vulgaris ähnlich . 
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Die Laubvegetation im Tal von Kärrslid- Skalvik 

(Fig. 27-30) .  Das Tal erstreokt sich von Nord
westen nach Siidosten. Die umge benden Berghänge 
sind im Siiden niedrig und schwach abfallend, im 
N orden 5-8 m h och und s te il. Das Gefälle des T ales 
beträgt gegen Kärrslid im Durchschnitt 5-10 %,  
gegen Skalvik 25-30 %.  Der höchste Punkt liegt 
bei ca 30 m ii . M. Schalentriimmerbänke finden 
sich sowohl am Abhang gegen Kärrslid als auch 
am Abhang gegen Skalvik. Die humushaltigen 
Schichten haben gute Kriimelgefiige im Norden, 
er halten aber gegen Siiden Einzelkornstruktur, 
vor allem im Geröllboden längs der nördlichen 
Kante des Tales, wo die Blöcke oft nackt liegen. 
Am weitesten nördlich hat die humushaltige 
Schicht eine Dicke von 20-30 cm, im Siiden ist sie 
nur 2-5 cm tief. Die Oberfläche des Grundwassers 
liegt nahe der Erdoberfläche . Vor allem der nörd
liche Teil des Tales ist stark feucht. 

In den feuchtesten Gebieten dominieren Populus 

tremula und Salix-Arten, in den troekensten die 
Quercus-Arten unter den Bäumen. 

Salicetum herrscht im feuchtesten Gebiet im 
Norden. Der Abhang gegen das höchstgelegene Ge
biet des Tales wird von Garylus avellana dominiert, 
während der siidliche Abhang von Garylus und 
Prunetum beherrscht wird, die eine Mantelgesell
schaft bilden, im unteren Teil des Abhanges in 
kleine Gruppen aufgelöst. Jene Teile des Tales, wo 
der Boden kalt, feucht und teilweise nahrungsarm 
ist, werden von Salicetum eingenommen, während 
Prunetum auf wärmerem und trockenerem Boden 
wächst. 

Filipenduletum wächst in gewissen Teilen des 
nördlichsten Gebietes, Vaccinietum im höchstge
legenen Gebiet, Anemonetum in den tiefer gelegenen 
Teilen des Tales, siidlich der nördlichsten Teile. 
Geranietum bildet eine Saumgesellschaft in den 
warmen siidlichsten Partien. Die Zusammenset
zung der verschiedenen Krautschichtsvereine und 
der Baum-, Strauch- und Moosvereine, die zu 
ihnen gehören, geht aus Tabellen 7-10 hervor. 
Die Beschreibungen der Bodenprofile sind auf 
S. 121-128 zu finden. 

Die Laubvegetation in der Senke auf Holmen 

(Fig. 36-39) . Der Kratt wächst in einer 3 m  tiefen 
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und 20 x 25 m2 grossen Senke zu oberst auf Hol
men, welches mit seinen höchsten Teilen eine Höhe 
von 13 m ii . M. erreicht. Auf dem Berge liegt ein 
reines Lager von Schalentriimmern, dartiber eine 
2-3 dm dicke Schicht von Sand und zu oberst die 
humushaltige Schicht. In den niedrigeren Teilen 
der Senke ist diese stark feucht und torfartig, beim 
Ausfluss im Norden hat sie aber Kriimelstruktur. 
In den höheren Teilen der Senke hat die humus
haltige Lage Einzelkornstruktur. Zeitweise steht 
das Grundwasser in den tiefer gelegenen Teilen 
mehrere dm iiber der Erdoberfläche. 

Die Eaumarten gruppieren sich im grossen ge
sehen konzentrisch um die feuchteste Partie der 
Senke. Die Feuchtigkeitsverhältnisse scheinen so
mit fiir die Zusammensetzung der Baumschicht 
entscheidend zu sein. 

Die Strauchschicht ist in den zentralen Teilen 
der Senke am besten ausgebildet, es handelt sich 
bei ihnen um Salicetum. Im Norden gibt es Frag
mente von Prunetum. Im Salicetum-Gebiet ist der 
humushaltige Grund torfartig strukturiert, im 
Prunetum-Gebiet dagegen schwach gekriimelt. 
Die Feuchtigkeitsverhältnisse scheinen lmine grös
sere Rolle zu spielen. 

