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.. 
FORORD 

Människans olika ingrepp i fjällvärlden har 
stadigt ökat. Det sker på växternas, djurens 
och friluftslivets bekostnad. Inreparabia in-
grepp i form av vattenreglering, gruvdrift och 
sönderstyckande vägdragningar har förändrat 
och förändrar fjällandskapet. Även den kraf-
tigt ökade fjällturismen med tillhörande fjäll-
hotell, stugbyar, skidliftar och vandringsleder 
har bidragit till stora förändringar liksom 
skogsbruket som går allt högre upp mot kal-
fjället och påverkar denna hittills skonade na-
turtyp. 

Dessa hot mot det som ibland kallas vår 
sista vildmark ledde till en motion i riksdagen 
i slutet av 1960-talet om en utredning för att 
komma till rätta med den ökande exploate-
ringen. Naturvårdsverket fick därför 1970 i 
uppdrag av jordbruksdepartementet att utre-
da "fjällregionens planmässiga utnyttjande in-
om ramen för modern naturvård". Den första 
etappen av denna utredning ledde fram till ett 
riksdagsbeslut 1977 om "Obrutna fjällområ-
den" - områden som skall undantas från 
skogsbruk och tyngre exploatering såsom väg-
dragning, vattenkraftutbyggnad och mineral-
brytning. Avsteg från dessa riktlinjer kräver 
riksdagens godkännande. I den andra etappen 
ingår ett antal delstudier vilka skall utgöra ett 
underlag för en naturvårdsplan över fjällen. 
En av dessa delstudier utgöres av vegetations-
karteringen med tillhörande naturvärdering. 
Den första naturvårdsplanen-över Jämtlands 
län- blev klar under 1982 (SNV PM 1595) och 
härefter kommer planerna för resten av fjäl-
len att följa slag i slag. 

Kartläggningen av den svenska fjällkedjans 
vegetation har blivit ett pionjärarbete genom 
att detta är den första översiktliga kartering 
av sitt slag i Sverige och unik även internatio-
nellt sett då den till så stor del bygger på 
flygbildsteknik. Den genomföres på Stock-
holms universitets naturgeografiska institu-
tion under ledning av prof. Leif Wastenson 
och omfattar 22 kartblad i skala 1:100 000 
över en yta av 65 000 km2 • 

Den här rapporten utgör en sammanfattan-
de beskrivning av fjällvegetationen inom 

Jämtlands län, dvs landskapen Jämtland och 
Härjedalen något som ur botanisk synpunkt 
är viktigt att påpeka då landskapsgränserna 
har varit och fortfarande är viktiga gränser. I 
rapporten sammanfattas de båda landskapen 
under länsbegreppet Jämtlandsfjällen. För-
utom denna vegetationsbeskrivning innehåller 
rapporten en naturvärdering och ett kortfattat 
avsnitt om fjällekologi. Detta är den första av 
fyra regionala rapporter som skall behandla 
vegetationen från Treriksröset i norr till Tran-
strandsfjällen i söder. 

Huvudförfattare till denna rapport och 
ansvarig för kartbladen Funäsdalen, Sylarna, 
Åre och Kolåsen är Thomas Rafstedt. Ansva-
rig för kartbladen Frostviken och Håkafot är 
Lars Andersson som även står för beskrivning 
och värdering av dessa delar i rapporten. 
Inom kartbladen Kolåsen och Håkafot har 
även Kristina Polgren (f. Kjellin) medverkat 
som kartör. 

Arbetet har genomförts under medverkan 
av en rad personer. Kartläggningen bygger 
på en metodstudie över flygbildsteknikens 
möjligheter av Margareta Ihse. Lennart Vii-
borg och Claes Grundsten har inom Natur-
vårdsverket ansvarat för projektet. Ritar-
betet i rapporten har utförts av Sigrid och 
Vibeke Bergfeldt samt Eivor Granbom. 
Repro av Sigge Blom. Engelsk översättning 
av Jessica Karlen. Botanisk granskning av 
kapitel 1-3 av Magnus Fries. 

N om enklaturen i rapporten baserar sig på 
Norsk og svensk flora, 2 upp!. (Lid 1974) vad 
gäller latinet. Den svenska nomenklaturen 
följer till större delen Svenska kärlväxtnamn 
(Karlsson 1982, remissupplaga). Nomenklatu-
ren vad gäller mossor följer Mossor (Halling-
bäck 1982). 

Det är vår,förhoppning att vegetationskar-
torna med tillhörande beskrivning, förutom 
att vara ett planeringsunderlag för Fjällutred-
ningen, även skall nå dem som är intresserade 
av fjällnatur och fjällvegetation och därmed 
öka intresset för fjällens flora, vegetation och 
ekologi inom en bredare krets. 
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Historik över Jämtlands- och Härjedalsfjällen 
botaniska utforskande 

De botaniska undersökningarna i Jämtlands-
och Härjedalsfjällen började fAr närmare 200 
år sedan med Hartmans studier av Åreskut-
fjället (1814). Fjälltrakterna i landskapet 
Jämtlands södra delar med bl a Åreskutan 
och Snasahögarna blev tidigt exkursionsmål 
för dåtida långväga forskare från Syd- och 
Mellansverige, medan de norra delarna med 
Skäcker-, Hotags-och Frostviksfjällen förblev 
-och till delar fortfarande är- terra incognita. 
Fjällen inom landskapet Härjedalen blev ge-
nom sitt mer otillgängliga läge botaniskt kän-
da senare än Jämtlandsfjällen. 

Det botaniska utforskandet koncentrerades 
redan från början till fjälltrakterna och liksom 
botanister och turister idag främst rör sig i ett 
stråk från Åreskutan, Snasahögarna, Sylarna 
och Storlien så gjorde man även tidigare. 

Utforskandet av fjällen kan i stort sett delas 
in i tre perioder av olika karaktär. En första 
lång floristisk. En andra ekologisk/vegeta-
tionshistorisk och en tredje naturvårdsinrik-
tad period. Den första perioden av mer floris-
tisk art sträckte sig från Hartmans undersök-
ningar med vissa avbrott fram till 1930-talet, 
då forskningen sökte nya banor. Denna första 
period sammanfattades i Langes landskapsflo-
ra över Jämtland (1938). 

Under den andra perioden var intresset mer 
ekologiskt inriktat. Man studerade lagarna för 
enskilda växtsamhällen och deras samman-
sättning, arternas förekomst i förhållande till 
markbeskaffenheten m m. Även frågan om 
den vegetationshistoriska utvecklingen av fjäl-
lens växtvärld med invandrings- och sprid-
ningsvägar, sydbergsarter m m studerades. 
Under denna period, från 1920- till1950-talet, 
producerades en rikhaltig litteratur där några 
titlar kan få exemplifiera intresseområdena. 

"Den norrländska florans geografiska fördel-
ning och invandringshistoria (Andersson och 

Birger 1912). "Vegetationen och dess utveck-
lingshistoria i det centralsvenska högfjällsom-
rådet" (Smith 1920). "Die Vegetation und 
Flora des Sylengebietes" (Nordhagen 1928). 
"Den nordiska utbredningen av Lactuca alpi-
na, Aconitum septentrionale, Ranunculus pla-
tanifolius och Polygonatum verticillatum" 
(Fries 1949). "Myrvegetation i övre Långan-
området i Jämtland" (Sjörs 1946). "Snöleie-
vegetasjonen i Oviksfjellene (Gjaerevoll 
1949). "Plant Iife on serpentines and related 
rocks in the north of Sweden" (Rune 1953). 
"Kärlväxternas övre gränser på fjäll i syd-
västra Jämtland" (Kilander 1955). "En bota-
nisk undersökning av Neans dalgång" (Smith 
1957). Denna andra period kan sägas vara 
sammanfattad i lärjungarnas hyllningsskrift 
till Einar Du Rietz: "Plant cover of Sweden" 
(1965). 

Den tredje perioden är mer naturvårds- och 
områdesinriktad och utgöres bl a av invente-
ringar som utförts på grund av hot om exploa-
tering eller vattenreglering. Denna period 
startade redan 1920 i och med Smiths arbeten 
i Enans dalgång, nuvarande Sylsjön, men fick 
i samband med den fysiska riksplaneringen i 
slutet av 1960-talet till idag sin största omfatt-
ning. Resultatet av denna period föreligger i 
en rad inventeringar av olika delar av Jämt-
landsfjällen. I samband med hoten mot In-
dalsälvens övre delar - Åreälven med bl a 
Ånnsjön och skalsvattnet - genomfördes un-
der 1960-talet en rad undersökningar av my-
rar, deltan, stränder och vattenvegetation i 
detta vattensystem. Vegetationskarteringen 
av Jämtlandsfjällen med tillhörande naturvär-
dering hör också till denna tredje period. 

En fjärde, framtida period är på gång då 
cirkeln sluts med det floristiska intresset på 
uppgång med nya landskapsfloror i sikte. Vad 
denna period i övrigt kommer att präglas av är 
svårt att sia om. 
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l. FJALLVEGETATION 

Fjällekologi bokhandeln men går i regel att låna på biblio-
tek eller botaniska institutioner. Översiktlig 
och lättläst beskrivning finns i t ex "Naturlära 
för fjällfolk" (red. Lindström 1977) och i 
"Fjällflora" (Gjaerevoll 1977). För den som 
vill tränga djupare in i ämnet rekommenderas 
"Nordisk växtgeografi" 2 uppl. (Sjörs 1967), 
"Ekologisk botanik" (Sjörs 1971), "Det le-
vande landskapet i Sverige" (Selander 1957) 
och "The plant cover of Sweden" (1965), den 
senare med ett antal artiklar om fjällvegeta-
tion och fjällekologi (bl a Rune, Kilander, 
Holmen, Persson, Gjaerevoll och Bringer). 
Till de klassiska verken om den svenska fjäll-

Denna publikation skall ses som en beskriv-
ning till vegetationskartorna över fjällen. De 
allmänna översiktliga dragen i fjällens ekologi 
och växtgeografi blir därför i detta samman-
hang mer styvmoderligt behandlade. I detta 
kapitel behandlas främst ekologiska förhållan-
den som är av sådan art att de påverkar kar-
tans utseende. 

För den som vill fördjupa sig i fjällens växt-
ekologi kan ett antal verk rekommenderas. 
Några av dessa kan vara svåra att få tag på i 
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Fig l Indelningssystem för kartering av fjällvegetation. Den vänstra sluttningen visar regionindelningen i 
fjällen. Höjdsiffrorna ger en ungefärlig gräns för regionerna i de södra fjällen (inom parentes de norra). 
Den högra kolumnen visar några av de karterade vegetationstyperna och inom vilken region på fjället de 
huvudsakligen förekommer. 

The c/assification system for the mapping of alpine Vegetation. The regional zones in the mountains are 
shown on the s/ope at the /eft in the picture. The approximate boundaries for the regions in the southern 
mountains (the northern within parenthesis J are given in altitude. The right-hand column shows same of the 
types of vegetation mapped and the alpine regions within which they main/y occur. 



skogsgränsen, liksom andra vegetationsgränser i 
fjällen, är sällan skarpa. Skårrvalen norr om Ott-
fjället. 

The timberline, like other vegetational boundaries in 
the mountains, is seldom distinct. Skårrvalen north 
of Ottfjället. 

vegetationen hör även flera av de verk som 
skrivits av Einar Du Rietz, bl a "De svenska 
fjällens växtvärld" (1942). Litteratur som är 
knuten till speciella fjällområden tas upp vid 
områdesbeskrivningarna. 

Vegetationen i Norden indelas sedan länge i 
ett antal regioner allt från den södra lövskogs-
regionen i Skåne över barrskogsregionerna 
norrut till den subalpina björkskogsregionen 
och de tre kalfjällsregionerna. Det karterade 
området sträcker sig ofta långt utanför själva 
fjällen och omfattar därför även delar av barr-
skogsregionen, vars övre delar kan urskiljas 
som en fjällbarrskogsregion där björkinslaget 
ofta är stort. Mellan denna fjällbarrskog och 
kalfjället finns i Norden i regel en björkskogs-
region, en så kallad subalpin region, som bil-
dar skogsgräns mot kalfjället. 

Ur växtgeografisk synpunkt kan vi i fjällen 
på några hundra meters stigning passera åt-
skilliga klimatzoner, och vi når snabbt upp till 
nivåer som kan jämföras med högarktiska om-
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råden. Temperaturen sjunker med en halv 
grad per hundra meters stigning, nederbörden 
ökar med mer än 100 mm per hundra meters 
stigning (2/3 faller som snö), markrörelserna 
ökar, jordtäcket blir tunnare och vegetations-
perioden blir allt kortare. Påfrestningarna på 
växterna blir således allt större ju högre upp vi 
kommer, och den ena arten efter den andra 
faller också bort med stigande höjd. Resulta-
tet blir tydliga zoneringar med olika typ av 
vegetation. 

Den subalpina björkskogsregionen 
Den mest påtagliga gränsen finner vi där den 
sammanhängande björkskogen upphör och 
kalfjället tar vid. Denna skogsgräns följer en 
nivå som ligger på ca 950 möh i våra sydligaste 
fjäll och sjunker till ca 600 möh längst i norr. 
Ovanför denna gräns klarar sig inte de träd-
formade björkarna längre bl a genom att som-
martemperaturen blir för låg. Medeltempera-
turen för juli är här ca + 10 grader. Under 
skogsgränsen finns således en fjällbjörkskogs-
region som kan omfatta flera hundra vertikal-
meter i de västra, nederbördsrika fjällen men 
oftast bara ett 50-tal i de östra, torrare. Grän-
serna är sällan skarpa i naturen och detta gäl-
ler även för skogsgränsen. Enstaka träd eller 
trädgrupper kan i mer skyddade lägen nå en 
bit upp på kalfjället. Gränsen för de översta 
trädformade björkarna kallas trädgränsen. 
Skogs- och trädgränserna är inga statiska 
gränser utan ändrar sig, om än ganska lång-
samt, med klimatförändringarna. Under vär-
metiden, för 8000-5000 år sedan, låg skogs-
gränsen således långt högre än idag. Fossila 
tallar i sjöbottnar och myrar på kalfjället, på 
mer än 200 meters högre höjd än de når idag, 
minner om denna varma tid. Samma fenomen 
visar flera växtarter, som idag har en sydlig 
huvudutbredning i Sverige men som under 
värmetiden fanns långt norrut i vårt land. De 
finns nu bara kvar i speciellt gynnsamma lä-
gen, i t ex branter på sydvända berg, s k vär-
metidsrelikter. 

Den lågalpina regionen 
Ris och buskar med förvedade stammar blir 
successivt allt lägre ju högre upp på fjället vi 
kommer. Ovan björkskogen möts vi ofta av 
en svårgenomtränglig bård av nedpressade 
björkbuskar eller viden. I denna nedre del av 
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skogsgränsen är ingen statisk gräns. Under värmeti-
den för 8 000-5 000 år sedan nådde den !1era 
hundra meter högre än idag vilket fossila tallar 
i sjöbottnar på kalfjället minner om. 

The timberline is not a static boundary. During the 
warm period 8000-5000 years ago it reached a posi-
tion several hundred meters higher than todays, a 
circumstance which the presence of fossil pines in 
lake above treelimit bears witness to. 

kalfjället kan risvegetationen i skyddade lä-
gen bli reslig och halvmeterhög. Ju högre upp 
vi kommer, desto lägre blir den, och på vind-
blottan är risen krypande och blott centime-
terhöga. Den allt lägre temperaturen på högre 
höjd och i oskyddade lägen medför att stam-
marna inte hinner förvedas under en allt kor-
tare sommar. I den lågalpina regionens övre 
delar utbreder sig, speciellt i nederbördsrika 
fjäll, stora arealer av lågörtäng vilka uppåt 
övergår i mellanalpina gräshedar. Lågört-
ängarna kan också inta stora arealer på lägre 
nivå i den lågalpina regionen och då i skydda-
de lägen där snön ligger länge och vegeta-
tionsperioden blir för kort för risen. 

Högörtängar med t ex smörbollar (Trollius 
europaeus) och rosenrot (Sedum rosea) hör 
framförallt till regionens lägre delar, där de i 
genomfuktade sluttningar, främst i de nordli-
ga fjälltrakterna, tillsammans med gråviden 
kan bli så framträdande att denna lägre del av 
kalfjället med visst fog tidigare kallades för 
videregionen. Denna term används ofta fort-
farande av zoologer men ej gärna av botanis-
ter. Den lågalpina regionens översta del bru-

kar ur växtgeografisk synpunkt dras vid blå-
bärsrisets övre gräns. Ett stort antal arter för-
svinner tillsammans med blåbärsriset vid den-
na gräns som enbuskar (Juniperus communis), 
gullris (Solidago virgaurea), fjällbräken (At-
hyrium distentifolium) och fjällkåpa (Alche-
milla alpina). Endast ett fåtal "skogsarter" 
uppträder regelbundet ovan blåbärsgränsen 
som odon (Vaccinium uliginosum), vårbrodd 
(Anthoxanthum odoratum) och kruståtel (De-
schampsia flexuosa). 

Den mellanalpina regionen 
På ca l 100 möh i de sydliga och ca 950 möh i 
de nordliga fjällen upphör sammanhängande 
risheds- och ängsvegetation. Här vidtar i stäl-
let en region dominerad av graminider, dvs 
gräs och halvgräs, och landskapet präglas på 
dessa höjder av snölegemarker, jordflytning 
och block. Endast några härdigare ris är här 
mer vanliga som kråkbär (Empetrum her-
maphroditum), dvärgvide (Salix herbacea), 
mossljung (Cassiope hypnoides), krypljung 
(Loiseleuria procumbens) och lappljung 
(Phyllodoce caerulea). I de nordligaste fjällen 
tillkommer dessutom kantljung (Cassiope tet-
ragona) som i snörika fjäll kan vara mycket 
framträdande på dessa nivåer. Majoriteten av 
de dominerande graminiderna, som styvstarr 
( Carex bigelowii), groddsvingel (Festuca vivi-
para), bågfryle (Luzula arcuata) och i norr 
även fjällmyskgräs (Hierocloe alpina) och 
lapprör ( Calamagrostis lapponica), går även 
i den högalpina regionen. På platser med god 
vattentillgång är bl a isranunkel (Ranunculus 
glacia/is), spädbräcka ( Saxifraga tenuis), 
groddbräcka (S. folio/osa), snögräs (Phippsia 
algida) och dvärgvide (Salix herbacea) de vik-
tigaste kärlväxterna. 

Den högalpina regionen 
Gräshedarna övergår successivt uppåt i block-
hav, perenna (fleråriga) snölegor och glaciä-
rer. I denna översta region, som börjar vid 
cirka l 200-1 300 möh i de södra och cirka 
l 000 möh i de norra fjällen, finns det fortfa-
rande ett fåtal växtarter som klarar sig. De 
står dock spridda och förmår inte bilda något 
sammanhängande växttäcke. I den nedre de-
len av denna region finns fortfarande fläckar 
med gräshedens arter men ytterligare högre 
upp i denna region försvinner de flesta utom 

!\ 

i 

l 



Tabell l 

Fjäll 

Gåsen 
Getryggen (Snasen) 
V Hunnerstöten p 1554 
V Hunnerstöten p 1493 
Storsnasen 
Kläppen (Sylarna) 
Sylskalstöten 
St Här j ångsstöten 

Kilander 

ca l 300 
l 300 
l 370 (dm') 
l 350 (dm') 
l 330 
l 256 
l 400 
l 350 

Vegetations-
kartan 
l 380 
l 320 
l 260 
1100 
l 380 
l 240 
l 340 
l 320 

dm'= mycket små bestånd uppgivna i Kilander som 
högsta nivå. 
En jämförelse mellan blåbärsrisets övre gräns på 
fjäll i Jämtland (Kilander 1955) och den mellanalpi-
na regionens nedre gräns på vegetationskartorna. 

isranunkeln. Åtskilliga mossor och lavar når 
dock upp på de högsta fjälltopparna. 

Blåbärsgränsen 
Den klassiska regionindelningen av kalfjällets 
två lägre regioner bygger på förekomsten av 
blåbär (Vaccinium myrtillus). Där blåbärsriset 
upphör tar vid denna definition den mellanal-
pina gräshedsregionen över. Denna gräns är 
naturligtvis, i likhet med trädgränsen, beroen-
de av bl a lokalklimatiska faktorer och i regel 
kan enstaka blåbärsplantor gå långt över den 
sammanhängande gränsen för blåbärsriset. 
De höjdvärden som vegetationskartan visar 
kan därför skilja sig från den klassiska region-
avgränsningen. I tabell l har några lokaler 
från "Kärlväxternas övre gränser på fjäll i 
sydvästra Jämtland" (Kilander 1955) jämförts 
med vegetationskartans. På V. Bunnerstöten 
skiljer sig dessa värden åt med 250 meter i 
vertikalled - en avsevärd skillnad som dock 
beror på att Kilander grundar sig på en några 
dm' stor yta av blåbär. I många andra fall är 
överensstämmelsen mycket god, som på Kläp-
pen i sylmassivet där blåbäret upphör i bran-
terna ovan vilka gräshedarna tar vid. Skillna-
der finns således. Vid en jämförelse kan de 
kommenteras på så sätt att blåbärsrisets hög-
sta gräns för enstaka individ hittills har legat 
till grund för regionavgränsningen. Vegeta-
tionskarteringen bygger på blåbärsrisets, och 
andra ris, övre sammanhängande gräns. 

Fjällklimat 

Som helhet har fjällkedjan ett maritimt, fuk-
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tigt klimat som orsakas av att luftmassorna 
över Atlanten tagit upp fuktighet i stora 
mängder. Dessa varma och fuktiga luftström-
mar förs från väst och sydväst in mot fjällen 
och när luftmassan hävs upp över dem fälls 
nederbörden ut. Följden blir att fjällkedjan 
hör till Sveriges nederbördsrikaste område 
med årsnederbörder på ofta mer än l 000 mm/ 
år och upp till 3 000 mm i Sareks högre delar. 
Detta innebär också att i områden med låga 
passpunkter mot väster eller i dalgångar som 
skär genom fjällkedjan i öst-västlig riktning 
förs nederbörden längre österut. Detta är fal-
let i bl a västra Jämtland mellan storlien och 
Anjan, i nordligaste Jämtland och i Padjelan-
ta väster om Sarek. Följden blir också att det 
faller mindre nederbörd öster om fjällkedjan. 
Ett torrare och mer kontinentalt klimat upp-
träder därför i bl a norra Dalarna, Härjedalen 
och nordligaste Torne lappmark (jfr fig. 11). 

Lokalklimat 
Det ideala fjället med vackra och distinkta 
zoneringar finns egentligen endast på teoretis-
ka modeller eftersom klimat och nederbörds-
förhållanden påverkar fjällens olika delar på 
olika sätt i stort som i smått. Ett svalare som-
marklimat ger sjunkande regiongränser mot 
väster mot ett mer maritimt klimat. Mer loka-
la förhållanden gör också att gränserna mellan 
regionerna vandrar på fjället beroende på ex 
solinstrålning och temperaturklimat. Den lo-
kala temperaturens påverkan på vegetationen 
går lätt att se på t ex skogsgränsen, som ofta 
vandrar fram på fjällsidan i ett sicksackband 
där den går uppåt i skyddade lägen i raviner o 
dyl men pressas ner på platåer. Stora sjöar 
påverkar vegetationen så att t ex björkskogen 
vid sjöar alldeles under skogsgränsen drar sig 
en bit bort från det sommartid avkylande vatt-
net och det utbildas en zon med subalpin hed 
närmast vattnet. Genom att kall luft rinner 
ner mot dalbottnen får vi här kalluftansam-
lingar med betydligt lägre nattemperaturer än 
på fjällsidorna. Ligger dalbottnen dessutom i 
slagskugga från omgivande berg och är torr på 
grund av regnskuggeläge kan lokalt ett konti-
nentalt klimat bildas i dalen med kraftig inver-
kan på vegetationen som följd. I en gran-
skogsbevuxen dalgång kan detta orsaka att 
granen i dalbottnen ersätts av tåligare tall. 
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dvärgvide 

kråkris 
dvärgbjörk 
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gräs vårbrodd 

stagg 

Ul 
l ...... o 
s 
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Fig 2 I en snölega är vegetationen zonerad i en lagbunden ordning som bestäms av när marken smälter 
fram. 
The vegetation in areas often covered by snow-banks occurs in systematically ordered zones that are deter-
mined by when the snow final/y melts away. 

Snölega 
Närmare 2/3 av årsnederbörden faller i fjällen 
som snö. Genom snöns ojämna fördelning, 
som dock är likartad år från år, får den en 
mycket stor ekologisk betydelse. Vind- och 
terrängförhållandena avgör fördelningen. 
Snödriften medför en utjämning av terrängen 
så att uppstickande höjder blir kalblåsta och 
smådalar snöfyllda. Ordspråket att "för litet 
och för mycket skämmer allt" gäller även för 
fjällväxternas förhållande till snön. Så snart 
snötäcket är tillräckligt mäktigt för att skydda 
mot vinterkölden och vårens frosttorka, blir 
ett ytterligare tillskott till skada genom att 
vegetationsperioden förkortas. På varje liten 
moränkulle är därför vegetationen zonerad i 
en lagbunden ordning som bestäms av när 
marken smälter fram (se fig 2). Hedar med ris 
finns i snöfattiga terrängavsnitt, medan ängar 
med örter och gräs hör till de snörika marker-
na. De flesta arter som kräver snöskydd trivs 
bäst alldeles nedanför kullens krön, där vege-
tationsperioden är längst och snön ger skydd 
under vintern. Här förekommer ofta en bård 
av enbuskar (Juniperus communis), dvärg-
björk (Betula nana), blåbär (Vaccinium myr-
tillus) mm, en bård som motsvarar den lågal-
pina regionens nedre delar. Nedanför den 

Kråkbärshed av 
vindblottc-typ 

Kråkbärshed av 
dvärgbjörk-typ 

Kråkbärshed av 
videkratt-typ 

Snölegevegeation av 
vårbrodd-hedtyp 
(krus tå te l variant} 

Snölegeveqetation av 
moss-typ 

öppet fattigkärr av 
styvstarr-Sphagnum 
compactum-typ 

Fig 3 Vegetationens differentiering längs en torr 
sluttning på näringsfattigt underlag. streckad linje 
markerar sista snörestens läge. (Waldemarsson 
1980). 

Differentialian of the vegetation on a dry slope with a 
substrate poor in nutrients. The dashed line delimits 
the position of the last remnants of snow. 



Skollgränserna i fjällen framträder ofta som mar-
kanta branter. Tjikkompakte vid Kaska-Kaitum-
jaure. 

The position of overthruft often stand out as dislinet 
precipices. Tjikkompakte at Kaska-Kaitumjaure. 

högvuxna risheden vidtar en zon med lågvuxet 
blåbärsris (Vaccinium myrtillus) och kråkbär 
(Empetrum hermaphroditum). Den har ofta 
en lika skarp gräns nedåt, mot ängsvegetatio-
nen, som uppåt. Den nedre gränsen bestäms 
av att vegetationsperioden blir för kort. 

Vindblottor och snölegor 
Extremförhållanden finner vi i vindblottan på 
krönet och i snölegan i svackan. Vindblottan är 
mer eller mindre barblåst under vintern, och 
växterna utsätts här särskilt på våren för en 
kraftig uttorkning, beroende på att rötterna 
står fast i tjälen medan bladen värms av vårso-
len. Dessa marker utsätts dessutom för kraftig 
vinderosion och uppfrysning. Få växter klarar 
den här miljön, men i gengäld är konkurren-
sen om utrymmet låg- marken är ofta blottad 
över stora partier. Bland typiska "vindblotte-
växter" kan nämnas krypljung (Loiseleuria 
procumbens), ripbär (Arctostaphylos alpina) 
och fjällgröna ( Diapensia lapponica), vilkas 
växtsätt antingen är spaljeformat krypande el-
ler kuddbildande. Dessa anpassningar gör att 
de bättre klarar av vinterns låga temperatur. 

Den andra extremen, snölegan som smälter 
fram kanske först i juli, har en mycket kort 
vegetationsperiod. De arter som uthärdar så-
dana förhållanden är ofta dvärgformade eller 
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krypande. Massljungen ( Cassiope hypno-
ides) och dvärgvidet (Salix herbacea) är karak-
tärsväxter, men även de försvinner, när snön 
ligger för länge. Kvar blir då bara mossor och 
lavar. 

Berggrund och jordarter 
Den skandinaviska {jällkedjan består av myc-
ket skiftande bergarter ofta sammanfattade 
under begreppet fjällbergarter. I samband 
med fjällkedjans bildning sköts fjällbergarter-
na från väster mot öster ut över urberget och 
resultatet som vi på många håll kan se idag är 
överskjutna partier, så kallade skollor, med 
markerade branter mot öster och flackare 
sluttningar mot väster. På en del håll ligger 
det underliggande urberget blottat som i 
Kuokkelfönstret väster om Torne Träsk och 
inom Sösjö/Oldfjällen i norra Jämtland. I 
gränsen mellan olika skollor och mellan ur-
berget och fjällbergarterna finns skallgränser 
vilka ofta framträder som branter i terrängen, 
ofta viktiga ur botanisk synpunkt. 

De olika bergarterna har olika inverkan på 
vegetation och flora. Urbergarter, sandsten 
och sparagmiter representerar näringsfattiga, 
svårvittrade underlag liksom högfjällens amfi-
boliter. Hårdskiffrar och även en del eruptiv-
bergarter kan ge upphov till en bördigare 
jordmån. Lättvittrade fylliter, glimmerskiffrar 
och andra lösa och ofta kalkrika bergarter 
representerar de bördigare fjällen. Dessa lätt-
vittrade bergarter, ofta sammanfattade under 
benämningen fjällskiffrar, återfinns främst i 
fjällkedjans västra, mjukt rundade lågfjäll. 
De kalkrika bergarterna ger sig omedelbart 
till känna i florans och vegetationens samman-
sättning. 

Moränjordarna i fjällen är oftast av ringa 
mäktighet. De domineras av lokala bergarter 
och härigenom sätter bergarterna i fjällen i 
större utsträckning sin prägel på vegetationen 
än vad de gör i övriga delar av landet. Humus-
täcket är, på grund av bl a kraftiga markrörel-
ser, i regel svagt utbildat i fjällen vilket gör att 
växterna många gånger står rotade direkt i 
mineral jorden. 
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Vegetationstyper 

Det indelningssystem för fjällvegetation, som 
tillämpas vid fjällkarteringen har av naturliga 
skäl anpassats till den metodik som använts 
och till den översiktliga kartskalan. I stort är 
dock detta indelningssystem, som baseras på 
vegetationstyper, jämförbart med växtsocio-
logiska system baserade på växtsamhällen. 
Varje vegetationstyp kan i regel uppdelas i ett 
flertal växtsamhällen. En viss jämförelse kan 
härvidlag göras med den förteckning över ve-
getationstyper och växtsamhällen som finns i 
"Vegetationstyper i Norden" (Waldemarsson 
1980). Som exempel på uppdelning av våra 
vegetationstyper har i fig 3 gjorts en jämförel-
se mellan karterade vegetationstyper och 
växtsamhällen i en profil av en moränkulle. 

Vegetationskartan i skala 1:100 000 fram-
ställs genom tolkning av infrarödkänsliga flyg-
bilder med ett begränsat fältarbete. Dessa bå-
da förhållanden- kartskala och flygbildstolk-
ning-gör att det här måste fastslås, att kartan 
är en översiktskarta som omöjligt kan vara 
riktig i alla detaljer. Man kan tillägga att den 
inte ens bör vara det, ty då vore iden med en 
generaliserad översiktskartering förfelad. Det 
är därför många gånger omöjligt att exakt 
hitta igen en vegetationsgräns i naturen efter-
som övergångarna mellan vegetationstyperna 
ofta är glidande. 

Det finns flera principiellt olika klassifice-
ringssystem som kan komma ifråga vid en 
översiktlig vegetationskartering. System bygg-
da på växtsamhällen kan bara komma ifråga i 
de fall kartläggningen baseras på fältarbete. 
Även om de i detta fallet använda flygbilderna 
har en så hög upplösning att ytor på några 
kvadratmeter är möjliga att se, är det omöjligt 
att identifiera enskilda arter och växtsamhäl-
len i dem. Det är i stället vegetationens fysio-
nomi- helhetsintrycket- som varit avgörande 
för indelningssystemet. 

Vegetation kan indelas i ett antal serier vil-
ka är användbara även i detta fall. Inom dessa 
serier - hed-, ängs- och myrserierna - finns 
både öppna typer och skogbevuxna. Hedse-
rien domineras av ris, saftfattiga gräs och en-
staka örter samt mossor och lavar. Ängsserien 
utmärkes av att ris och lavar saknas. Bland 
gräsen tillkommer här saftiga arter och örter-
na är i regel talrika. Myrseriens växter är en 

ekologiskt väl avgränsad grupp även om 
många arter även uppträder inom hedserien. 
Substratet hos myren är torv. 

Inom fjällkarteringen urskiljes tre huvuden-
heter nämligen skog, buskmark och öppen 
mark. Skogen indelas i sin tur i barr- och 
björkskog. Buskmarken utgöres av viden och 
den öppna marken av kalfjäll och myr. Kal-
fjällets vegetation indelas efter hed- och ängs-
serierna samt i den substratdominerade block-
marken. Dessa huvudgrupper indelas i sin tur 
i undergrupper med avseende på fuktighets-
och näringsförhållanden. I skogen urskiljs på 
detta sätt tre undergrupper nämligen lav-, 
moss- och ängstypen, i hedserien - skarp, 
torr, frisk och våt typ. 

Barrskog 
skogsregionens barrskogar ( =regio silvatica) 
indelas i tre undergrupper: lavtyp, masstyp 
och ängstyp alltefter botten- och fältskiktets 
dominans. Av flygbildstekniska skäl skiljs i 
indelningssystemet inte på tall- och gransko-
gar. 

Barrskog av lavtyp omfattar skogstyper som 
i andra sammanhang benämnes lav- och lav-
ristyper samt hällmarkstallskogar (Ebeling 
1978), de senare sällsynta i fjällnära områden. 
Skogarna utgöres av glesa tallskogar med un-
dervegetationens bottenskikt dominerat av 
lav, varav namnet, främst olika renlavar (Cia-
donia spp.) men även påskrislav (Stereocaulon 
pascha/e). Mossor spelar en obetydlig roll. 
Ljung (Calluna vulgaris), kråkbär (Empetrum 
hermaphroditum) och lingon (Vaccinium vitis-
idaea) växer i spridda grupper eller bildar ett 
glest fältskikt där blåbär (Vaccinium myrtil-
lus), örter och gräs i stor utsträckning saknas. 
Ljung ( Calluna vulgaris) dominerar i de södra 
fjällen och kråkbär (Empetrum hermaphrodi-
tum) i de norra. Lavbarrskogar är mindre van-
liga utanför Härjedalen/Dalarna och Torne 
Lappmark. Då tallskogen övergår i friskare 
typer, där laven blandas upp med mossor, 
främst kvastmossor (Dicranum spp.) och 
väggmossa (Pleurozium schreberi), och fält-
skiktet domineras av lingon ( Vaccinium vitis-
idaea) övergår skogstypen i barrskog av mass-
typ, en skogstyp som således kan utgöras av 



Barrskog av lavtyp 
Coniferous forest- heath type with lichens. 

ren tallskog som i Dalafjällen och Härjedalen. 
Barrskog av mosstyp är den vanligaste skogs-

typen i de fjällnära skogarna. Den har ett 
brett spektrum av fuktighetstyper allt från de 
torra lingontallskogarna nämnda ovan till fris-
ka typer av blåbärsgranskog, lågörtsgranskog 
och våta ristyper av sumpgranskogstyp (jäm-
för Ebeling 1978). Den vanligaste skogstypen 
är dock blåbärsgranskogen. Blåbärsgransko-
garna dominerar det plana eller småkuperade 
landskapet öster om fjällkedjan och de breda 
barrskogsbevuxna dalgångarna. I regel är det 
fråga om rena granskogar men i vissa regioner 
förekommer barrblandskogar men även rena 
tallskogar. Björkinslaget är i regel inte spe-
ciellt stort om man jämför med fjällsidornas 
barrskogar. Den "normala" skogstypen domi-
neras av husmossa (Hylocomium splendens) 
och väggmossa (Pleurozium schreberi) i bot-
tenskiktet, den senare i något torrare typer. I 
produktionsmässigt mer gynnsamma lägen fö-
rekommer rikligt med kammossa (Ptilium). I 
fuktigare skogstyper förekommer vit- och 
björnmossa. 
Blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon (V. vitis-
idaea) och kråkbär (Empetrum hermaphrodi-
tum) blandas upp med örter, gräs och småvux-
na ormbunkar som ängs- och skogskovall 
(Melampyrum pratense och M. sylvaticum), 
harsyra ( Oxalis acetosella), ekorrbär (Majant-
hemum bifolium), linnea (Linnaea borealis), 
hönsbär ( Cornus suecica), kruståtel (De-
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Barrskog av mosstyp 
Coniferous forest- heath type with nws.1·es. 

schampsia flexuosa) och ek bräken ( Gymno-
carpium dryopteris). I dt:n friskalfuktiga typen 
tillkommer ofta de småvuxna arterna ögonpy-
rola (Moneses uniflora), korallrot (Corallorhi-
za trifida) och spindelblomster ( Listera corda-
ta). 

Ängsgranskog. På fjällens sluttningar, speciellt 
i kalkrika områden med hög nederbörd eller i 
klimatiskt gynnsamma sydlägen, övergår blå-
bärsgranskogen i en oftast glest vuxen och 

Ängsgranskog 
Spruce forest- meadow type with tall herbs. 
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Barrskog av masstyp omfattar, förutom blåbärs-
granskogen, även lingontallskog (till vänster) och 
sumpgranskog (till höger). 

örtrik ängsgranskog med stort inslag av björk. 
Denna skogstyp i den översta delen av barr-
skogsregionen kan ses som en underregion till 
regio silvatica - en fjällbarrskogsregion som 
ofta också kännetecknas av inslag av solige-
na backkärr. Ängsskogarna i de sydligaste 
Dalafjällen hör oftast till den med ris upp-
blandade ört-ristypen medan de norra fjällens 
ängsskogar hör till den rena örtserien (Ebeling 
1978). Fältskiktet i dessa frodiga skogar ka-
rakteriseras ofta av manshöga stormhattar 
(Aconitum septentrionale) och tortor (Lactuca 
alpina). Den ört- och gräsrika och ofta även 
ormbunksrika floran är mycket artrik med 
bl a nordbräken (Dryopteris assimilis), vit-
sippsranunkel ( Ranunculus platanifolius), 
rödblära (Melandrium rubrum), hässlebrodd 
(Milium effusum), ormbär (Paris quadrifolia), 
tvåblad ( Listera ovata) och skogsnäva ( Gera-
num sylvaticum). 

Björkskog 
Fjällbjörkskogarna indelas på liknande sätt 
som barrskogarna i tre typer: lav-, moss- och 
ängstyp och har likartade ekologiska krav som 
dessa. Björkskogsbegreppet omfattar även de 
mindre bestånd av gråal (Alnus incana), asp 
(Populus tremula), rönn (Sorbus aucuparia 
ssp. glabrata), nordhägg (Prunus padus ssp. 
borealis) och sälg (Salix caprea) och andra 

Coniferous forest of heath type with mosses compris-
es not on/y the spruce-b/ueberry forest, but even 
lingon,pine forest (to the leJt) and swamp-spruce 
forest (to the right). 

lövträd som kan finnas här. 
Den lavrika hedbjörkskogen liknar i utbred-

ning, fysionomi och artsammansättning lav-
barrskogen, dvs den förekommer främst i de 
kontinentala områdena i Härjedalen/Dalarna 
och Torne Lappmark. Den är gles med ett 
lavdominerat bottenskikt och ett glest fält-
skikt av ljung (Calluna vulgaris), kråkbär 
(Empetrum hermaphroditum), dvärgbjörk 
(Betula nana) och lingon (Vaccinium vitis-
idaea). Ofta finns även spridda enbuskar (Ju-
niperus communis) och i de södra fjälltrakter-

Lavrik hedbjörkskog. 
Birch forest of heath type with tickens. 



Mossrik hedbjörkskog. 
Birch forest of heath type with mosses. 

na är ytor med stagghed (Nardus stricta) vanli-
ga. 

Den mossrika hedbjörkskogen är den helt do-
minerande björkskogstypen men utgöres, lik-
som de massrika barrskogarna, av en serie 
björkskogstyper av olika fuktighetsgrad. Den 
vanligaste domineras av kråkbär (Empe-
trum hermaphroditum) eller blåbär ( Vaccini-
um myrtillus). Den förra i mer utsatta lägen. 
Blåbärstypen består förutom av blåbär även 
av kruståtel ( Deschampsia flexuosa) och höns-
bär ( Cornus suecica) i något mer humitt kli-
mat i väster. På något mindre sura marker 
övergår den till lågörtsskogar med ekbräken 
( Gymnocarpium dryopteris). I nästan alla 
hedtyper förekommer gullris (Solidago vir-
gaurea), ängs- och skogskovall (Melampyrum 
pratense, M. sylvaticum). I marker med länge 
kvarliggande snö, speciellt i de västra fjällen, 
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Ängsbjörkskog. 
Bi re h forest of meadow typ e with tall hcrbs. 

kan risen få ge vika för örter, gräs och små-
ormbunkar som fjällviol (Viola biflora), 
skogsnäva (Geranium sylvaticum), norsknop-
pa (Gnaphalium norvegicum), kruståtel (De-
schampsia flexuosa), vårbrodd (Anthoxantum 
odoratum) och hultbräken (Thelypteris pheg-
opteris). Denna lågörttyp, som utgör en över-
gångstyp till ängsskogarna, karteras som hed-
typ. 

Ängsbjörkskog uppträder i klimatiskt och 
berggrundsmässigt mer gynnsamma lägen, 
dvs främst på marker med rörligt markvatten i 
sluttningar och längs bäckar. De gynnas av 
kalkrik berggrund och av ett varmt sydläge 
där vinterns stora snömängder gör att tjäldju-
pet är litet. Då alla dessa faktorer stämmer 
utbildas en yppig björkskogstyp som för tan-
ken till andra och mer sydliga breddgrader. 
Den välutbildade ängsskogen är ofta svår att 

Fig 4 Dräneringens inverkan på vegetationen på 
en björkskogsbevuxen kulle. På krönet möter man 
den fattigaste hedskogstypen med kråkbär (Empet-
rum hermaphroditum). I svackan där snöskydd och 
vattenförhållanden är bättre kan frodig ängsbjörk-
skog utbildas. 

The influence of drainage on the vegetation of a hill 
covered by birch forest. On the crest the poorest, 
heath-type forest with crow-berry (Empetrum her-
maphroditum) is found. In depressions, where il is 
more proleeled by sno w and where the water condi-
tians are better, a luxuriant birch forest of meadow 
type with tall herbs can develop. 
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Torrt kärr glest bevuxet med tall. 
Dry fen sparse/y covered by pine. 

ta sig fram genom. Detta beror dels på fjällsi-
dans lutning som kan vara kraftig och dels på 
den ymniga floran men också på att björk-
stammarna ofta böjts utmed marken i sina 
basala delar orsakat av markrörelser i slutt-
ningen. 

Floran på fuktiga marker i de västra fjällen 
kan helt domineras av högvuxna ormbunkar 
som nordbräken (Dryopteris assimilis), strut-
bräken (Matteuccia struthiopteris) och fjäll-
bräken (Athyrium distentifolium). I den mer 
normala ängsskogen samsas hög- och låg-
vuxna örter, gräs och ormbunkar. Av karak-
teristiska arter kan nämnas torta (Lactuca al-
pina), stormhatt (Aconitum septentrionale), 
vitsippsranunkel (Ranunculus platanifolius), 
skogsnäva (Geranium sylvaticum), borsttistel 
( Cirsium heterophyllum), fjällkvanne (Angeli-
ca archangelica), hässlebrodd (Milium effu-
sum). I de nordliga fjällen är smörbollar 
(Trollius europaeus) en karaktärsart. I träd-
skiktet finns i regel den karakteristiskt grågrö-
na sälgen (Salix caprea), vilken gör att man på 
långt håll kan känna igen ängsskogen bara på 
trädskiktets sammansättning. Här finns också 

ofta nordhägg (Prunus padus subsp. borealis) 
och rönn (Sorbus aucuparia ssp. glabrata). 
Ofta finns också buskar av röda vinbär (Ribes 
rubrum), gråal (Alnus incana) och olika viden 
(Salix glauca, S. lapponum, S. lanata, S. phyli-
cifolia och i kalkområden även S. hastata). 
Videna och delar av högörtsfloran kan, spe-
ciellt i de nordliga fjällen, gå upp en bit i den 
lågalpina regionen och där utbilda en smal zon 
som tidigare benämndes videregionen. 

Myrar 
De sex olika myrtyperna bygger inte på en 
strikt botanisk indelningsgrund utan mer på 
skillnader i blöthetsgrad och skillnader mellan 
rismyr (mosse) och kärr. Huvudindelningen i 
mosse och'kärr är i fjällen ofta diffus på så sätt 
att ren mossevegetation, liknande den i syd-
och mellansverige, mer sällan förekommer. 
Mossen har därför i dessa trakter benämnts 
rismyr. Den gölrika mossen uppträder främst i 
de södra fjälltrakterna. Vad gäller kärren har, 
förutom två blöthetsgrader, även fjällbjörk-
skogens lutande backkärr urskiljts. Den sjätte 
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Rishedarna utbildar en serie av olika typer beroende på läge i terrängen. På kullens krön återfinns skarp 
vindblottehed medan den skyddade sidan intas av frisk rished. I svackan nedanför kullen till vänster 
dominerar ängsvegetation. 