Die Krautschicht wird zum grössten Teil von 
V accinietum dominiert, während in verschiedenen 
kleinen Gebieten im Norden Geranietum wächst. 
Vaccinietum molinietosum gehört zum Gebiet mit 
relativ tiefem humushaltigern Grund, welcher 
feucht und torfartig ist. An den feuchtesten Stel
len wächst V accinium uliginosum - Varian te, an 
weniger feuchten Stellen gedeiht Majanthenum bi

folium - Varian te. V accinietum deschampsietosum 

wächst auf troekenem Boden, auf Schicht mit 
Einzelkornstruktur. Geranietum tritt teils - mit 
starkem Einschlag der Filipenduletum-Arten - auf 
feuchtem Boden auf, teils - mit starkem Einschlag 
der Vaccinietum deschampsietosum - Arten - auf 
trocknerem Gebiet auf. Die Zusammensetzung der 
verschiedenen Krautschichtsvereine und der ver
schiedenen Baum- ,  Strauch- und Moosvereine, die 
zu ihneii gehören, geht aus Tabellen l l-13 hervor. 
Die Beschreibungen der Bodenprofile sind auf S. 
142-145 zu finden. 

Die Laubvegetation und die Milieufaktoren 

Das Aussehen der heutigen Laubvegetation im 
Kirchspiel beruht auf einem Komplex von Ursa
chen, der sowohl aktuelle als auch historische Fak
toren enthält. Aus dem Komplex der aktuellen 
Faktoren werden hier der Wind, die Einstrahlung 
und die Bodenverhältnisse aufgegriffen. In bezug 
auf die historischen Faktoren werden die vom Hof 
entfernt liegenden Gebiete und das nahe gelegene 
Kulturland getrennt behandelt. 

Die Laubvegetation und der Wind. Die Laubve
geta tio n wächst vor alle m an g egen Siiden und 
N orden exponierten Stellen, was teilweise auf den 
Wirkungen des Windes beruht. Kratte, die dem 
Wind ausgesetzt sind, nehmen oft Formen an, wie 
sie in Fig. 48 gezeigt werden. Solitäre Bäume und 
Gebiische können unter dem Einfluss des Windes 
Spalierform annehmen. 

Die Mutterachsen sterben regelmässig ab, die Sei
tenachsen gedeihen, mit der Folge, dass das Geäst 
sehr dicht wird. Die Sprosse scheinen sich darauf 
einzustellen und der Anstrengung, der sie der stetig 
blasende Wind aussetzt, entgegen wirken zu kön
nen. Sprosse, die sich an der Luvseite befinden, 
wachsen bei sämtlichen Holzgewächsen im Kirch
spiel viel weniger als Sprosse, die auf der Leeseite 
desselben Stammes sind. Auch an Wind ausge
setzten Lagen kommen aber folgende wilde Holz
gewächse im Kirchspiel vor: Sorbus aucuparia, Be

tula pubescens, B. verrucosa, Populus tremula, Quer

cus petraea und Q. robur. Sorbus aucuparia erträgt 
den Wind am besten, dann Betula und Quercus. 

Von den Prunetum-Arten sind die Formen von 
Crataegus C. und Prunus spinosa am besten gegen 
den Wind abgehärtet. Die Salicetum-Arten wach
sen gewöhnlich in geschiitzteren Lagen. Rhamnus 

frangula und Salix aurita aber können an sehr stark 
exponierten stellen vorkommen. 

Das Blatt desselben Stammes ist an der Luvseite 
durchgehend kleiner als an der Leeseite. Am Ende 
einer Vegetationsperiode ist das Blatt der Luvseite 
stark beschädigt, auch wenn keine starken Winde 
vorgekommen sind. Von der Blattspitze her, Rich
tung Basis, färbt sich der Blattrand braun, darauf 
folgt gewöhnlich dann Schrumpfung des Blattes. 
Am wenigsten wird das Crataegus-Blatt beschädigt. 

Acta Phytogeogr. Suec. 46 
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V accinietum deschampsietosum wächst oft auch 
an windausgesetzten Stellen. Galluna erträgt da
gegen keinen allzu starken Wind. V accinium myrtil

lus: der Spross ist in exponierter Lage kiirzer. Dass 
die Bodenschicht durchgehend schwach ansge
bildet ist in der Laubvegetation des Kirchspiels, 
beruht teilweise auf der Wirkung des Windes. Mit 
der schwachen Ansbildung der Epifytvegetation 
verhält es sich ebenso. 