There are a series of different types of heath depending on the position in the terrain. Extremely dry heath are 
found on the crest of the hills wheras a fresh heath is found on the leeside of the hill. In the depression below 
the hill to the left meadow vegetation dominates. 

myrtypen, blandad myr, utgör en blandning 
av torrt kärr och rismyr vilket, i den här kart-
skalan, var en lämplig indelning för den mo-
saik som dessa myrtyper ofta bildar. Det är 
således ej fråga om de väl definierade bland-
myrarna (mixed mire), sträng- och öbland-
myr, vilka dock kan ingå här liksom de norra 
fjällens palsmyrar. De torra myrarna omfattar 
främst ristuve- och fastmattesamhällen. De 
blöta myrarna omfattar lösbotten- och göl-
samhällen. Skogskärr och skogsmosse urskiljs 
i kartan med hjälp av barr- och lövträdssym-
boler. 

Rismyrens arter utgöres till största delen av 
mossearter dvs ris som dvärgbjörk, ljung, 
kråkbär, odon, blåbär och hjortron (Betula 
nana, Ca/luna vulgaris, Empetrum hermaph-
rodium, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus 
och Rubus chamaemorus) på ett bottenskikt 
av Sphagnum fuscum. Bottenskiktet kan vara 
kraftigt lavrikt ( Cladonia spp.) men kan ock-

så, som i nordvästra Jämtlands maritimt på-
verkade trakter, nästan domineras av ragg-
mossa (Rhacomitrium lanuginosum). 

De torra, plana eller lutande kärren har en 
stor variation dels beroende på underlagets 
kalkhalt och dels p g a klimatiska och ekolo-
giska förhållanden. De kan vara ytterst artfat-
tiga, som de tuvsäv~dominerade (Scirpus caes-
pitosus) kärren i nordvästra Jämtland, men 
också mycket artrika som på fyllitberggrun-
den i centrala Jämtlandsfjällen. Tuvsäv (Scir-
pus caespitosus) och trådstarr (Carex lasio-
carpa) tillsammans med blåtåtel (Molinia cae-
rulea) och tuvull (Eriophorum vaginatum) är 
ofta de dominerande arterna. En del ris, ljung 
och dvärgbjörk (Ca/luna vulgaris, Betula na-
na), kan leta sig in bland kärrets graminider 
och örter. Vid måttlig påverkan av basisk 
berggrund tillkommer några något mer krä-
vande arter utan att kärret för den skull klas-
sas som rikkärr med en stjärna på vegetations-
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Våt rished är ofta en komplex vegetationstyp. På 
snörika östsluttningar kan den vara utformad som 
en mosaik mellan frisk rished, små kärrytor och 
viden. 
W et heuth is often a camplex type of vegetation. On 
east s/opes hu ving u Iot of sno w i t cun form u mosuic 
made up of'fresh heuth, smul/ marshes and willow. 

l 
kartan. Det är bl a ullsäv, dvärglummer, ängs-
vädd, björnbrodd, svarthö och blodrot (Scir-
pus hudsonianus, Selaginella selaginoides, To-
fieldia pusilla, Bartsia alpina och Potentilla 
erecta). Där dessa arter börjar bli mycket 
frekventa kan det löna sig att leta efter rikkär-
rets indikatorarter som gräsull (Eriophorum 
latifolium), ängsnyckel (Dactylorhizza incar-
nata) och brudsporre (Gymnadenia conop-
sea). På kalkrik grund, och då speciellt på 
backkärren i fjällbjörksskogen, kan myren bli 
mycket artrik och intressant. Antalet arter i 
de torra, fattiga kärren kan uppgå till ett 60-
tal medan kalkkärrens uppgår till det dubbla. 
Det våta kärret utgöres främst av lösbotten-
samhällets arter men här ingår också bälten av 
norrlandsstarr (Carex aquatilis) i sjö- och 
jåkkkanter samt frodiga sumpkärr. Den glesa 
vegetationen på lösbottnarna domineras av 
strängstarr (C ar ex chordorrhizza), vitstarr (C. 
livida) och dystarr (C. limosa) med en del 
örter som vattenklöver (Menyanthes trifoli-
ata), storsileshår (Drosera anglica) och kärr-
spira (Pedicularis palustris). 

Rishedar 
Artsammansättningen i den lågalpina regio-
nens nedre risdominerade delar skiljer sig inte 
så mycket från skogens, förutom i avsaknaden 
av trädskikt. Samma arter går upp ovan skogs-
gränsen men här sker ett tillskott av alpina 
arter speciellt i de delar där vegetationen inte 
är sluten som på de skarpa vindblottehedarna. 
Beroende på snöns fördelning i fjällandskapet 
med omväxlande skyddslägen och utsatta 
vindblottelägen varierar rishedens slutenhet, 
reslighet och i viss mån även artsammansätt-
ning. 

De fyra rishedstyperna karakteriseras 
främst av risens höjd och slutenhet. I stort sett 
samma arter dominerar i samtliga rishedar 
men i olika skepnad beroende på ekologiska 
förutsättningar. Dvärgbjörken (Betula nana) 
är ett exempel. I den våta risheden är den 
reslig och halvmeterhög och snärjer vandra-
rens ben medan den på vindblottan tuktas av 
vinden och blir krypande spaljeformad. På 
liknande sätt uppträder andra ris som kråkbär 
(Empetrum hermaphroditum), blåbär (Vacci-
nium myrtillus), lingon (V. vitis-idaea), odon 
(V. uliginosum) och ljung (Calluna vulgaris), 
den senare i de södra fjällen. Vissa mer kon-
kurrenskänsliga arter som ripbär (Arctosta-
phylos alpina), krypljung (Loiseleuria pro-
cumbens) och fjällgröna (Diapensia lapponi-

På kalkrika marker kan rishedarna övergå i artrika 
fjällsippehedar. 

On calcium-rich ground the heaths can merge into a 
heath-type dominated by Mountain Avens (Dryas 
octopetala) but supporting a !arge number of species. 
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Fjällområden med riklig snötillgång gynnar bildningen av lågörtäng. Kårsatjåkka. 
The formation of meadows with lo w herbs in javared in alpine areas receiving an abundant supp/y of sno w. 

ca) är vanligast i de glesa, torra och skarpa 
hedarna. 

I kalkfattiga fjäll utbildar rishedarna en se-
rie av olika typer beroende på läge i terräng-
en. 

Den skarpa risheden eller vindblotteheden 
uppträder som namnet säger i lägen som un-
der vjntern ofta är barblåsta på toppen av 
kullar eller i övrigt snöfattiga områden som 
utsätts för vind och frosttorka. Kråkbär i icke 
slutna mattor dominerar här. 

Den torra risheden uppträder där snöskyd-
det är bättre och kråkbär (Empetrum her-
maphroditum) och blåbär (Vaccinium myrtil-
lus) dominerar dessa lägen. 

I de skarpa och torra rishedarna på kalkfat-
tig mark är artantalet lågt och föga omväxlan-
de med endast ett 25-tal kärlväxter. 

Den friska risheden kräver gott snöskydd 
och de ofta resliga risen och dvärgbuskarna 
når med sina grenar till medelsnödjupet. Den-
na bård av enbuskar (Juniperus communis), 
dvärgbjörk (Betula nana), ripvide (Salix glau-
ca) och lappvide (S. lapponum) utbildar en 
bård i den nedre delen av den lågalpina regio-
nen där de ekologiska förutsättningarna finns. 

Den våta risheden är ofta en mer komplex 

vegetationstyp som dels utbildas i sänkor vid 
sjöar och vattendrag med högvuxen och tät 
dvärgbjörk (Betula nana) och låga viden (Sa-
lix ss p.). Dels användes den för att beteckna 
de heterogena marker som uppträder i neder-
bördsrika trakter på fjällsidor med jordflyt-
ningsrörelser. Här finns ofta en blandning av 
frisk rished, små kärrytor och viden i en regel-
bunden mosaik. 

På kalkrika marker övergår blåbärs- och 
kråkbärshedarna i artrika fjällsippehedar som 
har en stor regional variation - en betydligt 
större variation än de kalkfria hedarna. Efter-
som de flesta av fjällens sällsynta arter är 
kalkkrävande har fjällsippesamhället alltid va-
rit av stort botaniskt intresse. 

Många av den kalkfattiga hedens arter har 
en vid ekologisk amplitud och är vanliga även 
i detta kalkhedssamhälle som kråkbär (Em-
petrum hermaphroditum), odon (Vaccinium 
uliginosum), ripbär (Arctostaphylos alpina) 
och dvärgbjörk (Betula nana), medan andra 
som blåbär (Vaccinium myrtillus) och ljung 
(Calluna vulgaris) saknas. Fjällsippesamhället 
kan i undantagsfall helt domineras av fjällsip-
pan (Dryas octopetala) själv och då utbilda en 
egentlig hed. I de flesta fall har heden dock ett 
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mer ängslikt utseende med mycket örter, gräs 
och starr. Övergången till kalkängen är gli-
dande och åtskilliga arter är också gemensam-
ma. Till kalkhedens karaktärsarter hör - för-
utom fjällsippan (Dryas octopetala)- purpur-
bräcka (Saxifraga oppositifolia), fjällglim (Si-
lene acaulis), nätvide (Salix reticulata), svart-
starr (C ar ex atrata) och klippstarr (C. rupe-
stris), arter som återfinns på kalkrik mark i 
hela fjällkedjan. Vissa arter är knutna till rik-
hedarna i norra Lapplandsfjällen. Till dessa 
hör lapsk alpros (Rhododendron lapponi-
cum), fjällarnika (Arnica alpina), fjällklocka 
( Campanu/a uniflora), staggstarr ( Carex nar-
dina) och i viss utsträckning lappvedel ( Oxy-
tropis lapponica). Bland bottenskiktets arter 
på kalkrika vindblottemarker finns en del ar-
ter som även återfinns på Ölands alvar, mar-
ker som ekologiskt och utseendemässigt till 
delar liknar varandra. Till dessa arter hör 
masklaven (Thamnolia vermicularis) och 
kalk-krusmossa (Tortella tortuosa). 

Ängar 
Ängarna indelas i två undergrupper - lågört-
äng och högörtäng. De är alltid av frisk eller 
fuktig typ. Torrängar förekommer inte i fjäll-
trakterna. Lågörtängen förekommer främst i 
den lågalpina regionens övre delar och hör till 
marker, både lokalt och regionalt, med gott 
snöskydd under vintern och med rörligt mark-
vatten. De förekommer på marker som smäl-
ter fram relativt sent på sommaren. Fjällom-
råden med riklig snötillgång gynnar således 
ängens gräs och örter på risens bekostnad. 
Samma förhållanden gäller lokalt på lägre ni-
våer i svackor längs jokkar och vid moränkul-
lar där snön ligger länge på sommaren och gör 
marken fuktig. Även berggrundens samman-
sättning inverkar på ängens utbredning då de 
gynnas av hög markfuktighet som är vanligare 
i lättvittrade och finjordsrika fjällskifferområ-
den än i områden med hårda bergarter som 
kvartsiter, sandstenar och graniter. 

Ängens vegetation är starkt varierande och 
samlingsbegreppet lågörtäng innefattar en rad 
olika växtsamhällen. Övergången mot de mo-
derata snölegemarkerna är ofta glidande. Den 
mest typiska ängen är smörblommeängen som 
innehåller arter som smörblomma (Ranuncu-
lus acris), fjällviol (Viola biflora) och fjällkåpa 
(Alchemilla alpina). Bland de vanligaste grä-
sen och halvgräsen märks vårbrodd (Antho-

Högörtängen ställer höga krav på klimat och eko-
logiska förhållanden. Perka vid Sitasjaure. 

Meadows with tall herbs make great demands on 
elirnatic and ecological conditions. Perka at Sitas-
jaure. 

xanthum odoratum), fjälltimotej (Phleum 
commutatum), kruståtel (Deschampsiaflexuo-
sa), fårsvingel (Festuca ovina) och styvstarr 
( Carex bigelowii). Där snön ligger längre do-
minerar arter som fjällsyra ( Oxyria digyna) 
och stjärnbräcka (Saxifraga stellaris), vilka 
även återfinns i den moderata snölegan. I vis-
sa lägen på fjäll med tunnare jordtäcke blir 
ängen torrare och domineras av stagg (Nardus 
stricta) - en artfattig ängstyp med övergång 
mot gräshed. Rena staggsamhällen förs även 
in under gräsheden. 

Liksom i hedserien finns två huvudtyper av 
ängar- på kalkfri resp. kalkrik mark. Ängar 
på kalk eller basiska bergarter får, liksom 
kalkhedarna, en betydligt större artrikedom 
och variation. Eftersom övergången mellan 
äng och hed är glidande på kalkrik mark har 
dessa vegetationstyper många arter gemen-
samt. Den vanliga smörblomman (Ranuncu-
lus acris) är även karakteristisk på kalkängen 
men här finns även en fjällsmörblomma (R. 
nivalis) med brunludna foderblad. En uppräk-
ning av arterna i denna fjällens artrikaste ve-
getationstyp låter sig inte göras och är inte 
heller nödvändigt men bland de mest karakte-
ristiska märks fjällskära (Saussurea alpina), 
nätvide (Salix reticulata), fjällbinka (Erigeron 
uniflorus), rosenbinka (E. borealis), slåtter-
blomma (Parnassia palustris), fjällglim (Silene 
acaulis), svedstarr ( Carex atrofusca), svart-
starr (C. atrata) och hårstarr (C. capillaris). I 
de södra fjällen tillkommer gullspira (Pedicu-
laris oederi). Dessutom är ofta fjällsippan 
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Gräshed med styvstarr (Carex bigclowii) och klynnetåg (Juncus trifidus) vid Lcrmejaure. I bakgrunden 
Rapatjårro inom St. Sjöfallets nationalpark. 

Grass-heath with Stiff-Sedge (Carex bigelowii) and Three-leaved Rush (Juncus trifidus J at Lermejaure. In the 
background, Rapatjårro in St. Sjöfallets National Park. 

(Dryas octopetala) närvarande i kalkängen om 
än inte i så dominerande omfattning. 

Högörtängen är som namnet säger en äng 
med höga örter, örter som har stora krav på 
klimat och ekologiska förhållanden. I de söd-
ra fjällen är den sällsynt och uppträder främst 
under branter i lokalklimatiskt och geologiskt 
gynnsamma lägen. I norr är de vanligare och 
uppträder, förutom i bergsrötterna, även som 
en smal bård ovan björkskogen i väl dränera-
de, fuktiga och varma lägen. Ofta är inslaget 
av viden stort. Högre upp övergår de i lågört-
ängar. Vanliga arter är torta (Lactuca alpina), 
skogsnäva (Geranium sylvaticum), fjäll-
kvanne (Angelica archangelica), rödblära 
(Melandrium rubrum), fjäll-förgätmigej 
( Myasotis decumbens), smörbollar ( Trollius 
europaeus), hundkäx (Anthriscus sylvestris), 
flädervänderot (Valeriana sambucifolia), ro-
senrot (Sedum rosea) och stormhatt (Aconi-
tum sepentrionale). I branter och rasmarker 
där finjord ansamlas och vatten sipprar fram 
är förhållandena ofta växthuslika och de hög-
örtängar som utbildas här, speciellt i kalkrika 

fjäll, är synnerligen frodiga och blandas upp 
med småvuxna arter på klipphyllor och 
springor. I de här lägena finns ofta sällsynta 
arter och utpostlokaler för mer sydliga växter. 

Gräshedar 
Gräshedarna intar det som brukar kallas fjäl-
lens mellanalpina region. Övergången mellan 
gräshed och skarp/torr rished är ofta glidande 
vilket kan göra det svårt att klart avgränsa den 
både i fält och vid bildtolkning. Vissa arter är 
gemensamma för ris- och gräshed, åtminstone 
i gräshedens nedre delar. Det är då fråga om 
arter som kråkbär (Empetrum hermaphrodi-
tum), krypljung (Loiseleuria procumbens), 
fjällgröna (Diapensia lapponica), massljung 
( Cassiope hypnoides) och lingon (Vaccinium 
vitis-idaea), dvs de härdigaste risen som klarar 
det extrema klimatet med uppfrysning och 
långvarigt snötäcke. Känsligare ris som blåbär 
(Vaccinium myrtillus) är sällsynta här. Gräs-
hedens dominerande arter är dock gräs och 
halvgräs som klynnetåg (Juncus trifidus), styv-
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I de nordligaste fjällen kan kantljung (Cassiope 
tetragona) i vissa fall dominera i de mellanalpina 
gräshedarna. 

In the nothemmost mountains Cassiope (Cassiope 
tetragona) sometimes darninates the grass-heaths of 
the middle alpine zone. 

starr ( Carex bigelowii) och fårsvingel (Festuca 
ovina). Även några örter som fjällglim (Silene 
acaulis) och isranunkel (Ranunculus glacialis) 
klarar den här miljön. Sammanlagt är antalet 
arter i den glesa vegetationen ett 30-tal kärl-
växter. I de nordligaste fjällen på kalkrik 
mark kan ytterligare ett antal arter förekom-
ma som den ofta karakteristiska kantljungen 
( Cassiope tetragone) på gräshedsmarker med 
något bättre snöskydd under vintern. På såda-
na marker kan man dessutom finna arter som 
fjällmyskgräs (Hierocloe alpina), fjällspira 
(P e dieularis alpina), fjällklocka ( Campanula 
uniflora) och fjällsippa (Dryas octopetala). 

I vissa områden i barrskogs- och björk-
skogsregionerna med länge liggande snö kan 
risen försvinna till förmån för en gräshedstyp 
nästan helt dominerad av stagg (Nardus stric-
ta) med lavrikt bottenskikt och spridda enbus-
kar (Juniperus communis). Sådana stagghedar 
är vanliga bl a i Härjedalens mer kontinentala 
delar. 

Snölegor 
Snölegorna har indelats i två typer, moderata 
och extrema, vilka i stort är knutna till lågal-
pin respektive mellan- och högalpin region. 

De moderata snölegorna smälter oftast fram 
varje sommar och vegetationen övergår från 
äng i kanten tilllågvuxna dvärgvidesamhällen 
i de delar som smälter fram sist. Dvärgvidet 
(Salix herbacea) är karaktärsarten i denna ve-
getationstyp som oftast upptar ganska små 
arealer men som i övergången till den mellan-
alpina regionen kan täcka större ytor. Tillsam-
mans med dvärgvidet (Salix herbacea) finns 
vanligen några andra småvuxna arter som 
massljung (Cassiope hypnoides) och fjällnop-
pa (Gnaphalium supinum) och på högre nivå 
även isranunkel (Ranunculus glacialis) och 
polarfryle (Luzula confusa). Ofta finns det 
också rikligt med mossor vilka är mest typiska 
för den extrema snölegan på högre nivåer. 
Denna snölegetyp smälter inte fram varje år 
(perenn) och när den gör det karakteriseras 
den av mossor och lavar som snöbjörnmossa 
(Polythrichum norvegicum), hjälmmossa (Co-
nostomum tetragonum) och saffranslav (Solo-
rina crocea). På kalkrika marker blandas 
dvärgvidet (Salix herbacea) upp med den snar-
lika polarvidet (S. polaris) vilken, speciellt i 
de norra fjällen, kan täcka stora arealer. 

M oss! j ung ( Cassiope hypnoides) är karakteristisk 
för snölegemarkerna. 

Matted Cassiope (Cassiope hypnoides) is character-
istic for areas that are covered by sno w a Iong time. 
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När den extrema snölegan smälter fram domineras vegetationen av mossor och lavar. Sitasjaure mot 
Råpetjåkka. 
In areas that are covered by snow extreme/y late in the season the vegetation is dominated hy mosses and 
/ichens. Sitasjaure towards Råpetjåkka. 

Blockmark 
Blockmarken i fjällens högsta delar består in-
te uteslutande av block även om någon sam-
manhängande vegetation inte förekommer. 
Endast i de lägre delarna av den högalpina 
regionen förmår växterna bilda mindre partier 
med sammanhängande vegetation vilken när-
mast är av gräshedskaraktär. Vegetationen i 
övrigt på dessa nivåer är ofta av snölegekarak-

Blockmark. 
Boulder field. 

tär och de kärlväxter som klarar det här extre-
ma klimatet står spridda och utnyttjar främst 
partier med finkornsrik uppfrysningsmark där 
markrörelserna inte är så kraftiga. De kärl-
växter som återfinns här är arter som isranun-
kel (Ranunculus glacialis), bågfryle (Luzula 
arcuata), fjällbräsma (Cardamine bellidifolia) 
och några till. 

Vide 
Fjällens viden karteras som en speciell vegeta-
tionstyp även om de ur botanisk synpunkt inte 
utgör något speciellt växtsamhälle. Deras be-
tydelse i fjällen, deras fysionomi och hinder i 
terrängen gjorde det väsentligt att avgränsa 
dem i kartan. 

Videna i kartan är sammanslagna till en typ 
även om de i verkligheten kan variera mellan 
flera klart skilda typer med avseende på fält-
skiktet som ängs-, hed- och myrviden. De kan 
också variera i höjd. De vanligaste videna är 
de lågvuxna gråvidena på 1/2-1 meters höjd 
som ofta formar en snårrik nedre del av den 
lågalpina regionen vilket är speciellt vanligt i 
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Videna i fjällen gör ofta terrängen svårframkomlig. 
Tavavuoma. 

The willow trickets in the mountain often make the 
terrain almost impassable. Tavavuoma. 

Lapplandsfjällen. I Dalafjällen saknas dessa 
videsnår nästan helt och ersättes av låga 
björkbuskar. I marker med god vattentillgång 
och gynnsam, kalkrik berggrund utbildas 
ängsviden som även övergår i högörtängar. 
Viden som sammanhängande vegetation åter-
finns både på kalkrika och kalkfattiga fjäll 
även om de verkar vara vanligare i kalkfatti-
ga. Lågvuxna gråviden uppträder även all-
mänt i vissa andra vegetationstyper som i den 
våta heden och de blöta kärren och är dess-
utom vanliga i ängsskogarna. 

Högvuxna viden t ex grönvide (Salix phyli-
cifolia) är vanligast i deltaområden och längs 
bäckar och återfinns också som inslag i ängs-
björkskogen. 

Symboler 
Förutom vegetationskartans färger och deras 
nyanser innehåller kartan symboler av olika 
slag som ger upplysning om vegetation eller 
speciella ekologiska förhållanden. Vissa sym-
boler kan användas för att visa mindre före-
komster, som vindblottesymbolen som mar-
kerar toppen av småkullar vilka är mer eller 
mindre barblåsta på vintern. Vindblottan eller 
den skarpa risheden markeras även med färg 
då den täcker större arealer. Likartade förhål-
landen gäller för block, snölega, vide, enstaka 

björkar och barrträd vilka återfinns både som 
symbol och som heltäckande färg. 

Vissa andra små men botaniskt viktiga om-
råden markeras med symboler i kartan. 

Delta markeras i de fall det är fråga om små 
men botaniskt viktiga områden vid sjöar där 
finmaterial sedimenteras och där vegetationen 
avviker. Ofta utgöres vegetationen av frodig 
ängsskog, vide eller äng. I sådana områden 
kan inslaget av alpina arter vara stort då de 
förs med vattnet från högre höjder till delta-
områdena där jungfrulig mark finns att tillgå 
för dessa ofta konkurrenskänsliga arter. Stora 
deltaområden av typ Rapadeltat i Sarek och 
Handöldeltat i Ånnsjön redovisas ej med den-
na symbol då ju vegetationen i sig, och flodar-
marna och storleken visar att det är fråga om 
ett delta. I vissa speciella fall kan även delta-
symbolen användas för vittförgrenade jokk-
lopp i lägen där jokken inte mynnar i en sjö. 
Det är då fråga om s k braided river system 
med en oftast avvikande vegetation av samma 
typ som på ett mer normalt delta. 

Branter markeras med en särskild brant-
symbol som visar markanta branter i den hög-
alpina regionen. I fjällens övriga delar och i 
skogslandskapet markeras även mindre bran-
ter. Branterna är botaniskt viktiga och hyser i 
fjällen ofta en rik och varierad flora som na-
turligtvis är avhängig ekologiska faktorer som 
läge, berggrund, fuktighet och annat. 

Palsar är karakteristiska för myrlanden längst i 
norr. Tavavuoma. 

Palsas are characteristic for the northernmost bogs. 
Tavavuoma. 
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Där småjokkar mynnar i fjällsjöarna kan små deltan utbildas. Här är floran ofta avvikande med inslag av 
konkurrenskänsliga arter som förts ner från högre nivåer. Sitasjaure. 

Small deltas can be formed where small streams empty inta the alpine lakes. The flora is often aberrant, with 
the occurence of species from higher elevations that are usually sensitive to competition. 

Genom att förekomsten av arter med en i 
övrigt sydlig huvudutbredning är vanlig i 
branterna brukar de kallas för sydväxtberg. 
Temperaturen är i dessa lägen högre än i om-
givningen både under dag och natt och detta 
gäller även för öst- och västlägen och inte 

o· 100 

Fig 5 Palsutbredningen i den svenska fjällkedjan 
(Hoppe 1984). 

The distributions of palsas in the Swedish mountain 
chain (Hoppe 1984). 

endast för rena sydlägen. Markförhållandena 
är också gynnsamma genom att finjord samlas 
i bergsroten under branten där dessutom vat-
tenförhållandena brukar vara gynnsamma. 
Ibland finns här högörtängar och i springor 
och småavsatser trivs många arter. Den enda 
arten som är specialiserad till branter är fjäll-
bruden (Saxifraga cotyledon) men många and-
ra som bräckor, fingerört, liten blåklocka och 
små ormbunkar återfinns här. I Härjedalen är 
det fortfarande vanligt att detta klimatiskt 
gynnade sydläge med frostfri och lång vegeta-
tionsperiod utnyttjas för bl a potatisodling. 
Palsar 
Längst i norr där klimatet, speciellt vintertid 
är som hårdast förekommer ständigt frusna 
myrar därisblandad torv eller mineraljord lyf-
ter upp myren antingen i hela sin storlek som 
stora s k palsflak eller som småkullar, palsar. 
De förekommer från Västerbotten i söder 
men blir inte vanliga förrän i mellersta Norr-
botten och är karakteristiska för myrlanden 
längst i norr (fig 5). Palsarna är oftast bevuxna 
med torr rismyrvegetation men genom att det 
är vanligt att en del palsar har kollapsat, dvs 
sjunkit ihop när isen smält, bildas ett känne-
tecknande drag för många palsmyrar- palsgö-
lar med vatten eller kärrvegetation. 



2. FRÅN FL Y G BILD TILL 
VEGETATIONSKARTA 

Arbetsgång 

För att snabbt kunna kartera så stora arealer 
som den svenska fjällkedjan med angränsande 
skogsland (65 000 km2) till rimliga kostnader 
var det nödvändigt att utnyttja någon form av 
flygbildsteknik. Konventionella svart-vita 
flygbilder och vanlig färgfilm är inte använd-
bara i detta sammanhang. Den teknik med 
infrarödkänslig färgfilm som togs fram i bör-
jan av 1970-talet visade att det var möjligt att 
förhållandevis snabbt och med ett fåtal kartö-
rer göra denna heltäckande vegetationskart-
läggning. (Ihse-Wastenson 1975). 

!R-färgfilmen 
En förutsättning för att kunna skilja olika fö-
remål åt på en flygbild är att det från föremå-
let reflekterade ljuset varierar i våglängd och 
intensitet och att filmen kan registrera dessa 
skillnader. Vid direkt observation med ögat 
uppfattar vi en hög reflektion inom våglängds-
området 500-600 nm som grönt, en topp mel-
lan 600-700 nm som rött osv. Det fotografis-
ka systemet kan registrera dessa skillnader 
och återge dem i bild som grå- eller färgton. 
Med specialfilmer, som !R-färgfilmen, regist-
reras även reflektion utanför det synliga om-
rådet - i närainfrarött 750-900 nm. Sådana 
bilder kan därför ge mer information om ob-
jektet. Utmärkande för växternas reflektion 
är att de har en topp i grönt (500-600 nm), ett 
minimum i blått och ett i rött samt en mycket 
hög reflektion inom det närainfraröda områ-
det. Olika växtarter har olika reflektionsegen-
skapeL För varje art är de dessutom olika 
beroende på tidpunkt under vegetationssä-
songen, näringsstatus, vattenhalt m m. Detta 
innebär att olika arter återges med olika färg i 
!R-färgfilmens röda och brunröda nyanser. I 
praktiken, i det småskaliga bildmaterialet 
(1:60 000) är det helhetsintrycket dvs olika 
typer av vegetation som kan identifieras och 
karteras. 

Flygfotografering 
Flygfotograferingen av fjällkedjan har utförts 
av statens lantmäteriverk från hög höjd (9 200 
meter) vilket ger en negativskala i 1:60 000. 
Fotograferingen har skett i öst-västliga stråk. 
Skälet till öst-västliga stråk är att det är en 
fördel vid bildtolkningen om varje område 
erhåller samma ljusförhållanden, med- eller 
motljus, på båda bilderna i respektive stereo-
modell. Flygfotograferingen av fjällen visade 
sig vara svår att genomföra. Den korta vegeta-
tionsperioden och det sommartid molniga 
vädret i fjälltrakterna medförde att de sista 
fjällen inte kunde fotograferas förrän 1982, 
dvs sju år efter projektets igångsättande. 

Metodik 
Framställningen av en vegetationskarta sträc-
ker sig över en tidsrymd av ca 1-1 1/2 år och 
omfattar en rad delmoment. Här redovisas 
den arbetsgång som tillämpats. Av tidsskäl 
har dock i vissa fall inte alltid denna arbets-
gång kunnat följas. Bl a har fårstudien i flera 
fall utgått. I en del fall har huvudtolkningen 
skjutits till efter fältarbetet vilket dock kan ha 
vissa fördelar i och med att kartören då kän-
ner området väl vid tolkningen. 

Förtolkning 
syfte: lära känna kartbladets olika typer av 
vegetation, plocka fram referensytor inför hu-
vudtolkningen. 

Fältarbete av referensytor 
syfte: få fältkunskap om kartbladets olika ve-
getationstyper och särdrag inför huvudtolk-
ningen. 

Huvudtolkning 
gränsdragning och klassificering av kartbla-
dets vegetation, litteraturstudier m m. 

Fältarbete 
syfte: kontrollera flygbildstolkningen, samla 
in data om vegetation och flora. 



Tolkningsinstrumentet Zeiss Jena interpretoskop. 

Instrument for air photo interpretation, Zeiss lena 
interpretoskop. 

Eftertolkning 
syfte: justera huvudtolkningen efter de erfa-
renheter som fältarbetet givit. 

Överföring 
syfte: överföra flygbildens centralprojektion 
till topografiska kartans ortogonala, ytriktiga 
projektion. 

Ritning 
syfte: framställa underlagsmaterial till tryck-
ningen. 

Förtolkning 
För att lära känna kartbladets vegetation och 
topografi inför ett fältstudium studeras samtli-
ga flygbilder (50-65 st) översiktligt i stereo-
skop. I färg eller struktur avvikande eller re-
presentativa vegetationstyper väljs ut. Ingen 
gränsdragning eller klassificering sker i detta 
stadium. Noteringar förs in på en topografisk 
karta. I mån av tid studeras aktuelllitteratur, 
geologiska kartor m m som berör området. 
Oberoende av den minsta beskrivningsenhe-
ten på ca 9 ha - 300 x 300 meter - måste ofta 
orsaken till små ytors färg och struktur kon-
trolleras i fält. Det är detaljerna som bygger 
upp helheten! En mycket noggrann planering 
av fältarbetet görs för att så många olika typer 
av referensytor som möjligt skall samlas in på 
så kort tid som möjligt. 

Fältarbete av referensytor 
N å gr a dagars fältarbete inom ett eller några få 
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representativa kartbladsdelar syftar till att ge 
en allmän orientering av området innan tolk-
ningen påbörjas. Kartören gör sig förtrogen 
med de vegetationstyper som förekommer in-
om kartbladsområdet. Samtidigt sker en 
kalibrering med avseende på bildernas färg-
nyanser vilka kan vara olika från område till 
område, bl a beroende på fotograferingstid-
punkten och framkallning. 

Huvudtolkning 
Flygbildstolkningen sker i stereoinstrument av 
typen Zeiss Jena interpretoskop med steglös 
förstoring mellan 2-16 ggr. Tolkningen görs 
med en tunn tuschpenna (0,13 mm) på ett 
transperent överlägg på flygbilden. Tolkning-
en omfattar gränsdragning och klassificering 
och sker i flera steg. Först dras gränser mellan 
olika vegetationstyper varvid en liten försto-
ringsgrad användes. I nästa steg, med större 
förstoringsgrad, sker klassificering. Inslag av 
en vegetationstyp i en annan markeras om 
inslaget uppgår till 30-50% av totalarealen. 
Osäkra tolkningar som bör fältkontrolleras 
markeras. Övrig information som tolkas är 
blockmarker, spridda träd och buskar, vind-
blottor, deltavegetation, kulturmarker m m. 

Fig 6 Tolkningsöverlägg över Snasahögarna 
Jämtland. 

Interpret of Snasahögarna in Jämtland. 
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I viss utsträckning används helikopter och sjöflyg 
för att rationalisera fältarbetet. 
Helicopter and jloatp/anes are used to a certain 
degree to make fieldwork more efjicient. 

Parallellt med tolkningsarbetet sker studier av 
litteratur, geologiska kartor m m. Förutom 
att få en allmän uppfattning av området är det 
också väsentligt att skaffa sig en bild av vilka 
områden som hyser en rikare vegetation och 
flora. 

Fältarbete 
Fältarbetssässongen varar från början av juli 
till mitten av september. I de södra fjällen kan 
den utsträckas några veckor i var ände. Fältar-
betet syftar i första hand till att kontrollera 
flygbildstolkningen och problem i samband 
med denna men ger också en allmän kontroll 
av tolkningarna inom hela det karterade om-
rådet. I andra hand ger fältarbetet upplys-
ningar om florans och vegetationens lokala 
sammansättning och variation. En kontroll av 
gränserna för de s k rikområdena ges härvid 
en hög prioritet. Fältarbetsinsatsen inom var-
je kartblad är förhållandevis liten, vilket är en 
av förutsättningarna för projektets genomfö-
rande inom rimlig tid. Det utföres av ansvarig 
kartör tillsammans med en fältassistent. Fält-
arbetet omfattar ungefär 4 veckor/kartblad, 
vilket innebär att en yta av drygt 100 km2 skall 
fältarbetas varje dag. Detta gör att en mycket 
noggrann planering är nödvändig. Varje en-
skilt fjällområde och de flesta dalgångar be-
söks. I viss utsträckning används helikopter 
och sjöflyg för ett rationellare fältarbete. 

Eftertolkning 
Efter fältarbetet följer en genomgång och jus-
tering av samtliga flygbilder varefter tolkning-
arna överföres. 

Överföring 
En flygbild är inte skalriktig över hela sin yta. 
Skalan varierar från bildcentrum mot kanter-
na och från dalgång till fjälltopp. Flygbilden 
har s k centralprojektion och för att få bilder-
na geometriskt riktiga används ett överför-
ingsinstrument av typen Wild B8 aviograf där 
vegetationsgränserna förs över till topografis-
ka kartans underlag. 

Ritning 
Kartan framställes genom tryckning av fem 
huvudfärger vilka rastrerats i olika procentsat-
ser och i viss utsträckning blandats. Fördelen 
med rastrerade grundfärger är bl a att varje 
vegetationstyp hanteras på en separat plast-
film fram till samling av färgerna inför tryck-
ningen. En annan fördel är att färgserierna är 
samstämmiga eftersom samma grundfärg lig-
ger till grund för de olika rastertonerna. Den 
ur kartografisk synpunkt komplicerade vege-
tationskartan, som omfattar ca 10 000 vegeta-
tionsytor och lika många symboler, genomgår 
en rad moment före tryckning. Några av dessa 
moment är: 
• Gravyr av vegetationsgränser 

Gravyr med tunn safirnål i stället för tusch-

Överföringsinstrument Wild BS aviograf. 
Photogrammetric instrument, Wild B8 aviograf. 



ritning ger tunna och skarpa gränser. 0,10 
mm för vegetationsgränserna. 

• strippning av vegetationsytor 
Varje vegetationstyp strippas på en spe-
ciell plastfilm, dvs de ytor, som vid tryck-
ningen skall erhålla samma färg frilägges. 
De 27 olika vegetationstyperna (ink! sjö) 
behandlas separat vilket gör korrektur-
läsning enklare och ger möjlighet till areal-
beräkning av de enskilda vegetationsty-
perna. 

• Gravyr av hydrografi 
• Gravyr av höjdkurvor 

Ekvidistansen 60 meter användes i de 
flesta fall för att inte göra den färgrika 
kartbilden svårläslig. 

• Gravyr av vägar, leder etc. 
• Sättning av symboler 

Specialframställda s k gnuggissymboler 
användes. 

• Sättning av namn 

Tryckning och repro 
Utföres av Liber Grafiska AB. De olika strip-
filmerna och ritningarna kopieras ihop till fem 
samlingar, en för varje färg - svart, grönt, 
blått, gult och brunt. Två kartblad trycks ge-
mensamt för att minska kostnaderna. 

Distribution och försäljning 
Försäljning sker genom Svenska Turistför-
eningen. En viss distribution sker genom sta-

Arbetsgång 29 

Gravyr av vegetationsgränser med tunn safirnåL 
Engraving of the vegetational boundaries made with 
thin sapphire needle. 

tens naturvårdsverk till olika myndigheter. 
Universitetet distribuerar i mindre utsträck-
ning till vetenskapliga institutioner o dyl. 

Tolkningssäkerhet 
Någon kontinuerlig test av tolkningsnog-
grannheten görs inte vid kartläggningen. Det-
ta beror delvis på ett pressat tidsschema men 
också på det förhållande att generaliseringen 
vid tolkningen på denna översiktliga nivå gör 
en tolkningstest mycket svår att praktiskt 
genomföra. Vid de metodstudier som genom-
fördes, innan den tillämpade kartläggningen 
startade, gjordes dock noggranna tolknings-
test som visade att noggrannheten i det tilläm-
pade indelningssystemet i medeltal låg på 
85% (Ihse 1975). 

Olika vegetationstyper ger något avvikande 
tolkningssäkerhet. Här skall några problem 
redovisas, problem som kan ge upphov till 
feltolkningar. 

Gräshed 
Glidande övergångar mellan skarp och torr 
rished å ena sidan och mot blockmarkerna å 
andra kan ge problem med en exakt gräns-
dragning. Klassificering av den vanliga 
klynnetågstypen (Juncus trifidus) är relativt 
problemfri medan den tätare och ställvis 
örtrikare styvstarrtypern ( Carex bigelowii) 
kan ge problem då den både i fält och bild 
kan likna lågörtängen. 
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Rishedar 
Ger i regel små tolkningsproblem. Glidan-
de övergångar mellan de olika rishedstyper-
na och mosaik mellan dem i ett småkuperat 
landskap kan ge generaliseringsproblem. 
De kalkpåverkade fjällsippehedarna (Dryas 
octopetala) utgör ur växtgeografisk syn-
punkt en särskild hedtyp där övergången 
mot äng är vanlig då ört- och gräsinslaget är 
stort. I det fallet de är mer ängslika tolkas 
de som sådana. I de fall de utgöres av rena 
fjällsippehedar tolkas de som torr rished. 
Den våta risheden kan ge problem bl a ge-
nom att den kan uppträda på flera olika sätt 
dels som en mosaik i jordflytningsdomine-
rade sluttningar mellan kärr och hed och 
dels som högvuxna dvärgbjörksamhällen 
med stort videinslag vid sjöar o dyl. 

Ängar 
Beroende på fotograferingstidpunkt och 
snöförhållanden under vegetationssäsongen 
kan vissa problem uppstå vid gränsdragning 
mot den moderata snölegan. Högörtängar-
na är en vegetationstyp som ställer till stora 
tolkningsproblem. Färgen i bilderna kan va-
ra densamma som för lågörtängen även om 
den är mer mättad. Läget ovan talusbranter 
och i nedre delen av den lågalpina regionen 
är ofta avgörande indikationer. 

Snölegor 
I den lågalpina regionen, där de moderata 
snölegorna har sin huvudutbredning, kan 
problem uppstå vid gränsdragning mot låg-
örtängen vilket beror på fotograferingstid-
punkt och snöförhållanden. Vid snöfattiga 
somrar, som under 1980, blir snölegorna 
troligen till delar undertolkade till förmån 
för ängen. Under snörika år, som under 
1982, blir förhållandena de motsatta. De 
extrema snölegorna hör till fjällens högre 
delar. Här är variationerna mellan olika år 
stora men de mer eller mindre permanenta, 
stora snölegorna är likartade år från år. 

Myrar 
Indelningssystemet för myr är vid fjällkarte-
ringen, ur botanisk synpunkt, enkelt. Det 
bygger på myrens blöthetsgrad som lätt tol-
kas i flygbilderna. För kartorna i Dalafjäl-
len har ett botaniskt mer långtgående indel-
ningssystem använts. När det gäller myr i 
fjälltrakterna förekomer vissa problem vad 
gäller huvudindelningen i rismyr (mosse) 
och kärr. Egentliga mossar uppträder inte i 
de alpina regionerna och rismyrens över-
gång mot kärr är vanlig. På kalfjället är 
myrarealen låg och myren ersätts här av 
olika typer av ängsvegetation, och över-
gångsformer kan här ge tolkningsproblem. 

Viden 
Olika typer av viden ger olika typ av tolk-
ningsproblem. Beroende på undervegeta-
tionens sammansättning kan de indelas i 
ängs- och hedviden. I fjällen har ofta videna 
en höjd på 1/2-1 meter, och då de är glest 
utspridda är de i det närmaste omöjliga att 
tolka. Vid tätare och något större bestånd, 
som i den lågalpina regionens nedre delar, 
ger de struktur i bilden och är undervegeta-
tionen dessutom av ängstyp gör detta tolk-
ningen lättare. Hedviden är i regel mer 
svårtolkade om de ej är höga. Övergångar 
mot högörtängar är vanliga. 

Skogar 
Barr- och björkskog går bra att skilja men 
enstaka spridda tallar eller grankloner i 
björkskogen är ofta svårupptäckta i det 
småskaliga bildmaterialet. Gränsen mellan 
lav- och hedtypen är ofta glidande i verklig-
heten och kan ge problem vid gränsdrag-
ning. Problem kan i vissa fall också uppstå 
vid tolkningen av ängsskogar då dessa i bil-
dens medljusposition (norr) kan övertol-
kas. Motsatsen gäller i motljusposition (sö-
der i bilderna). Täta ängsskogar kan också 
ge problem då undervegetationen ej syns i 
bilderna. 



Kartografi 

Vid vegetationskartans kartografiska utföran-
de har ett huvudintresse varit att få en färg-
mässigt logisk uppbyggnad. Trots en mycket 
komplicerad kartprodukt innehåller den flera 
informationsnivåer och kan läsas på olika am-
bitions- och kunskapsnivå. 

Denförsta nivån är kartans fem grundfärger 
blått, grönt, gult, brunt och svart. Dessa fär-
ger visar huvuddragen i vegetationen med 
blått för vatten och myr, blågrönt för dal-
gångarnas barrskogar, gulgrönt för fjällbjörk-
skogarna, brunt och gult för den lågalpina 
regionens heder och ängar, gulbrunt för de 
mellanalpina gräshedarna, samt grått och vitt 
för de högalpina blockhaven, snölegorna och 
glaciärerna. Tanken från början, vilken inte 
helt gick att genomföra, var att den topogra-
fiska bilden skulle framgå av färg- och nyans-
valet med ljusare färger mot högre nivåer. 

Den andra nivån utgöres av nyanser av 
grundfärgen vilka representerar olika fuktig-
hets- och näringsgrader i vegetationen. Inom 
t ex det bruna, hedserien, finns fyra nyanser 
där den ljusaste betecknar de skarpa vindblot-
tehedarna och den mörkaste de friska rishe-
darna. Färgnyansen blir på detta sätt även ett 
mått på produktivitet och framkomlighet. 
Torra marker- ljusa nyanser- är i regel mer 
lättframkomliga medan de fuktigare och nä-
ringsrikare markerna - mörka färgtoner - har 
högre produktivitet och är mer svårframkom-
liga. Antalet färgnyanser räcker inte alltid till 
för att skilja alla vegetationstyper åt- mer än 
tre nyanser är svårt att utläsa. Olika typer av 
figurraster (se fig 7-9) kopieras därför in för 
en del vegetationstyper. På detta sätt redo-
visas den fuktigaste hedtypen, våt rished, med 
blått, brutet streckraster på den friska rishe-
dens mörkbruna färg. Lavrika marker har på 
detta sätt markerats med svart punktraster. 
Detta raster användes på blockmark och lav-
skog. 

Den tredje nivån utgöres av kartans detaljin-
formation som i första hand utgöres av in-
slagssiffror och symboler. Inslagssiffror an-
vändes då vegetationen är mer eller mindre 
mosaikartad och två vegetationstyper uppträ-
der i nästan samma omfattning. Symboler för 
vindblottor, mindre snölegor, block, viden, 
deltan, enstaka barr- och lövträd är lägesrikti-
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Fig 7-9 Gråskala. Figurraster. Symboler. 
Step wedge, Symbol screen, Symbols. 

ga medan kulturmarksymbolen avser hela 
ytan där den är placerad. Fältkontrollerad rik 
vegetation markeras med en stjärna som är 
lägesriktig men naturligtvis beroende på var 
fältarbetsinsatser gjorts. Således kan mycket 
väl rik vegetation finnas på andra, icke marke-
rade platser. 

Höjdkurvor, liksom hydrografi, hämtas 
från topografiska kartan där dock viss genera-
lisering har skett både vad gäller kurvor, sjöar 
och bäckar. De använda höjdkurvorna har en 
ekvidistans på 60 meter vilket kan tyckas glest 
men i högfjällsområdena ger tätare kurvor en 
färgnyans som kan förväxlas med vegetations-
kartans färger. Att just 60 meter har valts 
beror på att den topografiska kartan i de nor-
ra fjällen har en ekvidistans på 20 meter. En 
ekvidistans på 20 meter har använts inom nå-
gra, mindre kraftigt kuperade fjällområden. 
Detta gäller bladen l, 13, 14, 21 och 22. 

Hur läser man kartan? 

För att göra det tidigare kartografiska avsnit-
tet mer lättförståeligt har ett fjällområde som 
visas i färgbilagan valts ut och en vägledning 
till detta gjorts .. Fjällområdet är välkänt för 
många, nämligen Snasahögarna och västra 
Hunnerfjällen med Handölans dalgång ( områ-
de 4, 5 och 8). 

Landskapet är kanske inte representativt 
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för hela fjällkedjan men speglar väl vegeta-
tionskartans uppbyggnad. Den här beskriv-
ningen skall dessutom endast vara en vägled-
ning till hur kartan skallläsas och på liknande 
sätt, men med andra infallsvinklar, kan vege-
tationskartorna i gemen uttydas. 

Vi börjar i kartutsnittets övre del, från den 
lägst belägna regionen, nämligen barrskogsre-
gionen som i det här relativt flacka landskapet 
domineras av blåbärsgranskogar, (m ossrik 
typ), i Ånnsjösänkan. I de svaga sluttningarna 
mot norr finns en del ängsgranskog, en frodig 
skogstyp markerad med mörkgrön färg, me-
dan traktens fåtaliga lavbarrskogar återfinns 
på de sandiga sedimenten vid Täljstensberget. 
Mellan barrskogen och fjällen finns en förhål-
landevis smal bård av björkskog som börjar 
vid 700 mö h och bildar skogsgräns på Bunner-
fjällen ungefär 100 meter högre upp. Björk-
skogen domineras av hedskogar (mossrik typ) 
medan ängsskog uppträder främst som inslag 
(63) eller som smärre bestånd. Ängsbjörkskog 
är däremot vanlig utmed bäckarna i skogs-
landskapet och på Handöldeltat, där marker-
na regelbundet sätts under vatten. Björksko-
garna har sin största utbredning i Handölans 
dalgång som skiljer Bunnerfjällen från Snasa-
högarna. Ä ven här dominerar hedskogar men 
inslag av ängsskog är vanlig. I Storulvåns dal-
gång finns större ängsbjörkskogsbestånd. 

Myrarna bör behandlas innan vi fortsätter 
upp på kalfjället, eftersom steget förbi skogs-
gränsen medför att myrarealen drastiskt min-
skar. Detta skogslandskap är extremt för fjäl-
len vad gäller både myrareal och myrtyper. 
Runt Handöldeltat utbreder sig stora områ-
den av blöta kärr (blå streck) med främst 
norrlandsstarr ( Carex aquatilis) vilka på sina 
håll övergår i videområden (symboler eller 
ljust gulgrön färg). Torra kärr (bruna streck) 
är vanliga i Handölans dalgång. Lutande 
backkärr (brutna bruna streck) återfinns i 
björkskogens övre delar och i landskapet 
längst i norr där de tillsammans med ängs-
granskogen utbildar en fjällbarrskogsregion 
på de svagt sluttande, kalkrika markerna. Mot 
sidorna av det stora myrkomplexet Klocka-
floarna vid Ånnsjön dominerar torr, risrik 
mossevegetation liksom på många av skogs-
landets småmyrar. De något större myrarna 
norr om Snasahögarna utgöres av mosaik mel-
lan mosse och kärr, ofta glest tallbevuxna. Blö-
ta, gölrika mossar (blå bågar) finns öster och 
norr om Klockafloarna. Inom parentes är dessa 

gölrika mossar av en karaktär och utbildning 
som är mycket ovanlig i fjälltrakterna. 

Till skogslandet hör också kulturmarkerna 
som är vita med en symbol ( ). Samma sym-
bol återfinns även på de små fäbodmarkerna 
där ängsmarken aldrig plöjts och därför mar-
keras med den gula ängsfärgen. Flera sådana, 
nu övergivna, fäbodar återfinns vid Täljstens-
valen. 

Med ett raskt kliv tar vi oss upp på kalfjäl-
let. De två fjällområdena skiljer sig vegeta-
tionsmässigt betydligt åt. Bunnerfjällen präg-
las av hedar där platåerna uppe på fjället do-
mineras av torra rishedar men där även skarpa 
rishedar är vanliga i vintertid kalblåsta lägen 
som på Stråten. Nedre delen av kalfjället do-
mineras här av friska (mörkbruna) rishedar 
liksom på Snasarna men den gula färgen utgör 
inte något markant inslag. På ungefär l 000 
möh börjar gräshedarnas gulbruna färg vilken 
övergår i den högalpina blockregionen (grå) 
högre upp. 

Snasahögarna ger ett mer varierat intryck 
vilket delvis orsakas av mer alpin relief men 
även av en mjukare och kalkrikare berggrund. 
Ängsmarkerna (gula) är här vanliga inom 
större delen av den lågalpina regionen även 
om de främst uppträder som en bård under 
gräshedarna. Snasahögarna når med sina 
drygt l 300 möh bara med inslagssiffror (01) 
den högalpina regionen. De lägre delarna av 
kalfjället domineras av våta rishedar - en 
blandning av små kärrytor och högvuxna ris-
hedar ofta med videinslag. Dessa är vanliga i 
detta nederbördsrika och maritimt påverkade 
landskap med jordflytning. Det är av liknande 
orsaker med mycket och länge liggande snö som 
ängsarealen är så stor. På Getryggen praktiseras 
sommarskidåkning i midsommartid! 

Högörtängar är ovanliga i detta landskap. 
En av de få återfinns under branterna vid 
Tväråklumpen. Den är dock så liten att den 
bara markerats med inslagssiffra (22). 

En stor del av detta landskap byggs upp av 
kalkrika fjällskiffrar vilket återspeglas i det 
stora antalet rikstjärnor på både myr och fjäll. 
Mängdeli stjärnor är också beroende på var 
fältarbetsinsatser satts in och var detaljerade 
litteraturuppgifter funnits att tillgå. Det är av 
dessa skäl sannolikt att många andra områden 
i trakten borde ha fått sådana stjärnor. På 
Bunnerfjällens fattigare rishedar är det dock 
glesare mellan rikområdena beroende på 
kalkfattigare berggrund. 
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3 NATURFORMALLANDEN .. .. 

I JAMTLANDSFJALLEN 

Vegetationsgeografisk 
områdesindelning 

Vid beskrivningen av Jämtlandsfjällen har vi 
valt att dela in de karterade fjäll- och skogs-
trakterna efter vegetationsgrunder i vad vi här 
kallat vegetationsgeografiska områden. Den 
översiktliga kartan och framställningsmetodi-
ken medför att enskilda arter och växtsamhäl-
len inte går att identifiera. Eftersom det istäl-
let är vegetationstyper som äng, hed, myr, 
vide och skog som tolkas och redovisas följer 
att termen vegetationsgeografi är mer lämpad 
att använda än växtgeografi. 

En rad faktorer bestämmer vilken typ av 
vegetation, i stort som i smått, som utformas i 
ett fjällområde. En del av dessa faktorer lig-
ger till grund för områdesindelningen. Fakto-
rerna samverkar mot viss typ av vegetation, 
exempelvis hed eller äng, men vissa grundläg-
gande faktorer som berggrund och klimat, vä-
ger tyngre än andra. En faktor som topografi 
är ur vegetationssynpunkt till stor del en kli-
matfaktor i och med att klimatet och därmed 
vegetationen varierar med höjden över havet. 
Berggrund och klimat är således de viktigaste 
faktorerna och för Jämtlandsfjällens del resul-
terar detta i att variationen mellan vegeta-
tionsområdena är mycket stor med stora va-
riationer från söder till norr och från väster till 
öster. Vissa av områdena får tack vare ovanli-
ga kombinationer av faktorer en vegetations-
utformning som är unik för fjällen och landet. 
Det gäller exempelvis för Rogenområdet 
( omr l) där lättförklyftad sparagmit och ett 
kontinentalt klimat tillsammans med terräng-
formerna ger upphov till ett mycket avvikan-
de, blockrikt landskap glest bevuxet med tall. 
Ett annat exempel är det maritimt påverkade 
området med Storlien och Middagsfjället 
( omr 7) där hög nederbörd och kalkrikedom 
ger upphov till ett myr- och ängsskogsrikt 
landskap likaså utan motsvarighet i fjällen och 

landet. Resultatet blir för Jämtlandsfjällens 
del en kraftig variation från område till områ-
de med klart skilda områdeskaraktärer. 

Framtagandet av 
vegetationsgeografiska områden 
Med hjälp av den heltäckande vegetationskar-
tan öppnar sig möjligheter att beskriva fjäll-
kedjan i enhetliga områden efter landskapsty-
per och vegetation. För att hålla denna områ-
desindelning på en översiktlig nivå har en 
minsta yta på 500 km' ansetts lämplig. Efter-
som det karterade området ofta sträcker sig 
långt utanför själva fjällen och därför även 
omfattar delar av den boreala barrskogsregio-
nen har det varit väsentligt att dra en första 
gräns mellan barrskogsregionen och fjällre-
gionerna. Denna gräns har dragits så att fjäll-
barrskogarna och björkskogarna förts till fjäl-
len, dvs ängsgranskogens nedre gräns har ut-
gjort gränsen mot barrskogsregionen. I och 
med detta har också huvuddelen av fjällsidor-
nas backkärr förts till fjällen. 

Efter denna första gränsdragning har en 
analys av fjäll efter fjäll genomförts. Vegeta-
tionskartans färgsammansättning över de oli-
ka fjällområdena ger en första översiktlig bild 
av de ekologiska förhållandena. En sådan 
ekologisk analys har sedan vägts ihop med de 
geologiska förhållandena som även finns ana-
lyserade i rikområdeskartan. Andra faktorer 
som sedan vägts in är bl a klimatpåverkan, 
artutbredningar, topografi och terrängformer. 
Vid den definitiva avgränsningen har även 
hänsyn tagits till inslagssiffror och symboler. 
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Tabellt2 
Vegetationstypernas procentuella fördelning inom de olika vegetationsgeografiska områdena. Fördelningen åskådliggöres även i stapeldiagram på utvikskar-
tan. Analys av siffrorna har gjorts vid beskrivningen av varje område. 

Område 

l Rogen 
2 Lossen 
3 Anåfj ället 
4 Helags 
5 Oviksfjällen 
6 Skog-Ovik 
7 storlien 
8 Ånn 
9 Åre 

10 Centrala barr 
11 Kodalshöjden 
12 Skäckerfjällen 
13 Sösjöfjällen 
14 Hotagsfjällen 
15 Norra barr 
16 Frostviksfjällen 
17 Blåsjöfjällen 
18 Sipmekfjällen 
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Faktorer som använts vid områdesurval och 
gränsdragning: 

• fjällbarrskogsgränsen 
• kartans färgsammansättning, dvs ekolo-

giska förhållanden 
• rikområden från rikområdeskartan 
• andra geologiska förhållanden, t ex ur-

bergsfönster 1 

• topografins storformer 
• topografins mellanformer 
• klimatpåverkan 
• artutbredningar 
• geografisktläge 
• symboler och inslagssiffror (vid gräns-

dragning). 
På detta sätt har Jämtlandsfjällen delats in i 

18 vegetationsgeografiska områden med ytor 
på mellan 500-2 000 km'. Underlagsmateria-
let ger möjlighet till en finskaligare uppdel-
ning och i vissa fall har också en beskrivning 
av mindre delområden gjorts. Vid varje områ-
desbeskrivning har de kriterier angetts som 
ligger till grund för gränsdragning och urval. 

Fig 10 Utbredningen av ängsgranskkog (till väns-
ter), frisk rished (mitten) och lågörtäng (till höger) 
inom område 9, Åreskutan och Mullfjället. Möjlig-
heten att exempelvis arealberäkna olika vegeta-
tionstyper möjliggörs tack vare framställningsmeto-
diken med stripmaskförfarande. 
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Ytmätningsapparatur. 
Surface measurment apparatus. 

För att mer objektivt kunna beskriva vege-
tationsområdets karaktär har all vegetation 
inom samtliga områden arealberäknats. I 
samband med detta har vissa gränsjusteringar 
och sammanslagningar gjorts. Dessa arealbe-
räkningar var möjliga att utföra då varje vege-
tationstyp finns separat på plastfilm fram till 
samling inför tryckning. 

The distribution of spruce forest of meadow type 
with tall herbs (to the left), fresh heat (in the middle) 
and meadow with low herbs (to the right) within area 
9, Areskutan and Mul/fjället. The possibility of cal-
culating the area covered by different types of vegeta-
tion is facilitated by the representation method of 
making the maps. 
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Fig 11-14 Höjdskiktskarta över Jämtlands län och angränsande delar av Norge (fig 11). De låga passen i 
centrala och norra Jämtlandsfjällen orsakar att nederbörden i dessa delar blir mycket hög (fig 12). 
Humiditeten, dvs förhållandet mellan avdunstningen och nederbörd , hör till landets högsta (fig 13). 
Resultatet visar sig bl a i myrliljans (Narthecium ossifragum) utbredning som intimt hör ihop med dessa 
faktorer (fig 14). Lavskogarna i södra Härjedalen hör samman med det mer kontinentala klimatet i dessa 
delar. (Främst ur Atlas över Sverige). 

Relief map of Jämtland county and adjacet parts of Norway. Because of the low passes of the central and 
northern Jämtland mountains the precipitation in theseareas in quite high (fig 12). The humidity, or in other 
words the relationskip between evaporation and precipitation, is one of the highest in the country (fig 13). The 
resu/t can be seen, for example, in the distribution of Bog asphodel (Nathecium ossifragum) which is 
intimate/y linked to these factors. The coniferous forests of lichen type are accociated with the more 
conlinental elimate in theseareas ( main/y from Atlas över Sverige). 

Tillvägagångssätt vid arealberäkning 
Samtliga s k stripfilmer minskas på transpa-
rent film till A4-format för att få ett mer han-
terligt format. En mall för området skärs ut 
och användes som mask vid arealberäkningen 
av de olika vegetationstyperna . Arealberäk-
ningarna utföres med en fotoelektrisk ytmät-

, 
ningsapparat . Härefter räknas regionens tota-
la yta ut och procentsatserna för respektive 
vegetationstyp erhålles. De framtagna pro-
centsatserna redovisas i tabell 2 medan en 
analyserad redovisning av regionernas karak-
teristika redovisas i diagramform på utviks-
kartan. 
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Fig 15 Vegetationsregioner i Jämtlandsfjällen basera-
de på vegetationskartorna. Fjällbarrskogsregionen har 
definierats som de delar av fjällens sluttningar som 
upptas av ängsgranskog och backkärr. Dessa är van-
ligast i centrala och norra Jämtlands kalkrika fjällslutt-
ningar. 

The vegetational regions in the länu/ands mountains 
based on the vegetation maps. The alpine coniferous 
forest region has been defined as the areas of the moun-
tainslopes that are covered by spruce forest of meadow 
type and sloping Jens. These are most common in the 
calciumrich s/opes of the central and northe m Jämt/and. 
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Översiktlig vegetationsbeskrivning 
av Jämtlandsfjällen 

En sammanfattning av den mer omfattande 
beskrivningen i kapitel 4 över vegetationen i 
Jämtlandsfjällen. ' 

Barrskogsregionen 
område 2, 6, 8, 10 och 15 

Fjällvegetationskartorna omfattar inte bara 
själva fjällen utan i regel berörs delar av norra 
barrskogsregionen öster om fjällen som också 
går in i dalgångar eller i vissa fall omgärdar 
enstaka fjällkomplex. Den karterade delen av 
barrskogsregionen varierar till sin samman-
sättning främst efter klimatiska förutsättning-
ar och det uppkommer på så sätt klara regio-
nala skillnader främst mellan syd och nord, 
mellan ett kontinentalt och ett mer maritimt 
klimat. I söder, i Härjedalens mer kontinenta-
la delar, överväger tallskogar vilka i Lossen-
dalgången och söder om Anarisfjällen ofta 
utgöres av lavrika tallhedar. Norr om Anaris-
och Oviksfjällen överväger likaså tallskogar 
men övergår här i mer friska typer av s k 
lingontallskog. Det centrala och norra barr-
skogsområdet (område lO och 15) är av mer 
normal blåbärsgranskogstyp med ett visst in-
slag av hällmarkstallskog norr och öster om 
Kallsjön, söder och väster om Torrön liksom 
norr om Hotagsfjällen. Barrskogsregionens 
myrandel är ganska liten med undantag av 
området runt Ånnsjön som skiljts ut som ett 
eget vegetationsområde (nr 8) på grund av 
kraftig, maritim påverkan och därmed )lög 
myrare al. 

Fjällbarrskogar har urskiljts som en egen 
barrskogsregion och omfattar fjällsidornas 
ängsgranskogar inklusive backkärr. Sådan 
fjällbarrskog är vanligast i de kalkrika och 
nederbördsrika delarna av mellersta och norra 
Jämtland. Stor utbredning har de från Ånn-
sjön och norrut främst i områdena mot norska 
gränsen i väster. 

Gles skog av tall är karakteristisk för vissa 
områden. Sådana glest tallbevuxna landskap 
finns i Rogenområdet (omr l) och inom de 
västra myrlänta delarna runt Skäckerfjällen 
(omr 11). I Rogenområdet växer denna tall-
skog i ett blocklandskap medan tallen inom 

område 11 växer på svagt lutande, ytterst art-
fattiga backkärr. 

Alpin och subalpin vegetation 
Den alpina delen av Jämtlandsfjällen tillhör 
främst den lågalpina regionen med rishedar 
och lågörtängar. Sällan reser sig fjällen till 
höjder där högalpina blockhav och glaciärer 
präglar landskapet som i Lappland, även om 
sådana finns i bl a Helags och Sylarna. Även 
de mellanalpina gräshedarna upptar blygsam-
ma arealer jämfört med de norra Lapplands-
fjällen. Det är således den lågalpina vegetatio-
nen som dominerar och i de kalkfattiga 
sparagmit- och kvarsitområdena i söder (omr 
l och 3) är det torra rishedar ofta med mycket 
lav som täcker de låga, runda fjällen. Ängs-
arealen är blygsam här och detsamma gäller i 
stort för björkskogen. I vissa delar saknas 
t o m en björkskogsregion och skogsgränsen 
utgöres då av tall vilket är ovanligt i den skan-
dinaviska fjällkedjan. skogsgränsen når här 
sina högsta svenska värden på närmare l 000 
mö h. 

Det sydligaste av dessa Jämtlandsfjäll är 
Rogenområdet med lågfjäll som Röd- och 
Rutfjällen (omr l) där blockrikedomen i det 
kraftigt småkuperade dödislandskapet är syn-
nerligen stor. Blockhalten minskar dock i re-
gel uppe på de runda fjällen. Björkskogen i 
detta sydöstliga område är, där den förekom-
mer som norr om Anåfjället, ofta utbildad 
som en gles lavbjörkskog med överståndare 
av spridda gamla tallar. 

Berggrunden har stor betydelse för vegeta-
tionens utformning, och i det västra central-
jämtska fjällandskapet från Tänndalen i söder 
till Enans dalgång i norr ( omr 4) dominerar 
fylliter. Dessa är, förutom kalkrika, även lätt-
vittrade och ger upphov till en finjordsrik 
jordart. Resultatet blir ett ängsrikt fjälland-
skap med en rik vegetation. Centralt domine-
ras detta område av den s k Helagsplatån som 
bara i mer översiktliga sammanhang kan sägas 
vara en platå då den ofta är kraftigt småkupe-
rad med stora variationer i vegetationen. 
Över platån reser sig Jämtlands mest välkända 
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fjäll som Sylarna och Helags uppbyggda av 
hårda amfiboliter. Detta fjällområde gränsar i 
söder till en vidsträckt björkskogsregion med 
bl a Gröndalen och Tänndalen vilka omger 
skenörsfjällen i sydväst. Mot öster omfattar 
björkskogsregionen bl a Mittådalen, Skärkda-
len och Kesudalen - dalgångar där ett inten-
sivt fäbodväsen präglat och i viss mån fortfa-
rande präglar landskapet. Skogarna är till stor 
del av ängstyp med otaliga backkärr med en 
synnerligen artrik och krävande flora. Bran-
terna på fjällen inom hela detta område med 
bl a Knippen i Sylarna, Predikstolen i Belags, 
Mittåkläppen, Axhögen och Hamrafjället hy-
ser en mycket artrik och botaniskt intressant 
sydbergsflora. 

Östra delen av detta centraljämtskafjällområ-
de med Kyrkstens-, Anaris-, Lunndörrs- och 
Oviksfjällen omfattar betydligt kargare fjäll 
med hård berggrund av kvartsiter, sparagmi-
ter och sandsten där också klimatet ger sämre 
förutsättningar för vegetationens utformning. 
Här dominerar torra rishedar med en mycket 
liten ängs- och myrandeL På många håll, söm i 
Lunndörrsfjällen, söker sig blockhav långt ner 
mot den lågalpina regionen och lämnar bara 
en smal bård över till gräshedarna. Genom 
fjällen går U-formade dalgångar av vilka 
Lunndörren är den mest markanta. Mellan 
Oviksfjällen i öster och Anarisfjällen i väster 
utbreder sig en vidsträckt björkskogsbevuxen 
och ofta blockrik platå, Hosjöbottnarna. 
Björkskogen har i övrigt inte någon större 
omfattning runt dessa fjäll. 

Norr om det centraljämtska fjällområdet, dvs 
norr om sjöarna Ånn, Ottsjön och Håckren-
magasinet, vidtar ett fjäll- och skogslandskap 
som präglas av det maritima klimatet. Myrri-
kedomen är ofta mycket stor och backkärr 
och ängsskogar är vanliga på fjällsluttningar-
na. Så långt österut som Mullfjället och Åre-
skutan ( omr 9) märks påverkan av den höga 
nederbörden tydligt på vegetationens utform-
ning. Ängsskogar är vanliga på Mullfjällets 
västsida liksom i det småkuperade lågfjälls-
området med bl a Hammerdalsfjället söder 
därom. På Ullådalens backkärr, mellan Åre-
skutan och Mullfjället, finns enstaka exemplar 
av den västliga myrliljan (Narthecium ossifra-
gum). Kalfjällsområdena på Mullfjället, som 
uppbyggs av hårda urbergarter, är dominerat 
av rishedar medan Åreskutans amfiboliter har 
mer ängsmarker och en något rikare prägel, 
speciellt i de nedre sluttningarna. Extremt 

myrrikt är fjällandskapet mellan storlien och 
Middagsfjället ( omr 7) och myrrikedomen 
fortsätter norrut längs den norska gränsen och 
även långt österut mot Sösjö/Oldfjällen (o mr 
13). I detta myrrika lågfjällslandskap reser sig 
Skäckerfjällen ( omr 12) med en kraftigare al-
pin profil men med de lägre sluttningarna för-
sumpade av backkärr. Den kalkfattiga berg-
grunden i detta massiv gör att rishedarna do-
minerar, men förhållandevis stora arealer 
upptas dock här av äng och snölegemarker. 
Detta förhållande beror på de stora och sent 
bortsmälta snömängderna som gynnar ängs-
bildningen. Ängarna här är dock något annor-
lunda än i det västra centraljämtska fjällområ-
det, eftersom de domineras av stagg och är av 
en förhållandevis torr typ. Det maritima kli-
matet ger sig också till känna i floran med 
förekomst av en rad västliga arter som kam-
bräken (Blechnum spicant), vitsippa (Anemo-
ne nemorosa) och myrlilja (Narthecium ossif-
ragum). Även den gråvita raggmossa (Rhaco-
mitrium lanuginosum) är ett västligt element 
och är här mycket vanlig och karaktärsdanan-
de för både hed och myr. skogsgränsen är i 
detta fjällmassiv nedpressad till drygt 650 
möh, dvs nivåer som norrut inte återkommer 
förrän vid Torneträsk. Ofta utgöres skogs-
gränsen av en björkrik granskog och välutbil-
dad björkskogsregion är sällsynt i detta land-
skap. Björkarna på kalfjället är i regel bara 
buskformade och intar videnas plats i den 
nedre delen av den lågalpina regionen. Viden 
är ovanliga här. Landskapet runt Skäckerfjäl-
len (o mr 11) utgöres av runda lågfjäll, kraftigt 
försumpade i sina nedre delar. Berggrunden 
är till delar kalkrik men tack vare den höga 
nederbörden blir effekterna på flora och vege-
tation inte så stora. Ofta råder ett motsatt 
förhållande i detta landskap - ytterligt artfat-
tiga kärr dominerade av tuvsäv (Scirpus caes-
pitosus) bevuxna av en gles urskog av tall 
breder ut sig över hela landskapet. 

Öster om Torrön reser sig ett fjällandskap 
byggt av urberg och genomskuret av dal-
gångar i nord-sydlig riktning (omr 13). Detta 
urbergsföhster i fjällbergarterna har en myc-
ket torftig flora och vegetation och domineras 
av torra, fattiga rishedar och gräshedar. 
Blockmarkerna är också vittutbredda. Små lo-
kala kalkförekomster ger dock ljusglimtar i ett 
botaniskt enahanda landskap. 

De nordligaste fjällen med Hotags-, Blåsjö-
och Frostviksfjällen skiljs åt av en bred barr-



skogszon. Hotagsfjällen domineras av kalk-
fattig berggrund och vegetationen är hedda-
minerad. Nedre sidorna i detta nederbördsri-
ka område täcks dock av avsevärda backkärrs-
arealer och fjällbarrskogar. Det isolerade 
Munsfjället med sin markanta östbrant med 
högörtängar är ett kalkrikt undantag från de 
fattigare områdena. 

Blåssjöfjällen (om r 17) längs norska grän-
sen byggs upp av kalkfylliter och de ängssko-
gar som här täcker sluttningarnas nedre delar 
har få motsvarigheter i länet. Terrängen i de 
ganska låga fjällen, som endast med några få 
undantag går över l 000 möh är småbruten 
med djupt nerskurna dalar; Det gröna kalfjäl-
let med vittutbredda ängsmarker domineras 
av en rik vegetation och flora. 

Frostviksfjällen (omr 16) är ett kalkfattigt 
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lågfjällsområde som består av flera mindre 
massiv åtskilda av barrskogsklädda dalgångar 
i VNV -OSO riktning. Fjällen domineras av 
fattiga rishedar. Ultrabasisk serpentin är van-
lig i området och det mest iögonenfallande 
serpentinberget är Rödberget i nordväst vars 
nästan helt kala, röda hjässa syns vida om-
kring. Serpentinbergen i övrigt är oftast små 
isolerade bergknallar som sticker upp som 
erosionsrester över en i övrigt plan omgiv-
ning. Björkskogen och fjällbarrskogen upptar 
avsevärda arealer runt fjällområdet. 

Hela norra delen av Jämtlandsfjällen utgör 
en hittills oförklarad utbredningslucka för en 
rad i övrigt vanliga fjällarter som lappspira 
(Pedicularis lapponica) och fjällkvanne (An-
gelica archangelica). Ä ven flera mer sällsynta 
arter har en lucka i detta område. 
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Fig 16 Berggrundskarta över Jämtlandsfjällen. Berg-
arter som många gånger är kalkförande är markerade 
med blå färg. Omarbetad efter manuskript till berg-
grundskarta över Jämtlands län (SGU). 

A map of the bedrock in the mountains of Jämtland. 
Rocks that often contain calcium are marked in blue. 
Redrawn from an unpublished map of the bedrock in 
Jämtland county (SGU). 
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Berggrund 

En av de viktigaste särskiljande faktorerna 
mellan vegetationsområdena är berggrundens 
sammansättning. Kalkrik och lättvittrad berg-
grund uppträder främst i Jämtlandsfjällens 
västra, centrala delar med delr~mrådena 4, 7, 
8, 9, samt södra delen av 11 och område 17 
längst i norr. Den lättvittrade berggrunden av 
kalkrika fjällskiffrar inom dessa områden på-
verkar i sin tur topografin i och med att dessa 
mjukare bergarter formar runda fjäll utan nå-
gon direkt alpin relief. Jämtlandsfjällens mest 
alpina former återfinns inom Sylarna, Helags 
och Hunnerfjällen (omr 4 och 5) och orsakas 
av den hårda och svårvittrade amfibolitberg-
grunden. 

I söder, söder om Tänndalen (o mr l), do-
minerar runda fjäll av en typ som fortsätter 
ner i Dalafjällen. Sparagmiterna inom denna 
del är lättförklyftade vilket ger upphov till 
ansenliga blockområden. 

Lättförklyftad är också kvartsiten i Anaris-
och Lunndörrsfjällen (omr 5). Det blockiga 
materialet på dessa fjäll är till stor del ej nå-
gon morän utan en postglacial förklyftning på 
platsen, dvs skapad efter istiden. Kvartsiterna 
här och i Oviksfjällen är olika till sin upp-
komst men i stort ger de upphov till runda 
fjällformer vilka dock mejslats ut av glaciärer 
till U-dalar och glaciärnischer. Oviksfjällens 
mer blockfattiga kvartsiter hör samman med 
det underliggande urberget. 

Urberg uppträder även på några andra håll i 
Jämtlandsfjällen och bildar flacka, runda berg 
som Sösjö-/Oldfjällen (omr 13) i norr och i 
Mullfjällets övre delar (omr 9). De hårda, 
svårvittrade och oftast kalkfattiga bergarterna 
får en vegetation som domineras av hedar av 
olika slag med övervikt för de skarpa och 
torra typerna. På urberget inom Sösjö/Old-
fjällen präglas sålunda landskapet av ris- och 
gräshedar och andelen äng är mycket liten. 
Ungefär samma procentuella fördelning mel-
lan hed och äng återfinns inom Oviks-/ Anaris-
fjällen och även inom sparagmitområdena i 
söder där ängsandelen är i det närmaste obe-
fintlig. Inom områden med mjukare och lätt-
vittrad berggrund ökar ängsandelen påtagligt. 
Inom Helagsplatån (omr 4) upptas 13% av 
kalfjället av lågörtängar mot 3% och 0% inom 
Oviksfjällen resp. Rogenområdet. 
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Rikområden 

De kalkrika, basiska och lättvittrade bergar-
terna är de som ligger till grund för rikområ-
dena vilka redovisas i en översiktskarta på 
vegetationskartans framsida. De har även 
sammanställts i figur 17. Den använda karte-
ringsmetodiken ger inte möjlighet att i detalj 
kartera kalkkrävande vegetation. Intresset av 
att på något sätt redovisa utbredningen av 
sådan vegetation ansågs dock så stort att delar 
av fältarbetet har inriktats på kontroll av 
gränser och olika bergarters botaniska förut-
sättningar. All vegetation inom dessa rikom-
råden som tagits fram är naturligtvis inte rik 
men möjligheten att här hitta sådan är stor. 
Fältkontrollerad rik vegetation redovisas även 
i vegetationskartan i form av stjärnor. 

Stora sammanhängande rikområden sträc-
ker sig i Jämtlandsfjällen i väster från Tännda-
len i söder till Anjan i norr (omr 4, 7 och 11). 
Andelen rik vegetation skiftar dock inom det 
här området och i störst omfattning påträffas 
sådan från Tänndalen norrut till en linje i 
öst-västlig riktning genom Sylarna. Norr om 
denna gräns finns ganska stora arealer där den 
rika vegetationen inte är lika allmänt före-
kommande. Detta gäller bl a gränstrakterna 
mot Norge söder om storlien och vid Blåham-
marfjället, men också i delar av lågfjällsland-
skapet väster om Stor-Rensjön är rikinslagen 
mer sporadiska delvis beroende på hög och 
urlakande nederbörd. Ett annat större rikom-
råde sträcker sig från Ottsjön över Mullfjället, 
Åreskutan och Kallbygden ( omr 9 och 10), 
även här med fattig vegetation i vissa delar 
som uppe på Mullfjällets alpina urbergsdelar. 
Även i de större mellanliggande fattiga områ-
dena finns lokalt inslag av kalk och därmed rik 
vegetation. Således finns några intressanta 
områden i det övrigt mycket fattiga Ro genom-
rådet (omr l) liksom inom Sösjö- och Oldfjäl-
len (omr 13). Längst i norr är rikområdena 
koncentrerade till de västliga Blåsjöfjällen 
(omr 17). 

Definition av rik vegetation 
För att vegetationen skall klassificeras som rik 
krävs att det förekommer några kalkkrävande 
extremrikarter. Förutom dessa arter finns i 
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Fig 17 Riksområdeskarta. Baserad på analys av berg-
grundens kalkrikedom och fältarbeten. 

Map over potential calcareous vegetation. Based on an 
analysis of abundance of calcium in the bedrock and on 
field work. 
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Gullspira (Pedicularis oederi). 
Crimson-tipped lousewort (Pedicularis oederi). 

regel ett antal följearter, s k intermediärrikar-
ter, vilka ensamma dock ej räcker till för att 
klassificera området som ett rikområde. I 
nedanstående lista tas några olika arter för 
extremrika resp intermediärrika vegetations-
typer upp. Arterna baserar sig endast på 
Jämtlandsförhållanden och i huvudsak på fält-
erfarenheter. I övriga fjällen ~an andra arter 
vara indikatorarter på rik vegetation. 

Rikarter på hed och äng - kalkkrävande 
fjällsippa 
dvärgyxne 
vityxne 
klippveronica 
gullspira 
rosenbinka 
purpurbräcka 
gullbräcka 
hårstarr 
klippstarr 
huvudstarr 
svartstarr 

Dryas octopetala 
Charnarehis alpina 
Leucorchis albida 
Veronica fruticans 
Pedicularis oederi 
Erigeron borealis 
Saxifraga oppositifolia 
Saxifraga aizoides 
Carex capillaris 
Carex rupestris 
Carex capitata 
Carex atrata 

Klippstarr (Carex rupestris). 
Rock Sedge (Carex rupestris). 

Rikarter på myr- kalkkrävande 

Rikområden 45 

brudsporre Gymnadenia conopsea 
ängsnycklar Dactylorhiza incarnata 
blodnycklar Dactylorhiza cruenta 
sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri 
fjälltätört Pinguicula alpina 
glansvide Salix myrsinites 
lapptåg Juncus triglumis 
bruntåg Juncus castaneus 
fleraxig sävstarr Kobresia simpliciuscula 
svedstarr Carex atrofusca 

Intermediärrikarter- kalkgynnade - arter som 
gynnas av men ej kräver kalk. 
fjällglim Silene acaulis 
fjällskära Saussurea alpina 
svarthö Bartsia alpina 
fjällruta Thalictrum alpinum 
björnbrodd Tofieldia pusilla 
blodrot Potentilla erecta 
dvärglummer Selaginella selaginaides 
ullsäv Scirpus hudsonianus 
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Fig 18Områden med ri kligt av så kallade mellanfo rmer , bl a 
kullar av 5-10 me ters höjd , är koncentrerade till södra Jämt-
landsfj ällen dä r moränmäktigheten är stor och landskapets yta 
omformad av inlands isen (se även fig 21). Jordflytningsmar-
kerna är li kaså koncentrerade till finj ordsrika fy llitområden i 
södra och nordligaste delarna av läne t . På kartan är även 
framträda nde kan jons inlagda . Dessa ofta dj upt nerskurna 
klippdalar hyser en avvikande vegetation och flora . (Från de 
geomorfologiska kartbladen Borgström och U lfstedt) . 

Areas ha ving an abundant number of elements of medium size, 
for example hi/is about 5-10 m high, are Concentrated to the 
mountains of southern Jämtland, where the thickness of till is 

+ 

great and the landscapes surface has been modified by the inland + 
icesheet (see a/so fig 21) . Areas of solifluction are likewise 
COncentrated to the si/t rich phyllite areas in the southern and 
nothernhmost parts of the county. Prominent canyons are a/so 
indicated of the map. These deep cut canyons often support an 
abberant flora and vegetation. (From the geomorphological 21 
maps, Borgström and Ulfstedt). 
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Topografins mellanformer 

Topografin kan delas upp i tre nivåer: stor-, 
mellan- och småformer o storformerna utgöres 
av det storskaliga alpina landskapet som byggs 
upp av berggrunden. Mellanformerna byggs 
till stor del upp av det lösa jorjitäcket i form 
av moräner, åsar och dylikt. Småformerna ut-
göres i stor utsträckning av vegetationens 
strukturer och strukturmark betingad av frost-
fenomen vilka ej behandlas i detta översiktli-
ga sammanhang. Småformerna kan dock till 
delar ingå i olika vegetationstyper som den 
våta risheden. 

Jämtlandsfjällens topografiska förhållanden 
har behandlats tidigare liksom stortopografins 
inverkan på vegetationens utformning. stor-
formernas inverkan på vegetationen går lätt 
att utläsa i vegetationskartan bl a i form av 
vegetationsregioner. Detta avsnitt skall be-
handla mellanformerna och den vegetations-
mosaik som dessa kan åstadkomma och som 
ofta kan vara svår att direkt utläsa i kartan. 

I småkuperade landskap som uppbyggs av 
t ex rogenmorän omväxlar vegetationen på ett 
oftast regelbundet sätt. Delvis redovisas sådan 
småskalighet i kartan genom att antalet del-
ytor här är större och genom att andelen in-

slagssiffror och symboler ökar. Generalise-
ringen i denna kartskala medför dock ofta att 
mosaiken försvinner (fig 24, sid 68). 

Utbredningen av de geomorfologiska mel-
lanformerna har tydliga regionala drag i Jämt-
landsfjällen. En analyserad bild av några olika 
typer av formelement är av intresse även ur 
vegetationsaspekten bl a genom att det små-
skaliga landskapet ger en ökad diversitet, dvs 
mångfald, och därmed också ett ökat natur-
värde. De geomorfologiska kartorna har ana-
lyserats på så sätt att starkt småkuperade 
landskap av olika typ har förts samman till 
större områden (fig 18). Härvid har småkupe-
rad moränterräng med kullar >5 meter, 
rogenmorän, vissa större åsar samt djupa 
rännsystem och raviner utnyttjats (Borg-
ström, Ulfstedt). Dessutom har förkastnings-
linjer lagts in på kartan eftersom vegetationen 
lokalt i dessa förkastningslinjer är avvikande 
och ofta av floristiskt intresse. 

Beroende på region, dvs höjdläge över ha-
vet, så ger småbrutna terrängformer upphov 
till mosaik mellan olika vegetationstyper. I 
barrskogslandskapet är variationerna i ett så-
dant landskap ofta inte så stora. Variationen 

Den svagt undulerande Helagsplatån täcks av en småkuperad moränterräng där vegetationens variation är 
stor. 
The s light/y undulating Helags plateau has a somewaht hi/ly till cover on which the variation in vegetation is 
great. 
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är här främst mellan skog och myr och mellan 
skogstyper av olika fuktighetstyp. 

På en kulle i björkskogen kan de ekologiska 
effekterna bli stora vilket visas i fig 4. På 
krönet av en sådan moränkulle, som om vin-
tern är mer eller mindre barblåst, möter man 
den allra fattigaste hedskogen med glest 
stående låga björkar och en matta av nästan 
bara kråkbär (Empetrum hermaphroditum). 
Blåbärsriset (Vaccinium myrtillus) växer där 
snöskyddet vintertid är bättre, dvs på kullens 
sida i figuren. Blåbärstypen är den vanligaste 
björkskogstypen på marker med sur reaktion. 
Där vattentillgången är bättre räcker det med 
att markreaktionen är något mindre sur för att 
blåbärsriset (Vaccinium myrtillus) skall blan-
das upp med örter och gräs. Längst ner i svac-
kan där markvattnet är ytligt och rörligt upp-
kommer ängsbjörkskogen som kräver mäktigt 
snöskydd om vintern och som gynnas av kalk-
haltig berggrund. På kalfjället, på t ex den 
småkuperade Helagsplatån, präglar snöför-
hållandena i än högre grad än i björkskogen 
vegetationen, och variationen och vegeta-
tionsmosaiken blir här stor (fig 21). På kullar-
nas vintertid barblåsta toppar dominerar vind-
blottevegetation, och nedför kullens sida för-
ändras vegetationsbilden allt efter vegeta-
tionsperiodens längd över frisk rished, torr 
blåbärsrished, äng, kärr och längst ner i svac-
kan snölegemarker. 

I rännsystemen, som på Oviksfjällen, är va-
riationen stor mellan torr rished på kalfjället 
och frisk hed eller äng i rännorna. 

Den regionala bilden visar att områden 
med stor variation orsakade av terrängens 
mellanstorlek främst uppträder i södra Jämt-
landsfjällen, söder om en linje Ånn-
sjön-Håckren, där moränackumulationerna 
ofta är mäktiga. Norr om denna linje är varia-
tionerna betydligt mindre vilket orsakas av att 
moräntäcket är tunt och några former inte har 
kunnat utbildas. Inom ex Sösjö/Oldfjällen 
(om r 13) har det kala berget stor utbredning 
och moräntäcket i anslutande områden, 
inom kartbladen Kolåsen, Håkafot och 
Frostviken, är likaså mycket tunt. Avståndet 
från myrytan till underliggande berg är här 
ofta bara någon dm. Vegetationen kan ändå 
vara mosaikartad men denna variation i det 
moränfattiga landskapet orsakas främst av en 
kraftig försumpning av fjällsidorna som ger 
stor omväxling mellan skog och myr, främst 
backkärr. 

Flytjordsmarker 
Till topografins mellanformer kan man också 
föra den jordflytning som är vanlig i vissa 
fjällområden och som bl a orsakar jordflyt-
ningsvalkar på fjällsidorna. Denna jordflyt-
ning är översiktligt karterad i de geomorfolo-
giska kartbladen på vilken utbredningen i fig 
18 baseras. 

J ordflytning är en långsam process som har 
påtagliga samband med vegetationen. Förut-
sättningarna för uppkomsten av lågörtäng och 
jordflytning är likartade och utbredningsbil-
derna i Jämtlandsfjällen slående lika. Före-
teeelsen gynnas av bl a sluttande terräng på 
en finjordsrik morän och en jordart som kan 
hålla stora mängder kapillärt vatten vilket fry-
ser till is under vintern. Under vårens smält-
period blir jorden halvflytande och rinner sak-
ta utför sluttningen. Då jorden flyter utför 
sluttningen rör sig ytlagret fortare och härige-
nom kommer terrasser eller valkar på upp till 
någon meters höjd att utbildas. Längs basen 
på denna front sipprar det fram vatten, varför 
en fuktighetsälskande vegetation med bl a 
fjällbräken (Athyrium distentifolium) trivs 
!1är. I dessa sent framsmälta marker domine-
rar ängsvegetation som ej har samma mark-
bindande förmåga som hedvegetationen. He-
dens ris missgynnas dessutom av markrörel-
serna. 

Flytjordsmarkerna hör i denna fjällregion 
ihop med kalfjällets fyllitberggrund. I områ-
den med hårdare berggrund, som O viks- och 
Sösjöfjällen, avtar flytjordsfrekvensen dras-
tiskt. Flytjordarna hör också ihop med den 
lågalpina regionens övre, ängsrika delar. De 
hör också samman med områden med ett hu-
mitt klimat och hög nederbörd. I Skäckerfjäl-
len (o mr 12) är klimatet humitt men morän-
täcket tunt. Fjällen här är ängsrika men flyt-
jordsmarkerna är fåtaliga. Sambandet 
äng-flytjordsmark stämmer således inte 
överallt. I detta område är de allmänt före-
kommande lågörtängarna av en torr typ ofta 
dominerade av stagg (Nardus stricta) till skill-
nad från ~e friskare ängarna med fjällviol 
(Viola biflora) och smörblomma (Ranunculus 
acris) på fyllitberggrunden. Läget i terrängen 
är likaså ofta avgörande för ängs- och flyt-
jordsmarkernas utbredning. På fjällens östsi-
dor samlas stora snömängder som smälter sent 
på säsongen och omöjliggör markbindande 
rishedsvegetation. 

l 



l. Ro genområdets glest tallbevuxna blockområden (område l). 
The boulder fields of the Rogen area are sparse/y covered by pine. 

2. En gles, lavrik björkskog med undervegetation av ljung (Calluna vulgaris) 
inom område l. 
A sparse birch forest of lichen rype and a ground cover of Heather (Ca/luna 
vulgaris) within area l. 

3. Tallhedar av lavrik barrskogstyp dominerar östra delen av Lossendalgången. 
The eastern part of Lassendalsgången is darninaled by a pine heath of a coniferous 
rype, having a great deal of lichens. 

4. Varglav (Letharia vulpina). 
Letharia vu/pina. 



5. Helagsmassivet reser sig över Skärkdalens björkskogar (område 4). 
Helags mass if rises above the birch forests of Skärkdalen. 

6. Friska risheder på Härjångsfjällen (område 4). Fresh heathon Härjångsfjällen (area 4). 

7. Lågörtängar vid Tjallingsklumpen (område 4) . Meadow with low herbs at Tjallingklumpen. 

8. Ljusnans övre, meandrande delar i Gröndalen (område 4). The upper, meandering part of Ljusnan in Gröndalen. 

9. Gullspira (Pedicularis oederi) . Crimson-tipped lousewort (Pedicularis oederi). 



JO. Gräshedar vid Lunndörren (område 5). 
Grass-heaths at Lunndörren (area 5). 

11. Gråvidesnår med smörblommor på Mullfjället 
(område 9). 
Willow with butter-cups (Ranunculus acris) on Mullfjällt 
(area 9). 

12. Gles björkskog med spridda tallar och granar 
kännetecknar Hosjöbottnarna (område 5). 
Hosjöbottnarna (area 5) is characterized by a sparse 
brich forest with scattered pine and spurce. 

13. Lappljung (Phyllodoce caerulea). 
Mountain Heath (Phyllodoce caerulea). 



14. Halsenmossen i Ånnsjön (omr~de 8). 
Halsenmossen at Ånnsjön (area 8). 

15. Svagt lutande , rika backkärr vid 
Harsjön (område 7). 
A gent/y sloping fen with rich vegetation at 
Harsjön (area 7). 

16. Ängsgranskog i vårtid med bl a storm-
hatt (Aconitum septentrionale) och ormbär 
(Paris quadrifolia) (område 7). 
Spruce forest of meadow type in the spring 
with, among other things, Northern Wolf-
shane (Aconitum septentrionale) and Herb 
Paris (Paris quadrifolia) (area 7). 