Die Laubvegetation und die Einstrahlung. Der 
Zugang zum Licht scheint fiir die dominierenden 
Holzarten der jungen Laubvegetation des Kirch
spiels - mit Ausnahme von Sarbus aucuparia -

nicht entscheidend zu sein, dagegen fiir das Auf
kommen von Prunetum. Geranietum wächst an den 
lichtreichsten Stellen. V on den iibrigen Kraut
schichtsvereine wächst Agrostidetum an lichteren 
Orten als die iibrigen, darauf folgt Vaccinietum 

deschampsietosum. Auf S. 156-157 (links) sind die 
Arten zu finden, die in der Laubvegetation eine 
grössere Frequenz haben als in der Kontaktvegeta
tion. Auf S. 1 57 (rechts) sind diejenigen Arten zu 
finden, die in der Kontaktvegetation eine grössere 
Frequenz haben als in der Laubvegetation. 

Prunus spinosa und Crataegus curvisepala wach
sen bisweilen als Spaliere gegen den Berg, vermut
lich als Folge der Wärmeausstrahlung des Berges. 
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus tremula 

und Quercus petraea wachsen vorwiegend an stel
len, die sich gegen Siiden öffnen. Sämtliche Holz
arten des Kirchspiels kommen mindestens in gegen 
Westen exponierter Lage vor (Tab . 14) . Die Ge
biischunionen wachsen vorwiegend an gegen Siiden 
exponierter Lage (Fig. 68 und 69) .  Die Wärme
verhältnisse scheinen fur das Pr·unetum-Gebiisch 
entscheidend zu sein. Die Krautschichtsvereine 
kommen rueistens in nach Siiden hin exponierter 
Lage vor (Tab. 15) .  Vaccinietum deschampsietosum 

ist derjenige Krautschichtsverein, der am meisten 
in Exposition gegen Westen hin vorkommt, Vacci

nietum molinietosum und Filipenduletum diejeni
gen, die am wenigsten in gegen W esten hin expo
nierter Lage zu finden sind. 

Einige Filipenduletum-Arten sind im ganzen 
Norden vorhanden, einige reichen gegen Norden 
weit iiber die Nordgrenze der Eiche hinaus. Ihre 
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allgemeine Verbreitung ist gewöhnlich borealzir
kumpolar. Vaccinietum besteht aus Arten, die sich 
iiber den ganzen Norden verbreiten, ebenso Agrosti

detum. Vaccinietum molinietosum enthält viele at
lantische und subozeane Elemente, Vaccinietum 

deschampsietosum einige borealzirkumpolare. Ag
rostidetum besteht u. a. aus vielen borealzirkumpo
laren und aus vielen westeuropäisch-mittelsibiri
schen Arten. Die meisten Anemonetum-Arten rei
chen im allgemeinen bis nach Mittel-Norrland, 
kommen spädich in Nord-Värmland und Dale
karlien und wieder häufiger im zentralen Jämtland 
vor. Ein Teil der Anemonetum-Arten ist westeuro
päisch-mittelsibirisch. Die Geranietum-Arten sind 
vorwiegend im N orden bis zur N ordgrenze der 
Eiche zu finden. Ihre allgemeine Verbreitung er
streckt sich von W estenropa bis nach Mittelsibi
rien und von W estenropa bis Siidsibirien. 

Die Laubvegetation und die Bodenverhältnisse 

(Tab. 17 ) .  Samen von Arten, die zur Laubvegeta
tion gehören werden regelmässig iiber die Felsbo
denplateaus verbreitet. Auf Grund von Wasser
mangel diirften jedoch bedeutendere zukiinftige 
Kolonisationen unterlassen werden. 

In den Felsbodensenken tritt da und dort Betula 

verrucosa auf. Vermutlich wandern Pinus silvestris 

und Salix aurita in Zukunft langsam auf die Fels
bodensenken hinaus. 

70-85 % von V accinietum deschampsietosum 

wachsen im Geröllboden mit nackten Blöcken. 
Uber 80 % der Empetrum-Variante von V accinie

tum molinietosum kommt auf nacktem Geröllboden 
vor. V accinietum deschampsietosum wächst a uf 
trockenem, Vaccinietum molinietosum auf nassem 
Boden. 

Sonderbar ist im Geröllboden die Kombination 
von einer, in anderer Umgebung auf nährreichem 
Boden wachsenden Strauchschicht wie Prunetum 

mit einer gewöhnlich auf nahrungsarmen Boden 
gedeihenden Krautschicht Wie Vaccinietum de

schampsietosum. 

Der Wassermangel wird eine totale Kolonisie
tung des Geröllbodens mit Laubvegetation nicht 
verhindern. 