17. Sumpnycklar (Dactylorhizza 
traunsteineri). 
Pugsleys Marsh Orchid (Dacylorhizza 
traunsteineri). 



18. och 19. Skäckerfjällen reser sig över ett 
landskap av glest tallbevuxna luvsävkärr 
(område 11 och 12). 
Skäckerfjällen tower over an countryside of 
mires with Deer grass (Scirpus caespitosus) 
sparsley covered with pine. 

20. Myrlilja (Narthecium ossifragum). 
Bog asphodel (Narthecium ossifragum). 



21. Blockmarker och rishedar domi-
nerar urbergsfönstret i Sösjö/Old-
fjällen (område 13). 
The archean rock area of Sösjö-/Old-
fjällen (area 13) is dominat ed by 
boulder fields and heaths. 

22. Dunderklumpen i Hotagstjällen 
(område 14). 
Dunderklumpen in Hotagsfjällen 
(area 14). 

23. I det flacka landskapet söder om 
Blåsiön omväxlar myr med giest 
skogsbevuxen fastmark. 
Mirus alternate with dry, forested 
ground in the flat countryside south 
of Blåsjön. 

24. Väktarrnon vid N: Avardo. 
V äktarmon al N. A varda. 

25. Stora arealer av urskog finns vid 
Hotagsfjällen och i Frostviksfjällens 
inre dalgångar (område 14 och 15). 
Large areas of virgin forest occur at 
Hotagsfjällen and in the interior val-
leys of Frostviksfjällen (area N and 
15). 



26. Rika ängar med uppstickande 
kalkbranter i Blåsjöfjällen (område 
17). 
Limestone precipies rising above the 
meadows in Blåsjöfjällen (area 17). 

27. Fjällsippa (Dryas octopetala). 
Mountains avens (Dryas octopetala) . 

28. Yppiga ängsskogar dominerar 
dalgångarna i Blåsjöfjällen (område 
17). 
Luxuriant farets of meadow type 
dominate the valleys in Blåsjöfjällen 
(area 17). 



Utsnitt från vegetationskarta nr lR. Storlien/Sylarna. över Snasahögarna. Beskrivning till utsnittet finns på 
sid 31·33: " Hur läser man kartan ?" 

Den infrarödkänsliga färgfilmens falska färger å terger vegetationen i röda nyanser där rosa och klarrött är ängs-
vegetation , brunrött är hedar. blått är vegetationsfri block- och hällmark och svart är vatten (se även kap 2). 



Fjällkartans vegetationstyper 
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01 BLOCK- OCH 
HALLMARK 
Blocky areas and 
bedrock outcrops 

11 GRÄSHED 
Grassheath 

12 SKARP RISHED 
Extremely dry heath 

13 TORR RISHED 
Dry heath 

14 FRISK RISHED 
Fresh heath 

15 VÄT RISHED 
Wet heath 

21 LAGÖRTÄNG 
Meadow with low herbs 

22 HÖGÖRTÄNG 
Meadow with tall herbs 

31 MODERAT 
SNÖLEGA 
Snow-bed vegetation. 
moderate 

32 EXTREM 
SNÖLEGA 
Snow-bed vegetation. 
extreme 
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Bog and fen hummack 
vegetation 

42 GÖLRIK MOSSE 
Bog with mud-bof!oms 
and water-filled pools 

43 TORRT KÄRR 
Dry fen 

.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44 BACKKÄRR 
S/oping fen 

46 VATT KARR 
Wet fen 

46 BLANDAD MYR 
Mosaic mire between 
41 and 43 

50 VIDE 
W illa w 

61 LAVRIK HED-
BJÖRKSKOG 
Birch forest - heath 
type with lichens 

62 MOSSRIK HED-
-B.JÖRKSKOG 
Birch forest - heath 
type with mosses 

63 ÄNGSBJÖRKSKOG 
Birch forest - meadow 
type with tall herbs 

GLES BJÖRKSKOG 
Birch forest - sparse/y 
grown 

71 LAVRIK BARR-
SKOG 
Coniferous fofeSt -
heath type with lichens 

72 MOSSRIK BARR-
SKOG 
Coniferous forest -
heath type with mosses 

73 ÄNGSGRANSKOG 
Spruce forest- meadow 
type with tall herbs 

GLES BARRSKOG 
Coniferous forest -
sparse/y grown 

HYGGE 
Clear-felled areas 

S.JÖ 
Lake. 
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OMRADEN 

I detta kapitel behandlas kortfattat de olika 
vegetationsgeografiska områdena i Jämt-
landsfjällen. Här redovisas de viktigaste ur-
valsgrunderna vid framtagandet av områdena 
och hur gränsdragningen gjorts . Här finns 
även en allmänt beskrivande del och en del 
om vegetationskarakteristika. 

För varje område redovisas också karaktä-
ren med kommentarer till ytfördelningarna. 
Utbredningsbilden av vegetationstyperna 
återspeglar de ekologiska och klimatiska för-
hållandena inom området och de enskilda ve-
getationstypernas procentuella utbredning 
bör ses i ett större sammanhang. Det har varit 
viktigt att bl a notera utbredning för äng och 
ängsskog, förhållandet mellan rishedstyperna 
och mellan myrtyperna . När det gäller myren 
är speciellt backkärrs- och mosseandelarna av 
intresse . Utbredningen av gräshed och block-
hav ger främst upplysningar om topografiska 
förhållanden. I regel finns också kommenta-
rer om botaniskt intressanta områden. Dessa 

behandlas även för sig i naturvärderingskapit-
let. 

I anslutning till områdesbeskrivningarna 
finns även anvisningar till eventuellt förekom- · 
mande litteratur med angivande av upptaget 
delområde och typ av undersökning . I littera-
turlistan är fullständig titel m m angiven. 

Den litteratur som anförs här är främst av 
beskrivande art. Litteratur av mer allmän art 
och landskapsfloror tas inte upp i detta sam-
manhang. Ej heller mer allmänna naturinven-
teringar såvida de inte innehåller nytt primär-
material baserat på fältarbete. Artnoteringar 
från olika typer av botaniska tidskrifter be-
handlas inte heller i detta mer översiktliga 
sammanhang. 

Även i historikkapitlet behandlas delar av 
litteraturen. För övrig litteratur om vegeta-
tion och flora i Jämtlandsfjällen hänvisas till 
littera turlistan. 



Fig 19 Vegetationsgeografiska områden i Jämtlands-
fjällen. En analys av vegetationskartorna tillsammans 
med material om berggrund, klimat , växtgeografi m.m. 
har lett fram till 18 områden med i huvudsak likartade 
ekologiska förutsättningar för vegetationen. 

Vegetational districts in the Jämtland mountains. An 
analysis of the vegetation maps, tagether with material 
on bedrock climcue. phytogeography etc has been led to 
the de1ermination of 18 areas that 0~1 the who/e have 
similar ecological conditions for vegetation. 
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50 Vegetationsgeografiska områden 

Område l 

o 10 20km 

Grijnsdragning 
Norr: Tännån-Malmagen till Tänndalssjön. 
Nordost: Barrskogsgränsen (björkskogen förs till 
detta område). 
Söder: Länsgräns mot Kopparbergs län. 

Urvalsgrunder: 
Lågalpin t. Lavrika och torra vegetationstyper. Hed-
dominerad vegetation. Myrfattigt. Fattig vegeta-
tion. Berggrund av sparagmiter och graniter. Block-
landskap och gles tallskog. Kontinentalt klimat. 
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R ogenområdet 
med Röd-, Rut- och Lillfjällen 

Landskapets stora drag präglas äv lugna, run-
da fjällformer med avsaknad av alpin relief. 
Ur topografisk synpunkt utgör området en 
nordlig fortsättning på dalafjällen med vilka 
också berggrundens sammansättning har stora 
likheter. Berggrunden domineras av kalkfatti-
ga sparagmiter och graniter (i dalafjällen 
sandsten). Om landskapets stora drag präglas 
av lugna former så är topografin i smått desto 
mer dramatisk med ett småkuperat, mycket 
blockrikt moränlandskap, speciellt i söder 
runt Rogen- och Myskelsjöarna. Områdets 
extrema blockrikedom ökar mot väster och 
vissa berg som Muggsjövålen , Bredåvålarna 
och Rogsstöten täcks helt av block. Mot höj-
derna avtar dock i regel blockrikedomen. 

Området utgör vattendelare mellan Ljus-
nans, Dalälvens och Klarälvens vattensystem. 
Större delen av det centrala sjöområdet av-
vattnas via Mysklan till Ljusnan medan själva 
Rogensjön avrinner genom Norge via Femun-
den till Klarälven. Mindre delar mot länsgrän-
sen i söder hör till Dalälvens vattensystem . 
Området har ett kontinentalt klimat med till 
större delen kalla vintrar och varma somrar 
och med en låg nederbörd där det mesta faller 
under sommaren och där vinterns snömäng-
der är måttliga . 

Vegetation 
Området hör till större delen till den lågalpina 
regionen och har ur vegetationssynpunkt en 
torr karaktär. Torra, lavrika rishedar, block-
marker och lavskogar intar en förhärskande 
del av ytan och ängsmarks- och snölegearea-
len är mycket liten. Även myrarealen är låg i 
regionen och närmare hälften av myrarna ut-
göres av torra mossemarker. Endast på Rut-
och Rödfjällens sluttningar ovan Tänndalen 
finns fuktigare vegetationstyper av större om-
fattning. En karaktär för området är skogs-
gränsen som här ofta är mycket diffus genom 
skogens successiva övergång i gles skog och 
kalfjäll. skogsgränsen utgöres också ofta av 
tallskog vilket är ovanligt i fjällkedjan i övrigt. 

Delområden med beskrivn:ng 
Rogenområdet kan indelas i tre från varandra 
avvikande delområden med: 
l. Röd- och Rutfjällen i norr 
2. Landskapet runt Rogensjön i söder 
3. Landskapet med Lillfjället-Storstöten 

sydost. 

l. Röd- och Rutfjällen har, i förhållande 
till hela området , en fuktigare prägel. Denna 
orsakas av de vidsträckta friska och våta he-
darna i sluttningarna ner mot Tänndalen i 
nordost . Här täcks också stora arealer av halv-
meterhöga gråviden. Björkskogen, som i den-
na del är av normal hedtyp, genomdras av 
backkärr med inslag av ängsskog. De högre 
delarna, av detta myskoxarnas förlovade land, 
på 11-1200 möh intas av glest bevuxna gräs-
hedar med styvstarr ( Carex bigelowii), fårs -
vingel (Festuca ovina), stagg (Nardus stricta) 
och litet lingon (Vaccinium vitis-idaea) på ett 
lavdominerat bottenskikt. Mot väster domi-
nerar torra rishedar och blockmarker. 

2. Landskapet runt Rogensjön i söder 
utgör kärnan i det som brukar betecknas som 
Rogenområdet. Blockmarker dominerar helt 
detta småkuperade dödismoränlandskap som 
fått ge namn åt en speciell moräntyp, den s k 
rogenmoränen . Moränryggarna är mellan 
5-40 meter höga och i kartan kan de skönjas i 
de mångflikiga sjöarna. Blockhalten ökar mot 
väster och vissa berg som Muggsjövålen, 
Bredåvålarna och Rogsstöten täcks helt av 
närmast vegetationsfria blockmarker medan 
andra delar har en gles "skog" av tall och en 
likaledes gles undervegetation av lavrik ljung-
hed . Den extrema blockrikedomen återfinns 
främst i sänkor och flacka områden medan 
höjder som Bustvålen och Skedbrofjället 
täcks av rishedar. Den här delregionen är, 
som en följd av jordtäcket , också extremt 
myrfattig . 
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Stora arealer inom Rogenområdet täcks av en gles tallskog på blockrik mark. Fiskbäcksvålen. 
kil Large parts of the R ogen area are covered by sparse pineforest om bou/der-rich g round. 
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3. Landskapet med Lillfjället, stor-
stöten, Tandsjövålen och Fjätsjöriet 
i sydost utgöres av låga runda fjäll på 
100-metersnivån täckta av främst skarpa ris-
hedar där ljungen )Ca/luna vulgaris) lämnar 
plats för krå kbär (Emp etrum hermaphrodi-
tum ). något blåbär ) Vaccinium myrtillus) och 
krypande dvärgbjörk ( Betula nana). Det kon-
tinentala klimatet med snöfattiga vintrar visar 
sig, förutom genom att de vintertid kalblåsta 
fjällen täcks av skarpa rishedar , även i den 
helt dominerande tallskogen på lavrika ljung-
hedar och på de lavrika björkskogarna. De 
slutna skogarna har förts till skogsregionen 
(område nr 2) men betydande arealer täcks 
här , liksom i delområdet runt Rogensjön , av 
glesa tallskogar på en torr rished dominerad 
av ljung (Calhma vulgaris) och lavar, en art-
sammansättning som liknar den i de sydligare 
dalafjällen men som saknas i fjällen i norr. 
Dessa glesa ljungtallskogar intar de stora pla-
tåartade områdena på 800-metersnivån. I en 
ring runt tallarna , i höjd med kronans bredd , 
viker ljungen ofta undan och marken domine-

ras av lavar. Renlav (Ciadonia spp.), pås kris-
lav (Stereocau!on pascha/e) och norrlandslav 
(Nephroma arcticum) är de dominerande 
marktäckande lavarna i bottenskiktet. skogs-
gränsen utgöres ofta av tall eller av en gles, 
lavrik björkskog med tallöverståndare. Myr-
rikedomen är något högre i den här delregio-
nen men någon större areal upptas ändå inte 
av myrmarker. Det mycket myrrika landska-
pet väster om Fjätsjöriet hör till Kopparbergs 
län och behandlas ej i denna Jämtlandsrap-
porL 

Ett stort antal fäbodar finns i det här delom-
rådet och även om de allra flesta inte brukas 
idag och är nedlagda med rivna hus eller om-
byggda till sommarstugor så verkar den forna 
hårdtra~pade och ofta örtrika ängsmarken 
kunna hålla stånd mot hedarna i flera decen-
nier och de gamla fäbodstigarna kan ännu 
skönjas i ljungheden. Skogarna från område 2 
skjuter in som en kil över Vattnansjöarna till 
stora Tandsjön men endast de lavrika björk-
skogarna har här förts till område l, Rogen-
området . 
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Rikområden 
Även om ett av områdets karaktärsdrag är 
den fattiga vegetationen på de kalkfattiga 
sparagmiterna så finns rik, och till och med 
extremrik, vegetation utmed några kalkstråk 
som skär igenom området. Dessa rikområden 
blir i ett sådant här fattigt landskap av furor, 
ljung och block, än mer intressanta även om 
artrikedomen inte kan jämföras med fjällen 
norr om Tänndalen i område 4. Genom att 
fjällkedjans kalkrika berggrund i stort sett 
upphör vid Tänndalen så återfinns i områdets 
riklokaler flera av de sydligaste förekomster-
na av några fjällväxter. Detta gäller framför-
allt på de relativt nyupptäckta, kilometerlånga 
kalkstråken på Vättafjället där fjällsippan 
(Dryas octopetala) tillsammans med en artrik 
flora täcker stora områden (Danielsson 1983). 
Detta är de enda kända rikhedarna i området 
och här finns de sydligaste lokalerna i den 
svenska fjällkedjan för bl a 
fjällvityxne Leucorchis a/bida ssp. 

straminea 
fjällnörel Minuartia biflora 
fjällsippa Dryas octopetala 
fjällbinka Erigeron uniflorus 
fjälltätört Pinguicula alpina 

Rikområdena i övrigt utgöres av rikmyrar 
där kalkeffekten visar sig i förekomsten av 
bl a 
gräsull 
ängsnycklar 
brudsporre 

Förutom 

Eriophorum latifolium 
Dactylorhiza incarnata 
Gymnadenia conopsea 

dessa ledarter för rikområden 
finns här ett antal arter som ej är lika krävan-
de och som tillhör de intermediärt rika kär-
ren. Till dessa hör: 
ullsäv 
tätört 
svarthö 
björnbrodd 
fjällruta 
slåtterblomma 
dvärglummer 

Scirpus hudsonianus 
Pinguicula vulgaris 
Bartsia alpina 
Tofieldia pusilla 
Thalictrum alpinum 
Parnassia palustris 
Selaginella selaginaides 

Botaniskt intressanta områden 
Botaniskt intressanta delar är, förutom de ri-
ka lokalerna och då speciellt hedarna på 
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Vättafjället, även stora delar av området i 
övrigt vars naturtyper, speciellt i de södra och 
centrala delarna, saknar motsvarighet i lan-
det. De glesa tallskogarna är ofta av urskogs-
typ och inslaget av torrfuror är påfallande. 
Påfallande är också den rika förekomsten av 
den giftgröna varglaven (Letharia vulpina) på 
torrfurornas stammar. 

Vegetationen i kommenterade siffror: 
Blockmark - 21% av områdets yta upptas av rena 
blockmarker. Därtill kommer blockrika områden 
som markerats med symbol. Orsaken till blockrike-
domen är dock ej något högalpint läge utan berg-
artsbetingat. 
Gräshed - endast de högre partierna på Röd- och 
Rutfjällen, tillsammans mindre än 3% av området, 
täcks av en mellanalpin gräshedsregion. 
Rished- 64% av kalfjället intas av rishedar av vilka 
den torra utgör 70%. Fuktigare rishedstyper, frisk 
och våt, intar endast 15% tillsammans -lika mycket 
som den skarpa heden. 
Äng och snölega - arealen är närmast försumbar 
och de ängar som förekommer har dessutom ofta en 
torr karaktär. 
Myr- 9% av området täcks av myrar vilket är ett av 
de lägsta procenttalen för Jämtlandsfjällen. 45% av 
dessa är mosse vilket är en hög siffra. Backkärrs-
arealen är mycket låg- endast 4% av myren. 
Björkskog - har liten omfattning (l l% av total-
ytan) och den smala björkskogsregionen är ofta 
uppblandad med tall. 27% av björkskogen utgöres 
av lavbjörkskogar- en hög siffra. 
Ängsgranskog-förekommer ej. 
Barrskog - områdesgränsen är dragen i skogs-
gränsen. Smärre barrskogsbestånd av lavtallskog 
finns här och var. 28% av området täcks dock av 
en gles tallskog vilken är mycket karakteristisk 
för det centrala Rogenområdet söder om Rödfjället 
där nästan hela landskapet täcks av denna "skogs-
typ". 

Litteratur område l 

Undersökningsområde, typ av forskning 
Hultgren C. m fl, 1981 Rogenområdet. 

N aturinventering. 
Danielsson B., 1983 Vättafjället. Sydgränser 

för alpina arter. 
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Område 2 

Barrskogslandskapet Lossen-
Messlingen 

1p 2pkm 

Gränsdragning 
Barrskogsgränsen 

Urvalsgrunder 
Skogsregion. Barrskog av lav- och mosstyp. Myr-
fattigt. Fattig vegetation. Berggrund av kvartsiter. 
Kontinentalt klimat. 

De övre , ganska flacka, delarna av Ljusnans 
dalgång upptas centralt av det stora Lossen-
magasinet med regleringsamplitud på över 25 
meter. Även Grundsjön i det mindre delom-
rådet i norr har en liknande regleringsampli-
tud . Den milsbreda dalgången domineras helt 
av barrskog på kalkfattigt berggrundsunderlag 

med öppningar i skogen vid jordbruksområ-
dena vid Tännäs , Ljusnedal och Funäsdalen. 
Myrarealen är mycket liten liksom inslaget av 
lövskog. Klimatets kontinentalitet ökar mot 
öster vilket återspeglas i lavskogarnas ökning 
och genom att myrens mosseandel likaså sti-
ger mot öster. Barrskogsgränsen ligger i väs-
ter på ca 760 möh och stiger mot öster till 
närmare 900 möh där den på många ställen 
utgör skogsgräns mot kalfjället eftersom en 
välutbildad björkskogsregion saknas. 

Vegetation 
skogstypen varierar från öster till väster även 
om trädslaget i skogarna, både av lav- och 
mosstyp , domineras av tall (fig 20). I väster 
dominerar den friskare mosstypen. Den ut-
göres främst av s k lingontallskog och de 
egentliga blåbärsgranskogarna är ej så vanli-
ga. I lingontallskogen utgöres undervegetatio-
nen av dominerande lingon på ett bottenskikt 
av en blandning av lavar och mossor (främst 
väggmossa Pleurozium schreberi) . Här finns 
också ris av blåbär (Vaccinium myrtillus) och 
kråkbär (Empetrum hermaphroditum) samt 
kruståtel ( Deschampsia flexuosa) . Mot sydöst 
övergår skogen mer och mer i lavtyper och 
längst i öster finns extrema lavskogar där un-
dervegetationens ris nästan helt försvinner till 
förmån för renlavar (Cladonia spp). Här och 
var i skogslandskapet finns små markanta 
branter under vilka det ofta finns ängsgran-
skog. Sådana uppträder bl a vid Tännäs , Fu-
näsdalsberget och Ormruet . I regel hyser de 
p g a berggrunden få kalkkrävande arter men 
i sydlägena kan en intressant sydbergsvegeta-
tion ändå återfinnas. Vid Ormruet karakteri-
seras skogen av skogsnäva (Geranium sylvati-
cum) , gullris (Solidago virgaurea) och gräs. 
Här finns även : 
mjölkört 
stormhatt 

Epilobium angustifolium 
Aconitum septentrionale 
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Ljusnans dalgång med Ljusnedalssjön. De klimatiskt gynnsamma bergsrötterna under sydbranterna utnytt-
jas än idag till odling av potatis. Röstberget vid Funäsdalen. 
The val/ey of Ljusnan with Ljusnedalssjön. The foot of the mountain under the south slope, which is 
climatical/y favored, is exploited even today to raise potatoes. Röstberget at Funäsdalen. 

torta 
kransrams 

smultron 
tibast 
hallon 
hägg 

hässlebrodd 
ekbräken 

Lactuca alpina 
Polygonatitm 

verticillatum 
Fragaria vesca 
Daphne mezereum 
Rubus idaeus 
Prunus padus ssp. 

borealis 
Milium effusum 
Gymnocarpium 

dryopteris 
hultbräken Thelypteris phegopteris 

Myrarna utgöres av fattiga myrar. Ett fåtal 
myrar med rikinslag uppträder bl a norr om 
Frästsjöberget i sydöst och söder om Anåfjäl-
let. De enskilda myrarna är små och områdets 
totala myrareal är liten. Backkärrsarealen är 
låg. Områdets övre gräns är dragen i barr-
skogsgränsen så att björkskogen i huvudsak 
förts till område 3. I den här barrskogsregio-
nen finns dock en del björkskog insprängd 

främst som ängsskog längs vattendragen. Ett 
stort sådant björkskogsområde omger Ljus-
nan norr om Funäsdalen där ån meandrar 
kraftigt. I det mindre delområdet, mellan 
Messlingen och Grunds j ön, är tallskogen upp-
blandad med mycket björk och övergången 
mellan tall- och björkskogen är här mycket 
glidande. Stora delar av björkskogen, liksom 
barrskogen, är av lavtyp. 

Området hör till barrskogsregionen men 
några mindre toppar når över 900 meter och 
når därmed den lågalpina regionen - bl a 
Funäsdalsberget, Mellan- och Östestkräket 
och RosselbergeL Dessa toppar, som Kräket-
bergen, är bevuxna med en torr rished som 
inte renbetats till skillnad från övriga marker 
och som därför har en mycket tät och hög-
vuxen renlavsmatta. 

Det lilla delområdet mellan Messlingen och 
Grundsjön skiljer sig till vissa delar från hu-
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vudområdet i Lossendalgången. Klimatets 
kontinentalitet visar sig här nästan ännu på-
tagligare genom de utbredda lavskogarna med 
blandning mellan tall och björk. Här finns 
några intressanta gölrika mossar - bl a stor-
flon och vid Mittån. I dessa skogar hade inga 
kalhyggen upptagits 1975/76 till skillnad från 
Lossendalgången där , vid samma tidpunkt , 
14% av barrskogen var kalavverkad. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Barrskog - närmare hälften av barrskogen ( 43%) 
utgöres av lavtyp. Av de resterande 57% utgöres en 

Fig 20 Lossendalgångens barrskogar har 
en tydlig regional spridning med moss-
rika skogstyper i väster och kraftigt 
lavdominerade typer i öster. skillna-
derna orsakas av ett kontinenta lare kli-
mat mot öster. 

The coniferous forests of lhe va/ley of 
Lossen have a distincl regional disfl·i-
bution. Coniferous forests of hea1h 1ype 
wilh mosses occur in the west, and such 
wilh lichens occur in lhe eas/ . The differ-
ence is due to the more conlinental 
elimate in the east. 

mycket liten del av ängsskog (0,4% ), medan m oss-
typen, som ofta är av lingontallskogstyp, dominerar 
skogarna mot väster. 
Myr- mycket liten areal (10%). Närmare hälften av 
myren utgöres av torra rismossar och andelen back-
kärr är närmast försumbar. 

Litteratur område 2 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Andersson B., Sydväxtberg 
Birger S., 1912 
Birger S., 1908 Sydväxtberg 
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Område 3 

Anåfjället- Flatruet 
; 

o 10 20km 

Gränsdragning 
Söder, öster och norr: barrskogsgränsen 
Väster: berggrundsgräns över Mieskentjakke och 
Vallarfjället. 

Urvalsgrunder 
Lågalpint. Kalkfattiga skiffrar och kvartsiter domi-
nerar. Fattig vegetation. Torra rishedar. Lavbjörk-
skog. Gles tallskog. Blandad myr. 

Området utgöres av ett antallågfjäll åtskilda 
av björkskogsbevuxna dalgångar. Björkskogs-
regionen är, tack vare de flacka dalgångarna , 
relativt omfattande. Kalfjället når på Anåstö-
ten drygt 1300 möh och här finns smärre om-
råden med gräshed och blockmark men hu-
vuddelen av kalfjället hör till den lågalpina 
regionen med torra rishedar. Anå- och Lill-
fjället har fjällprägel medan däremot de andra 

större kalfjällsområdena , Vallarfjället och 
Flatruet, utgöres av flacka platåer på drygt 
900 möh. 

Den huvudsakliga dräneringen går mot 
Ljusnan via Mittån , Anån och Krokbäcken 
och endast norra delen av Flatruet hör till 
Ljungans vattensystem. Berggrunden utgöres 
av kalkfattiga skiffrar och kvartsiter. Anåfjäl-
lets karakteristiska , vågiga profil orsakas av 
diabasgångar som står kvar som erosionsres-
ter när de lösare bergarterna eroderats bort. 
Det kontinentala klimatet återspeglas i den 
stora utbredningen av lavskogar, både björk-
och barrskogar , samt i myrens stora mossean-
deL 

Vegetation 
Kalfjället ger med sina rishedar ett torrt in-
tryck vilket förstärks av frånvaron av ängar, 
myrar och viden . Torra rishedar dominerar 
och fuktigare rishedstyper förekommer främst 
i de lägre delarna av Anå- och Lillfjället . Vi-
den finns här och var längs bäckarna och i 
terrängens svackor. De fåtaliga ängarna upp-
träder nedanför fjällets branter. En större äng 
av fattig smörblommetyp finns sydöst om Flat-
ruet. Den torra risheden på Flatruet är utbil-
dad som en mycket speciell enbuskrik rished 
som är alvarliknande till sin fysionomi . Såda-
na rishedar finns på några få andra platser i 
Härjedalen och Dalarna (Fulufjället) och in-
om detta område återfinns de även på Anå-
fjället. Artsammansättningen är en blandning 
av gräshedens och rishedens arter med bl a 
klynnetåg Juncus trifidus 
fårsvingel Festuca ovina 
kruståtel Deschampsia flexuosa 
styvstarr Carex bigelowii 
stagg Nardus stricta 
kråkbär Empetrum herma-

lappljung 
krypljung 
gullris 
fjällfibbla 

phroditum 
Phyllodoce caerulea 
Loiseleuria procumbens 
Solidago virgaurea 
Hieracium alpinum 
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kl Den torra risheden på Flatruetär utbildad som en avvikande , buskrik variant med gräshedslika drag. 
The dry heath on Flatruet forms an aberrant variety that has man y features similar to the grass-heath. 

Som på de mellanalpina gräshedarna står 
växterna glest på ett lavrikt bottenskikt. 

Den subalpina björkskogsregionen sträcker 
sig från ungefär 800 upp till drygt 900-meters-
nivån och upptar 113 av området. Björksko-
gen är av en för fjällen mycket speciell typ där 
lavskogen, som ökar i andel mot öster, upptar 
nästan hälften av skogen. Den är gles och 
lågvuxen och har en gles undervegetation av 
ljung (Calluna vulgaris), kråkbär (Empetrum 
hermaphroditum), kruståtel (Deschampsia 
flexuosa) och lavar (Cladonia spp.) samt en 
del enbuskar (Juniperus communis) . En stor 
del av björkskogen i Mittåns dalgång har även 
ett glest trädskikt av ofta gamla tallar vilka är 
mycket framträdande i landskapet vid bl a 
Mittådalens by. Övergången mellan lavtall-
skogen och björkskogen blir därför glidande. 

Ängsbjörkskog i små bestånd förekommer 
nedanför sydbranterna vid bl a Anåfjället och 
Kappruet och i viss utsträckning, liksom vi-
den, utmed jåkkarna. Ängsskogen är av en 
artfattig typ med bl a torta (Lactuca alpina), 
skogsnäva (Geranium sylvaticum), gullris (So-

lidaga virgaurea), hönsbär ( Cornus suecica) 
och gräs. 

Myrarealen är förhållandevis hög. Myrarna 
ligger till större delen i skogslandet eller vid 
gränsen skog- kalfjäll medan själva kalfjället 
är myrfattigt. Den helt dominerande myrty-
pen är blandad myr där kärr och mosse är 
blandade antingen i rena blandmyrar med 
strängar och flarkar eller i myrlandskap med 
kärr- och mosseytor i mosaik. Ett stort områ-
de med blandad myr ligger söder om Mittåda-
len i dalgångens botten där landskapet präglas 
av en småkullig morän. Här blandas mosse-
och kärrpartier med glest björkskogsbevuxna 
moränkullar med rished. Mot öster sluter sig 
mossevegetationen i dessa blandade myrar 
även till rena rismossar. I väster och i dalgång-
en mellan Anå- och Lillfjället finns några stör-
re backkärrsområden inom vilka områdets få-
taliga riklokaler uppträder. 

Större delen av skogslandskapet utgjorde 
tidigare ett intensivt utnyttjat fäbodlandskap 
vilket även haft inverkan på vegetationen. På 
vad sätt denna kulturpåverkan, liksom renbe-



tet, har påverkat vegetationen kan idag vara 
svårt att säga. Troligen orsakas delar av den 
glesa tallskogen av tidigare uthuggningar och 
bränder. Deltalanden med viden (Salix spp), 
sjöfräken (Equisetum f/uviatile) och norr-
landsstarr (Carex aquatilis) utefter Mittåns 
dalgång har tidigare tjänstgjort som slåtter-
marker vilket de gamla ängsladorna minner 
om. l 

Rikområden 
Områdets västra gräns är dragen längs berg-
grundsgränsen mellan de kalkförande fylliter-
na i väster och de till större delen kalkfria 
bergarterna i öster. Riklokalerna blir därför 
fåtaliga. Kalkrik berggrund ger sig till känna 
på några platser vid bl a sydöstra Flatruet, 
längs Mittån och i dalgången mellan Anå- och 
Lillfjället där en del krävande arter kan på-
träffas på backkärren. Det är arter som brun-
tåg (J uncus castaneus), brunkulla ( Nigritella 
nigra), brudsporre ( Gymnadenia conopsea), 
gräsull (Eriophorum /atifolium) och nålstarr 
( Carex dioica) samt ett antal arter typiska för 
det intermediärt rika kärret. 

Botaniskt intressanta områden 
Som framgått av ovanstående beskrivning är 
lavrika björkskogar ovanliga längs fjällkedjan 
och endast i dalafjällen och längst upp i Torne 
lappmark finns större områden täckta av så-
dan skog. De lavrika skogarna har här stor 
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utbredning och är mycket välutbildade. Av 
botaniskt intresse är även de vidsträckta 
Flatruhedarna liksom de fåtaliga rikmyrarna. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Hälften av området upptas av kalfjäll. Den andra 
hälften upptas av en till delar talluppblandad björk-
skog med förhållandevis mycket myr. 
Blockmark- endast de översta delarna av Anåfjäl-
let (Blåstöten) och Lillfjället upptas av högalpin 
blockmark (1% av totalytan). 
Blockrika områden finns i övrigt också på de här 
fjällen (markerade med blocksymboler) men områ-
det i övrigt är blockfattigt. 
Gräshedar - är, liksom blockmarkerna, fåtaliga. 
Förutom på Anå- och Lillfjället med ca l% gräs-
hed, förekommer gräshed av staggtyp (Nardus stric-
ta) på småytor i björkskogen. 
Rished-hela 94% av kalfjället intas av rishedar av 
vilka den torra risheden dominerar. Torr och skarp 
rished utgör 85% medan de fuktigare typerna en-
dast utgör 15%. 
Äng och snölega - upptar en närmast försumbar 
andel av kalfjället. 
Myr - den totala myrandelen är 18% av vilka den 
blandade myren utgör hälften. Mossevegetation 
upptar hälften av myren vilket är en hög siffra men 
karakteristisk för det kontinentala klimatet. Back-
kärrfrekvensen är låg- 9%. 
Björkskog - den subalpina björkskogsregionen är 
vidsträckt och upptar 37% av totalytan. 38% av 
björkskogen är av lavtyp och mer än 12% har ett 
glest trädskikt av tall. Ängsskogsandelen är låg 
(3%). 
Ängsgranskog- förekommer ej. 
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Skarvarna - Helags - Sylarna -
Härjångsfjällen - Snasahögarna 

; 

Gränsdragning 
Norr: den myrrika björkskogen i Enans övre lopp 
har förts till område 7. I övrigt har den norra grän-
sen dragits i barrskogsgränsen. 
Öster: genom Hunnerfjällen i berggrundsgränsen så 
att Hunnerfjällens gräshedar och Kyrkstensfjällen 
och det fattiga Lill-Stensdalsfjället förts till område 
5. Vålåns dalgång ner till Ljungdalen där gränsen 
dragits i barrskogsgränsen. Ängsgranskogen till 
denna region. Flatruet- berggrundsgräns väster om 
vägen. 
Söder: barrskogsgränsen. Tännåns sträckning i syd-
väst. 

Urvalsgrunder: 
Alpint landskap med samtliga fjällregioner väl re-
presenterade. Rik vegetation. Ängs- och snölegeri-

ka fjäll. Förhållandevis myrfattigt men stor andel 
backkärr. Föga ängsgranskog. Maritim påverkan 
speciellt i söder och norr. 

Området ligger inom och upptar stora delar 
av, det som i vissa sammanhang har kallats för 
det centralsvenska högfjällsområdet (Smith 
1920). Hela detta vidsträckta fjällandskap på 
närmare 2000 km2 från Hamrafjället i söder 
till Snasahögarna i norr har av olika skäl förts 
ihop till ett vegetationsområde. Fjällandska-
pet utgöres centralt av en ganska flack platå, 
ofta kallad Helagsplatån, på drygt 1000 möh. 
Platån är dock flack bara i mer översiktliga 
förhållanden. För vandraren ter sig platån 

Knippens brant hyser en artrik sydväxtbergsflora. I bakgrunden Templet i Sylmassivet. 
Knippens precipice supports a diverse flora typical at a southfacing slope. In the background, Templet in the 
Syl massif. 
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med de många gånger otaliga moränkullarna 
minst av allt som flack. Över den här "pla-
tån", som kanske inte skulle vara det första 
som nämns i samband med västra Jämtlands 
fjälltrakter, reser sig ett antal välkända fjäll 
som Snasahögarna (1382 möh), Sylarna (1728 
möh), Helags (1797 möh), Hunnerfjällen 
(1626 möh), skarsfjället (1594 möh) och 
Skarvarna/Skenörsfjällen (1260 möh). Sylarna 
och Helags är de av dessa fjäll som har den 
mest utpräglade alpina karaktären med högal-
pina blockhav och glaciärer. Liknande alpina 
fjällformer återfinns inte förrän i norra delar-
na av Västerbottens län. In i fjällvärlden 
tränger ett antal björkskogsbevuxna dalgång-
ar med Ljusnans, Ljungans och Indalsälvens 
källflöden. I söder är dalgångarna breda och 
bildar en vidsträckt subalpin björkskogsre-
gion mellan barrskog och kalfjäll. 

Att detta vidsträckta fjällandskap har förts 
ihop till ett vegetationsområde har flera skäl 
men den viktigaste sammanhållande länken är 
berggrunden som, även om den inte är enhet-
lig, ur botanisk synpunkt har stora likheter 
över större delen med sina kalkrika fylliter. 
Det som också är sammanhållande är skillna-
den mot angränsande områden. Ä ven om 
olikheterna mellan olika fjälldelar kan tyckas 
stora är ändå likheterna större. 

Vegetation 
Till dominerande del hör fjällen till den lågal-
pina regionen med rishedar och ängar. Endast 
mindre delar av kalfjället (10%) tillhör de 
mellan- och högalpina regionerna. De glest 
bevuxna gräshedarna uppträder med stora lo-
kala variationer mellan 1100-1500 möh. En-
dast de högre delarna av Sylarna, Helags och 
Härjångsfjällen intas av högalpina blockhav 
(Bunnerfjällen har förts till område 5). Vege-
tationen nedanför gräshedarna domineras av 
torra rishedar med ett, för Jämtlandsfjällen, 
stort inslag av lågörtängar. Högörtängar före-
kommer bara på ett begränsat antal platser i 
klimatiskt gynnsamma lägen som vid Lapten-
tjakke i Bunnerfjällen, Knippen i Sylarna, 
Predikstolen i Helags och Haftorsstöten söder 
om Skarsfjället. I terrängens svackor och i 
lägre delar ner mot björkskogen återfinns i 
regel friska dvärgbjörkshedar vilka i en bård 
kransar större delen av området. Denna bård 
sluter sig i norr och söder, på Snasarna/Blå-
hammaren och Skarvarna/Skenörsfjällen, i 

Dvärgyxne (Chamorchis alpina) är inte ovanlig i 
branterna under bl a Mittåkläppen och Axhögen. 
False orchid (Chamorchis alpina) is not uneamman 
on the steep slopes below Mittåkläppen and Ax-
högen. 

större hedlandskap av friska och även av våta 
hedar. Björkskogsregionens omfattning skil-
jer sig mellan norr och söder vilket till delar 
beror på topografin. De breda dalarna i söder 
med bl a Mittådalen och Gröndalen på 
800-metersnivån medför att björkskogen här 
får stor omfattning. Reliefen är något branta-
re i norr vilket är en av förklaringarna till att 
björkskogen här inte har speciellt stor utbred-
ning. Inslaget av ängsbjörkskog i gynnsamma 
lägen är stort. Någon större utbredning av 
ängsgranskog i sluttningarna finns ej. Endast i 
Ljungdalens sluttningar finns sådan skog i 
nämnvärd omfattning. 

Rikområden 
En av de viktigaste urvalsgrunderna vid av-
gränsningen' var berggrunden som i stort ut-
göres av kalkrika fjällskiffrar. Detta innebär 
att rik vegetation är allmänt förekommande 
även om naturligtvis inte all vegetation är 
kalkpåverkad. Utrymmet räcker inte till för 
att behandla alla de rika och botaniskt intres-
santa lokalerna. Här skall endast med några 
exempel visas hur olika typer av rik vegetation 



på några platser kan vara utbildad. I övrigt 
hänvisas till beskrivningen av delområden. 

Rikhedar. Det är speciellt inom de torra och 
skarpa rishedarna, där vegetationens sluten-
het är låg och därmed också konkurrensen om 
utrymmet liten, som de rika hedarna, fjällsip-
pehedarna, kan utbildas. Ris dominerar varav 
fjällsippan (Dryas octopetala) är karaktärsar-
ten. Dessutom finns i regel en del icke kalk-
krävande arter som odon (Vaccinium uligino-
sum), lingon (V. vitis-idaea), krypande dvärg-
björk (Betula nana), nordkråkbär (Empetrum 
hermaphroditum) och lappljung (Phyllodoca 
caerulea). Gräs och örter ingår i denna vegeta-
tionstyp i större utsträckning än i något annat 
hedsamhälle: fjällvedel (Astragalus a/pinus), 
vippvedel (A. norvegicus), vityxne (Leucor-
chis a/bida), svarthö (Bartsia alpina), dvärgyx-
ne (Chamorhis alpina), purpurbräcka (Saxi-
fraga oppositifolia), fjällglim (Silene acaulis), 
nätvide (Salix reticulata), klippstarr (Carex ru-
pestris) m fl. 

Kalkäng - övergången mellan kalkäng och 
kalkhed är glidande både vad gäller förhållan-
det mellan ingående arter och vegetationens 
fysionomi. Fjällsippan och ett stort antal av 
fjällsippehedens örter och gräs återfinns också 
i kalkängen men här blir artantalet än större 
och arter som rosenbinka (Erigeron borealis), 
fjällskära (Saussurea alpina), gullspira (Pedi-
cularis oederi), hårstarr (Carex capillaris) och 
svartstarr (C. atrata) tillkommer. 

Delområde 4: l 

Förfjällslandskapet i söder 
med dalgångarna Tänndalen, 
Gröndalen, Mittådalen, Skärkdalen 
och Ljungdalen 
Ett omfattande björkskogslandskap, genom-
draget av en oändlig mängd backkärr, skiljer 
kalfjället från barrskogen. Gröndalen möter 
Tänndalen i väster och avskiljer på så sätt 
Skenörsfjällen från fjällen i norr. Dalgångar-
na i övrigt skjuter in som kilar i det norra 
fjällandskapet. skogarna domineras av hed-
skogar men utmed dalgångarnas sidor finns 
ofta stora områden med ängsskog vilken är 
speciellt välutbildad i västra Ljungdalen, 
Kesudalen, Skärkdalen, östra Gröndalen och 
söder om Hamrafjället i Tänndalen. På en del 
håll, i bl a västra Gröndalen, är ängsskogen 
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Ängsbjörkskogarna i Gröndalen präglas, speciellt i 
de inre, västra delarna, av gräs och skogsnäva 
(Geranium sylvaticum). 

Birch forest of meadow type in Gröndalen are char-
acterized, especially in the western parts, by grass 
and Wood Cranesbill (Geranium sylvaticum). 

artfattigare och domineras av skogsnäva (Ge-
ranium sylvaticum) och gräs, delvis som ett 
resultat av tidigare bete och slåtter. Gräsrika 
är också skogarna i västra Gröndalen där hed-
skogens ris, tack vare mycket och länge lig-
gande snö, fått ge vika för gräs och lågörter. I 
landskapet norr om Malmagen finns rikligt 
med små staggytor (Nardus stricta) i skogen 
vilket gör att den närmast liknar en lavskog. I 
trädskiktet finns, förutom björk, ofta även 
hägg (Prunus padus ssp. borealis), rönn (Sar-
bus aucuparia ssp glabrata) och sälg (Salix 
caprea ssp. sericea), den senare arten typisk 
för ängsbjörkskog i allmänhet. Dess grågröna 
färg gör det lätt att på håll identifiera ängssko-
garna i naturen. Björkarna är genom snötryc-
ket i dessa snörika, sluttande marker ofta båg-
formigt böjda och skogen blir genom detta, 
och genom den högvuxna floran, ofta mycket 
svårframkomlig. De dominerande örterna är 
stormhatt (Aconitum septentrionale) och torta 
(Lactuca alpina) vilka ofta är manshöga. I 
övrigt finns här bl a: 
ormbär Paris quadrifolia 
liljekonvalj Convallaria majalis 
tvåblad Listera ovata 
kransrams Polygonatum verticillatum 
lundarv Stellaria nemorum 
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I hela detta leende björkskogslandskap har 
~~ f\ I fäbodarna satt sin prägel och ännu är det möj-
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Backkärren i bl a Gröndalen hyser en mycket artrik 
flora. 

Sloping [ens in Gröndalen support a very diverse 
flora. 

rödblära Melandrium rubrum 
vitsippsranunkel Ranunculus platanifolius 
slåtterblomma Parnassia palustris 
hundkäx Anthriscus sylvestris 
flädervänderot Valeriana sambucifolia 
fjällskära Saussurea alpina 
svartstarr Carex atrata 
hässlebrodd Milium effusum 
fjällbräken Athyrium distentifolium 

Björkskogen genomdras av backkärr vilka i 
många fall har en mycket rik flora. Backkär-
ren har sin största utbredning i de försumpa-
de, lägre delarna av kalfjället men finns över-
allt där terrängen har en viss lutning. Planare 
partier i dalbottnen intas av blandade myrar 
(Mittådalen), blötmyrar (Skärkdalen, Tänn-
dalen) eller av videområden (Mittådalen). 
Artsammansättning på en rik backmyr i Grön-
dalen: 
brudsporre 
brunkulla 
björnbrodd 
blodnycklar 
fjällnycklar 
tvåblad 
tätört 
fjällskära 
rosenbinka 
ullsäv 
gräsull 
fleraxig sävstarr 
hårstarr 
nålstarr 
knagglestarr 

Gymnadenia conopsea 
Nigritella nigra 
Tofieldia pusilla 
Dactylorhiza cruenta 
Dactylorhiza pseudocordigera 
Listera ovata 
Pinguicu/a vulgaris 
Saussurea alpina 
Erigeron bareale 
Scirpus hudsonianus 
Eriophorum latifolium 
Kobresia simpliciuscula 
Carex capillaris 
C. dioica 
C. fiava 

ligt att möta fjällkor och getter på skogen i 
Mittådalen där ett antal fäbodar fortfarande 
är i tjänst på gammalt sätt. 