Die Verteilung der Bäume im Holmenkratt (Fig. 
36) zeigt den unterschiedlichen Anspruch der ver-
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schiedenen Bäume auf Wasser. Salicetum wächst 
auf nassem Grund, während Prunetum auf nicht 
ganz so nassem Boden vorkommen kann. V accinie

tum molinietosum und Filipenduletum wachsen 
ebenfalls auf nassem Boden, Agrostidetum und Ane

monetum auf frischem und Vaccinietum deschamp

sietosum und gewöhnlich auch Geranietum auf sehr 
troekenem Grund. 

Prunetum wächst in flachen Böden mit Einzel
kornstruktur. In den tiefsten Erdschichten mit 
bester Struktur wächst Filipenduletum und in 
sandiger, untiefer Erde mit Einzelkornstruktur 
V accinietum deschampsietosum. 

Die Laubvegetation und die Wirtschaft. Die Zivi
lisation beeinflusste die Laubvegetation auf dem 
vom Gute abseitsliegenden Boden durch das Wei
den, das Verbrennen des Heidekrautes und das 
Einsammeln von Heiz�aterial, auf dem eigentli
chen Kulturboden nahe dem Hof durch das Weiden 
und die Heuernte. 

Die Schafweide durfte die Vegetation der abseits
liegenden Gebiete am stärksten verändert haben. 
Auf dem Boden nahe dem Hof wurde zur Mitt
sommerzeit Heu geerntet, darauf folgte eine 
Weidezeit, vor allem fur Kuhe, die Ende Juli be
gann. 

In alter Zeit war die Nutzung der Weide auf dem 
Felsboden zeitweise so intensiv, dass die Galluna 

verschwand. Galluna kommt auf den drei grössten 
Inseln des Kirchspiels selten vor: Söskär (schwach 
benutzte Schafweide) ,  Mollö (Viehweide, vor allem 
Rieder) ,  Särsö (viel benutzte Schafweide) .  Auf die
sen Inseln dominiert teilweise Agrostis tenuis, 

Deschampsia flexuosa, Festuca ovina und Nardus 

stricta die Vegetation. 
Galluna vulgaris bedeutet einen Schutz fur die 

Baum- und Buschpflanzen gegen weidende Tiere. 
Die starke Nutzung der Weide um die Mitte des 
19 .  Jahrhunderts rottete die Laubvegetation auf 
dem Felsboden des Kirchspiels total aus . Dies gilt 
auch fur die Felsbodensenken. 

Auf dem Geröllboden war die Laubvegetation 
besser gegen weidende Tiere geschutzt. Im Tale 
von Kärrslid-Skalvik gab es bis 1 948 Weiden. Nach
dem das Weiden aufgehört hatte, nahm das Areal 

des Kratt rasch zu, vor allem in Kärrslid, aber auch 
in Skalvik, wo das Gebiet sudlich des Krattes jetzt 
allmählich von Laubvegetation aufgefullt wird. Im 
grossen und ganzen hat Geranietum seine Verbrei
tung vergrössert, indem es Agrostidetum weg
drängte. 

Auf dem Gebiet nahe dem Hof nahmen die 
Bäume seit dem Ende des Weidens rasch zu, vor 
allem Alnus glutinosa, Betula, Fraxinus excelsior 

und Quercus. Die Anzahl der Busche vergrösserte 
sich nicht so schnell wie diejenige der Bäume. Sie 
wären von einer mässigen Beweidung begunstigt 
worden, die das W achstum der Bäume verhindert 
hätte, deren Schatten nun hier die Busche beein
trächtigt. 

Auf S. 1 72 wird eine Ubersicht uber die Arten 
der Krautschicht gegeben, die ganz oder teilweise 
von weidenden Tieren verlassen werden. Die mei
sten gehören zu Agrostidetum, einige zu Vaccinie

tum deschampsietosum und Filipenduletum. Auch 
floristische Zusammensetzungen anderer Kraut
schichtsvereine zeigen vermutlich den Einfluss des 
Weidens . 

Aus der Tabelle auf S. 1 73 geht hervor, welche 
Arten ein abgebranntes Gebiet drei Jahre nach 
dem Abbrennen dominieren. Das Abbrennen des 
Heidekrautes und das Weiden verunmöglichten zu
sammen die Kolonisation der Felsbodenplateaus 
mit Laubvegetation. Dagegen wurde vermutlich 
die Laubvegetation in den Felsbodensenken nur 
ganz wenig vom Abbrennen des Heidekrautes be
einflusst. Wie beim Weiden so waren im Geröllbo
den bei einem Abbrennen die Arten begunstigt, die 
ein umfassendes unterirdisches Sohossystem hat
ten. 

Galluna wird als Brennmaterial verwendet, vor 
allem während wirtschaftlich armen Zeiten. 