Delområde 4:2 

Skenörsfjällen 
Detta fjällmassiv, där Hamrafjället botaniskt 
sett kanske är den mest kända delen, skiljer 
sig vegetationsmässigt från fjällen i norr. Myr-
arealen är här mycket hög och närmare 25% 
av ytan upptas av myrmarker - ofta svagt 
sluttande, vidsträckta backkärr som i landska-
pet i väster. Ä ven vad beträffar rishedarna är 
skillnaderna mot den norra delen påtagliga 
främstgenom att de friska och våta rishedarna 
har en betydligt större omfattning. Den skar-
pa risheden har liten utbredning. Ängsarealen 
är något mindre här än i området i sin helhet. 
Fjällområdet hör helt till den lågalpina regio-
nen och några mellanalpina gräshedar åter-
finns ej. Rik vegetation påträffas i hela delom-
rådet även om vissa delar, som Andersjö-
kälen, är fattigare. Från Hamrafjället uppges 
artantalet till ca 300 (Kullman 1976). Detta 
fjäll har sedan länge varit ett eldorado för 
botanister och till de artrikaste delarna hör 
hamrarna och ängarna mot sydöst. Arterna i 
de klimatiskt gynnsamma lägena kan uppdelas 
i flera grupper som bl a omfattar alpina arter, 
subalpina arter, hammararter och sipperarter 
(Kullman 1969). Till de senare grupperna hör 
arter som: 

Hammararter: 
klippstarr 
fågelstarr 
bergglim 
trollduva 
kattfot 
liten fetknopp 
tuvbräcka 
oxbär , 
klippveronika 
liten blåklocka 

Sipperarter: 
svedstarr 
nätvide 
purpurbräcka 
gullspira 

Carex rupestris 
C. ornithopoda 
Silene rupestris 
Actaea spicata 
Antennaria dioica 
Sedum annuum 
Saxifraga caespitosa 
Cotoneaster integerrimus 
Veronica fruticans 
Campanu/a rotundifolia 

Carex atrofusca 
Salix reticulata 
Saxifraga oppositifo/ia 
Pedicularis oederi 



Mittåkläppen. 
Mittåkläppen. 

Delområde 4:3 

Lågfjällslandskapet i söder 
I en zon mellan Helagsplatån i norr och björk-
skogsregionen i söder finns ett landskap domi-
nerat av smärre lågfjäll som Mittåkläppens 
karakteristiska profil i Mittådalen (1212 
möh), Axhögen (1282), skärvagsvålen (1151), 
Grönfjället (1047), Torkilstöten och Varg-
tjärnsstöten (1151), de båda senare vid Ljung-
dalen, samt Mieskentjakke på Helagsplatåns 
utlöpare österut mot Flatruet. Karakteristiskt 
för de flesta av dessa lågfjäll är branterna mot 
söder eller öster, branter som förutom att vara 
klimatiskt gynnade även uppbyggs av kalkrik 
berggrund och därför har en artrikedom som 
har få motsvarigheter i Jämtlandsfjällen. Del-
områdets lägre delar mot björkskogen domi-
neras av friska rishedar och lutande eller pla-
na kärr. Ovanför denna friska rishedszon 
finns en utlöpare av Helagsplatån på vilken 
lågfjällen sticker upp. Platån är inte något 
jämnt golv utan är ofta kraftigt småkuperat 
med följd att vegetationen i smått ofta är myc-
ket skiftande med inslag av äng och myr i 
heden. Stora ängsmarker utbreder sig främst 
på lågfjällens sluttningar i sådana delar av 
landskapet där snön samlar sig och smälter 
bort relativt sent. Ängarna är ofta utbildade 
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till extremrika kalkängar som under branterna 
av Mittåkläppen och Axhögen. På den östra 
utlöparen mot Flatruet med det låga fjället 
Mieskentjakke (1058 möh) dominerar torra 
rishedar. Mot regionens östra gräns, i slutt-
ningarna mot vägen mellan Ljungdalen och 
Funäsdalen, finns även vidsträckta områden 
med frisk rished och backkärr. Dessa östliga 
delar av delområdet är botaniskt mycket rika 
och avviker markant från det fattiga Flatruet 
inom område 3 i öster. 

På kalkängarna och klipporna, under Mitfåkläppen 
växer bl a: 
fjällsippa 
fjälltätört 
dvärgyxne 
nätvide 
klippveronika 
tu v bräcka 
purpurbräcka 
fjällvedel 
vippvedel 
klippstarr 
hårstarr 
fleraxig sävstarr 

Dryas octopetala 
Pinguicula alpina 
Charnarehis alpina 
Salix reticulata 
Veronica fruticans 
Saxifraga caespitosa 
S. oppositifolia 
Astragalus a/pinus 
A. norvegicus 
Carex rupestris 
C. capillaris 
Kobresia simpliciuscula 

På Mieskentjakkes blandning av rik myr, hed och 
äng uppträder bl a: 
gullbräcka 
gullspira 

Saxifraga aizoides 
Pedicularis oederi 
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Fjälltätört (Pinguicula alpina) har en bicentrisk ut-
bredning med sydliga förekomster i bl a Skenörs-
fjällen. 

Alpine butterwort (Pinguicula alpina) has a bicentric 
distribution and occurs in the south at Skenörs-
fjällen, among other places. 

fjällglim Silene acaulis 
fjällsippa Dryas actapeta/a 
rosenbinka Erigeron bareale 
vityxne Leucorchis a/bida 
brudsporre Gymnadenia conopsea 
hårstarr Carex capillaris 
svedstarr C. atrofusca 
svartstarr C. atrata 
myggstarr C. rariflora 
huvudstarr C. capitata 
borststarr C. microglochin 

En jämförelse mellan artsammansättningen 
inom backkärren på norra Flatruet. De rika i 
väster hör till område 4 medan de fattiga i 
öster tillhör område 3. Som åtskiljande karak-
teristika mellan väster och öster kan några 
arfer användas. Den gula gullspiran (Pedicu-
laris oederi) byts i öster ut mot den anspråks-
lösa röda kärrspiran (P e dieularis palustris). 
Den högvuxna gräsullen (Eriophorum latifoli-

um) byts i öster mot ängsull (Eriophorum va-
ginatum). Även starrarterna är i flera falllik-
artat grupperade. Kärren domineras av tuvsäv 
(Scirpus caespitosus) men den andra karak-
tärsarten för rikkärret, nämligen blåtåteln 
(Molinia caerulea) saknas i öster. 

N å gr a arter i övrigt: 
väster- rikt 
rosenbinka 
brudsporre 
slåtterblomma 
fjällglim 
dvärglummer 
nätvide 
björnbrodd 
fjällskära 

öster- fattigt 
rosling 
trådstarr 
strängstarr 
flaskstarr 
dystarr 
taggstarr 

Delområde 4:4 

skarsfjällen 

Erigeron bareale 
Gymnadenia conopsea 
Farnassia palustris 
Silene acaulis 
Selaginella selaginaides 
Salix reticulata 
Tofieldia pusilla 
Saussurea alpina 

Andromeda polifolia 
Carex lasiocarpa 
C. chordorrhizza 
C. rostrata 
C. limosa 
C. pauciflora 

Ett fjällområde med alpin relief, förstärkt av 
glaciärnischer, med toppar på upp till l 600 
möh - närmare 700 meter över den omgivan-
de Helagsplatån. Delområdet omfattar också 
Bullfjället, Isengälda och skaftet mot norr 
med Gråvålen samt Haftorsstöten i söder och 
Mittåstötarna i öster. Skarsfjällen domineras 
av den mellanalpina gräshedsregionen som 
sträcker sig från ca 1140 möh upp mot de 
högsta höjderna där dock det högsta toppar-
tiet intas av högalpina blockmarker. Inslaget 
av sent bortsmälta snölegor är stort inom des-
sa högre partier. Som en bård ner mot ungefär 
l 000 möh går en ängszon runt berget under 
vilken de torra rishedarna kommer in som en 
fortsättning på Helagsplatån. Berggrunden 
domineras av kalkrika fjällskiffrar och endast 
inom ett str'åk längs norska gränsen finns ur-
berg med kalkfattiga sandstenar, runt bl a 
Haftorsstöten. Vegetationen är som en följd 
av berggrundens sammansättning, ofta myc-
ket rik med både kalkängar och kalkhedar 
vilka speciellt söder om fjällen, är mycket väl-
utvecklade och artrika. Som en bjärt kontrast 
mot de rika områdena med mycket äng står 



Haftorsstöten med fattiga, friska rishedar i en 
blockig terräng. Under sydbranten här finns 
dock ängsvegetation, äng med rikligt av hög-
örter och inslag av sydbergsväxter och västliga 
arter. 

Gräsheden på södra delen av skarsfjället 
domineras av klynnetåg (Juncus trifidus). Den 
glesa vegetationen täcker till ungefär 50% 
marken. ; 

Av arterna i gräsheden märks bl a: 
styvstarr Carex bigelowii 
klynnetåg Juncus trifidus 
fårsvingel Festuca ovina 
dvärgvide Salix herbacea 
massljung Cassiope hypnoides 
fjällnoppa Gnaphalium supinum 
ormrot Polygonum viviparum 
isranunkel Ranunculus glacialis 
kråkbär Empetrum hermaphroditum 
lingon Vaccinium vitis-idaea 
odon V. uliginosum 
lappljung Phyllodoce caerulea 
fjällkattfot Antennaria alpina 
fjällglim Silene acaulis 
dvärgfingerört Sibbaldia procumbens 

En jämförelse mellan en kalkrik brant på Skras-
fjällets nedre, västra sluttningar och Haftorsstöten 
några kilometer väster därom kan ge en uppfattning 
om skillnaderna i florans sammansättning på olika 
bergartsunderlag. Det går nu inte att dra alltför 
långtgående slutsatser av denna artsammanställning 
eftersom artlistorna inte fördes med tanke på en 
sådan här analys och genom att de ekologiska för-
hållanden i övrigt troligen inte helt överensstäm-
mer. 

Artantalet är något lägre i den kalkfattiga bran-
ten under Haftorsstöten med 42 noterade arter mot 
54 i den kalkrika branten. 

Högvuxna örter som förekommer i båda branterna: 
torta Lactuca alpina 
stormhatt Aconitum septentrionale 
fjällförgätmigej Myasotis decumbens 
skogsnäva Geranium sylvaticum 
fjällkvanne Angelica archangelica 
lundarv Stellaria nemorum 
gullris Solidago virgaurea 
nordbräken Dryopteris assimilis 
fjällviol Viola biflora 
mjölkört Chamaenerion angustifolium 

I båda branterna förekommer även den kalkkrä-
vande svartstarren ( Carex atrata). 

ViistUga arter i båda branterna: 
taggbräken Polystichum lonchitis 
kransrams Polygonatum verticillatum 

sydbergsarter i båda branterna: 
hallon Rubus idaeus 

flädervändrot 
hundkex 
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Valeriana sambucifolia 
Anthriscus sylvestris 

Arter som endast förekommer på den kalkfattiga 
Haftorsstöten: 
bergglim 
liten fetknopp 
bergslok 
lundgröe 
stenbär 
ärenpris 

Silene rupestris 
Sedum annuum 
Melica nutans 
Poa nemoralis 
Rubus saxatilis 
Veronica officinalis 

Arter som endast förekommer på kalkbranten: 
Många av dessa arter är ofta små, som bräckorna, 
och klänger i fuktiga springor i berget. 
purpurbräcka Saxifraga oppositifolia 
gullbräcka S. aizoides 
tuvbräcka S. caespitosa 
fjällbräcka S. nivalis 
enaxig sävstarr Kobresia myasuraides 
klippstarr Carex rupestris 
rosenrot Sedum rosea 
liten blåklocka Campanula rotundifolia 
fjällglim Silene acaulis 
oxbär Cotoneaster integerrimus 
rosenbinka Erigeron bareale 
hägg Prunus padus 
grönbräken Asplenium viride 

skarsfjällets rika vegetation hyser flera in-
tressanta arter och bl a sådana som har sin 
svenska sydgräns inom denna delregion som 
dvärgstarr (C ar ex rufina), isstarr (C. glacia/is) 
och isranunkel (Ranunculus glacialis) (Da-
nielsson 1983). 

Delområde 4:5 

Helags 
Helagsmassivet reser sig, med Sveriges högsta 
topp söder om Lappland på 1797 möh, närma-
re 900 meter över den omgivande Helags-
platån och genom sitt isolerade läge bortanför 
andra högfjäll, sina branter och glaciärnischer 
är det ett imponerande fjällmassiv. De översta 
delarna intas av högalpina blockhav vilka ned-
åt övergår i gräshedar. Dessa övergår vid ung 
1100 möh i ängar som i en bård, bredast mot 
söder, löper runt fjället. Söder om fjället där 
terrängen börjar plana ut dominerar friska 
rishedar medan ängarna i norr och öster över-
går i Helagsplatåns torra rishedar. Norr om 
fjället intas stora arealer, av på de vintertid 
mer eller mindre barblåsta sluttningarna, 
även skarpa rishedar. Helagsfjället har sedan 
länge varit ett kärt utflyktsmål för botanister, 
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Fig 21 Ett område i Handölans övre delar, öster om Sylmassivet, visar den generalisering av 
vegetationen som är nödvändig vid en översiktskartering i ett småkuperat landskap. Mång-
formigheten infångas i vegetationskartan bl a genom inslagssiffror och symboler. Tryck-
skalan till vänster 1: 100 000. Den detaljerade kartan i skala ca 1:11 500. 

An area in the upper part of Handöl, east of the Syl mass if, shows the generalization of the vegetation that is 
necessary during survey cartography in a hilly landscape. Viversity is captured in the vegetation map by 
contribution of figures and symbols. The scale of the map to the left is l :JOO 000. The detailed map is in the 
scale of approximately l :11 500. 

som här kunnat få sitt lystmäte på arter i de 
kalkrika ängssluttningarna mot söder. Spe-
ciellt intressant är vegetationen nedanför Pre-
dikstolens karakteristiska profil. I dessa bran-
ter är det kanske inte fjällväxterna som är de 
intressantaste, även om de flesta fjällarter är 
representerade här, utan de arter, sydbergs-
växterna, som har sin nutida rätta hemvist 
längre söderut men som här har kvar en repli-

punkt efter ,den postglaciala värmetiden. Nå-
gra av desa arter når här sina högsta kända 
förekomster i landet som oxbär ( Cotoneaster 
integerrimus) som växer på upp till l 100 möh. 
Upp till branterna på ca l 100 möh finns örtri-
ka ängar där bl a följande arter märks: 
vippvedel Astragalus norvegicus 
gullspira Pedicularis oederi 
fjälldraba Draba alpina 



brudsporre 
vityxne 
dvärgyxne 
grönyxne 
fjällsippa 

Delområde 4:6 

Helagsplatån 

Gymnadenia conopsea 
Leucorchis a/bida 
Charnorhis alpina 
Coeloglossum viride 
Dryas octopetala 

Helagsplatån är en i stort sett svagt undule-
rande platå på mellan 900-1100 möh som 
sträcker sig från Blåhammarfjället i norr till 
Flatruet i söder och på vars yta de mer spekta-
kulära högfjällen är utspridda. Platån utgör 
ingen jämn yta utan moräntäcket är skulpte-
rat av moränryggar av olika typ och storlek 
upp till ca 10 meters höjd. Vegetationskarte-
ringen görs på en översiktlig nivå och härige-
nom blir dessa små kullar och med dem den 
kraftigt varierande vegetationen med hed, 
äng och myr bortgeneraliserade och kvar i 
kartbilden blir bara de dominerande torra ris-
hedarna med inslag i form av symboler på 
kartan av bl a äng och vindblottor (se fig 21). 
Helagsplatåns berggrund uppbyggs av kalkri-
ka fjällskiffrar. I norr, norr om en öst-västlig 
gräns genom Sylarna, är dock kalkhalten inte 
lika stor och effekten inte lika påtaglig i vege-
tationen som i söder. 

Delområde 4:7 

Sylarna 
Sylarna, jämte Helags, är troligen de mest 
kända fjällområdena i Jämtland/Härjedalen 
och här har sedan lång tid tillbaka gjorts bota-
niska undersökningar av skilda slag. sylmassi-
vet är med sina U -dalar och glaciärer mer 
sönderskuret än Helags. Det är också mer rikt 
på branter, viktiga för floran, men har en 
något fattigare prägel än Helags. Berggrun-
den domineras av hård amfibolit som omges 
av mjuk och kalkrik fjällskiffer. I vertikala 
sprickbildningar i de högre fjälldelarna finns 
ibland mer lättvittrade skiffrar vilket gör att 
arter som fjällsippa (Dryas octopetala) och 
björnbrodd (Tofieldia pusilla) påträffas så 
högt som vid l 400 möh på Vaktklumpen (Ki-
lander 1955). Liksom inom Helags intas de 
högre delarna av högalpina blockhav. Gräshe-
darna söker sig ner till ungefär l 200 möh där 

Fällgröna (Diapensia Japponica). 
Diapensia ( Diapensia lapponica). 
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de övergår i ängsmarker vilka i en bård löper 
ovan rishedarna. Av de många branterna får 
Knippens västvända, och klimatiskt gynnade 
brant, utgöra ett exempel där artantalet, un-
dantagandes maskrosor och fibblor, uppgår 
tilll73 kärlväxter (Kilander 1955). Andra rika 
branter är Sylskalstöten och Hammaren där 
arter med höga kalkkrav som fjällstarr ( Carex 
norvegica) och klippveronika (Veronica fruti-
cans) uppträder på l 450 möh. På Hamma-
rens östsida uppträder sällsynta arter som is-
draba (Draba nivalis), lappfingerört (Potentil-
la nivea) och fjällelm (Roegneria borealis). 

Delområde 4:8 

Härjångsfjällen, Gåsen 
och Tjallingklumpen 
Dessa fjäll, i områdets östra del, är ett av 
breda dalgångar sönderskuret fjällområde 
som i sina högsta punkter, vid St. Härjångs-
stöten (l 626 möh), når upp i den högalpina 
regionen. Övriga fjäll domineras av vid-
sträckta gräshedar ovan l 200 möh. På Här-
jångsfjällens sydsida klättrar dock rika lågört-
ängar upp till mer än l 300 möh innan gräshe-
dar och snölegor tar vid ovan branterna. 
Ängsvegetationen är vittutbredd på fjällsidor-
na och i dalgångarnas botten dominerar friska 
dvärgbjörkshedar. 
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Delområde 4:9 

Bonnerfjällens västra delar 
Hunnerfjällens västra delar har av bl a berg-
grundsskäl förts till detta område även om de 
topografiskt hör ihop med region 5, Hunner-
fjällen, Kyrkstensfjällen. De västra delarna av 
Hunnerfjällen utgör i sin inre del med 
Hunnersjöarna en platå på ca l 100 möh do-
minerad av torra rishedar men med inslag av 
äng och myr. Lokalt uppträder här kalkpåver-
kad vegetation. Vid de små klackarna med 
ultrabasiter i väster finns en speciell serpentin-
flora. Vegetationen i V. Hunnerskalet domi-
neras av kalkängar och rika backkärr samt i de 
lägre delarna, mot Handölan, av frisk dvärg-
björkshed. Vid Laptentjakkes västsida finns 
en brant på ungefär 950 mö h med sydbergsve-
getation. 

Delområde 4:10 

Snasahögarna -
Blåhammaren 
Fjällområdet med Snasahögarna och Blåham-
maren skiljer sig vegetationsmässigt kraftigt 
från det övriga fjällandskapet inom området 
och skulle om det inte varit så litet (endast 170 
km') brutits ut. Sammanhållande länk är berg-
grunden som till stor del utgöres av kalkrika 
fjällskiffrar där dock kalkinnehållet minskar 
åt väster, i Blåhammarfjället. Rishedarna do-
minerar även här kalfjället men fördelningen 
av typerna är helt annorlunda beroende på 
det maritima klimatet med hög nederbörd och 
gott snöskydd. Mer än hälften av rishedarna 
(53%) är av frisk och våt typ mot 31% för hela 
regionen. Den våta risheden, som utgöres av 
en mosaik av blöta kärr, viden och dvärg-
björkshed, har en andel av 15% mot 4% för 
hela området. Även de skarpa vindblottehe-
darna har stor utbredning här- 13% av hedar-
na - och då särskilt i landskapet norr om 
Snasahögarna. Ä ven ängs- och snölegearealen 
är här någo.t större, procentuellt sett, än för 
hela området. 

Snasahögarna intas, ovan ca 1140 möh, av 
mellanalpina gräshedar. Det botaniskt rika 
och välutforskade fjället upptas i övrigt av 
ängsmarker i de stora glaciärnischerna mot 
öster (utan glaciärer) och i sluttningarna mot 
söder samt av friska och våta rishedar och 

backkärr ner till skogsgränsen i Handölans 
dalgång i öster på ca 800 möh. 

Vegetationen är tack vare den uppsplittra-
de topografin mer omväxlande än i landskapet 
mot väster och Blåhammaren - ett landskap 
som också skiljer sig genom sin mer triviala 
flora. I nordväst domineras de lägre fjällslutt-
ningarna av vittutbredda våta kärr med viden 
och en del spridda björkar. 

Handölans björkskogsklädda dalgång skär 
långt in i den här fjällvärlden och inte förrän 
vid ungefär 800-metersnivån i höjd med Gå-
sen upphör den sammanhängande björksko-
gen. Dalgångens lägre delar, från forsarna, 
har förts till område 8. Glest med tallar finns 
inblandade i björkskogen upp till Tväråbäc-
ken. I dalgångens norra del är inslaget av myr, 
ofta rika backkärr, stort, medan dalgångens 
övre, södra delar är mer myrfattiga. Ängsskog 
uppträder främst vid bäckar och i Storulvåns 
kraftigt småkuperade dalgång. 

Vegetationen i kommenterade siffror 

Blockmark- 2% av kalfjället upptas av de högalpi-
na blockhaven. 
Gräshed- mellanalpina gräshedar upptar drygt 8% 
av fjällens högre delar. Gräshedar uppträder även i 
mindre utsträckning subalpint i björkskogen och då 
som staggdominerade hedar i bl a Gröndalen och 
Tänndalen. Små, ej karteringsbara ytor, med stagg-
hed uppträder allmänt i söder och sydost i små 
svackor på kalfjället och i björkskogen. 
Rishedar-upptar 73% av kalfjället. Av dessa utgör 
de torra och skarpa 70% medan friska och våta 
upptar de resterande 30%. De lokala variationerna 
är stora och på Snasarna/Blåhammaren är andelen 
frisk och våt hed 52%. Likartade förhållanden gäl-
ler för kalfjället i söder mellan Mittåkläppen-Axhö-
gen-Ljungdalen och för skenörsfjällen där andelen 
är 43%. Den skarpa risheden är vanlig norr om 
Snasahögarna och i landskapet runt Helags. Skarp 
rished förekommer även allmänt på bl a Helags-
platån i form av mindre vindblottekullar. 
Äng- och snölega- närmare 17% av kalfjället upp-
tas av ängs- och snölegemarker vilket är ett av de 
högsta värde?a för Jämtlandsfjällen. Ängarna är 
speciellt vanliga i den lågalpina regionens högre 
delar upp mot gräshedarna men förekommer över-
allt i lägen med gott snöskydd. Ängs- och snölege-
arealen ger en uppfattning om bl a snömängd och 
avsmältningsförhållanden men påverkas även av 
berggrund och jordart. 
Myr-myrarealen är låg, endast 10% av totalytan, 
vilket orsakas av att den i regel myrrika förfjällsde-
len upptar en förhållandevis liten yta. Kalfjället är 



myrfattigt. De myrrikaste delarna ligger främst i 
söder (i norr har den myrrika björkskogen i Enans 
dalgång förts till område 7) i dalgångarna och i 
landskapet vid Skenörsfjällen. Vid dessa fjäll upp-
tas 25% av landskapet av myr. Mosseandelen är låg 
- endast 8% av myren. Andelen backkärr är hög -
34% av myren. 
Björkskog- 11% av total ytan. 18% utgöres av ängs-
skog. Lavskog saknas. Lokalt som i Gröndalen, kan 
ängsskogsandelen vara mycket högn!. 
Ängsgranskog-endast 2% av förfjällsskogarna vil-
ket är en anmärkningsvärt låg siffra då ängsskogens 
krav på många håll i regionen borde vara uppfyllda. 
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Sylarna, Helags, Skars-
fj ället - sydgränser. 
Handölans dalgång, 
Bunnersjöarna. Natur-
inventering. 
Helags. 
Höjdgränser på ett fler-
tal fjäll i området. 

Hamrafj ället. 
Skenörsfjällen, Hamra-
fjället. Trädgränsdyna-
mik i V. Härjedalen. 
Trädgränsdynamik i 
V Härjedalen och SV 
Jämtland. 
Floran i västra Härje-
dalen. 
Hamrafjället. 
Sylarna vegetationsbe-
skrivning (norska sidan). 
Helags, Sylarna. 
Vegetationsbeskrivning. 
Helags. Floraföränd-
ringar i V. Härjedalen. 
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Område 5 

Oviksfjällen - Anarisfjällen 
inkl. Kyrkstensfjällen, östra Bunnerfjällen, Lunndörrsfjällen och Ottfjället. 

o 10 20km 

Gränsdragning 
Söder: barrskogsgränsen. 
Väster: Vålåns dalgång till Ljungdalen och berg-
grundsgräns mot område 4 i Bunnerfjällen. 
Norr: barrskogsgränsen. Vålådalens björkskogar 
har till större delen förts till område 6. 
Öster: barrskogsgränsen. 

Urvalsgrunder: 
Kalfjällsregion. Heddominans. Kalkfattig berg-
grund . Avsaknad av ängsskog. Kontinentalt klimat 
speciellt mot öster och söder. 

Denna östra del av de centraljämtska fjällen 
utgör ett mycket stort vegetationsområde på 
närmare l 750 km'. Ur topografisk synpunkt 
kan det uppdelas i ett antal mindre fjällområ-
den med i väster de östra delarna av Bunner-
fjällen och Kyrkstensfjällen. Öster om Vålåns 
dalgång ligger tre större fjällområden med 

Lunndörrs-, Anaris-och Oviksfjällen och norr 
om dessa de mindre, isolerade Pangvalen och 
Hottögsfjället . I nordväst ligger, likaså från 
de sammanhängande fjällmassiven , det isole-
rade Ottfj ället. 

Fjällformerna är i regel lugna även om 
Lunndörrs- och Anarisfjällen har en mer dra-
matisk relief som till delar skapas av stora 
nord-sydliga U-dalgångar och glaciärnischer. 

Området avvattnas i norr via Vålån och 
Storån till In<Jalsälven medan det i söder hör 
till Ljungans vattensystem . 

Klimatet är till större delen av mer konti-
nental typ än de västra fjällen i område 4 även 
om avvikande delar finns . Således är Ottfjäl-
let och de nordvästra delarna mer maritima 
med högre nederbörd. 

Berggrunden domineras av kalkfattiga 
kvartsiter , sandsten och sedimentgnejser med 
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Lunndörrens U-dalgång och den plana, av torr rished, bevuxna Lunndörrssandurn. 
The U-shaped valley of Lunndörren and Lunndörrs flat sandur, covered by dry heath. 

diabasgångar i de centrala delarna vilka orsa-
kar den något mer alpina reliefen här. På 
några få platser, vid bl a Anasjön och Vål-
åsen, finns en kalkrikare fyllitberggrund. 

Vegetation 
Vegetationsområdet kan uppdelas i ett antal 
mindre delområden med något skilda karaktä-
rer. I huvudsak är dock vegetationsbilden lik-
artad vilket till stor del orsakas av berggrunds-
förhållandena. De hårda, kalkfattiga bergar-
terna gör att rishedar är helt förhärskande i 
den lågalpina regionen. Ängsarealen är myc-
ket blygsam. Högörtsängar finns i några kli-
matiskt mer gynnsamma lägen, som i sydläge-
na ovan rasmarkerna i Lunndörren, vid Hus-
vålen och Blåstöten. I de östliga Oviksfjällen 
domineras de vindpinade fjällen av skarpa och 
torra rishedar med kråkbär (Empetrum her-
maphroditum), ljung (Calluna vulgaris) och 
lågvuxen, krypande dvärgbjörk (Betula nana) 
med inslag av odon (Vaccinium uliginosum), 
krypljung (Loiseleuria procumbens) på ett 
lavrikt bottenskikt. De nedersta delarna av 
den lågalpina regionen domineras av friska 
dvärgbjörkshedar. På det mer maritimt präg-

lade Ottfjället präglas kalfjället av friska och 
våta rishedar. Stora delar av fjällens högre 
delar, ovan 1100 möh, upptas av glest bevux-
na gräshedar och blockmarker. Tydlig högal-
pin region är bara utbildad på Bunnerstöten. I 
övrigt är blockhaven till stor del orsakade av 
den lättförklyftade berggrunden och söker sig 
långt ner på fjällsidorna, vilket är speciellt 
påtagligt i Lunndörrsfjällen. 

Artantalet på de kalkfria ängarna är i regel lågt. 
Exempel på artsammansättning från Giettetjakke 
öster om Lunndörren: 
smörblomma 
fjällkåpa 
fjällfibbla 
fjällviol 
ormrot 
gullris 
fjällnoppa 
stjärnbräcka 
fjällsyra 
fårsvingel 
tuvtåtel 
fjälltimotej 
vårbrodd 

Ranunculus acris 
Alehemilla alpina 
Hieracium alpina 
Viola biflora 
Polygonum viviparum 
Solidago virgaurea 
Gnaphalium supinum 
Saxifraga stellaris 
Oxyria digyna 
Festuca ovina 
Deschampsia caespitosa 
Phleum commutatum 
Antoxantum odoratum 

stagg Nardus stricta 
Något mer art- och örtrika lågörtsängar finns på 

Rensnävsskalet söder om Lunndörren. Här finns 
även inslag av intermediärt krävande arter. 
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gullspira Pedicularis oederi 
fjällruta Thalictrum alpinum 
fjällglim Silene acaulis 
fjällkåpa Alehemilla alpina 
vårfingerört Potentilla crantzii 
lappspira Pedicularis lapponica 
björnbrodd Tofieldia pusilla 
dvärglummer Selaginella selaginaides 

På den flacka platån Hosjöbottnarna på mel-
lan 700-900 möh utbreder sig en vidsträckt 
subalpin björkskogsregion till delar av mer 
kontinental prägel med lavskogsinslag. Här 
finns även en del lavtallskog och övergången 
mellan barr- och björkskogen är ofta glidande 
då enstaka, ofta gamla, tallar finns spridda 
över stora delar. Hosjöbottnarna är synnerli-
gen artfattigt och kargt och liknar till delar det 
extrema Rogenområdet (o mr l) med glest 
tallbevuxna blockmarker. 

Björkskogen har, förutom inom Hosjöbott-
narna, liten omfattning och björkskogsregio-
nen är i regel smal. Ängsskogsinslaget är litet 
både vad gäller barr- och lövskog. Öster om 
Kyrkstensfjällen och nordväst om Oviksfjäl-
len, där en rikligare nederbörd från de västli-
ga atlantvindarna faller ut, finns områdets en-
da större ängsskogsarealer. Här är också berg-
grunden till delar en annan med inslag av 
kalkrika bergarter. En del ängsskog finns ock-
så öster om Oviksfjällen, även här i gränsen 
mot mer kalkrika bergarter på Jämtlandssilu-
ren. 

Myrarealen är låg (7%) och på kalfjällets 
torra och ofta steniga marker är myrar sällsyn-
ta. Mossar och torra, artfattiga kärr återfinns 
främst i björkskogsregionen och då speciellt 
inom de småkuperade Hosjöbottnarna och i 
landskapet söder om fjällen. Över 60% av 
myren utgöres av mossar. Backkärr saknas 
nästan helt, liksom blötmyrar. 

Botaniskt intressanta områden 
Stora delar av detta fattiga och triviala land-
skap är botaniskt mindre intressanta. Det 
finns dock områden, utanför de små rikloka-
lerna, som genom sin vegetation eller natur-
typ har ett större intresse. 
Hosjöbottnarna: Vidsträckta subalpina björk-
skogar med starkt kontinentala drag, liknande 
dem i Rogenområdet. Lavrika skogar och 
glest tallbevuxna blockmarker. 
Lunndörren: Högörtängar. 
Fangvalen: Sydväxtberg. 

Landskapet sydost Oviksfjällen: Myrtyper 
med bl a excentriska och gölrika mossar och 
flarkkärr. 
Tossåsen: Kulturlandskap med ängsskogar 
och inslag av små rika backkärr. 
Arådalen: Domänreservat med barrurskog. 
Anasjön: Rikmyrar. 
Ottfjället: Ängsskogar. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Kalfjället upptar 2/3 av området. 
Blockmark: 7% av kalfjället. Blockmarker uppträ-
der inom förhållandevis låga nivåer inom Lunn-
dörrs- och Anarisfjällen. Till delar är dessa berg-
artsbetingade. Delar av Hosjöbottnarna är mycket 
blockrika. 
Gräshed: 18% av kalfjället. 
Rishedar: 71% av kalfjället. Av rishedarna domine-
rar torra med 54% - en förhållandevis låg siffra 
vilket beror på att stora arealer inom Oviksfjällen, 
östra Anarisfjällen och Kyrkstensfjällen upptas av 
vindpinade, skarpa rishedar (16%). Siffran för den 
friska risheden är normal för västra Jämtlands fjäll-
trakter (27% ). Ottfjället domineras till skillnad från 
övriga fjäll i området av friska och våta rishedar 
(66% mot 30% för hela området). De torra och 
skarpa hedarna upptar här endast 34% mot 70% för 
hela området. 
Lågörtsäng: 3% av kalfjället- en mycket låg siffra. 
Speciellt fattiga på ängar är de östliga Oviksfjällen. 
Björkskog: 16% av området. Större delen av björk-
skogen återfinns inom Hosjöbottnarna där även an-
delen lavskog är stor - uppskattningsvis 113 av 
björkskogen. Lavskogsandelen för hela området är 
10%. Ängsbjörkskogen upptar 5% av björkskogen. 
Större delen av denna ängsbjörkskog återfinns norr 
och öster om Kyrkstensfjällen medan de övriga fjäl-
len i stort sett saknar sådan. 
Ängsgranskog: Återfinns endast i nordväst vid 
Kyrkstensfjällen och öster om Oviksfjällen. 
Barrskog: Området ligger ovanför barrskogsregio-
nen men en del barrskog av främst lavtyp återfinns 
på Hosjöbottnarna. Här finns också en del gles 
tallskog. 

Litteratur område 5 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Andersson G.i 1912: Fangvalen. Sydväxtberg. 
Gjaerevoll 0., 1949: Oviksfjällen. 

Kilander S., 1955: 
Rafstedt T., 1970: 

W arenberg K., 1973, 
1977: 

Snölegevegetation. 
Ottfjället. Höjdgränser. 
Oviksfj ällen. 
Naturinventering. 

Ottfjället. Naturinvente-
ring. Vegetationskarte-
ring. Renbete. 
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Område 6 

Skogarna runt Lunndörrsfjällen 
Oviksfjällen 

Gränsdragning 
Söder: barrskogsgräns 
Norr: i Rekdalen mot området vid Nulltjärnarna. I 
övrigt i Ottsjön-Håckren förutom att en mindre 
skogsbit med lavtallskog NY Håckren förts hit. 

Urvalsgrunder: 
Barrskogslandskap. Stort inslag av lavskogar. Låg 
myrar,.al- dominans av mossevegetation. 

skogsregionen sträcker sig upp till ca 800 möh 
söder om fjällen och 750 möh i norr. Öster om 
Oviksfjällen når den knappt upp till 700 möh . 
Klimatet skiljer sig från norr till söder i och 
med att det i söder är av kontinental typ me-

dan det i norr, och speciellt i nordväst, är av 
mer maritim typ även om de maritima dragen 
ej är så påtagliga. Vissa västliga arter som 
myrlilja (Narthecium ossifragum) och taggbrä-
ken (Polystichum lonchitis) uppträder dock så 
långt österut som vid Fangvalen. Berggrun-
den består av kalkfattiga sandstenar, skiffrar 
och kvartsiter och endast i öster kommer den 
mer kalkrika jämtlandssiluren in. Kalkhaltiga 
fylliter med åtföljande rikmyrar och ängssko-
gar finns runt Vålåsen och även vid stensdals-
fjället i väster samt i skogsområdena nedanför 
detta. 
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Ottsjön och Middagsvalen i barrskogslandskapet norr om Anarisfjällen. 
Ottsjön and Middagsvalen in the coniferous forest landscape north of Anarisfjällen. 

Vegetation 
skogslandskapet domineras av tallskog av oli-
ka typ. Söder om fjällen domineras de av mer 
extrema lavtallskogar knutna till ett mer kon-
tinentalt klimat med ljung (Calluna vulgaris) 
som förhärskande ris och renlavar ( Cladonia 
spp) och påskrislav ( stereoeaulon pascha/e) i 
bottenskiktet. I norr, och speciellt i nordöst, 
dominerar också tallskogar men med inslag av 
gran och med en något annorlunda underve-
getation. Dessa skogstyper brukar efter domi-
nerande ris benämnas lingontallskog och blå-
bärstallskog. Vid vegetationskarteringen har 
de tolkats som mossrik typ d v s som blåbärs-
granskog. Dessa mossrika skogar med tall in-
tar en mellanställning mellan lavtallskogen 
och blåbärsgranskogen och har ett bottenskikt 
med en blandning av mossor, främst väggmos-
sa (Pleurozium schreberi) och lavar (främst 
Cladonina rangiferina). Bottenskiktet i blå-
bärsgranskogen domineras av husmossa (Hy-
locomium splendens) och väggmossa (Pleuro-
zium schreberi). Blåbärstallskogen verkar va-
ra en övergångstyp mot granskog i och med 
att det ofta finns ett ungskogsinslag av gran. I 
det lilla urskogsreservatet nordost om Hott-
ägsfjället är inslaget av gran stort i denna an-
nars talldominerade skogstyp. Artförhållan-
det har även åskådliggjorts i tabell 3. 

Det finns således tydliga regionala drag i 
skogsbilden i detta område liksom i skogarna i 
Jämtlands fjälltrakter över huvud taget. Inom 
område 2 i södra Härjedalen dominerar lav-
tallskogarna kraftigt där genomsnittet ligger 
på mer än 40% för lavskogen. Mot öster i 
samma område ökar procentandelen ännu 
mer. Söder om Oviksfjällen/Lunndörrsfjällen 
inom detta område (6) sjunker andelen till 
34% medan den norr om fjällen sjunker ytter-
ligare till 24%. Ytterligare längre norrut, in-
om område 10, sjunker andelen kraftigt till 
2% och här utgörs lavskogen till större delen 
av hällmarkstallskog, en skogstyp som är säll-
synt i de södra delarna av Jämtland/Härjeda-
len. 

Skogarna öster om Oviksfjällen har en hög-
re andel blåbärsgranskog och här finns också 
inslag av ängsgranskog längs bäckraviner i 
fjällsluttningarna. I dessa skogar är även myr-
arealen hög., 

Angsgranskogen har mycket liten utbred-
ning och förekommer, förutom öster om 
Oviksfjällen, endast utmed Vålådalssänkans 
sluttningar i väster. 

Vålådalssänkans skogar skiljer sig också i 
övrigt en del från resten av skogslandskapet, 
bl a genom sin orördhet och sin stora varia-
tion mellan hed- och lavskogar både vad gäller 
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Tabell3 
Artlista från några olika barrskogstyper inom område 6. I artlistan har endast en del mer karakteristiska 
arter tagits med. 

Artlistorna är hämtade från: T ossåsen (lavtallskog), Fångårnon (lingon tallskog), Hottägsfjället 
(blåbärstallskog), Ottfjället (blåbärsgranskog) och Västerfjället (ängsgranskog). 

Förekomst: 3- dominerande. 2- allmän. l- enstaka. 

l 

tall Pinus sylvestris 
gran Picea abies 
björk Betula alba colt. 
ljung Calluna vulgaris 
lingon Vacciniurn vitis-idaea 
kråkris Ernpetrurn herrnaphroditurn 
blåbär Vacciniurn rnyrtillus 
plattlummer Lycopodiurn cornplanaturn 
linnea Linnaea borealis 
kruståtel Descharnpsia flexuosa 
ek bräken Dryopteris linnaeana 
hultbräken Dryopteris phegopteris 
hönsbär Cornus suecica 
gullris Solidago virgaurea 
ängskovall Melarnpyrurn pratense 
enbuskar Juniperus cornrnunis 
torta Lactuca alpina 
stormhatt Aconiturn septentrionale 
ormbär Paris quadrifolia 
korallrot Corallorrizza trifida 
ryl Chimaphi/a urnbellata 
spindelblomster Listera eardata 
ögonpyrola Moneses uniflora 
lundbräken D;ypoteris dilatata 
påskrislav stereoeaulon pascha/e 
norrlandslav Nephrorna arcticurn 
väggmossa Pleuroziurn schreberi 
husmossa Hylocorniurn spiendens 
renlav Cladonia spp. 

björk- och barrskog. Björkskog, ofta med in-
slag av tall, förekommer över stora ytor runt 
Vålåsen, Hjulåsen och Uvberget. Runt Vålån 
finns stora partier med ängsbjörkskog med en 
yppig vegetation av bl a hägg (Prunus padus 
ssp. borealis) och rönn (Sorbus aucuparia ssp. 
glabrata) inblandade i trädskiktet och viden 
(Salix spp.) i buskskiktet. Bland örterna 
märks arter som stormhatt (Aconitum septen-
trionale), fjällkvanne (Angelica archangelica), 
borsttitel (Cirsium heterophyllum), älgört (Fi-
lipendula ulmaria) och vitsippa (Anemone ne-
morosa). 

Myrarealen är låg men myrarna är regionalt 
något olika fördelade både vad gäller areal 
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och typ. Mosseandelen är mycket stor och 
mossar med stora mjukmattehöljor är vanliga 
sydöst om Oviksfjällen. Blandad myr, där 
ungefär halva myrarealen är mosse, finns bl a 
på det vidsträckta VargtjärnfJätet vid Vallbo i 
Vålådalen men är även vanliga i övrigt. Back-
kärrsarealen är mycket låg men backkärren är 
ofta botaniskt intressanta eftersom det är på 
dessa fåtaliga platser som även rik myrvegeta-
tion uppträder, i bl a Vålådalssänkan, vid 
Tossåsen och vid Storåkläppen. 

På en myr väster om Nulltjärnarna finns arter 
som (Wahrenberg 1977): 
dvärgyxne Charnarehis alpina 
blodnycklar Dactylorhizza cruenta 
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brudsporre Gymnadenia conopsea 

Kärren på Vålåsen hyser arter som: 
brudsporre Gymnadenia conopsea 
fjällskära Saussurea alpina 
björnbrodd Tofieldia pusilla 
myggstarr Carex rariflora 
huvudstarr C. capitata 
hårstarr C. capillaris 
gyllenmossa Tomentypnum nitens 

Vid Tossåsen växer bl a: 
brudsporre 
fjällruta 

Gymnadenia conopsea 
Thalictrum alpinum 

Botaniskt intressanta områden 
På grund av kalkfattigdomen ligger de bota-
niska värdena främst på naturtyps- och vege-
tationssidan. Vad gäller barrskogen ligger in-
tresset bl a i urskogsreservaten vid Hottögs-
fjället och Arådalen. Det stora barrskogsområ-
det i Vålådalssänkan och österut längs Rullån 
är idag till stor del skonat från kalhyggen och 
här finns välutbildade urskogar i bl a Rullda-
len och mot Rekdalen. 
Vålåsen-extremrika backkärr och ängsskog. 
Vålöjan- kantas av frodig ängsbjörkskog. 
Vargtjärnf/ätet-stort myrområde med fattig-
kärr och mosse i blandning. 
Middagsvalen - sydväxtberg och ängsskog. 
Rikinslag. 

Myrar öster Oviksfjällen - excentriska mossar, 
mjukmattemossar med stora höljor. 
Rikområdena som nämnts ovan i texten -
Vålåsen, Nulltjärnarna, Storåkläppen, Toss-
åsen. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Barrskog: 24% utgöres av lavbarrskog. Av de övri-
ga 76% utgöres en stor del av lingontallskog. I 
områdena söder om fjällen är andelen lavskog hög-
re- 32%. Ängsskog förekommer endast i mycket 
liten utsträckning. 14% av skogen var avverkad 
1975/76. 
Myr: 13% utgöres av myrmark. Av denna utgöres 
46% av mossevegetation och en mycket liten del av 
backkärr (1,5% ). Hälften av mossevegetationen in-
går i den blandade myren. 
Björkskog: Förekommer främst i Vålådalssänkan. 
25% av björkskogen är av lavtyp. En del ängsbjörk-
skog uppträder vid t ex bäckar som Vålöjan. 

Litteratur område 6 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Birger S., 1908: Ljungdals berget. 

Bramryd T., 
Holgersson A., 1977: 

Rafstedt T., 1970: 

, 

Vegetationsbeskrivning. 

Ljungdalen. 
Naturinventering. 
Oviksfjällen. 
Naturinventering. Myr. 
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Område 7 

Storlien - Middagsfjället 

o 10 20 km 
~------~----~ 

Gränsdragning 
Sydöst- skogsgränsen mot Blåhammarfjället 
Öster- ängsgranskogens nedre gräns 
Norr- Skalsvattnet och Medstugusjön 

Urvalsgrunder 
Stor myrrikedom med hög andel backkärr. Ängs-
granskog. Rik vegetation. Västliga drag i vegetation 
och flora. 

Ett område präglat av låga myrJänta fjäll -
Storkluken (1110 möh), skurdalshöjden (842 
möh) och Middagsfjället (860 möh) . De runda 
fjällen, vars mjuka former förstärks av de ut-
jämnande myrmarkerna, sänker sig mot öster 
till höjder på ca 500 möh. Regionen dräneras 

via de oreglerade vattendragen Enan och 
Medstuguån med tillflöden från Handölan och 
Visjöån. Den senare avvattnar den centrala 
delen med sjöarna S. och N. Rensjön samt 
Visjön. En mindre del av fjällandskapet vid 
Skurdalshöjden dräneras västerut mot Norge 
genom Brudslöjan. 

Berggrunden domineras av kalkrika skiff-
rar, fylliter, och endast i ett mindre område 
inom kalfjället mot norska gränsen uppträder 
kalkfattig urberggrund med sandsten och skif-
fer. 

Vegetation 
Regionen får sin mycket speciella karaktär av 
det myrrika skogslandet. Myren upptar när-
mare 40% av hela området och landskapets 
myrareal hör till de högsta i landet. Orsaken 
till myrrikedomen står att finna i den låga 
passpunkten mot Norge vid Skurdalshöjden 
(ca 600 möh) där fuktiga atlantvindar sveper 
in och präglar klimatet och därmed vegetatio-
nen. Här finns till och med så extrema vegeta-
tionstyper som terrängtäckande myrar och 
välutbildade gölrika mossar - myrtyper som 
hör till ett kraftigt maritimt klimat. Myrarna 
på Visjävalen är ett exempel på sådan 
terrängtäckande myr. En stor del av myren 
utgöres av backkärr som från fjällsidornas lä-
gre delar "rinner" ner i barrskogslandskapet. 
Där landskapet planar ut utbildas gölrika 
mossar, blandmyrar och blöta kärr. 

Myrarna i området har sedan länge tilldra-
git sig ett stort intresse från myrforskare och 
några av de mycket intressanta myrar som 
beskrivits är den blöta Blåhammarmyren, Vi-
sjövalen med sina terrängtäckande myrar, 
Högåsen med extremrika backkärr och myrar-
na längs Medstuguån som till delar utgöres av 
gölrika mossar. Många av myrarna är intres-
santa genom sin morfologiska uppbyggnad 
men många har också ett stort floristiskt in-
tresse. Artrikedomen är ofta mycket stor. På 
de lutande backkärren finns också västliga 
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Fjällbarrskogsregionen genomdras av ett otal back-
kärr. 

The coniferous forest region is cut by innumerable 
sloping Jens. 

element i floran med bl a myrliljan (Nartheci-
um ossifragum). 

Karakteristiskt är också den stora andelen 
ängsgranskog på fjällens sluttningar. Mer än 
hälften av barrskogen utgöres av sådan gles 
granskog med frodig undervegetation medan 
däremot lavtyper med talllyser med sin från-
varo. Orsaken till ängsskogens stora utbred-
ning kan härledas till klimatet och nederbör-
den men också den gynnsamma, kalkrika 
berggrunden. 

Kalfjället präglas inte i samma utsträckning 
som myren av den kalkrika bergrunden. I re-
gel är hedarna fattiga men här och var på 
skurdalshöjden och Middagsfjället uppträder 
fjällsippesamhället. Ä ven förkastningsbran-
terna på skurdalshöjden hyser ofta en kalk-
krävande vegetation som ibland även är utfor-
mad som frodiga högörtängar ovan branternas 
bergrötter. Med litet tur kan man här också 
finna den praktfulla fjällbruden (Saxifraga co-
tyledon) karakteristiskt hängande på bergs-
väggarna med sina halvmeterlånga blomkla-

Vår i ängsskogen. Vitsipporna (Anemone nemo-
rosa) visar att bilden är tagen i ett västligt, maritimt 
påverkat landskap. 

Spring in a forest of meadow type. Wood anemones 
(Anemone nemorosa J show that the picture is taken 
in a western maritime-influenced landscape. 

sar. Tyvärr har denna växt mer eller mindre 
utrotats uppe på skurdalshöjden av okunniga 
blomälskare. 

Barrskogen med det kraftiga ängsskogsin-
slaget bildar en bred bård mot öster genom-
dragen av otaliga backkärr vilka i dessa delar 
endast har en mycket svag lutning. Längre in i 
landskapet, mot Rensjöarna, splittras vegeta-
tionen upp och kartbilden liknar här närmast 
ett pussel där olika skogs- och myrtyper utgör 
bitarna. Upp mot kalfjället ökar andelen pus-
selbitar av björkskog men någon samman-
hängande björkskogsregion finns i regel inte 
utbildad, förutom nordväst om Blåbarnmar-
fjället där b<trrskogen försvinner och ett myr-
rikt björkskogslandskap tar över. Björkskogs-
regionen utgör alltså inte någon välutbildad 
zon i och med uppsplittringen av myrar vilka 
också trycker ner den tilllägre höjder än den 
annars skulle ha. Vid Blåhammarfjället ligger 
skogsgränsen på ca 850 möh medan den öster 
om Middagsfjället, som zon, ligger ett 
hundratal meter lägre. Även i björkskogen är 



inslaget av ängsskog stort. Ängsskog är vanlig 
längs åar och bäckar men finns också som 
större sammanhängande områden vid bl a 
skurdalshöjden och Middagsfjället. 

I gångna tider var det här myr- och skogs-
landet viktigt betesområde för kreatur och 
många fäbodrester i skogslandskapet minner 
om denna tid. Även om lång tid förflutit sedan 
fäbodlivet upphörde syns spårefi i form av 
öppna, hårdtrampade ängsmarker eller som 
ängsskogsinslag i skogsmarken. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
76% upptas av ett myrrikt skogsland (inkl. 
sjö). 
Blockmarker och gräshedar- 0% 
Rishedar- 94% av kalfjället är hedvegetation. 46% 
av denna är torr. 40% är frisk. 
Äng - 6% av kalfjället är lågörtäng. ~må ytor vid 
skurdalshöjden upptas av högörtäng. Angar är van-
ligast söder om V. Middagsfjället och på Storklu-
ken. 
Myr- mycket hög myrareal (40%). Av myren ut-
göres 32% av backkärr och 20% av mosse. 
Björkskog- 14% upptas av en uppsplittrad björk-
skogsregion med en mycket ojämn skogsgräns. An-
delen ängsskog är hög- 34%. Det enda större sam-
manhängande björkskogsområdet ligger i sydväst i 
det myrrika landskapet runt Enan. Här dominerar 
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hedskogar och här finns t o m några mindre områ-
den med lavbjörkskog på sedimenten i dalbottnen. 
Ängsgranskog- mer än hälften av barrskogen är av 
ängstyp (54%). Ängsgranskogen har stor utbred~ 
ning i sluttningarna ner mot barrskogslandskapet 1 

öster. 
Barrskog- knappt hälften av barrskogen är av nor-
mal blåbärsgranskogstyp. Gran dominerar i skogar-
na. Tall förekommer på sedimenten längs Enans 
och Tävlans dalgångar. 

Litteratur område 7 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Andersson G., 1912: Skurdalsporten. 

Sydväxtberg. 
Björkbäck F., 1964: Myrar längsEnan (stencil). 
Björkbäck F., 1967: Myrar vid Visjön 

(stencil). 
Imby L. m fl, 1978: Blåhammarmyren, Högåsen. 

Naturinventering. 
Nordquist Y., 1964: Myrar längsEnan 

(stencil). 
Nordquist Y., 1969: Blåhammarmyren 

(stencil). 
Rafstedt T., 1970: Skurdalshöjden. 

Naturinventering. 
Sjörs H., 1950: Visjövalen, Storlien. 

Myrvegetation. 
Sjörs H., 1964: Myr söder om 

St. Rensjön. (stencil). 
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Område 8 
o 
Annsjösänkan 

o 10 20km 

Gränsdragning: 
Väster: ängsgranskogens nedre gräns mot område 7. 
Söder: barrskogsgränsen. 
Norr: en linje genom Gevsjön mot öster. 
Öster: lågfjällen norr om Ottfjället. 

Urvalsgrunder: 
Myrrikt barrskogslandskap. Kalkrik berggrund. 
Maritimt klimat. 

Ånnsjösänkan har urskiljts som ett eget områ-
de p g a barrskogslandskapets stora myrrike-
dom. Samma myrrika barrskogslandskap fort-
sätter även i sydöst, in i Rekdalen. Området 
utgöres av en småkuperad sänka med de stora 
sjöarna Ånnsjön (520 möh), Gevsjön (466 
möh) och Kösjön (561 möh). Avvattningen 
sker via Landverksströmmen till Indalsälven. 
I Ånnsjöns västra del utbreder sig ett vid-

sträckt deltalandskap där Enan och Handölan 
mynnar i sjön. De stora sedimentmängder 
som här har förts ut gör att Ånnsjöns västra 
halva är mycket grund med ett vattendjup på 
endast någon meter. Sjöar och vattendrag är 
oreglerade. Det maritima klimatet med för-
hållandevis varma vintrar och svala somrar 
orsakas av de fuktiga västvindarna som kom-
mer in över det låga passet vid Storlien. Ne-
derbörden ~r ungefär l 000 mm/år. Berggrun-
den domineras av kalkrika fylliter men i sö-
der, mot Bunnerfjällen, finns också en del 
ultrabasiter, täljsten och kalksten . 

Vegetation 
Avgränsningen mot angränsande fjäll har 



Handöldeltat med Ottfjället i fonden. 
Handöl delta, with Ottfjället in the backgro und. 

gjorts i ängsgranskogens nedre del vilket inne-
bär att, förutom ängsgranskogen, även större 
delen av fjällsluttningarnas backkärr förts till 
angränsande fjällområden. 

Området får som sagt sin karaktär av myrri-
kedomen. 25% av barrskogslandskapet, då 
sjön är frånräknad, upptas av myrmarker vil-
ket skall jämföras med 7% för norra delen av 
Ånnsjösänkan (inom område 10) och 14% för 
hela barrskogsområdet 10. Förutom att det 
finns mycket myr är den ofta, ur botanisk 
synpunkt, mycket intressant utformad. Ånn-
myrarna har sedan länge betraktats som riks-
intressanta, d v s unika för landet. Här finns 
stora gölrika mossar av en typ som annars 
bara förekommer i sydvästsverige. Här finns 
strängmyrar av olika typ, extremrika back-
kärr, högstarrkärr och mossar. De enskilda 
myrarna behandlas kortfattat längre fram. 
Myrarna ligger inbäddade i ett av kalhyggen 
skonat barrskogslandskap. Hyggen fanns 1975 
i mindre utsträckning endast väster om Kloc-
ka och norr om Kärrån. Blåbärsgranskogar 
dominerar men ängsskogar uppträder längs 
vattendrag och på det stora Handöldeltat. 
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Ängsgranskog uppträder här och var i slutt-
ningarna och öster om Kösjön sluter de sig till 
större bestånd. Sydöst om Ånnsjön finns även 
en del lavtallskog. Den tallskog som i övrigt 
förekommer växer på sedimenten väster om 
Ånnsjön men har vid vegetationkarteringen 
genom sin massrika bottenskiktsdominans tol-
kats som barrskog av mosstyp. 

Det enda "fjället" är Täljstensvalen vid 
Handöl som med sina torra rishedar når en 
höjd av 700 möh. Här ligger landets största 
täljstensbrott i kontaktzonen mellan Ånnsjö-
sänkans fyllitberggrund och de hårdare fjäll-
skiffrarna i söder. Täljstensvalen är sedan 
länge känt för sin rika flora med bl a dvärg-
yxne (Chamorchis alpina), fjällsippa (Dryas 
octopetala), blågull (Polemonium caeruleum), 
fågelstarr ( Carex ornitopoda) och bruntåg 
(Juncus castaneus). 

På de bergartsmässigt avvikande serpentin-
klackarna öster om Täljstensberget finns en 
speciell flora med arter som klarar den ultra-
basiska miljön. Här uppträder bl a en ende-
misk ras av rödblära (Melandrium rubrum var 
Smithi). Annars är vegetationen gles på dessa 
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Handölsforsarna och täljstensbrottet i Handöl. 

The rapids of Handöl, and the soapstone quarry in 
Handöl. 

rödaktiga bergknallar med grönbräken (Asp-
lenium viride) i springorna och kuddar av 
raggmossa (Racomitrium lanuginosum). 

Handölsforsarna. Handölans dalgång ovan 
Handölsforsarna har förts till område 4. De 
nedre partierna har däremot förts till detta 
område och omfattar forsar med en samman-
lagd forshöjd på 130 meter. Liksom vid Tälj-
stensvalen finns kalk även här. Berggrunden 
tillsammans med forsdimmorna skapar förut-
sättningen för en mycket intressant moss- och 
lavflora utmed fallens sidor. Dessutom finns 
smärre områden med fjällsippehed, bl a 200 
meter uppströms nedre fallet, med dvärgyxne 
( Charmarchis alpina), vityxne (Leucorchis al-

bida), purpurbräcka (Saxifraga oppositifolia) 
och gullbräcka (S. aizoides). Handölsfallen är 
sedan mer än 100 år kända för sin lavvegeta-
tion som hör till en av landets märkligaste. 

Handöldeltat är ett av fjällens och landets 
största deltaområden med ett tiotal öar och 
övergivna strömfåror med högstarrkärr. Vi-
den och ängsskogar omger deltat. 

Runt Ånnsjön finns flera stora myrar av en 
typ som tolkats som gölrika mossar. Den mest 
typiska mossen med vattenfyllda gölar är 
Halsenmossen på en halvö i Ånnsjöns norra 
del. På de övriga, bl a Klockamyren och Ånns-
jloarna, omväxlar lösbottenytor med gölar. 
Åsanmyren utgöres av en s k öblandmyr med 
öar av mossevegetation och mellanliggande 
rika kärrpartier. 

I rikkärren runt sjön uppträder arter som: 
ängsnycklar Dactylorhizza incarnata 
blodnycklar D. cruenta 
sumpnycklar D. traunsteineri 
björnbrodd Tofieldia pusilla 
glansvide Salix myrsinites 
östersjötåg Juncus balticus ssp balticus 
gräsull Eriophorum latifolium 
jämtstarr Carex jemtlandica 
borststarr C. microglochin 

När det gäller myrarna i Ånnsjölandskapet 
hänvisas i övrigt till den förhållandevis rik-
haltiga litteraturen från området. 

Litteratur område 8 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Björkbäck F., 
1964, 1966, 1976: 
Dahlskog S., 1966: 
Faxen L., 1941, 54, 58: 

lmby L., m fl1978: 

Lohammar G., 1964: 
Rune 0., 1953: 

, 

Ånnsjömyrar. 
Ånnsjön. Deltaländer. 
Ånnsjön. Naturbe-
skrivningar. 
Ånnsjöområdets natur. 
Täljstensvalen. 
Handölfallen. 
Sjön Ånns växtvärld. 
Serpentinflora söder 
Ånnsjön. 
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Område 9 
o 
Are - Mullfjället - Renfjället 
Välliste 

10 

9~-------1~P ________ ~2pkm 

Gränsdragning 
Väster, öster, norr: ängsgranskogens nedre gräns 
eller barrskogsgränsen där ängsgranskog saknas. 
Söder: Ottsjön. Åresjöns dalgång har förts till om-
råde 10. 

Urvalsgrunder 
Kalfjällsregion. Kalkrik berggrund. Ängsskog. Stor 
myrareaL Maritimt klimat. 

Detta halvmånformiga område skiljer Ann-
sjösänkan i väster från det östra barrskogs-
landskapet. Den ligger som en upp till l 000 
meter hög barriär för de fuktiga atlantvindar-
na som från väster sveper in över det låga 

passet vid Storlien. Det är som sådan barriär 
med åtföljande hög nederbörd som området 
får sin vegetationskaraktär. 

Topografiskt utgöres det av en nordlig och 
en sydlig halva åtskilda av Åresjöns dalgång 
på 372 mö h (dalgången har förts till skogsom-
råde nr 10) . Den norra halvan utgöres av de 
välkända fjällen Åreskutan (1420 möh) och 
Mullfjället (1031 möh) . Den södra av Renfjäl-
let (980 möh) och Välliste (1025 mö h) samt ett 
småkuperat skogs- och fjällandskap i sydväst 
med bl a Hammerdalsfjället (880 möh) och 
Gräpplingsvalen (870 möh) (Ottfjället har 
förts till område 5) . Topografiskt skiljer sig de 
båda halvorna betydligt åt. Den norra har en 
utpräglad alpin karaktär med stora nivåskill-
nader medan den södra mer är att betrakta 
som lågfjäll med nivåskillnader i landskapet 
på endast ca 500 meter . 

Områdets berggrund är ganska komplice-
rad . Mullfjället i nordväst uppbyggs av hårt 
och kalkfattigt urberg av porfyrer. Denna 
berggrund fortsätter även i ett stråk i sydväst. 
I en bård längs urberget finns kalkrik kambro-
silur. I öster dominerar sedimentgnejser som 
ställvis är kalkrika. Åreskutans överskjut-
ningskolla är i sina övre delar uppbyggd av 
hårda amfiboliter (fig 22). 

Vegetation 
Klimat och berggrund är de grundläggande 
orsakerna till den mycket höga andelen myr 
och ängsskog. Av myren utgöres en mycket 
stor del av backkärr-ett tecken på det neder-
bördsrika , maritima klimatet . Ängsskogarna 
har stor utbredning men rikligast uppträder de 
på västsluttningarna av bl a Mullfjället och 
Renfjället som får motta de största neder-
bördsmängderna . 

Klimatet orsakar, speciellt i det södra , små-
kuperade landskapet , en heterogen vegeta-
tionsmosaik där backkärr och ängsskogar är 
vanliga på sluttningarna medan den plana 
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Åreskutans östsida med Fröåtjärn i förgrunden. 

The east side of Åreskutan with Fröåtjärn in the 
foreground. 

terrängen intas av torra kärr och blåbärsgran-
skogaL Speciellt i skogslandskapet är vegeta-
tionen, tack vare den lokalt kalkrika berg-
grunden, ofta både artrik och frodig. 

Kalfjället, speciellt i norr, ger ett kargare 
intryck vilket orsakas av hård och mer svår-
vittrad berggrund. I de klimatiskt gynnade ra-
vinerna på dessa fjäll, där även kalkrika berg-
grundslager kommer fram, är vegetationen 
både rik och frodig som i högörtängar i Lerå-
ravinen och Mörviksåns ravin. 

Delområden 
I följande beskrivning delas området 1 en 
nordlig och en sydlig halva. 

Åreskutan- MuUfjäUet 
Åreskutan och Mullfjället med den åtskiljan-
de Ullådalen samt björk- och ängsgranskogen 
längs fjällens lägre sluttningar utgör stommen 
i detta område. Berggrunden skiljer sig betyd-
ligt åt mellan kalfjällen och det omgivande 
landskapet. Kalfjällen, på Åreskutan främst 
de övre delarna, uppbygges av hårda och 

kalkfattiga bergarter medan landskapet i öv-
rigt vilar på kalkrik kambrosilur och kvartsit-
gnejs. De här berggrundsskillnaderna får en 
påtaglig effekt på vegetation och flora. De 
vidsträckta ängsskogarna runt fjällen växer till 
stor del på kambrosiluren vilket påverkar flo-
ran både i skog och på myr. På Mullfjället är 
gränsen mot de hårda porfyrerna uppe på kal-
fjället och även nere i Ullådalen i öster ofta 
mycket skarp. Ovan denna gräns på kalfjället 
dominerar torra och skarpa rishedar med frisk 
hed och ställvis rikligt med gråviden i svackor 
och längs bäckar. Ängsarealen är liten, mind-
re än på Åreskutan, vilket orsakas av berg-
grunden. Ä ven myrarealen är låg på kalfjäl-
let. De högre delarna, över l 000 möh, intas 
av gräshed. Blockmark saknas. De nedre de-
larna av Åreskutan uppbygges av mjukare, 
kalkhaltiga bergarter vilket leder till en högre 
ängsandel och rika vegetationstyper med bl a 
fjällsippehedar. Ullådalen och Husådalen vi-
lar på kambrosilur och myrarna blir här ofta 
av extremrik typ. 

Björkskogsregionen är, förutom öster om 
Åreskutan, smal men distinkt och sträcker sig 
ett 100-tal vertikalmeter från barrskogen till 
skogsgränsen på mellan 780-840 möh. 

Exempel på arter i några vegetationstyper runt Åre-
s kuta n/ M ullfjället 
Artrikt sydberg vid Totthummein med bl a utpostlo-
kal för alm (U/mus glabra). 
trollduva Actaea spicata 
klippbräcka Saxifraga atiscendens 
kanelros Rosa maja/is 
oxbär Cotoneaster integerrimus 
underviol Viola mirabilis 
tibast 
hässleklocka 
strutbräken 

Daphne mezereum 
Campanula latifolia 
Matteuccia struthiopteris 

Högörtängar vid Mörviksåns ravin gränsar till ört-
och ormbunksrika ängskogar. I de högre delarna 
gränsar ravinen mot hedar med rik vegetation. Den 
storvuxna, blekblå hässleklockan ( Campanula lati-
folia) växer längs ravinen i stora bestånd. 
stormhatt Aconitum septentrionale 
torta Lactuca alpina 
stinksyska , Stachys sylvatica 
skogsnäva Geranium sylvaricum 
tvåblad Listera ovata 
kambräken Blechnum spicant 
bergsslok Melica nutans 
hultbräken Thelypteris phegoteris 
ekbräken Gymnocarpium distentifolium 
fjällbräken Athyrium distentifolium 
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Fig 22 Berggrundskarta över Åreskutan 
Bedrock map of Åreskutan 

Några arter från ett rikt backkärr i Ullådalen: 
Dominerande är tuvsäv (Scirpus caespitosus), blåtå-
tel (Molinia caerulea) och trådstarr ( Carex lasiocar-
pa) 
brudsporre 
slåtterblomma 
gullbräcka 
gräsull 
bruntåg 
dvärglummer 

Gymnadenia conopsea 
Parnassia palustris 
Saxifraga aizoides 
Eriophorum latifolium 
Juncus castaneus 
Selaginella selaginaides 

Ängsbjörkskog vid Ullsjön i Ullådalen: 
smörbollar Trollius europaeus 
kransrams Polygonatum verticilla-

tvåblad 
brudsporre 
Kung Karls spira 

ormbär 

tum 
Listera ovata 
Gymnadenia conopsea 
Pedicularis sceptrum 

carolinum 
Paris quadrifolia 

Renfjället- Välliste 
Det södra delområdet skiljer sig från det norra 
genom att fjällen är mer småkuperade och av 
lågfjällsnatur. De har dessutom en fuktigare 
prägel där friska rishedar, viden och backkärr 
är vanliga. Liksom i norr har dessa fjäll- och 
skogsområden ofta inslag av mycket rik vege-
tation vilket bl a märks på myrarna på Renfjäl-
let och i ängsskogarnas artsammansättning 
med bl a tvåblad ( Listera ovata) och fjällskära 
(Saussurea alpina). Skogarna är även rika på 
västliga, maritima arter som vitsippsranunkel 
(Ranunculus platanifolius), kambräken 
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(Blechnum spicant) och vitsippa (Anemone 
nemorosa). På myrarna växer här och var den 
västliga myrliljan (Narthecium ossifragum). 

Botaniskt intressanta områden 
De botaniskt intressanta områdena hör främst 
till kategorin kalkpåverkad och rik vegetation 
vilken kännetecknar regionen. Åreskutan hör 
till ett av fjällens, ur botaniskt synpunkt bäst 
och mest undersökta fjäll sedan mer än 100 år. 
Listan på botaniskt intressanta delområden 
kan tack vare detta göras lång. Här hänvisas 
dock till den litteratur som finns över fjällom-
rådet. 

Åreskutan-kalfjällets lägre delar har ofta en 
rik vegetation t ex Svartberget, Rökullen, 
Västerskutan och Blåsten. Välutbildade och 
rika ängsbjörkskogar. Raviner med högört-
och sydbergsvegetation i bl a Mörviksåns ra-
vin. sydbergsvegetation vid bl a Mörvikshum-
mein och Totthummeln. Rika backkärr i bl a 
Ullådalen, Tvärådalen och väster Fröåtjärn. 
Husådalen med urskogspartier och rika kärr. 
Mullfjället- stora ängsskogsarealer på kalkrik 
grund väster om fjället. Raviner med högört-
vegetation i söder (Leråravinen). Stora back-
kärrsarealer med lokalt rik vegetation NO om 
fjället. 
Renfjället- rik myrvegetation i söder. 
Hammerdalsfjället/Gräpplingvalen - ett kraf-
tigt småkuperat landskap med lågfjäll, myr 
och skog. Ängsskog och rikmyr. 
Välliste - ängsskog. Högörtäng med bl a myc-
ket smörbollar. 
Skårrsdalen mot Ottfjället - mycket frodiga 
ängsskogar. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Kalfjället upptar endast 32%. Resterande del 
utgöres av ett myrrikt skogs- och sjölandskap 
där dalgångar med blåbärsgranskog kantade 
av ängsgranskog på många håll skär in i fjäll-
området. 
Blockmark: högalpin region förekommer ej. 
Området är även i övrigt blockfattigt. 
Gräshed: Endast 3% av kalfjället är av mellan-
alpin gräshedsnatur. 
Rishedar: 81% av kalfjället. Av detta upptar torra 
och friska rishedar ungefär 42% vardera medan 
den skarpa risheden på främst Mullfjället och 
Åreskutans högre och vintertid barblåsta partier 
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Landskapet vid Gräpplingvalen i sydväst är ett småkuperat landskap med mosaikartad vegetation. 
The countryside at Gräpplingvalen in the southwest is rolling and covered with a mosaic-like vegetation. 

upptar 15%. Andelen frisk rished är stor vilket or-
sakas av det nederbördsrika klimatet och fjällens 
lågfjällsnatur, speciellt i söder. 
Ängar: 6% av kalfjället. Uppträder främst på Åre-
skutans mjukare berggrund. De hårda mullfjälls-
porfyrerna är ej lämpliga för ängsbildningen. På 
Välliste finns högörtängar med bl a mycket smör-
bollar. (Trollius europaeus) och gråviden (Salix 
spp). 
Viden: relativt stor areal - l% av totalytan. Upp-
träder dels på det kalkfattiga Mullfjället där de 
verkar ersätta ängsvegetationen. Dels uppträder 
de i stora mängder inom det fuktigare Grofjäll/ 
Vällisteområdet i söder. Viden är dessutom vanliga 
i ängsbjörkskogen. 
Björkskog: 15% av totalytan. En mycket stor del 
av björkskogen är ängsskog (52%). Björkskogsbäl-
tet är i regel smalt vilket till delar är topografiskt 
betingat då fjällsidorna är branta på nivåerna upp 
till skogsgränsen på ca 850 mö h. 
Barrskog: barrskogsbilden är mycket uppsplittrad 
då dalgångar skär in i fjällen överallt. Siffran 28% 

för ängsgranskogsdelen av barrskogen blir därför 
inte helt rättvisande för området då andelen 
på fjällsluttningarna är betydligt större. Stora area-
ler finns väster om Mullfjället och i områdets södra 
del. 7% av barrskogen var avverkad 1975/76. 
Myr: 19% av total yta. Backkärrsandelen är myc-
ket stor - 42%. Mosseandelen är 25% - mossar 
återfinns främst i regionens mer platåartade delar 
i söder. 

Litteratur område 9 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Andersson Birger S., 
1912: 
Grundsten C., 1975: 

Hartman C.J., 1814: 
Kilander S., 1~55: 
Rafstedt T., 1970: 

Åreskutan. Sydväxtberg. 
Åreskutan. 
Naturinventering. 
Åreskutan. 
Åreskutan. Höjdgränser. 
Åreskutan, Mullfjället. 
Naturinventering. 
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Område 10 

Centrala barrskogsområdet 

Gränsdragning 
Barrskogsgränsen i höjd med nedre gräns för ängs-
granskogen. 

Urvalsgrunder 
Barrskogslandskap. Barrskog av mosstyp. Kalkfat-
tig berggrund dominerar. 
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skogslandskapet som omger mellersta Jämt-
lands fjälltrakter domineras av blåbärsgran-
skogar, d v s barrskog av mosstyp. Myrarea-
len är låg. I stor utsträckning växer barrsko-
gen på kalkfri berggrund och där så inte är 
fallet, som väster om Mullfjället och i vissa 
partier sydost om Åreskutan, märks de kalk-
haltiga bergarterna endast lokalt och då 
främst på myrarnas florasammansättning. 
Barrskogsfloran påverkas inte nämnvärt av 
bergarten. 

Andelen barrskog av lavtyp är mycket låg 
och sådana skogar uppträder främst som häll-
markstallskogar i landskapet vid Juvuln, Tor-
rön och Kall. Den för de södra fjälltrakterna 
mer normala lavrika tallheden är sällsynt här. 
Även ängsgranskogen är ovanlig i detta mer 
plana barrskogslandskap vilket naturligtvis 
även beror på områdets avgränsning där fjäll-
sluttningar med ängsskog förts till fjällområ-
dena som ett förfjällslandskap. Ängsskog 
uppträder dels vid lågfjällen Finningsvalen, 
Tyckelvalen och inom Kallområdet och dels 
runt sjön Torröns södra del - i sluttningarna 
på höjderna norr om Kolåsen. Inom detta 
område är barrskogen intressant till sin varia-
tion mellan hällmarkstallskogar, blåbärsgran-
skogar och ängsgranskogar. 

Myrarealen är låg i barrskogslandskapet. 
Myrarna har flera morfologiskt/topografiska 
drag som år ovanliga för fjällkedjan. Dels 
uppträder, bl a vid gården Ramborg och vid 
Kolåsen, koncentriska och excentriska mossar 
och vid Ytteräng norr om Juvuln finns vackra 
exempel på strängkärr av en typ som mer hör 
till Norrlands inland. 

Två mindre delområden med avvikande ve-
getationssammansättning har urskiljts inom 
det stora skogsområde 10. 

Kallbygden 
Kallbygdens inre delar på ca 800 möh avviker 
markant från det övriga skogslandskapet bl a 
genom att det till delar når ovan skogsgrän-
sen. Skillnaderna orsakas främst av att berg-
grunden här utgöres av kalkrik kambrosilur 
med inslag av ultrabasiter i ett kraftigt småku-
perat landskap. Suljättens karakteristiska pro-
fil i detta landskap består av rödlila serpentin. 
Det inre av Kallbygden med Suljätten, Stor-
valen, Killingskalsberget m fl små höjder når 
upp i den lågalpina regionens rishedsmarker 
och har en mycket splittrad vegetationsbild 

Suljättens peridotitprofil sticker upp över Kallbyg-
den. Mot Kallsjön och Skäckerfjällen. 

The peridotite profile of Suljätten sticks up above 
Kal/bygden. Towards Kallsjön and Skäckerfjällen. 

där små klackar med torr rished omväxlar 
med myr och skog. Skogen utgöres till stor del 
av frodiga ängsskogar. Myren varierar mellan 
torra kärr på plana marker med rismossein-
slag och örtrika backkärr i sluttningarna och 
öppningarna i skogen. Områdets flora och ve-
getation är mycket intressant och Suljättens 
sydvända branter hyser en rik sydbergsflora. 

Oldflålandskapet 
Detta lilla delområde på endast 90 km2 har 
brutits ut som ett delområde p g a dess stora 
myrrikedom. Det utgör en del av ett myrrikt 
barrskogslandskap som fortsätter både öster-
och söderut. Området ligger på Oldfjällens 
sydsluttning och dräneras via Fiskläsån till 
Långån. Området tillhör den jämtländska 
kambrosiluren och ligger således utanför fjäll-
kedjeberggrunden men berggrunden verkar 
helt domineras av kalkfattig kambrosilur och 
har följdaktligen en fattig vegetation. Delom-
rådet utgöres av två delar åtskilda av Fiskläs-
åns dalgång. Den mest spektakulära delen, 
åtminstone i flygbild, utgöres av Oldfläns ku-
polliknande myrlandskap där terrängtäckan-
de strängmyr täcker de övre delarna medan 
sidorna domineras av backkärr (främst söder 
om karterad Jerräng). Detta väldiga myr-
komplex har likheter med det myrlandskap 
som återfinns inom område 7, Storlienland-
skapet, även om ingående myrtyper skiljer sig 
åt. Närmast som en anakronism mot de 
terrängtäckande myrarna på Oldflån utforma-
de av ett maritimt klimat, kan de lavdomine-
rade skogstyperna i Fiskläsåns dalgång ses. 

Den andra delen utgöres av myrlandskapet 

~ 
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De flesta större sjöarna inom område lO är reglera-
de. Torrön. 

Most of the /arge lakes within area 10 are regulated. 
Torrön. 

i norr där väldiga backkärr täcker sluttningar-
na. Där de planar ut utbildas stora, blöta kärr. 
Skogarna domineras av hedtyper men i gynn-
samma lägen finns, ehuru artfattiga, ängssko-
gar. 

Botaniskt intressanta områden 
Bodsjön - gölrik mosse, deltavegetation, 
ängsskog, delvis rik vegetation. 
Tännforsen- förutom ett av fjällens vackraste 
vattenfall även en intressant lav- och mosslo-
kal. 
Åresjöns delta- deltavegetation, ängssko g, vi-
den. 
Trilievallen- extremrika myrar sydöst om T. 
Helgesjön- rikmyrar. 
Kallbygden - rik vegetation, sydväxtberg, 
ängsskog, variationsrikt och orört område. 
Ramborg-koncentrisk mosse, ängsskog med 
bl a strutbräken (Matteuccia struthiopteris). 
Kolåsen - ängsgranskog, hällmarkstallskog, 
rikmyrar, intressanta morfologiska myrdrag 
som strängblandmyr, excentriska mossar och 
tallrismossar. 
Finningsvalen - ängsskog, hällmarkstallskog, 
koncentrisk mosse. 
luvu/n - extremt artfattiga backkärr domine-
rade av tuvsäv (Scirpus caespitosus). 

Område JO 91 

Oldflåns väldiga myrkupoL Mot Oldfjällen. 

The huge mire cupo/a at Oldflån. Towards 0/dfjäl-
len. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Barrskog dominerar helt området med 65% av to-
talytan. Endast 10% är myr och l% är björkskog. 
Resten är sjö och kulturmark. 
Barrskog: av barrskogen utgör ängsskog endast 4% 
och lavskog 2%. Ängsskogarna på fjällsidorna har 
dock förts till fjällens förfjällsregion. Lavskogsan-
delen kan jämföras med värdena inom region 2 och 
6 där andelen är 43% resp 24%. 14% av skogsmar-
ken var kalavverkad 1975/76. 
Björkskog: andelen björkskog i barrskogslandska-
pet är mycket liten och utgöres till stor del av ängs-
skog vid sjöar och vattendrag. 
Myr: liten myrareal (10% ). 29% av myren är mosse 
och lika stor andel backkärr. Andelen blöta kärr är 
låg. 

Litteratur område JO 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Andersson G., 
Birger S., 1912 Överängsvalen, sydväxt-

berg 
Andersson G., 
Birger S., 1912 
Bramryd T., 
Holgersson A., 1980 

Rafstedt T., 1970 

Sjörs H., 1964 

Suljätten, sydväxtberg 

Medstuguån, Gevsjö-
strömmen. Naturin-
ventering. 
Kallbygden. Naturin-
ventering. 
Myrar längs Gevsjö-
strömmen (stencil). 
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Område 11 

Gränsdragni.ng 
Söder: Skalsvattnet - Medstugusjön - norr Hägg-
sjön- norr Hästfjället till Kallsj ön. 
Öster: barrskogsgränsen och nedre ängsgranskogs-
gränsen. Öster Hobergsvalen vid Torrön. Barr-
skogsgränsen i Svenskådalen. 
Gräns mot Skäckerfjällen: ängsgranskogens nedre 
gräns på fjällsidan. 

Urvalsgrunder 
Barrskogsregion med försumpade lågfjäll. Glest 
tallbevuxna backkärr. Extremt artfattiga myrar. 
Stor myrrikedom. Västliga arter. Maritim påver-
kan. 
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Kodalshöjden och landskapet runt 
Skäckerfj ällen 

Ett barrskogsområde med låga, runda fjäll, 
s k ruer, på 600-900 möh på endast några 
hundra meter över sjöarna skalsvattnet (550 
möh), Star-Rensjön (501 möh) och Anjan 
(414 möh). Skäckerfjällsmassivet har urskiljts 
som ett eget område (nr 12). De runda fjäll-
formerna förstärks av den kraftiga försump-
ningen av kalfjällets lägre delar där backkärr 
och mer plana kärr jämnar ut terrängen. Det 
sjörika området hör till större delen till In-
dalsälvens vattensystem. skalsvattnet och 
Medstugusjön avvattnas via Medstuguån till 
Åreälven medan större delen av det övriga 
sjösystemet dräneras via Kallsjön. Några 
mindre områden, bl a väster om Kodalshöj-
den och större delen av Strådalen väster om 

Skäckerfjällen ligger väster om vattendelaren 
och avvattnas mot Norge. De flesta större 
sjöarna är reglerade. Undantag är skalsvatt-
net och Medstugusjön och de mindre sjöarna 
Äsingen, Äcklingen och Gråsjön. 

Berggrunden är starkt skiftande. Fyllitberg-
grund med inslag av kalk fortsätter från områ-
de 7 i söder vidare norrut till i höjd med 
Star-Rensjön och finns också mot norska 
gränsen vid sjön Äsingen. De hårda och bota-
niskt fattiga mullfjällsporfyrerna fortsätter 
från område 9 i söder norr ut till Sundsvalen i 
norr. Mullfjällsporfyrerna omges ställvis av 
kalkrik kambrosilurberggrund. Dessa ur-
bergsporfyrer fortsätter med ett avbrott vid 
Gråsjön norrut. Kalkfattig sandstensberg-

Landskapet runt Säckerfjällen präglas av glesa tallskogar av urskogskaraktär med rikligt av silverfuror. 
Lågsjöområdet. 

The countryside around Skäckerfjällen is characterized by sparse pine forest having the natures of virgin 
forest with abundant standing dead pines. 
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Ängsskogarna i detta nederbördsrika område präg-
las av gräs, ormbunkar och låga örter. 
The forest of rneadow type in this area of high pre-
cipitation are characterized by the occurence of 
grass, fems and low herbs. 

grund omger Torrön. Områdets västra delar, 
förutom ett stråk närmast norska gränsen, be-
står av en till större delen hård och botaniskt 
fattig amfibolitberggrund. I ett stråk längs 
strådalen uppträder ultrabasiter med i 
terrängen karakteristiskt uppstickande rödlila 
serpentinklackar som Rödberget. Större sam-
manhängande jordbruksområden saknas. 
Gårdarna ligger spridda litet här och var längs 
sjöstränderna. 

Vegetation 
Klimatet är kraftigt maritimt med hög neder-
börd. Nederbördsvärdena från SMHI's sta-
tion i Björkedet hör till landets högsta med 
värden på mer än l 000 mm/år. Det maritima 
klimatet återspeglas i landskapets vegetation 
och flora. Det som är mest karakteristiskt är 
den mycket stora myrarealen där backkärren 
upptar en stor del. Andelen ängsskog är likaså 
stor. I vegetationen märks klimatet på de 
gräs- och ormbunksdominerade skogarna i 
väster där träden ofta är rikt draperade med 
mörka hänglavar i en gräsrik granskog. I 
segeråns dalgång domineras undervegetatio-
nen av: 
hönsbär 
blåbär 
lingon 

Camus suecica 
Vacciniurn myrfillus 
V. vitis-idaea 

ekbräken Gyrnnocarpiurn dryopteris 
ekorrbär Majanthernurn bifoliurn 
skogskovall Melarnpyrurn sylvaticurn 
kruståtel Descharnpsia flexuosa 
fjällbräken Athyriurn distentifoliurn 

I en gräsrik ängsbjörkskog vid Skalstugan har 
undervegetationen följande sammansättning: 
enbuskar Juniperus cornrnunis 
kruståtel Descharnpsia flexuosa 
fjällviol Viola biflora 
hönsbär Camus suecica 
kransrams Polygonaturn verticillaturn 
gullris Solidago virgourea 
hultbräken Thelypteris phegopteris 
ekbräken Gyrnnocarpiurn dryopteris 

Väster om sjön Äsingen domineras ängsskogen 
av skogsnäva (Geranium sylvaticurn) och gullris 
(Solidago virgaurea) tillsammans med mycket orm-
bunkar, bl a nordbräken (Dryopteris assirnilis), och 
gräs. 

Andra drag som är kännetecknade är den mycket 
rika förekomsten av myrlilja (Nartheciurn ossifra-
gurn. Andra västliga arter som inte är ovanliga här 
är bl a: 
fjällbrud Saxifraga cotyledon 
taggbräken Polystichurn lonchifis 
kambräken Blechnurn spicant 
vitsippa Anernone nernorosa 
hönsbär Camus suecica 

Både hed och myr lyser ofta gråvita av den mari-
timt gynnade raggmossan (Racornitriurn lanugino-
surn). 

Ett av de mest karakteristiska dragen i land-
skapets vegetation är de ytterst artfattiga och 
glest tallbevuxna kärren dominerade av tuv-
säv (Scirpus caespitosus) med inslag av blåtå-
tel (Molinia caerulea) och myrlilja (Nartheci-
um ossifragum). Denna landskaps- och vege-
tationstyp är unik för landet åtminstone på det 
sätt som den här uppträder över ansenliga 
arealer. Den finns dock inom angränsande 
område 13, Sösjöfjällen/Oldfjällen i bl a Lule-
tjarves naturreservat. Tallskogen på dessa 
myrar är ofta av urskogskaraktär. De låga 
fjällen domineras helt av rishedar där den tor-
ra heden är förhärskande. Den torra risheden 
är ofta lavrik och hyser i övrigt arter som 
kråkbär (Emp~trum hermaphroditum), ripbär 
(Arctostaphyllos alpina), krypljung (Loisele-
uria procumbens) och fjällgröna (Diapensia 
lapponica). Exemplet är hämtat från saxvall-
klumpen där toppen av berget även hyser ri-
kare hedvegetation med bl a fjällbrud (Saxif-
raga cotyledon). Ängsarealen är mycket blyg-
sam och ängar uppträder främst inom de kalk-
förande saxvallklumpen och Flanderstöten. l 

l 
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Gles tallskog och tuvsävmyr - två karaktärer för 
område 11. 

Sparse pineforest and mires with Deer-grass (Scir-
pus caespitosus) - two characteristic of area 11. 

För skogs- och myrlandets del kan samma 
liknelse som för område 7 användas, nämligen 
att vegetationen är att likna vid ett småplott-
rigt pussel med bitar av alla typer av skog 
(undantag lavbjörkskog) och alla myrtyper, 
allt i en salig röra. Det finns naturligtvis en 
ekologisk lösning till bitarnas läge. Botten-
färgen, d v s blåbärsgranskogen, i landskapets 
flackare delar splittras upp av backkärren som 
"rinner ner" från sluttningarna och samlar sig 
i torra eller blöta kärr i dalgångarna. Det kraf-
tigt småkuperade landskapet gör att pusselbi-
tar av ängsskog som kräver lutning och rörligt 
markvatten blir små och rikliga och dessutom 
uppflikade av de allerstädes närvarande back-
kärren. I områden med tunt jordtäcke finns 
pusselbitar av lavtallskog, vanliga speciellt i 
An jans dalgång. Här och var i myrlandskapet 
sticker små hedytor fram och bildar ytterligare 
bitar. 

Delområden 
Även om ovanstående beskrivning gäller för 
hela området så finns det skillnader mellan 
olika delar. 

Kodalshöjden (701 möh) och landskapet i syd-
väst är, som nämnts ovan, till delar ett bota-
niskt rikt landskap med rika hedar på saxvall-
klumpen (879 möh) och rikkärr på dess sidor. 

Område 11 95 

Kambräken (Blechnum spican t)- en art med västlig 
utbredning som är vanlig i område 11. 

Hard Fern (Blechnum spicant), a species with west-
ern distribution is common in are II. 

Bland arterna från saxvallklumpen kan 
nämnas: 
fjällbrud Saxifraga cotyledon 
fjällsippa Dryas octopetala 
purpurbräcka Saxifraga oppositifolia 
fjällglim Silene acaulis 
rosenbinka Erigeron bareale 
vityxne Leucorchis a/bida 
hårstarr Carex capillaris 

Ängsskogsarealen är stor i den här delen av 
området och det är fråga om en annorlunda 
typ av ängsskog dominerad av gräs och orm-
bunkar. Myrarna vid Skalsån är till delar väl-
diga, gölrika mossar av liknande typ som vid 
Ånnsjön. 

Över Kodalshöjdens norra delar skär ett 
antall0-20 meter djupa raviner på vars väg-
gar det klänger en del botaniska finesser som 
purpurbräcka (Saxifraga oppositifolia) och 
fjällbrud (S. cotyledon). Ravinernas granskog 
är ofta urskogsartad och av ängsskogskaraktär 
med 
torta Lactuca alpina 
stormhatt Aconitum septentrionale 
vitsippsranunkel Ranunculus platanifolius 
kambräken Polystichum lonchitis 
vitsippa Anemone nemorosa 

Landskapet mot sydöst med Sundsvalen (914 
möh) och Planderstöten (859 möh), skiljer sig 
något dels genom att kalfjället domineras av 
friskare och fuktigare vegetationstyper och 
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dels genom att myrrikedomen minskar något. 
Frisk rished dominerar Sundsvalen medan rik-
ligt med viden, ängsmark och snölegemark 
karakteriserar Planderstöten vars vegetation 
både på kalfjäll och i skogsregionen hyser rik-
arter. 

Sirådalen och landskapet sydväst om sjön 
Äsingen karakteriseras av en mycket stor myr-
areal. Vid Äsingen är myrarna på många håll 
extremrika och förekomsten av myrlilja (Nar-
thecium ossifragum) troligen en av landets 
största. Myrarna lyser på många håll gula av 
den vaniljdoftande lilla liljan under dess sena 
blomning i juli. 

Landskapet nordöst om Skäckerfjällen präg-
las av glest tallbevuxna fattigkärr där mäng-
den av döda silverfuror visar landskapets 
orördhet. Här finns dock också ett av områ-
dets få hyggen utmed Torröns nordvästra 
strand (1976). 