Fig. 80-83 zeigt, was mit der Laubvegetation 
geschah, als die Heuernte auf einem Gebiete nahe 
dem Hof aufhörte. Die Kartierung wurde 1 959 
durchgefuhrt, als das Gebiet seit 5 Jahren nicht 
me hr beweidet worden war. 

Die Heuernte verunmöglichte jede La u b vege
tation ausser gerade innerhalb der Steinzäune. Mit 
dem Aufhören der Ernte hatte die Laubvegetation 
die Möglichkeit, die diesen am nächsten liegenden 
Teile der Äcker und Wiesen zu kolonisieren. 
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1 92 Zusammenfassung 

Die Dynamik der Laubvegetation Kratt und der offenen Vegetation verschärft wur
den. 

Die Laubvegetation in friiberen Zeiten. Erdtman 
( 1 92 1 )  zeigt an Hand eines Pollendiagramms von 
Mollö, dass Betula möglicherweise in der Nähe vor
gekommen ist. Die Ortsnamen geben wenig Aus
kunft iiber die Laubvegetation friiherer Zeiten im 
Mollösund-Kirchspiel. 

Die Karte, Fig. 84, aus dem Jahre 1 673 zeigt 
trotz grosser Genauigkeit keine Laubvegetation im 
Kirchspiel. 1 784 wird von N orden W ald angege
ben. Das Alter der heute wachsenden oder neulich 
abgeholzten Bäume deutet darauf hin, dass es an 
drei Stellen Baum- und Ruschvegetation gegeben 
hat: im Nordosten, bei der Miindung von Mörkedal 
und nördlich der Smedjekullar, aber sonst nirgends. 

1 874 wird da und dort in Övre Tången Gebiisch 
angegeben. Dagegen fehlen archivarische Beweise 
fiir Laubvegetation während des 19 .  Jahrhunderts 
nördlich der Smed j ekullar. In den Kartenlegenden 
von 1 9 1 7  und 1 923 werden Baum- und Waldvege
tationen verschiedener Teile des Kirchspiels ge
nannt. Th. O. B. N. Krok gab 1 906 und 1912 Aus
kunft iiber die Baum- und Gebiischvegetation im 
Kirchspiel (siehe S. 1 78-1 79) .  

Die Sukzessionsverhältnisse in der heutigen 

Laubvegetation. In Kärrslid scheinen die Zäune die 
Kolonisationsgrenzen der Laubvegetation gewesen 
zu sein. Der Skalvikskratt kam vermutlich in einer 
Zeit mit schwacher Weidenutzung zustande und 
konnte sich auch zu Zeiten intensiver Nutzung be
haupten, obschon dann die Grenzen zwischen dem 
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Der Holmenkratt scheint im närdlichen Teil der 
älteste zu sein, er ist um 1 900 entstanden, als Be

tula, Populus tremula und Quercus keimten. Wäh
rend der Zwanzigerjahre unseres Jahrhunderts 
diirfte eine starke Expansion stattgefunden haben. 
1 953 (Fig. 36) war diese noch nicht ganz zu Ende. 

Die Varianten der Krautschichtsunionen, die 
unter der Baumschicht ausgebildet wurden, tre
ten nur in den drei genannten Gebieten auf. Die 
Laubvegetation scheint dort älter als in anderen 
Teilen des Kirchspiels zu sein. Hier kommen auch 
die falgenden Arten der Krautschicht vor: Adoxa 

moschatellina, Anemone hepatica, Monotropa kypo

pitys, Pyrola rotundifolia, Ranunculus ficaria in 
Kärrslid, Adoxa moschatellina und Ranunculus fi

caria in der Miindung von Mörkedal und Adoxa 

moschatellina, Allium scorodoprasum, Corydalis 

fabacea, Glechoma hederacea, Paris quadrifolia und 
Ranunculus ficaria bei den Smedjekullar. 

Die reiche Crataegus-Variation und Kroks Anga
ben von 1 906 und 1 9 1 2  iiber das Vorkommen von 
Anemone hepatica und Ranunculus ficaria in der 
Nähe des Fischerdarfes Mollösund deuten darauf 
hin, dass es möglicherweise auch in der Nähe des 
Fischerdarfes Laubvegetation gegeben hat. 

Das sehr starke Einwirken der Zivilisation, dem 
die Laubvegetation in der Nähe des grossen Fi
scherdorfes - vor allem um die Mitte des 19 .  Jahr
hunderts - ausgesetzt gewesen sein musste, ver
mochte diese selbst auf einen Abstand von 1-2 km 
nicht ganz zu eliminieren. 
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