Svenskådalen med Björkedet i nordöst, ös-
ter om Torrön, domineras av urskogsartade 
skogar av både lav- och mosstyp. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Rished: 22% av totalytan. 97% av kalfjället. Torr 
rished dominerar 71% av hedarna medan den fris-
ka, som är vanligast mot öster, upptar 24%. Den 
våta risheden verkar ersättas av backkärr och upp-
tar en mycket blygsam areal på några procent. Den 
är vanligast på Kodalshöjden i väster. 
Äng: upptar en anmärkningsvärt liten areal i detta 
nederbördsrika landskap. Även ängarna ersätts tro-
ligen av backkärren. Endast 3% av kalfjället upptas 
av ängsmark. Större ängsområden finns på saxvall-
klumpen och Planderstöten-tillika kalkrika fjäll. 
Viden: förekommer i mycket liten utsträckning. 
Det enda större videområdet finns på Planderstö-

ten. En del spridda viden finns vid vattendragen 
men i övrigt verkar de ej trivas med klimatet i det 
myrJänta landskapet. 
Barrskog: 34% av totalytan. 9% är av lavtyp och 
14% av ängstyp. 13% av landskapet täcks dessutom 
av gles tallskog. Ett mycket variationsrikt barr-
skogslandskap med spännvidd från lavskogar (häll-
markstallskog) till ängsskogar. 
Inga hyggen fanns inom regionen 1976 (und ett 
mindre hygge vid Torröns nordvästra strand). 
Björkskog: Någon välutbildad björkskogsregion 
finns ej eftersom den är sönderskuren och nedpres-
sad av myrar. Ofta ligger den oskarpa gränsen på ca 
600 möh vilket är ett mycket lågt värde som inte 
återkommer förrän längst upp i Torne lappmark. 
7% av totalytan upptas av björkskog. Närmare hälf-
ten är ängsbjörkskog (45%). Ingen lavbjörkskog. 
De största ängsbjörkskogsarealerna återfinns vid 
Planderstöten men stora arealer finns också i syd-
väst vid Saxvallklumpen/Skalsvattnet. I övrigt upp-
träder sådan skog främst vid bäckar och på deltan. 
Myr: 21% vilket verkar vara en låg siffra som stiger 
till 26% då sjöarna frånräknas och till 34% då även 
kalfjället räknas bort. Myrrikedomen skiljer sig från 
väster till öster där de västra delarna runt Kodals-
höjden och i Strådalen, tillsammans med Stor-
lien-området får anses höra till en av de myrrikaste 
delarna av landet. 13% av myren är mosse. 19% är 
backkärr. De för området så karakteristiska, och 
för landet unika, glest tallbevuxna fattigkärren upp-
tar 60% av myrarna (torra kärr och backkärr). 

Litteratur område 11 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Andersson G., 
Birger S., 1912: Pinndalsberget. 

Bramryd T., 
Holgersson A., 1980: 

Sydväxtberg. 

Skalsvattnet. 
Naturinventering. 
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Skäckerfjällen 

l 

o 10 20km 

Gränsdragning 
Ängsgranskogens nedre gräns inklusive större delen 
av fjällsidornas backkärr. 

Urvalsgrunder 
Fjällregion med alpin prägel. Kalkfattig berggrund. 
Friska rishedar, ängar och snölegor. Svagt utbildad 
björkskogsregion. Låg skogsgräns. Rikligt med 
ängsgranskog och backkärr. Västliga drag i vegeta-
tion och flora. 

Skäckerfjällsmassivet med toppar på 
1100-1200 möh- högsta punkt Sandfjället på 
1230 möh - dominerar helt landskapsbilden i 
detta nordvästra hörn av Jämtlandsfjällen där 
det ligger inbäddat i ett barrskogslandskap 
som når upp till ung 600 möh. Även om den 
alpina prägeln inte är lika påfallande som i 
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exempelvis Sylarna eller Lapplandsfjällen , 
genom att fjällen är rundare och branterna 
inte så rikliga , så är nivåskillnaderna ofta sto-
ra. Fjällmassivet delas i två delar av den nord-
väst-sydöstliga Rutsdalen. I den södra halvan 
skjuter runda dalgångar långt in i fjällen. Den 
bredaste går i östlig riktning från Mansjön och 
slutar i Sockertoppens karakteristiska profil 
på 1202 möh. 

Det sjöfattiga fjällområdet avvattnas till 
större delen till Kallsjön och vidare till Indals-
älven. De västra sluttningarna avvattnas dock 
genom Stråälven till Verdalselva i Norge . 
Berggrunden domineras av kalkfattiga amti-
boliter men här och var uppträder lokalt små 
ytor med kalk och rik vegetation. Kalkpåver-
kad , rik vegetation finns även runt Gråsjön i 
sydöst och visar sig i backkärren och i den 
frodiga ängsskogen. I anslutning till serpen-
tinklackarna i strådalen finns även en del 
kalk. 

Klimatet är maritimt och nederbörden myc-
ket hög vilket gör att påverkan på flora och 
vegetation är kraftig. Detta visar sig bl a i en 
kraftig försumpning av de nedre delarna av 
kalfjället där backkärren är vittutbredda . 

Vegetation 
Skäckerfjällen domineras av den lågalpina re-
gionens hedar och ängar och endast nivåer 
över ca 900 möh domineras av gräshed och 
blockmark . Vinden och snön präglar kalfjäl-
lets vegetation men även björkskogen påver-
kas kraftigt, kanske mer här än i något annat 
område i Jämtlandsfjällen. Ängarna , som ofta 
domineras av stagg (Nardus stricta) , uppträ-
der allmänt i mer skyddade lägen och omväx-
lar mosaikartat med friska hedar i dalgångar-
na , som sydost om Skildake och söder om 
Manshögarna. Den friska risheden är ofta låg-
vuxen och tät och skiljer sig från den normala 
typen genom dvärgbjörkens ringa utbredning. 
Den är annars en karaktärsart för den friska 
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De centrala delarna av Skäckerfjällen med Manshögarna. 
The central area of Skäckerfjällen with Manshögarna. 

risheden. Den stora arealen av frisk rished är 
kännetecknande för detta fjällområde. 

I den torra risheden finns ofta inslag av 
hällmarker och dess lavrikedom är i regel 
stor. 

Artsammansättningen i den torra och friska 
heden är till stor del densamma. Det som 
skiljer dem åt mest är risens täckningsgrad 
och inslaget av lavar i den torra heden. Arter 
som är gemensamma: 
ljung Calluna vulgaris 
kråkbär Ernpetrurn herrnaphroditurn 
blåbär Vacciniurn rnyrtillus 

I den torra heden tillkommer: 
odon 
lågvuxen dvärgbjörk 

V acciniurn utiginasurn 
Betula nana 

raggmossa Racornitriurn lanuginosurn 
I den friska heden tillkommer: 

lappljung Phyllodoce caerulea 
hönsbär Cornus suecica 

I de artfattiga ängarna dominerar stagg (Nardus 
stricta) och här finns dessutom arter som fjällkåpa 
(Alchernilla alpina), gullris (Solidago virgaurea) och 
styvstarr ( Carex bigelowii). 

Myrarealen är mycket hög i kalfjällets lägre 
delar där backkärr och torra, plana kärr ut-
breder sig. Kalfjället är däremot myrfattigt. 
Rutsdalens botten täcks av artfattiga kärr ofta 
med ett gles skikt av tall. Utmed dess norra 
sida drar backkärr med rik förekomst av myr-

lilja (Narthecium ossifragum) ner genom ängs-
skogarna. Myrarna är i regel fattiga även om 
det på de väldiga myrytorna vid Mansjön upp-
träder någon enstaka gräsull (Eriophorum 
latifolium). Backkärren i skogarna ovan Grå-
sjön är dock rikare och hyser arter som två-
blad (Listera ovata) och gräsull (Eriophorum 
latifolium). 

Någon egentlig björkskogsregion finns inte 
utbildad annat än på ett fåtal platser. Den 
trädformade björken upphör ofta i höjd med 
granskogens övre delar på en nivå av drygt 
600 möh. Ovanför skogsgränsen dominerar 
buskformad björk med en höjd av 1,5-2 me-
ter. På kartan har vissa av dessa björkbuskbe-
stånd markerats som skog då de är mycket 
täta och enhetliga. Detta gäller exempelvis i 
områdena nordväst om Skildake. Björken 
uppträder som vindpinade, låga och gles-
växande buskar över stora arealer och intar 
ofta videts plats. Speciellt påfallande är detta 
björkbusklartdskap sydväst om Skäckerfjäl-
len. Ofta växer strödda grankloner inblanda-
de i björkbuskbestånden. Viden i större be-
stånd och videregion är sällsynta och uppträ-
der egentligen bara norr om Steuker och i 
anslutning till bäckar. 

Barrskogen har till större delen förts till om-
råde 13 med undantag av ängsgranskogen och 



den hedgranskog som finns insprängd inom 
nivån till ängsgranskogens nedre gräns. Barr-
skog finns också i Rutsdalen. På och vid my-
rarna växer ofta en gles tallskog medan sko-
gen i sluttningarna domineras av gran. Ängs-
granskogen i Rutsdalen hyser arter som 
stormhatt (Aconitum se p tentrionale), torta 
(Lactuca alpina), skogsnäva (Geranium sylva-
ticum), kransrams (Polygonatutn verticilla-
tum), vitsippa (Anemone nemorosa), hönsbär 
(Cornus suecica), bergsslok (Melica nutans), 
hultbräken (Thelypteris phegopteris) och kam-
bräken (Blechnum spicant). 

I stort är floran mycket trivial i Skäckerfjäl-
len. Kalkkrävande vegetation är begränsad till 
fylliterna i Anjans dalgång i söder och till 
några lokaler i övrigt. Lokalt kan små ytor 
med fjällsippesamhällets arter uppträda på 
kalkrika fläckar. I ett sådant område i Skauro-
vajja norr om Mansjön finns arter som: 
gullbräcka Saxifraga aizoides 
fjällruta Thalictrum alpinum 
fjällglim Silene acaulis 
hårstarr Carex capillaris 
svartstarr C. atrata 

I det här området växer också den maritimt 
beroende krusbräken ( Cryptogramma c rispa). 
Floran präglas av det maritima klimatet och 
mängden av den gula myrliljan (Narthecium 
ossifragum) på backkärren är imponerande. 
Den västliga ormbunken kambräken (Blech-
num spicant) är också ofta vanlig i gränsen 
mellan barrskog och myr. Andra karakteris-
tiska arter är hönsbär (Cornus suecica), krans-
rams (Polygonatum verticillatum) och ragg-
mossa (Racomitrium lanuginosum) som ofta 
färgar både hed och myr gråvita. 

Botaniskt intressanta områden 
Stora delar av Skäckerfjällen är botaniskt in-
tressanta genom sin från Jämtlandsfjällen i 
övrigt avvikande karaktär med maritima drag 
i både vegetation och flora. 

Rutsdalen: urskog, ängsskog, västliga arter. 
Gråsjöfjällets sydsluttning: rika backkärr. 
Frodig ängsskog. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Blockmark: l% av kalfjället. Fjällen är förutom 
dessa små högalpina delar förhållandevis blockfatti-
ga och endast i nordväst är blockrikedomen något 
större. 
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Rutsdalen. Skogsgränsen utbildas av gran. Ovan 
granskogen finns en björkbuskregion. 

Rutsdalen. Spruce forms the treeline. A bo ve the tirn-
berfine there is an area of small birches. 

Gräshed: 11% av kalfjället. 
Rishedar: 67% av kalfjället. Frisk rished upptar 
hälften av hedarna (51%) vilket är en hög siffra. 
Torr och skarp hed upptar resten. Våt saknas näs-
tan helt. Anmärkningsvärt är attfjällets lägre delar i 
söder domineras av torr rished och inte av frisk som 
är det normala. 
Äng: 9% av kalfjället- en hög siffra för Jämtlands-
fjällen. 
Snölega: 8% av kalfjället- en hög siffra. Anmärk-
ningsvärt är att de extrema, sent framsmälta snöle-
gemarkerna är de vanligaste. 
Viden: Förekommer endast i större omfattning på 
Sandfjällets nordsluttning. Avsaknaden av viden är 
kännetecknande för dessa fjäll där videts plats er-
sättes av låga björkbuskar på liknande sätt som i 
Dalafjällen men av annan orsak. 
Björkskog: 5% av regionen. Mer än hälften (59%) 
utgöres av ängsskog. Troligen är siffran 5% gene-
röst tilltagen, d v s tolkningen av björken som skog, 
då en hel del av det som här tolkats som skog i 
andra sammanhang kanske tolkats som buskmark 
då björkarna endast når höjder på upp till 2 meter. 
Buskregionen har dock i vissa fall tolkats som gles 
skog vilken upptar en yta på drygt 4%. 
Ängsgranskog: upptar drygt 5% av området eller 
59% av barrskogen. Ängsgranskogsarealen är myc-
ket stor vilket bl a kan visas genom att den upptar 
lika stor yta som björkskogen. 

Litteratur område 12 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Andersson G., 
Birger S., 1912: Anjeskutan. Sydväxt-

berg. 
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Område 13 

Sösjöfjällen - Oldfjällen 

Gränsdragning 
Väster: barrskogsgränsen 
Söder: barrskogsgränsen upp till Mjölkvattnet. 
Dalgången med barrskog längs Mjölkvattnet och 
norrut har förts till detta område. 
Norr: barrskogsgränsen i Svenskådalen och Grubb-
dalen. 

Urvalsgrunder: 
Kalfjäll. Urbergsfönster. Tunt moräntäcke där 
berget ofta går i dagen . Hedvegetation. Fattig vege-
tation. Blockrikt. Smal björkskogsregion. 

Sösjöfjällen och Oldfjällen är två starkt kupe-
rade fjällmassiv , med en sammanlagd yta på 
ca l 000 km' ., åtskilda av en nord-sydlig dal-
gång med de reglerade sjöarna Mjölkvattnet 
och Stor-Burvattnet. I den här dalgången går 
barrskogen i norr nästan ända upp till norska 
gränsen . Fjällen reser sig 700 meter över 
sjöarnas yta och når nivåer på drygt l 200 
möh - Makkene l 266 möh, Himmelsraften 
l 211 möh, Mjölkvattsfjället l 248 möh, 
Grönfjället l 023 möh. Några mindre dal-
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Mjölkvattendalgången skiljer Sösjö- och Oldfjällen åt. 
The valley of Mjölkvattnet separates Sösjö- and Oldfjällen. 

gångar skjuter in i Sösjöfjällen från väster 
nämligen Svenskådalen i norr och Rödvatts-
ådalen i söder (tillhör område 11 resp. 10). I 
väster stupar fjällen relativt tvärt ner mot Tor-
röns breda sänka medan de i söder sluttar 
långsammare ner mot en mjukt storkuperad 
högplatå som når upp till skogsgränsen ( områ-
de 10). Fjällområdet tillhör Indalsälvens vat-
tensystem där större delen avvattnas genom 
Långan. Endast de västligaste delarna avvatt-
nas mot Torrön och vidare mot Kallsjön. I det 
kuperade fjällområdet är sjörikedomen stor. 
Samtliga större sjöar är reglerade med ampli-
tuder på i vissa fall mer än 20 meter (ex 
Stor-Stensjön med 22 meter). 

Berggrunden utgöres av graniter och porfy-
rer i ett så kallat urbergsfönster i fjällkedje-
berggrunden. Berggrunden och det tunna mo-
räntäcket, som gör att berghällar är vanliga 
både på kalfjället och i skogslandet, är två 
karakteristiska drag. Starka veckningsproces-
ser har gjort att bergen har fått en form av 
från väster till öster kastade vågor med ofta 
långsamt sluttande västsidor och branta östsi-
dor. Rikedomen på branter är påfallande. 

Berggrund och jordtäcke gör att fjällen får ett 
mycket kargt utseende. Berggrunden är ofta 
svårvittrad men lättförklyftad vilket får till 
följd att stora områden utgöres av en rikbloc-
kig terräng. Mest utpräglade är blockhaven på 
Mjölkvattsfjället, Jåunjuone och Baltere men 
blockrikedomen är hög även på många andra 
håll vilket namn som stenfjället ger en anty-
dan om. 

Ett tredje karakteristiskt drag är det mariti-
ma klimatet med nederbördsmängder som 
hör till de högsta i Jämtlandsfjällen på mer än 
l 000 mm/år. Klimatet orsakar en kraftig för-
sumpning av kalfjällets lägre delar och även 
starkt lutande fjällsidor täcks av backkärr. 
Den rikliga förekomsten av extrema snölegor 
har samma klimatiska förklaring. Även floran 
får genom det maritima klimatet speciella 
drag. 

Vegetation 
Berggrund, jordtäcke och klimat är de tre 
faktorer som påverkar vegetationen starkast 
och dessa ger tillsammans behov till ett myc-
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Vegetationen inom Sösjö-/Oldfjällens urbergs-
fönster domineras av torra hedar och blockmarker. 
Stråti. 

The vegetation in the archean rock area of Sösjö-
10/dfjällen is dominated by dry heathsand boulder 
fields. 

ket kargt fjällandskap med rikligt med block-
och hällmarker. Vegetationen är mycket på-
ver och torra ris- och gräshedar dominerar 
kalfjället även om sänkor och lägre fjällpartier 
tack vare den höga nederbörden täcks av fris-
ka rishedar. Ängsarealen är mycket låg men 
den skulle vara närmast obefintlig om det inte 
var för alla branter och skyddade östlägen. 

Björkskogsregionen är svagt utbildad och 
saknas på sina håll nästan helt. Välutbildad 
björkskogsregion finns bara på några få plat-
ser i bl a Mjölkvattendalgången, där skogs-
gränsen ligger på ca 800 möh. Barrskogsgrän-
sen ligger här på ca 660 möh. skogsgränsen 
utgöres i övrigt av en björkrik granskog. 

Områdets fåtaliga ängsskogar, liksom hög-
örtängar, domineras av ormbunkar med något 
inslag av högörter som torta (Lactuca alpina) 
och rödblära (Melandrium rubrum). 

Myrarna är ofta grunda och avståndet till 
det underliggande berget mycket litet. Den 
kraftiga försumpningen av kalfjällets lägre de-
lar gör att backkärr utgör närmare hälften av 
myrmarkerna. Den andra hälften upptas av 

plana, torra kärr. Mossar saknas nästan helt. 
Större blöta kärr saknas likaså men ofta är 
inslaget av små, blöta flarkar på backkärren 
vanliga. Myrarna är till större delen artfattiga 
och även brant lutande backkärr kan helt do-
mineras av tuvsäv (Scirpus caespitosus) vilket 
är ovanligt i de svenska fjällen då backkärr 
p g a vattnets rörlighet normalt får en artrika-
re flora än de plana kärren. 

Rikområden 
Det är överraskande att i en artförteckning 
från detta kalkfattiga urbergsområde finna 
flera och i vissa fall exklusivt kalkkrävande 
arter. Detta har sin förklaring i förekomsten 
av lokalt kalkrikare partier vars storlek kan 
variera. Ofta kommer kalken fram i branterna 
eller på fjällsidorna och detta förklarar fjällsi-
dornas rikedom på kalkväxter på Jåunjuone, 
Grönfjället och Mjölkvattsfjället. Det är på 
dessa lokaler som de mer exklusiva kalkväx-
terna som klippveronika (Veronica fruticans), 
svedstarr ( Carex atrofusca), huvudstarr (Ca-
rex microglochin) och bruntåg (Juncus casta-
neus) uppträder. Oftast är dock kalklokalerna 
bundna till mycket små från varandra isolera-
de ytor på endast några 10-tal kvadratmeter. 
På en sådan liten yta kan vegetationen helt 
avvika från den omgivande triviala. I stort är 
det alltid samma arter som uppträder på dessa 
fjällsippelokaler i miniatyr. 

Förutom fjällsippan (Dryas octopetala) själv arter 
som: 
fjällruta 
gullbräcka 
fjällglim 
nätvide 
svartstarr 

Thalictrum alpinum 
Saxifraga aizoides 
Silene acalulis 
Salix reticulata 
Carex atrata 

Rika myrar uppträder även i anslutning till 
de lokala kalkförekomsterna speciellt då på 
Jåunjuone och Grönfjället. 

Här uppträder arter som: 
slåtterblomma Parnassia palustris 
gullbräcka , Saxifraga aizoides 
ullsäv Scirpus hudsonianus 
brudsporre Gymnadenia conopsea 
gräsull Eriophorum latifolium 

Floristiska drag 
Även floran får genom det maritima klimatet 
speciella drag och särskilt utmärkande är den 



rika förekomsten av arter med västlig utbred-
ning. 
Bland dessa kan nämnas: 
taggbräken Polystichum lonchitis 
kambräken Blechnum spicant 
krusbräken Cryptogramma crispa 
myrlilja Narthecium ossifragum 
vitsippa Anemone nemora/is 
kransrams Polygonatum vertitillatum 
hönsbär Cornus suecica 

Anmärkningsvärt är att flera i fjälltrakterna i 
övrigt allmänna arter saknas eller är sällsynta i 
regionen. Bland arter som ej påträffats är 
fjällkvanne (Angelica archangelica) och 
dvärgsyra (Koenigia islandica). Andra arter 
som isranunkel (Ranunculus glacialis) och 
lappspira (Pedicularis lapponica) är mycket 
sällsynta. Orsaken till denna lucka i utbred-
ningen är ännu oklar. 

Botaniskt intressanta områden 
Även om området i stort har en botaniskt 
mycket fattig karaktär med en trivial flora 
finns här flera intressanta områden. 

Förutom riklokalerna på Jåunjuone, Grön-
fjället och Mjölkvattsfjället har naturligtvis de 
små riklokalerna i det fattiga landskapet ett 
lokalt intresse. 

Himmelsraften- branvegetation med en del 
kalkkrävande arter. 

Luletjarve naturreservat - tallurskog på 
glest tallbevuxna, säregna myrar av liknande 
typ som inom område 11. 

Skogarna längs Mjölkvattendalgången- ur-
skogsinslag. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
80% kalfjäll. Resten sjö, skog och myr. 
Blockmark: 9% av kalfjället upptas av rena block-
och hällmarker. Dessutom finns rikligt med spridda 
block allmänt. 
Gräshed: lO% av kalfjället på nivåer över ca 900 
möh, vilket är en låg nedre gräns för gräshedar i 
Jämtlandsfjällen. Störst utbredning har gräshedarna 
i norra Oldfjällen och V alle i sydost. 
Rishedar: upptar 73% av kalfjället. Av dessa är 
61% torra och 35% friska. 
Äng: 3% av kalfjället. Kalfjällen här hör till de 
ängsfattigaste i Jämtlandsfjällen. 
Snölegor: upptar 5% av kalfjället- en förhållande-
vis hög siffra. Extrema, sent utsmälta snölegor do-
minerar. De flesta snölegorna ligger också följdakt-
Iigen inom den mellanalpina gräshedsregionen eller 
högre. 
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Lappspira (Pedicularis lapponica) och några andra i 
fjällen i övrigt vanliga arter har en hittills oförklarad 
utbredningslucka i norra Jämtlandsfjällen. 

There is a hitherto unexplained gap in the northern 
Jämtland mountains in the distribution of Lapland 
Lousewort (Pedicularis lapponica) and several other 
species that are otherwise common in the mountains. 

Myr: liten areal- 7% av kalfjället- upptas av plana 
torra kärr och backkärr. Mossar och blötmyrar är 
sällsynta. 
Björkskog: 7% av området upptas av smala bårder 
av björkskog. Av denna utgöres 15% av ängsskog. 
Lavskog saknas. 
Ängsgranskog: Förekommer ehuru sparsamt (l%). 
Barrskog: 6% av området. Det är främst i Mjölk-
vattendalgången det finns barrskog vilket beror på 
områdesavgränsningen. 6% av barrskogen är av 
lavtyp. 1,4% av regionen i övrigt täcks av gles tall-
skog- främst då myrmarkerna. Hyggen förekom ej 
1976. 

Litteratur område 13 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Ahlner S., 1944: Old-/Sösjöfjällen. Lavar. 
Arnborg T., 1942: Luletjarve. 
Rune 0., 1945: Old-/Sösjöfjällen. 

Rönnholm W., 
Eriksson A., 1979: 

Sjörs H., 1946: 

Kärlväxtflora. 

Lilljuthatten. 
N aturinventering. 
Old-/Sösjöfjällen. 
Myrvegetation. 
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Område 14 

Hotagsfjällen 

O 10 20km 

Gränsdragning 
Ängsgranskogen och backkärrens nedre gräns. 
I övrigt barrskogsgränsen. I väster riksgränsen mot 
Norge. 

Urvalsgrunder: 
Fjällområde innefattande kalfjäll , myr, björk-
skog och ängsgranskog. Kalkfattig berggrund. 
Hedvegetation. 

Fjällområdet är en sydöstlig utlöpare från det 
större fjällmassivet Hartkölen på norska sidan 
och ligger isolerat från övriga svenska fjäll-
kedjan. Högst är fjällen vid riksgränsen med 
1263 möh medan det i övrigt utgörs av en 
relativt flack platå som sluttar svagt mot syd-

öst. Mot nordost finns ett antal mindre fjäll-
toppar som bryter den i övrigt jämna kontu-
ren. Det är Murfjället , Sjulterklumpen, Rygg-
fjället och Stenfjället, vilka alla har en begrän-
sad kalfjällsdeL Mera isolerat i skogslandet 
ligger Munsfjället 1188 möh med sin karakte-
ristiska profil med en tvär östbrant. 

Kalkförande fyllitskiffer finns inte inom 
området, utan det är främst gnejs och glim-
merskiffer som bildar berggrundsunderlag i 
områdets västra del. Längre österut är granit 
och porfyr dominerande bergarter. Munsfjäl-
lets kantiga profil tyder på amfibolit i berg-
grunden. stenfjället är som namnet anger 
blockrikt och har tillsammans med Murfjället 
och Gallavarden de enda mer betydande 
blockmarkerna. Områdets norra delar dräne-
ras främst via Hällingsån till Ströms vattudal, 
medan södra delarna avvattnas söderut via 
Främmerån och Storån till lndalsälven. Kli-
matiskt sett har västra Hotagsfjällen en tydlig 
maritim prägel. Den sydvästra delen har ne-
derbördsvärden överstigande 1000 mm per år 
medan de östra delarna endast får ca hälften 
så mycket nederbörd. 

Vegetation 
Kalfjället har en kraftig småbruten terräng 
med ideliga kullar, småsjöar och jåkkar vilket 
gör det mycket svårt att detaljorientera här. 
Den övre västra delen av kalfjället domineras 
av torra rishedar, men det är hela tiden en 
mosaik med en zonering av olika rishedar från 
varje liten kulle till den mellanliggande sän-
kan med ängsvegetation. 

Längre åt sydöst sker en successiv övergång 
mot friskare dsheC:ar men den topografiskt 
betingade mosaiken i landskapet fortsätter . 
Dessa friska hedar domineras starkt av tre 
växter, nämligen dvärgbjörk ( Betula nana), 
blåbär (Vaccinium myrfillus) och lappljung 
(Phyllodose caerulea) . Här är också vanligt 
med smala kärrstråk vilka oftast är täckta med 
ett 1- 1,5 m högt skikt av gråviden. 



På större kullar eller exponerade höjdpar-
tier förekommer en hed som är ett mellanting 
mellan torr och skarp rished samt gräshed. 
Påfallande är det stora inslaget av renlavar i 
bottenskiktet. 

Längs nedre delen av fjället rinner ett stort 
antal jåkkar. Kring dessa är vegetationen ofta 
kalkpåverkad och man finner rik vegetation i 
detta för övrigt fattiga fjällområde. 

Björkskogen har sin huvudutbredning 
längst i öster medan den är förvånansvärt 
svagt utbildad i väster. Det verkar som om 
myren tagit den plats där björkskogen nor-
malt borde finnas. Huvudsakligen är det hed-
björkskogar vilket också är normalt för kalk-
fattiga områden. Kontrasten är stor vid jämfö-
relse med ett kalkrikt område som område 17 
där ängsbjörkskogen utgör nästan hälften av 
samtliga björkskogar. 

Den varierande nederbördsmängden har 
stor betydelse för vegetationen inom området. 
En påtaglig effekt är den mycket höga myr-
arealen i gränszonen mellan kalfjället och öv-
re delen av barrskogen. Det svagt sluttande 
höjdintervallet mellan 600-800 möh präglas 
av stora myrpartier. Intervallet kan ses som 
ett bälte som omger kalfjället även om det är 
bäst utbildat i sydvästra delen. 

Myrtyperna fördelar sig olika vilket för-
modligen är klimatiskt betingat. Överst och 
främst i sydväst dominerar backkärr. På något 
lägre nivå finns huvudsakligen plana, torra 
kärr medan det i nedre delen uppträder våta 
kärr. Blandad myr är den mest frekventa myr-
typen och finns framför allt i mellersta och 
nedre delen av myrbältet men knappast alls i 
sydväst. De fåtaliga men enhetliga mossarna 
uppträder på lägre nivå nere i barrskogen, 
främst i nordost. 

Myrarna är oftast artfattiga tuvsävskärr 
(Scirpus caespitosus) men här och var kan 
man hitta arter som blodrot (Potentilla erec-
ta), tätört (Pinguicula vulgaris), fjällruta 
(Thalictrum alpinum), björnbrodd (Tofieldia 
pusilla) samt de mer krävande gräsull (Erio-
phorum latifolium) och brudsporre ( Gymna-
denia conopsea). De våta kärren har ofta en 
gungflymatta bestående av norrlandsstarr 
( Carex aquatilis), dystarr (C. limosa) och vat-
tenklöver (Menyanthes trifoliata). Smågölar 
och tjärnar är ett särdrag för myrarna i syd-
väst. 

Arter som bäst brukar spegla påverkan av 
maritimt klimat är sådana med västlig utbred-
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Hällingsåfa!let - en stor sevärdhet i det kompakta 
skogslandskapet. 

Hällingsåfallet - a great attraction in the campact 
fares t. 

ning. Exempel på sådana arter är taggbräken 
(Polystichum lonchitis), kransrams (Polygo-
natum verticillatum), myrlilja (Narthecium 
ossifragum) och vitsippsranunkel (Ranunculus 
platanifolius). De två senare uppträder egen-
domligt nog endast i sydöst. Det är också så 
att flera av de vanliga fjällväxterna har en 
svag utbredning eller saknas helt i området. 
Ett sådant exempel är den i övriga fjällen så 
vanliga fjällkvannen (Angelica archangelica 
subsp. are.). 

Munsfjället 
Fjället har en för östliga fjäll typisk profil med 
en relativt långsluttande västsida och en mar-
kerad brant mot öster. Munsfjället ligger öster 
om den egentliga fjällkedjan och är helt omgi-
ven av barrskog. Det är av botaniskt intresse i 
flera avseenden. Den omgivande barrskogen 
är till delar av urskogskaraktär. I öst- och 
sydsluttningen uppträder välutvecklade ängs-
skogar. Det är i nedre delen granskog som 
uppåt övergår i björkskog. Ovanför skogen 
finns i östbranten en frodig högörtäng. 
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Kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum) 
- en art som ofta uppträder på myrar och kultur-
marker i området. 

Moor King (Pedicularis sceptrum-carolinum) - a 
species that often occurs on mires and in areas that 
were former/y cultivated. 

Fjällheden består huvudsakligen av friska 
och torra rishedar vilka här och var är kalkpå-
vetkade. Detta indikeras främst av fjällsippan 
(Dryas octopetala) med dess följearter. Den 
högsta fjällryggen har ett utsatt läge och har 

som följd av detta en torftig gräshedsvegeta-
tion. 

Söder om fjället finns i barrskogen rikkärrs-
partier med artrik flora. Här växer allmänt 
blodrot (Potentilla erecta), ullsäv (Scirpus 
huds o nianus), trådstarr (C ar ex lasiocarpa) 
och tuvor av purpurvitmossa (Sphagnum 
warnstorfii) men man kan också träffa på de 
mer krävande orkideerna brudsporre (Gym-
nadenia conopsea) och ängsnycklar (Dactylor-
hiza incarnata). 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Kalfjället utgör 35% av regionen. 

Rishedarna utgör 90% av kalfjället. Av rishedar-
na är 44% torr, 51% frisk. Äng upptar 5% av 
kalfjället. 
Myr: Totala myrarealen är 30% vilket är mycket 
högt. Mosseandelen är 28% mest beroende på den 
stora andelen blandad myr ( 47%). Backkärrens an-
del är 17%. 11% blöta kärr får anses som mycket 
och speglar den höga nederbörden och topografin. 
Björkskog: 22% av totalytan. Hedbjörkskogen ut-
gör 80% medan ängsbjörkskogen är 16% av samtli-
ga björkskogar. 
Barrskog: 23% av totalytan. 22% av barrskogarna 
utgörs av ängsgranskog vilket främst beror på regio-
nens gränsdragning. 

Litteratur område 14 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Fuhr, P-0 & Forshed, 
1966: Munsfjället, Naturin-

ventering. 

, 
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Område 15 

Norra barrskogsområdet 
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Gränsdragning 
Mot fjällregionerna: barrskogsgränsen eller nedre 
gräns för ängsgranskog och backkärr där sådana 
förekommer. 
Söder och öster: kartbladens gränser. 
Nordöst: länsgränsen mot Västerbottens län. 
Väster: riksgränsen. 

Urvalsgrunder 
Barrskogsregion. Hedskogar. Lavrika skogar i ös-
ter. Relativt hög myrareaL 

Barrskogsregionen ligger inom höjdinterval-
len 300 och ca 600 möh. Området utgörs av de 
barrskogar som ligger nedanför kalfjället och 
utbreder sig till kartbladens gränser i öster. I 
norr omsluter barrskogen helt fjällområde 16 
med ett flertal trånga dalgångar som präglas 
av myr och barrskog. Väster om område 16 till 
den berggrundsbetingade gränsen för område 
17 dominerar också barrskogen. I denna bre-
da dalgång finns de tre stora sjöarna Kvarn-
bergsvattnet, Jormsjön och Blåsjön. På ömse 
sidor av Ströms vattudal breder barrskogen ut 
sig och gränsar i söder mot fjällområde 14. 

Klimatet är i västra delen maritimt präglat 
men ju längre österut man kommer desto mer 
kontinentalt blir det. Årsnederbörden är i 
Jormlien nästan 1000 mm vilket är 300 mm 
mer än i Gäddede och 400 mm mer än i Fisk-
åvattnet ytterligare fyra mil österut. Det mer 
kontinentala draget märks också österut i ve-
getationen genom att myrarnas mosseandel 
ökar och att inslaget av lavrika skogar, ofta 
hällmarkstallskogar, blir större ju längre 
österut man kommer. 

Berggrunden är relativt varierande men är 
på det hela taget kalkfattig. Fläckvis påträffas 
dock rikare vegetation även här. Den är 
främst koncentrerad till branter och myrar el-
ler till skogen där källor bryter fram och för 
med sig näringsrikare vatten. 

Norr om Gäddede finns stråk med uppstic-
kande berg av ultrabasiter. Exempel på såda-
na serpentinberg är lunsterklumpen och 
Klumpliklumpen. Beskrivning av den speciel-
la vegetation som är typisk för denna bergart 
finns under område 16. 

J ordbruksområden är främst belägna utmed 
större sjöar och vattendrag som utmed Ströms 
vattudal till Gäddede och vidare västerut mot 
norska gränsen, samt vid Jormvattnet, Jorm-
lien och Blåsjön i norr. I söder förekommer 
odlingar främst kring byarna Valsjöbyn och 
Gunnarvattnet. 

Betydande skogspartier av urskogskaraktär på-
träffas fortfarande i de inre och svårtillgängliga 
delarna av området. 

Significant areas of virgin forest-character can still be 
found in the areas of the interior that have difficult 
access. 

Vegetation 
Denna barrskogsregion kan betraktas som en 
del av den fjällnära barrskogen som sträcker 
sig utmed hela fjällkedjan och har relativt små 
variationer i vegetationens sammansättning. 
Hedskogar dominerar helt med 70-80% av 
totalytan. Resterande delar består främst av 
sjö och myr. Barrskogarna är relativt enhetli-
ga blåbärsgranskogar på dessa ganska flacka 
marker. Granen dominerar kraftigt medan 
tall endast förekommer spridd i sydöst längs 
vattendrag och på myrar. Kring Fågelsjön och 
Fiskåvattnet finns tallskog mer allmänt, ofta i 
form av hällmarkstallskog. 

Ett intensivt skogsbruk har tillämpats i sto-
ra delar av området. Det är endast de inre och 
mest svårtillgängliga delarna som hittills und-
gått yxa och såg. Övre delen av Ströms vattu-
dal präglas starkt av de vidsträckta kalhyggen 
på sluttninglrna som omger vattendraget. 
Kalhyggen och starkt reglerade sjöar är något 
som också präglar området norr och väster om 
Gäddede upp till Jormvattnet. Dessa stora 
föryngringsytor är i regel ett tiotal år gamla 
och har främst planterats med tall även på 
marker som tidigare enbart var bevuxna med 
gran. Den framtida trädslagsfördelningen 

___. 
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Fågelsjön med Karlbergets typiska profil. Ett sydväxtberg med stort antal värmekrävande växter. 
Fågelsjön with Karlbergets characteristic profile. A south-facing slope with a great nurnber of plants that 
require warrn conditions. 

kommer därför att bli helt annorlunda än da-
gens grandominerade skogar. 

Inom området finns några mycket typiska 
berg eller bergsbranter som går under beteck-
ningen sydväxtberg. Det är berg med en mar-
kerad brant åt söder, vilket medför ett gynn-
samt mikroklimat främst beroende på ökat 
solinstrålning. Då kalk uppträder i branten 
finner man en avvikande flora. Det är ofta 
värmekrävande arter vilka i övrigt har sin hu-
vudutbredning betydligt längre söderut. 
Exempel på sådana växter är alm, sötväpp-
ling, myskmadra och stinksyska. 

Medberget, Karlberget och Fågelberget är 
alla typiska representanter för dessa sydväxt-
berg. Nedan följer en lista på några av det 
stora antal arter som finns på dessa lokaler. 

alm 
hägg 

U/mus glabra 
Prunus padus 

hallon 
stormhatt 
blåsuga 
vitsippa 
getväppling 
myskmadra 
skogsnarv 
gaffelbräken 
liljekonvalj 
smånunneört 
smultron 
käringtand 
bergslok 
förgätmigej 
lundgröe 
brunört 
stinksyska 
lundstjärnblomma 
rockentrav 
brännässla 
underviol 

Rubus idaeus 
Aconiturn septentrionale 
Ajuga pyramida/is 
Anernone nernorosa 
Anthyllis vulneraria 
Galiurn odoraturn 
Moehringia trinervia 
Aspleniurn septentrionale 
Convallaria rnaja/is 
Corydalis interrnedia 
Pragaria vesca 
Lotus corniculatus 
Melica nutans 
Myasotis scorpioides 
Poa nernora/is 
Frunella vulgaris 
Stachys sylvatica 
Stellaria nemorum 
Turritis glabra 
Urtica dioica 
Viola rnirabilis 
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Som tidigare nämnts finns ännu urskogar kvar 
i vissa av de inre och svårtillgängliga dal-
gångarna. Runt Hotagsfjällen och delvis utan-
för karteringsområdet finns stora ej tillräckligt 
undersökta skogsområden med stora urskogs-
kvaliteer. Storåns dalgång, norr om Ströms 
vattudal, som skär långt in i fjällen är en av 
Jämtland~ mindre påverkade naturområden. 
Den är en barrskogsdominerad dalgång med 
betydande myrområden i den inre delen. Skä-
let till att området inte påverkats i någon stör-
re utsträckning är dess otillgängliga läge mel-
lan Ströms vattudal och Härbergsdalen i norr. 
Minst tre gårdar- Jougdaberg, Tjärnbacken 
och Flyberg-vittnar om att det dock bott folk 
i dalgången. 

En liknande dalgång med betydande ur-
skogsområden ligger kring Daimaåns övre 
lopp. Det finns även i övrigt flera mindre par-
tier av urskogskaraktär som vid Hasslingsån i 
söder, kring Munsfjället och det inre av Här-
bergsdalen. Gemensamt för områdets ursko-
gar är att de gränsar mot fjällen i barrskogsre-
gionens övre delar oftast över 500 möh. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Rishedar: Saknas. 
Äng: Upptar ca l% av totalytan. Det är uteslutan-
de kulturmarker. Naturliga ängar saknas. 
Myr: Totala myrarealen är 12%, vilket är normalt 
för barrskogsregionen i östligt läge. Myrrikedomen 
är högre i västra och övre delarna av området. 
44% av myrarealen består av mosse med ökande 
andel österut. 18% är backkärr-främst i väster. 
Björkskog: l% av totalytan är björkskog. Det är 
mycket begränsade skogar kring kulturmarker och 
vattendrag. Ett område där det finns ganska mycket 
björkskog är norr och nordväst om Munsfjället. 
Barrskog: 71% av området består av barrskogar. 
Frånräknas sjöarealen på 19% blir i stället barr-
skogsandelen 87%. Av barrskogen utgör hedskogen 
94% medan lav- och ängsbarrskogar endast täcker 
drygt 2% vardera. Hyggesarealen var 1976 9% vil-
ket får anses som mycket i ett så stort område. 

Litteratur område 15 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Andersson, G & Birger 
s, 1912: 
Rune, O, 1953: 

sydväxtberg 
Serpentinfloran 

_..... 
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Frostviksfjällen 

o 10 20km 
L--------L------~ 

Gränsdragning 
Ängsgranskogens nedre gräns. I övrigt barrskogs-
gränsen. 

Urvalsgrunder 
Fjällregion inklusive björkskog och ängsgranskog. 
Kalkfattig berggrund. Hedvegetation. 
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Detta lågfjällsområde består av flera mindre 
fjällmassiv åtskilda av dalgångar i VNV-OSO-
lig riktning. I söder ligger Brattlidfjället, 
Fiskåfjället och Flatfjällen. Centralt återfinns 
Mellanskogsfjället, Uredakke och Bastunäs-
klumpen medan Södra Borgafjällen utbreder 
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Floarna söder om Blåsjön. Det flacka landskapet i övergången mellan skog och fjäll har stor andel myr 
omväxlande med fastmark och spridda träd. 

Floarna, south of Blåsjön, in the transition between forest and mountain, the flat countryside has a [arge 
number of mires alternating with drier ground and scattered trees. 

sig i norr. Fjällen når i regel nivåer på 1000 
möh. Högst är Sielkentjakke (1314 möh) och 
Mellanskogsfjället (1274 möh). 

De trånga dalgångarna sätter sin prägel på 
området. Av dessa är Härbergsdalen, Stor-
åns, Daimaåns och Värjarens dalgångar de 
mest markerade. Området avgränsas i norr av 
dalgången längs Borgasjön och Raukasjön. 
Stora delar av terrängen är relativt flack vilket 
särskilt gäller i söder. Tack vare de djupt ner-
skurna genombrottsdalarna blir den relativa 
nivåskillnaden ändå betydande vilket är mest 
påtagligt i de centrala delarna kring Sielken-
tjakke. 

Området ligger inom fjällkedjans näst över-
sta berggrundskolla (seve) vilken främst be-
står av sura gnejser och glimmerskiffrar, detta 
orsakar att fjällen har en relativt artfattig 
flora. Blockrik terräng finns framför allt i 
massiven Mellanskogsfjällen och Uredakke. 

Rödfjället i väster är ett ovanligt stort ser-
pentinberg. Dess sparsamma vegetation och 
bergartens rödaktiga färg gör det mycket i 

ögonenfallande i terrängen. Den barrskogs-
klädda dalgången längs Daimaån, Värjaren 
och Lejaren delar fjällområdet. 

Vegetation 
Berggrund och klimat är faktorer som påver-
kar vegetationen starkt i området. I genom-
brottsdalarna rinner kalluften ner och här an-
samlas mycket snö som ger upphov till den 
stora andelen backkärr. Detta är mycket på-
tagligt utmed dalgångarnas sydvästsidor. 

Kalfjället upptar knappt hälften ( 45%) av 
områdets yta. Den lågalpina regionen domi-
nerar helt oc}l det är enbart på de högsta 
topparna och ryggarna man får antydan till 
mellan- och högalpin region. Centralt i områ-
det, på massivet Ertseke, finns en mycket väl-
utvecklad vegetationszonering från barrskog, 
björkskog, via friska och torra rishedar upp 
till gräshedarna på toppryggarna på 1000 
mö h. 

Den friska risheden har i regel ett skikt av 



dvärgbjörk (Betula nana) vilket kan vara mer 
eller mindre slutet. I sänkorna där snön ligger 
djupare saknas ofta dvärgbjörken och i stället 
är det blåbär (Vaccinium myrtillus) som domi-
nerar. Här uppträder en del örter och gräs 
som hönsbär ( Cornus suecica) och kruståtel 
(Deschampsia flexuosa). De djupare svackor-
na har ofta en tät matta av stagg (Nardus 
stricta) med en bård av enbuskal (Juniperus 
communis). 

Torra rishedar utgör nära hälften av kalfjäl-
lets yta (46%) och domineras kraftigt av kråk-
bär och blåbär (Empetrum hermaphroditum 
och Vaccinium myrtillus). Gräshedarna har li-
ten utbredning beroende på att dessa fjäll inte 
i någon större utsträckning når den mellanal-
pina regionen. De domineras av klynnetåg 
och styvstarr (Juncus trifidus, Carex bigelowii) 
med ett bottenskikt av renlavar ( Cladonia 
spp.). Områdets berggrund består främst av 
kalkfattiga bergarter och ger därför i huvud-
sak en trivial och artfattig flora. Fläckvis på-
träffas dock rikare vegetation vilket har att 
göra med att genombrottsdalarna skurit ner 
genom berggrundsskikten och blottat djupare 
liggande och kalkförande bergarter. Det finns 
även rikare vegetation i nordsluttningen av 
Sielkentjakke och norr om sjön Stor-Väkta-
ren. 

Området präglas av en bred och välutbildad 
björkskogsregion, drygt en fjärdedel. Den 
kan delvis förklaras av den vittutbredda 
terrängen på flacka nivåer mellan 650 och 800 
möh, där björken finner sitt livsrum. Det är 
särskilt områdena i söder omkring Brattlid-
fjället och Flatfjället, längs Uredakkes östliga 
utlöpare mot Bastunäsklumpen som har en 
vid björkskogsregion. Främst är det triviala 
hedskogar i den flacka terrängen, men särskilt 
i sydvända sluttningar med god vattentillgång 
finns frodigare ängsbjörkskog. I söder före-
kommer även relativt stora arealer (7%) av 
gles björkskog företrädesvis på friska rishedar 
och myr. Myrarealen är 13% av den totala 
ytan och främst koncentrerad till områdets 
östligare delar. Backkärr och torra kärr utgör 
tre fjärdedelar (75%) av denna myrareaL 

Typiskt för området är också förekomsten 
av serpentinberg. Dessa är oftast små isolera-
de bergkullar som sticker upp ur en i övrigt 
flack omgivning. De syns på långt håll, då de i 
regel är kala och saknar vegetation. När man 
kommer närmare finner man dock en del väx-
ter framför allt i sprickor i berget. Dessa arter 
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Väktarmon. Fjället N. Avardo präglas av artfattiga 
rishedar och en svagt utbildad fjällbjörkskog. 

Väktarmon. N. A vardo mountain is characterized 
by heaths supporting on/y a few species and by alpine 
birch Jo rest. 

är märkliga så tillvida att de tål den höga 
magnesiumhalten i bergarten. För de flesta 
andra växter verkar nämligen höga magne-
siumhalter som ett gift. Huvuddelen av de 
växter som uppträder här tillhör familjen nej-
likväxter ( Charyophyllaceae). De är ofta miss-
bildade dvärgformer av vissa släkten. Ett 
exempel är fjällnejlikan (Viscaria alpina) som 
tycks växa direkt på berget. 

Öster om Blåsjön finns ett berg som huvud-
sakligen består av serpentin. I viss solbelys-
ning får bergarten en rödaktig färg vilket gett 
upphov till dess namn- Rödfjället. Serpentin-
området är ca 10 km' och ett av de största i 
landet. På kartan betecknas fjället med block-
och hällmark, vilket dock inte skall förväxlas 
med de högalpina blockhaven. Hällmarkerna 
är helt betingade av den hårda bergarten. 

Den sparsamma vegetationen är koncentre-
rad till skrevor och andra ställen där vittrings-
produkter ansamlats. På dessa lokaler före-
kommer endast ett fåtal arter i nämnvärd om-
fattning. Bland dessa kan nämnas kal fjällarv 
( Cerastium g labratum), fjällglim (Silene acau-
lis), krypven (Ag rosfis stolonifera) skrednarv 
(Arenaria norvegica) och grönbräken (Asple-
nium viride). 

Litteratur område 16 

Undersökningsområde, typ av undersökning 
Rune, O, 1953: Serpentinfloran. 

Rödfj ället. 
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Område 17 

Blåsjöfjällen 

o 10 20km 

Gränsdragning 
Väster och söder: riksgränsen mot Norge. 
Öster: östliga gränsen fö r fjällfylliterna samt nedre 
gräns för ängsgranskog och backkärr. 
Norr: kalfjällsgräns. 

Urvalsgrunder 
Fjäll- och skogsregion som omfattar subalpin björk-
skog och fjällbarrskog. Kalkhaltig berggrund. Art-
rik och yppig vegetation. 



Området sträcker sig som ett band längs grän-
sen mot Norge och består av omväxlande fjäll-
toppar och mellanliggande dalgångar. Söder 
om Kvarnbergsvattnet tangerar det endast 
kalfjällsgränsen på 650 möh och det är endast 
gränsfjället Portfjället som når en bit över 
skogsgränsen. Längre norrut är fjällen något 
högre och når i regel 700-900 möh. Endast 
två fjäll når över 1000 meter, det 1är Brakkfjäl-
let (1031 möh) och Grucksfjället (1015 möh) 
vilka båda ligger helt nära gränsen. 

Landskapet ter sig på håll rundat med rela-
tivt jämn topografi. När man kommer närma-
re visar sig dock en småbruten terräng med 
djupt nerskurna smådalar eller raviner som 
Lerdalen vid Jormlien, Mittiälven vid Blåsjön 
och B jurälven vid Leipikvattnet. 

Klimatet i detta västliga område har en tyd-
lig maritim prägel med hög nederbörd som 
huvudsakligen faller under vinterhalvåret. 
Från J ormlien är det så gott som öppet ut mot 
Atlanten via Namsosdalen vilket ger fri passa-
ge för de fuktiga sydvästvindarna. 

Området ligger inom den övre berggrunds-
kollan vilken främst består av fjällfylliter. I 
denna skolberggrund kan man tack vare det 
tunna moräntäcket iaktta ett mycket utpräglat 
berggrundsmönster. Det är en paraHelstruk-
tur av dalar och ryggar i främst två huvudrikt-
ningar. Den ena med riktning VNV-OSO vil-
ken sammanfaller med de större genombrotts-
dalarna i område 16. Den andra berggrunds-
riktningen NNO-SSV är av mer småskalig na-
tur och ger inte upphov till särskilda vegeta-
tionstyper tillräckligt stora för att återge i ve-
getationskartan. De ger dock en stor variation 
som är av stort botaniskt värde. De stora 
sjöarna Kvarnbergsvattnet, J orm och Blåsjön 
är alla kraftigt reglerade och tillhör Faxälvens 
vattensystem. 

Vegetation 
Det är på få ställen i den skandinaviska fjäll-
kedjan där barrskogen når över från öster till 
väster utan avbrott. Ett sådant genombrott 
gör granskogen i dalstråket utmed Kvarn-
bergsvattnet och västerut in i Norge. 

Berggrund och klimat är de faktorer som 
starkast påverkar vegetationen i regionen. 
Den höga nederbörden i väster, ca 1000 mm 
tillsammans med kalkhaltigt fyllitskiffer i 
berggrunden gör att det finns goda förutsätt-
ningar för en krävande och yppig vegetation. 
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Mesklumpen. Kalkpåverkan i Blåsjöfjällen är stor. 
Vilket tydligt märks på backkärrens artrikedom. 

Mesklumpen. The influence of limestone is great 
in Blåsjöfjällen, and is obvious in the great quantity 
of species found in the sloping Jens. 

Till detta kommer också de tidigare nämnda 
dalgångarna eller ravinerna vars nordsidor ex-
poneras mot SV och därför får karaktär av 
sydväxtberg med gynnsamt lokalklimaL 

Nästan hälften av alla skogar inom området 
är ängsskogar vilket är en mycket hög andel. 
Det är få svenska, naturliga skogar som uppvi-
sar en sådan frodighet, som dessa alpina fjäll-
skogar. Barrskogarna består av gran medan 
ängsbjörkskogen däremot har ett trädskikt av 
mer varierad artsammansättning. Här finns 
förutom fjällbjörk även inslag av gråal, rönn, 
asp, sälg och hägg (Betula pubesceus supsp. 
tortuosa, Alnus incana, Sarbus aucuparia, Po-
pulus tremula, Salix caprea, Prunus padus). 

Torta (Lactuca alpina) är en för ängssko-
garna typisk ört och blir här upp till två meter 
hög. Även stormhatt (Aconitum septentriona-
le) är en högvuxne ängsskogsart som utveck-
las bäst där skogen inte är alltför tät. I dessa 
skogar växer också vitsippa (Anemone nemo-
rosa) och leder under försommaren tankarna 
till betydligt sydligare breddgrader. Fält- och 
buskskikt är välutvecklade vilket gör att de 
oftast sluttande skogarna är svåra att ta sig 
fram genom. 

Två olika typer av högörtskogar kan näm-
nas. Främst den som domineras av torta och 
stormhatt vilken är den mest utbredda. På 
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marker med rikligare vattentillgång, utmed 
bäckar och i branter utvecklas ormbunkssam-
hällen. Ormbunkarna är ofta totalt domine-
rande och växer så tätt att det inte finns plats 
för andra arter och därför är denna skogstyp 
betydligt artfattigare än den förra. Ormbun-
karna är främst fjällbräken, nordbräken, trä-
jon och strutbräken (Athyrium distentifolium, 
Dryopteris assimilis, D. filix-mas, Matteuccia 
struthiopteris). Från undersökningar av hög-
örtsängsskogar vid Ankarvattnet framgår att 
artantalet är mycket stort, omkring ett hundra 
högre växter i de begränsade försöksytorna 
(Holmen 1965). Här följer en lista som speg-
lar områdets artsammansättning. 

Stormhatt 
Torta 
Fjällbräken 
Vitsippa 
Kärrtistel 
skogsfräken 
Älgört 
Midsommarblomster 
Ekbräken 
Hultbräken 
Hässlebrodd 
Förgätmigej 
Harsyra 
Ormbär 
Lundgröe 
Kransrams 
Klotpyrola 
Vitsippsranunkel 
Hallon 
stenbär 
Ängsyra 
Gullris 
Lundarv 
skogsstjärna 
Vänderot 
Fjällviol 

Aconitum septentrionale 
Lactuca alpina 
Athyrium distentifolium 
Anemone nemorosa 
Circium palustre 
Equisetum sylvaticum 
Filipendula ulmaria 
Geranium sylvaricum 
Gymnocarpium dryopteris 
Thelypteris phegopteris 
Milium effusum 
Myasotis scorpioides 
Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Poa nemora/is 
Polygonatum verticillatum 
Pyrola minor 
Ranunculus platantifolius 
Rubus idaeus 
R. saxati/is 
Rumex acetosa 
Solidago virgaurea 
Stellaria nemorum 
Trientalis europaea 
Valeriana sambucifolia 
Viola biflora 

Myrarna är ofta av backkärrstyp och rela-
tivt grunda, vilket framgår av att det är vanligt 
med hällar och fastmarkspartier i myren. 
Backkärren förekommer främst i höjdlägen 
nere i skogsregionen. Ett vanligt förhåilande 
är också att myren är glest trädbevuxen, med 
björk på nivåer mellan 650-750 möh som på 
Floarna mellan Blåsjön och Jorm eller med 
gran på lägre nivåer. Området nordöst om 
Ankarvattnet är mycket myrrikt och glest be-
vuxet av björkar. 

Barrskogens myrar är mer av övergångstyp 
mot mosse, främst i blandning med kärrpar-

Jormlien. Frodiga och välutvecklade ängsskogar 
präglar Blåsjöfjällens trånga dalgångar. 

Jormlien. Well-developed forests of meadow type 
characterize the narrow valleys of Blåsjöfjällen. 

tier och betecknas blandad myr. Rena mossar 
förekommer endast i undantagsfall. En välut-
vecklad koncentrisk högmosse bildar en halvö 
i J ormsjöns nordvästligaste del. Det är en näs-
tan cirkelrund välvd myr med ett centralt blött 
parti. På de koncentriskt ordnade tuvorna 
växter, dvärgbjörk, ljung, odon (Betula nana, 
Ca/luna vulgaris, Vaccinium uliginosum) samt 
små granar och björkar. De allsidigt välvda 
mossarna har sin huvudsakliga utbredning i 
syd- och mellansveriges lågland. Mossens lä-
ge, tilllstor del ute i sjön, gör den intressant 
även ur bildningshistorisk synvinkel. Huvud-
delen av backkärren inom regionen kan be-
traktas som rikkärr. Den vanligaste typen har 
främst blåtåtel (Molinia caerulea) med ett 
stort inslag ay örter. En artlista på de vanligast 
förekommande växterna i kärret kan se ut 
som följande: 
Gräsull 
Brudsporre 
Jungfru Marie Nycklar 
Svarthö 
Tätört 
Tuvsäv 

Eriophorum latifolium 
Gymnadenia conopsea 
Dactylorhiza maculata 
Bartsia alpina 
Pinguicula vulgaris 
Scirpus caespitosus 



Hönsbäret (Cornus suecica) är vanligt i dessa väst-
ligt belägna björkskogar. 
Dwarf cornel (Cornus suecia) is common in these 
western birch forests. 

Blodrot 
Fjällruta 
Blåtåtel 
Hirsstarr 
Ullsäv 
Björnbrodd 
Dvärglummer 

Potentilla erecta 
Thalictrum alpinum 
Molinia coerulea 
Carex panicea 
Scirpus hudsonianus 
Tofieldia pusilla 
Selaginella selaginaides 

Kalfjället upptar endast en femtedel av regio-
nens yta och är främst koncentrerad till områ-
det längs riksgränsen. Fjäll som Raudek, 
Jormlifjället, Brakkfjället, Gaskatjålte är 
namn som ofta nämns i Jämtlands kärlväxtflo-
ra (Lange 1938). I norra Jämtland och södra 
Västerbotten saknas flera av de sällsynta fjäll-
växterna, så de verkliga aristokraterna bland 
fjällväxterna påträffas inte inom området. 

Torr och frisk rished har lika stor utbred-
ning och är de dominerande vegetationstyper-
na på fjället. Här är den artrika Dryasheden 
vanlig. Ängar finns främst på Raudek och 
Jormlifjället och är av en speciell typ. Det 
tunna jordtäcket och den markerade berg-
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grundsstrukturen gör att det i ängssluttningar-
na på en mängd ställen sticker upp klippor och 
klippavsatser av kalkrika skiffrar. Här före-
kommer dessutom en riklig vattenöversilning 
som i kombination med kalken ger en artrik 
vegetation. Här uppträder kalkängens arter 
som vityxne, brudsporre, svedstarr, hårstarr, 
klippstar, nätvide, purpurbräcka och gullbräc-
ka (Leucorchis albid,a, Gymnadenia conopsea, 
Carex atrofusca, C. capillaris, C. rupestris, Sa-
lix reticulata, Saxifraga oppositifolia, S. aizo-
ides). Området i sin helhet kan betraktas som 
botaniskt intressant även om det centrala par-
tiet från Raudekfjället via Mesklumpen till 
Grucksfjället kan anses utgöra kärnområdet. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Området består av 18% kalfjäll, 22% myr, 30% 
björkskog, 22% barrskog och övrigt främst sjö. No-
teras bör att de stora sjöarna förs till område 15. 
Gräshed och blockmarker saknas då fjällen inte når 
högre än ca 1000 möh. 

Rishedar upptar 89% av kalfjället. Av dessa är 38% 
torra och 56% friska rishedar. 
Ängen upptar 11% av kalfjället. Snölegor saknas 
nästan helt. 
Myren: upptar 22%. 41% av myrarealen utgörs av 
backkärr. 15% är blandad myr. Rena mossar och 
blöta kärr är ovanliga. 
Björkskog: 30% av området. Av denna är 30% 
ängsskog vilket är ovanligt mycket. Lavskog saknas. 
Gles björkskog upptar så mycket som hela 11% av 
regionen. 
Barrskog: 22% av regionen. Av denna är 45% 
ängsgranskog vilket är en extremt hög siffra. Lav-
skog saknas. Gles barrskog upptar l%. Endast ett 
fåtal hyggen förekom 1976. 

Litteratur område 17 
Undersökningsområde, typ av undersökning 
Danielsson, B, 1948: Florauppgifter. 

1951: Florauppgifter. 
1975 Skackens flora. 

Holmen, H., 1965: Subalpin högörtvegeta-
tion. Leipikvattnet. 
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Område 18 

Sipmekfjällen 

o 10 20km 

Gränsdragning 
Skogsgränsen i söder. I väster riksgränsen mot Nor-
ge. I norr länsgränsen mot Västerbotten. 

Urvalsgrunder: 
Fjällområde. Kalkrik berggrund och ängsvegetation 
i västra delen. Kalkfattig berggrund och hedvegeta-
tion i öster. 

Gränsen mellan Jämtland och Lappland följer 
delvis den fjällrygg som sträcker sig från nor-
ska gränsen i väster mot sydost till Norra 
Borgafjällen . Geografiskt sett har detta fjäll-
område stora likheter med de tidigare beskriv-
na Hotagsfjällen (omr 14) . 

Denna Jämtlands nordligaste del utgörs av 
triangeln som bildas av fjällplatån och dess 
sluttningar mot söder. Högst är Sipmekfjället 
vid norska gränsen drygt 1400 möh medan 
topparna i övrigt ligger runt 1000 möh. Fjäll-
området är mycket flackt med undantag från 
den västligaste delen där J etnemsälven och 
Sipmekälven skurit sig djupt ner mellan fjäll-
massiven . Huvuddelen av området bildar en 
småkuperad högplatå på 850-950 möh. 

Berggrundens kalkinnehåll varierar starkt 
från väster till öster. Gränsen mellan de två 
berggrundskollorna går vid fjällryggen från 
Raurenjaure österut via Orrnäsfjäll och vida-
re mot nordost. Den övre västra skollan be-

står av kalkhaltiga fylliter vilket ger förutsätt-
ningar för en artrik och varierad flora. Påver-
kan tycks dock inte vara så stor som man 
kunde vänta sig vilket delvis kan bero på den 
flacka terrängen. Det är främst kring berget 
Gelvenåkko som man allmänt finner kalkpå-
verkan på vegetationen. Gränsfjällen längst i 
väster består åter av hårdare, och därmed fat-
tigare, bergarter. 

Klimatets maritima prägel är störst i syd-
väst. Här ligger årsmedelnederbörden kring 
1000 mm medan platån och de östligare delar-
na har betydligt mindre nederbörd. Klimatets 
påverkan på vegetationen återspeglas bl a i 
skogsgränsens höjdläge utmed områdets syd-
gräns. Vid närmare studium av denna gräns 
finner man att dess höjdläge varierar starkt. 
Längst i väster vid norska gränsen ligger den 
vid ca 700 möh, centralt på 760 möh och i 
öster upp till 820 möh. På dessa ca fyra mil 
stiger nivån med mer än 100meter i vertikal 
led. Koncentrationen av snölegemarker i väs-
ter är också klimatiskt betingad. 

Vegetation 
Vid en beskrivning av vegetationen kan det 
vara lämpligt att dela in området i tre delar. l. 
En västlig, relativt kuperad del som präglas av 
fläckvis kalkpåverkad och frodig vegetation. 
2. Ett centralt parti av högplatån där vegetatio-
nen är trivial och till stor del utgörs av gräshe-
dar. 3. Områdets östligaste delar karakteriseras 
av normal fjällhed på kalkfattigt underlag. 

l. Gelvenåkko öster om fjällväggen till ste-
kenjåkksgruvorna är ett kalkpåverkat fjäll 
som får vara I epresentativt för del l där sär-
skilt syd- och östbranterna har en artrik och 
intressant flora. Vegetationskartan visar här 
också betydande ängsmarker i sluttningarna. I 
den kraftigt markerade· sydöstbranten växer 
flera krävande arter som klippveronika (Vero-
nica fruticans) , bergdraba ( Draba norvegica) , 
vityxne ( Leucorchis a/bida) och svedstarr 
( Carex atrofusca) . 
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Jämtlands nordligaste del präglas av en småbruten och variationsrik topografi. Det är en ständig mosaik av 
skog, myr och viden innan kalfjället tar vid. 

The northernmost parts of Jämtland are characterized by a dissected topography. Before the alpine area is 
reached, there is a continous mosaic of forests, mires and willows. 

2. Den ur vegetationssynpunkt mest avvi-
kande delen av högplatån är det centrala par-
tiet. Vegetationen här har en trivial prägel 
med i förta hand gräshedar. Områdets topo-
grafiska förhållanden gör att vegetationszone-
ringen från skogsgränsen upp till platån är 
svagt utbildad med endast en smal bård av 
frisk rished. 

Högplatån är kraftigt småkuperad med en 
mängd moränkullar och småsjöar vilket inte 
kartskalan medger att redovisa. I den små-
brutna terrängen uppträder en regelbunden 
småskalig zonering av vegetationen från sän-
kan till moränkullens krön. Där snön ligger 
längst finns frisk hed eller äng, därefter i ett 
mellanläge torr hed som övergår i skarp hed 
och gräshed på de exponerade och m el m 
snöfria krönen. Areellt sett är krönen störst 
och stora delar har därför tolkats som gräshed 
även om det inte är en enhetlig vegetations-
typ. På kartan anges denna omväxling med 
inslagskoder för annan vegetation och symbo-
ler för vindblottor m m. 

På moränkullarnas vindblottor klarar sig in-
te flera av risen i de kärva förhållandena. 
Kvar finns endast ett fåtal kärlväxter och des-
sa står så glest att de täcker mindre än hälften 
av markytan. Resterande delar täcks av mos-
sor och lavar eller utgörs av blottad mineral-
jord. 

Gräshedarna karakteriseras av de två halv-
gräsen klynnetåg (Juncus trifidus) och styv-
starr (Ca r ex bigelowii). Renalvar ( Cladonia 
spp) har relativt stor frekvens i dessa hedar 
och är av stor betydelse som renbetesmark. 

3. Platåns östligaste delar består huvudsak-
ligen av torra rishedar. De innehåller främst 
blåbär (Vaccinium myrtillus), kråkbär (Em-
petrum hermaphroditum), odon (Vaccinium 
uliginosum) men här finns också lappljung 
(Phyllodoce caerulea) och gräshedens styv-
starr. Gemensamt för områdets torra rishedar 
är att blåbär har en högre frekvens än kråk-
bär. Förhållandet brukar normalt vara det 
omvända. 

Vegetationen i kommenterade siffror 
Här bör nämnas att området är, jämfört med övriga 
beskrivna områden, mycket litet varför stora avvi-
kelser i de procentuella andelarna förekommer. 

Rishedarna utgör 50% av området. Av risheden är 
75% torr och 20% frisk. 
Gräsheden täcker 20% av området vilket också bör 
ses mot bakgrund att området är så litet. 
Ängsmarken upptar 13% av ytan. 
Myrarealen är 8% och 80% av denna utgörs av torra 
kärr medan 14% är backkärr. Snölegemarker utgör 
5% av området vilket är ovanligt mycket men bör 
också ses mot bakgrund av den begränsade arealen. 
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5. Naturvärdering 

Vegetationskarteringen av de svenska fjällen 
ingår som en delstudie i Naturvårdsverkets 
"Fjällutredning". I uppdraget att framställa 
dessa kartor ingår även att ta fram en botanisk 
naturvärdering. Denna värdering görs länsvis 
allt eftersom kartorna färdigställs. 

Tillsammans med annat material, om bl a 
geomorfologi och fauna, görs sedan en samlad 
naturvärdering vilken ligger till grund för en 
naturvårdsplan som upprättas av naturvårds-
verket. 

Inför den botaniska naturvärderingen har 
fjällkedjan delats in i fyra regioner efter de 
administrativa länsgränserna. Jämtlandsfjäl-
len, omfattande landskapen Jämtland och 
Härjedalen, på kartbladen 15-20 utgör där-
vid en region. Dalafjällen på kartbladen 
21-22, Västerbottensfjällen på 11-14 och 
Norrbottensfjällen på 1-10 utgör de övriga 
regionerna. 

Kartframställningen bygger på en metodik 
med en tämligen liten fältinsats på 4-5 vec-
kor/kartblad. Det insamlade materialet, vege-
tationskartornas innehåll, tidigare beskriv-
ningar och forskningsinsatser har här dock 
samlats på ett övergripande sätt som är unikt 
för landet i och med vegetationskartornas hel-
täckande bild av landskapet. Härmed har ock-
så en heltäckande utvärdering varit möjlig att 
genomföra om än på en översiktlig nivå. 
Översiktligheten måste poängteras i detta 
sammanhang genom att värderingen baseras 
på vegetation och inte på växtsamhällen och 
arter. Detta innebär att de framtagna område-
na areellt sett är ganska omfattande. Mer 
punktvisa objekt av ex sydväxtbergskaraktär 
är mer slumpvisa resultat av besök nu eller av 
tidigare forskare. 

Vid värdering av natur kan man inte undvi-
ka att det kommer in vissa subjektiva mo-
ment. Det beror i första hand på att det inte 
alltid går att finna mätbara och entydiga krite-
rier. Ambitionen vid framtagandet av detta 
värderingssystem har varit att göra det så en-
kelt och objektivt som möjligt. Den viktigaste 
förutsättningen för att få en god bedömning är 
att de personer som utför den har kunskap 
och erfarenhet av vegetationen i det aktuella 

området samt att hela fjällkedjan utgör refe-
rensområde. Den personal som arbetat med 
fjällkarteringen har varit stabil och omsätt-
ningen på kartörer låg vilket innebär att de 
kartörer som nu gör värderingarna har sett 
stora delar av fjällkedjan med dess variationer 
i vegetation och flora. 

Naturvärdering kan dock alltid diskuteras 
på andra plan. Vad är det som skall värderas? 
Är det faktorer som representativitet, diversi-
tet, det unika eller det typiska? Hur vi gjort 
värderingen och vilka faktorer vi ansett som 
väsentligast framgår av det följande. 

Ett förslag till värderingsprinciper presente-
rades 1981 för en grupp på naturvårdsverket. 
I mars samma år presenterades förslaget samt 
ett första utkast till naturvärdering av Jämt-
landsfjällen för länsstyrelsens naturvårdsen-
het i Jämtlands län. De synpunkter och kom-
mentarer som härvid kom in inarbetades i ett 
remissförslag till värdering av Jämtlandsfjäl-
len. Denna remiss gick ut till ett 50-tal perso-
ner på länsstyrelser, botaniska institutioner 
och till botanister med kunskaper om berörda 
fjällområden. 

De synpunkter på områdenas klassificering 
och gränsdragning som kom fram har inarbe-
tats i den här presenterade värderingen och 
smärre justeringar har även införts i värde-
ringssystemet. Uppgifter från den pågående 
urskogsinventeringen har även bakats in här. 

Inför framtagandet av naturvårdsplanen för 
Jämtlandsfjällen (SNV PM 1595, 1982) gjor-
des vissa justeringar främst genom att värde-
ringarna sattes in i ett övergripande riksper-
spektiv. 

Naturvärdesbedömningen har skett i tre steg: 
• A. Framtagande och avgränsning av bota-

niskt värdefullla områden. 
• B. Värderfng av områdena 
• C. Klassificering av områdena. 

A. Framtagande och avgränsning 
av botaniskt värdefulla områden 
Vegetationskartan har varit den viktigaste in-
formationskällan vid urvalet och avgränsning-

• 
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Fig 23 Arbetsgång vid värdering av fjällvegetation. 
Värderingen sker med vegetationskartan i skala 1 :100 000 som underlag. 
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en av de värdefulla områdena. Kartan inklusi-
ve den översiktliga rikområdeskartan har ana-
lyserats så noga som möjligt och varje vegeta-
tionstyp har härvid givits en poäng beroende 
på hur artrik och varierande den normalt är. 
På detta sätt har ex lågörtängen fått en relativt 
hög poäng medan frisk rished fått en lägre. 
Högst poäng gavs ängsskogar och högört-
ängar. Vegetation inom kalkområden (enligt 
rikområdeskartan) gavs dessutom tilläggs-
poäng i den mån de påverkas av basisk berg-
grund. Torr rished och äng fick sålunda högre 
poäng i kalkområdena medan vegetationsty-
per som endast i mindre utsträckning reagerar 
på kalkinnehållet som frisk rished och gräshed 
fick lägre. 

Denna poängsättning är en del av en arbets-
metodik där varje delyta på samtliga kartor 
analyseras. Den ger riktlinjer om var de i~
tressanta områdena står att finna och ger möJ-
lighet till en noggrann gränsdragning. Den är 
dock främst tänkt som ett sätt att som kartör 
noggrannt tvingas arbeta igenom kartornas al-
la vinklar och vrår. 

Poängsättningen tillsammans med fältar-
betsuppgifter ger på detta sätt en avgränsning 
av värdefulla områden. 

Övrig information 
Vegetationskartan innehåller även informa-
tion om värdefull vegetation av olika typer 
som inte kommer fram vid poängsättningen. 
Exempel på sådan vegetation är komplexa ty-
per som deltavegetation eller avvikande ty~er 
som lavskogar. Härvid används även flygblid-
materialet som har ett stort informationsinne-
håll som inte utnyttjats vid kartframställning-
en. Utifrån kartbilden görs också en helhets-
bedömning för att få fram mer särpräglade 
landskapstyper. Det kan gälla dalgångar som 
är opåverkade men som inte avgränsas på 
grund av enskilda vegetationstyper men som i 
ett större perspektiv är motiverade att ta 
fram. 

Information från fältarbete, andra forskare, 
myndigheter och litteratur kan också leda till 
avgränsning av värdefulla områden. 

Några exempel på vegetation och andra 
uppgifter som används vid avgränsningen: 

Små rikområden utanför sammanhängande 
rikområde 
Deltavegetation 
Fäbodlandskap 
Terrängtäckande myrar. 
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Fjällområden med välutbildad vegetations-
zonering 
Naturreservat, domänreservat och national-
parker 
Urskogsinventeringens material 
Exkursionslokaler 
Forskningsinsatser 
Floristiskt intressanta lokaler 
Serpentinlokaler 
All denna information läggs in på vegeta-

tionskartan i skala 1:100 000 och härefter ut-
förs en slutlig avgränsning. 

En karta över botaniskt värdefulla områden 
har erhållits. 

B. Värdering 
Syftet med den botaniska naturvärderingen är 
att få fram ett lämpligt underlag för den på-
gående planläggningen av våra fjälltrakter. 
Eftersom stora delar av dessa fortfarande är 
okända på en mer detaljerad nivå måste vär-
deringen grunda sig på den mer översiktliga 
nivå som finns i vegetationskartorna med 
kompletterande uppgifter om det som tidigare 
är känt om flora och vegetation. Det är därför 
nödvändigt att använda en metodik som sena-
re, då nytt material kommer fram, m~dger en 
revidering utan omfattande arbetsmsatser. 
Det förslag som utarbetats är ett försök att så 
långt som möjlig~ uppnå en öpp~n och obje~
tiv redovisning. A ven om metodiken har bns-
ter finns det också flera praktiska fördelar. 

Värderingssystemet bygger till delar på de 
principer som tagits fram vid den geomorfolo-
giska kartläggningen av fj~llkedjan C.Ulfstedt 
1974). Tankegångarna i "Rad och anv1snmgar 
vid översiktlig naturinventering och natur-
vårdsplanering" (SNV 1975) finns oc~så med! 
bakgrunden. Det finns väsentliga skillnader 1 
de två olika typerna av karteringar och där-
med i uppbyggnaden av värderingssystemen 
då den geomorfologiska karteringen bygger 
på objekt och vegetationskarteringen är hel-
täckande. 

Värderingen bygger på en redovisning i fle-
ra steg med vissa faktorer som ansetts vara 
grundläggande. 
l. Mångformighet, artnivå 
2. Raritet och säregenhet 
3. Mångformighet, vegetationsnivå 
4. Forskningsinsats 
5. Påverkan 
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l. Mångformighet, artnivå 
Denna mångformighet, eller artdiversitet, 
bygger på vad som framkom vid "framtagan-
det av botaniskt värdefulla områden" ovan. 
Med mångformighet på artnivå menas att ve-
getationen är artrik. Härvid har artrika och 
kalkpåverkade vegetationstyper liksom kom-
plex vegetation givits ett högre värde. 
• Hela området präglat av kalkpåverkad 

och artrik vegetation 3 poäng 
• Mindre arealer med artrik 

vegetation eller stora partier med 
mindre artrik vegetation. 2poäng 

• Enstaka partier med artrik 
vegetation 

• Artfattig vegetation 

2. Raritet och säregenhet 

l poäng 
O poäng 

Raritetsfaktorn har bedömts vara av så stort 
naturvårdsvärde att den ges exponentiella vär-
den (1', 2', 3'). Vid bedömning av raritetsfak-
torn är det ofta fråga om en kombination av 
vegetations- och artnivå. Artnivån grundas på 
den allmänna kännedomen om fjälltrakternas 
flora. Vegetationsnivån grundar sig främst på 
vegetationskartan tillsammans med kartörer-
nas erfarenhet av området från fältarbete och 
flygbildsstudier. 

Även om diversitetspoängen inom punkt l 
ovan är hög medför inte detta automatiskt en 
hög raritetspoäng. En ängsgranskog inom 
Jämtlands kalkområden får på detta sätt inte 
en hög raritetspoäng fastän den har en hög 
diversitetspoäng. 

Vid faktorn raritet kan mer trivial vegeta-
tion men med sällsynt utformning eller sam-
mansättning framhävas. Som ett exempel kan 
de torra rishedarna på Flatruet tas. De får 
ingen diversitetspoäng men genom sin sällsyn-
ta utformning och artinnehåll får de en hög 
raritetspoäng. 
• Unik vegetation 
• Mycket ovanlig vegetation 
• Ovanlig vegetation 
• Vanlig vegetation 

9 poäng (3') 
4 poäng (2') 
l poäng (l') 
O poäng 

3. Mångformighet, vegetationsnivå 
Mångformigheten på vegetationsnivå är ett 
mått på hur mosaikartad vegetationen är. Mo-
saiken framgår direkt i kartan genom de olika 
vegetationstyperna men även av inslagssiffror, 
symboler och brutenhet i landskapet. Ett om-
råde som har ett stort antal vegetationstyper 
har en stor mångformighet. Viss småskalig 

mosaik generaliseras bort vid kartframställ-
ningen men den framgår oftast i flygbilden. 
Mångformigheten gäller således större områ-
den. Mindre objekt av typen sydväxtberg blir 
på detta sätt uteslutna från värderingen och 
förs till kategorin punktobjekt som behandlas 
separat i listningen. 
• Stor mångformighet 
• Mångformig vegetation 
• Enhetlig vegetation eller 

punktobjekt 

4. Forskningsinsats 

2 poäng 
l poäng 

O poäng 

Vi har ansett det väsentligt att ha en poäng-
värdering för forskningsinsats utförd inom ett 
område. En utförd insats ökar självfallet inte 
ett områdes botaniska värde men lokalens ve-
tenskapliga värde, bl a som referensområde 
vid framtida jämförande studier kan vara 
stort. 

Stor restriktivitet har använts vid poängsätt-
ningen och för att erhålla 2 poäng erfordras en 
väsentlig och djupgående insats medan l po-
äng kan ges till exempelvis områden där en 
noggrann floristisk undersökning utförts. I det 
fall området utgör en vetenskaplig exkursions-
lokal kan det poängsättas. 

Skyddade områden i form av naturreservat, 
domänreservat eller nationalparker kan också 
poängsättas i de fall avsättandet varit av ve-
tenskapliga skäl. 
• Området har utförligt beskrivits 

och analyserats. "Klassiska 
lokaler" 2 poäng 

• Området har varit föremål för studier 
och analys. l poäng 

• Inga tidigare forskningsinsatser O poäng 

5. Påverkan 
Vi har valt att arbeta med ett negativt begrepp 
för påverkan i stället för ett positivt för orörd-
het. 

Den kraftigaste påverkan ger -2 poäng och 
omfattar sådant som vägdragningar, stugbyar, 
hyggen etc. 
• Kraftig påvpkan -2 poäng 
• Mindre påverkan -l poäng 
• "Opåverkat" O poäng 

C. Klassificering 
Vid klassificeringen indelas områdena i tre 
klasser efter totalpoäng vid värderingen. 

~ 



Klasserna omfattar följande poängssummor: 
• Klass I 10-17 poäng 
• Klass II 5- 9 poäng 
• Klass III l- 4 poäng 

Maximalt kan ett objekt få 17 poäng men 
poängen för det unika används givetvis sällan 
och i realiteten kommer de värdefullaste om-
rådena knappast att få en poängsumma som 
överskrider 10. Detta innebär 'samtidigt att 
områden som endast utmärker sig genom att 
vara unika automatiskt uppnår ett slagkraftigt 
poängtal vilket har motiverat den potentiella 
skalan för faktorn. 

Klassindelningen som är utarbetad på empi-
riska grunder kan förefalla skev. Områden 
tilldelas emellertid sällan höga poäng enligt de 
principer som tillämpas vid poängfördelning-
en. 

Områdena kan sägas representera respekti-
ve riks-, läns- och lokalintresse. Denna termi-
nologi är dock inte helt lämplig inom fjällked-
jan och klasserna definieras därför enligt föl-
jande: 

Klass 1: Områden som genom sin sällsynthet 
framstår som ytterst skyddsvärda vid beaktan-
de av vegetationen inom hela fjällkedjan (om-
råden av överregional betydelse). 
Klass II: Område som genom sin sällsynthet 
framstår som skyddsvärt vid beaktande av ve-
getationen inom en region (område av regio-
nal betydelse). 
Klass III: Område som genom sin sällsynthet 
framstår som skyddsvärt vid beaktande av ve-
getationen inom ett kartblad - d v s inom en 
yta av ca 2 500 km', (område av lokal betydel-
se). 

Punktobjekt 
Vissa botaniskt intressanta lokaler har en are-
ellt mindre utbredning och utgöres av en enda 
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speciell vegetationstyp. Till denna kategori av 
små objekt som inte värderats eller klassifice-
rats hör lokaler av typen sydväxtberg, speciel-
la myrtyper som små koncentriska mossar, 
vattenfall med intressant lav- och/eller moss-
flora etc. Dessa objekt kan ofta vara av stort 
floristiskt intresse. Uppgifter om dem har i 
regel stått att finna i litteraturen. I de fall 
punktobjekten ligger inom ett större område 
redovisas de under detta. Punktobjekten listas 
för sig efter de värderade områdena. 

Redovisning 
Redovisningen av regionens naturvärden görs 
med hjälp av tabell, kartor och kortfattad text 
som främst är tänkt att ge motivet bakom 
värderingen. Utförligare redovisning finns vid 
beskrivningen av de vegetationsgeografiska 
områdena. 

I den tabell som ingår i naturvärdesbedöm-
ningen uppges samtliga områden och punkt-
objekt. För varje område anges summapoäng 
samt fördelningen av poängen mellan de olika 
faktorerna. 

Klassindelningen och områdesavgränsning-
en återfinns även i kartform (fig 24). 

I tabellen redovisas också naturvårdsverkets 
fjällurskogsinventering (Lövgren 1984) i en 
särskild kolumn. I de fall som området eller 
objektet endast har bedömts värdefullt ur ur-
skogssynpunkt har ingen annan värdering ut-
förts. I andra fall utgör urskogsvärdet endast 
en del av områdets värde och har då inarbe-
tats i detta. Redovisningen i kartan visar även 
fjällurskogsinventeringens värdering. 

Fjällurskogsinventeringen har föregåtts av 
en regional (länsstyrelsen, Isaksson 1982) och 
en central urskogsinventering (SNV). Vissa 
urskogsområden värderade till klass III i dessa 
material redovisas i texten som urskogsinven-
teringsmaterial vilka ej finns med i fjällur-
skogsinventeringens 2-gradiga värdeskala. 
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Fig 24 Botaniskt värdefulla områden i Jämtlands-
fjällen. 

Botanieal/y significant areas in the Jämtland mountains. 
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Värdefulla områden. Jämtlands län 
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z l Regnområdet o 9 o o lO 2 
Glesa tallurskogar. Blockmark. 
För landet unik landskapstyp. 
Variationsrika myrar med rikinslag i NO. 
Fjällurskogsinventeringen: klass 2 

z 2 Fjätsjöområdet o 9 o 11 
Glesa lavrika tallskogar. Stor myrvaria-
tion. Intressanta myrtyper. Främst fattig-
kärr. Stagghedar. Fäbodlandskap. 
Området utgör en nordlig utlöpare från 
ett klass I område i Kopparbergs län. 

z 3 Kammarbäckflon 2 o o 4 III 
Myrvariation. Mosaikartat landskap. 
Torra hedar. Glesa skogar. Urskogar. 

z 4 Hamrafjället 3 4 2 -l 9 II 
Rik vegetation på hed, äng och myr. 
Brantvegetation. Ängsskogar. Hög 
skogsgräns. Klassisk lokal. Exkursions-
lokal. Fäbodlandskap. 

z 5 Landskapet öster Skenörsfjällen 2 4 -1 7 II 
Myrvariation. Rikområden. Brantvegetation. 
Backkärr. Våt, rik hed. Ängsskogar. 

z 6 Skenörsfjällen 2 4 o 6 III 
Mosaikartat område med bl a Andersjökälen. 
Myrrikt speciellt mot väster. Rikområden. 

z 7 Anå- och Krokbäcksdalgångarna o 9 o -l 9 II 
Lavskogar. Myrvariation utmed Mittån. 
Glesa tallskogar. Gölrik mosse. Ängsskogar. 
Viden och delta. Rikmyrar i väster. 
Till större delen orört. 

z 8 Flatrue t o 9 o o o 9 II 
Speciell rishedstyp- Juniperushedar. 

z 9 Landskapet nordost Flatruet o 4 o o 5 III 
Orört skogslandskap. Kontinentalt präglade 
lavskogar. Myrtyper. 

Z lO Gröndalen 3 9 2 -2 13 I 
Dalgång med rik vegetation. Backkärr. Ängs-
skogar. Gräsrika skogar. Subalpina gräshedar. 
Hårdare exploatering i sydost. 

Zll Ljusnans dalgång söder Bruksvallarna 2 o -1 3 III 
Meandring- deltalandskap. Kulturlandskap. 
Ängskog. Myrtyper. Viden. 
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z 12 Mittådalen- Skärkdalen 3 9 2 l -l 14 I 3 
Ett för fjällkedjan unikt natur- och 
kulturlandskap med en sällsynt flora och 
vegetation. Rikområden. Ängsskogar. Backkärr. 
Variationsrikt. Urskogsinslag. Rik brantvege-
tation på bl a Mittåkläppen och Axhögen. 
Deltalandskap. Lavbjörkskog. Subalpina gräshedar. 
Urskogsinventeringen klass 3. 

Z13 Ljungdalen 3 4 2 l -2 8 II 
Rik vegetation på hed, äng och backkärr. 
Fäbodlandskap. Ängsskogar. Skarp gräns 
mot fattiga områden i öster. 

z 14 Ljungans dalgång söder om Ljungdalen l l l o -l 2 III 
Meandring med angränsande ängsvegetation. 
Mossar. 

z 15 skarsfjället-Isengälda 2 4 l o o 7 II 
Välutbildad mellanalpin region. Rik vegeta-
tion på hed, äng och myr. Rikt speciellt i 
söder. Kalkpåverkad brantvegetation. Smärre 
högörtängar. sydligaste lokalerna för flera 
fjällarter. 

z 16 Helagsplatån 2 4 2 1 o 9 II 
Rik vegetation. Varierande. 

z 17 Helags, Sylarna och delar av Helagsplatån 2 4 2 l o 9 II 
Representativ fjällvegetationszonering. 
Rik vegetation och flora. Sydväxtberg. 
Brantvegetation. Högörtängar. Klassiska lokaler. 

z 18 Fiskåhöjden l o l o o 2 III 
Rikområden. 

z 19 Gåsen - Tjallingklumpen -H ärjångssjöarna 2 l 2 o o 5 II 
Rikområden. 

z 20 Laptenjakke- Bunnersjöarna l 4 l o o 6 II 
Rik vegetation. Serpentin. Sydväxtberg. 

z 21 Handö/ans dalgång 2 4 2 l -2 7 II 
Välutbildad björkskogsregion. Ängs- och 
hedskogar. Rik vegetation speciellt på 
hedarna ovan skogen mot Bunnerfjällen. 
Barrskogsenklaver. 

z 22 Snasahögarna 2 4 2 l o 7 II 
Representativt fjällområde med låg- och 
mellanalpina regioner. Rik vegetation-
backkärr, våt hed. Mycket äng. 
Klassisk lokal. 

z 23 Täljstensberget 2 l l o -2 2 III 

z 24 
Rik vegetation. Gamla tallar. Myr. 
Skogen mellan Ånnsjön och Bunnerfjällen 2 l l l -2 3 III 
Inslag av urskog. SerpentinlokaL Mindre 
rikområden. Skogsvariation. 
Påverkat genom bl a brytning av täljsten. 

z 25 Ånnsjötraktens myrar och Enans dalgång 3 9 2 l -l 14 I 
Ett för landet unikt myrlandskap med stor 
variation både vad gäller myrtyper och kalk-
påverkan. Maritimt klimat. 
Omfattar ett antal delområden: 
Ånnsjön ink! Handöldeltat och Handölsforsarna. 
Skogs- och myrlandskapet norr om Snasahögarna. 
Blåhammarmyren. 
Visjävalen och angränsande landskap. 
Högåsen. Harsjöområdet och Tjuvfloarna. 
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z 26 skurdalshöjden 2 4 -2 6 II 
Rikområde. Ängsskogar. Högörtängar. 
Brantvegetation. 
Påverkan i form av bl a skidliftar och backar. 

z 27 Rekdalen II 2 
Fjällurskogsinventeringen klass 2 

z 28 VåMdalssänkan och R ulldalen 4 2 -l 7 II 
Stor skogsvariation. Orörda skogar. Lavskogar. 
Ängsskogar. Smärre rikområden vid bl a Vålåsen och i 
sydväst. VargtjärnfJätet- stor;nyrvariation. 
Sydväxtberg- Fangvalen och Middagsvalen. 
Fjällurskogsinventeringen Rulldalen klass l 

z 29 Lunndören o o o o l III 
Torra hedar. Något ängsskog. Brantvegetation-
högörtängar. 

z 30 storåkläppen 2 o o 4 III 
"Flatruhedar". Ängsskogar. Variationsrika 
myrar. Lavskogar. Västliga element i 
flora och vegetation. 

z 31 Tosåsen o -l 2 III 
Ängskog och rikmyr i ett i övrigt fattigt 
område. Kulturlandskap. 

z 32 A rådalen III 3 
Urskogsinventeringen klass 3 

z 33 Myrlandskap öster Oviksfjällen o o o 2 III 
Säreget utformade myrar- mjukmattemossar. 
Kulturlandskap. 

z 34 Bastudalen o o 3 III 
Skogsvariation. Ängsskogar. Urskogar. 

z 35 Myrområden nordost Oviksfjällen o o o 2 III 
Excentriska mossar. 

z 36 Västfjällets östra delar o o o 2 III 
Ängsskogar och smärre rikmyrar. 

z 37 Hosjöbottnarna o 4 o o -l 3 III 
Skogsvariation. Glesa skogar. Urskogslika 
tallskogar. Lavskogar. Extremt fattigt område 
förutom några iikmyrar vid Anarisstugan. 

z 38 Andsjöområdet o o o 2 III 
Rikmyrar. 

z 39 Ottfjället o o 2 -l 2 III 
Ängsskogar. Vålån. Forskningsinsatser. 

z 40 V älliste och Grofjället 3 4 2 o -l 8 II 
Rik vegetation. Ängsskogar. Stor myrfrekvens 
Västliga drag i floran. 

z 41 Renfjället och V äfjället 2 o -1 3 III 
Rikområden. Ängsskog. Myr. 

z 42 Kösjöområdet 4 4 2 o o lO II 
Stor variation- mosaikartat landskap. 
Rikmyrar. Ängsskogar. 

z 43 M ullfjällets västsida 3 o o 5 II 
Välutbildade ängsskogar. Rikmyrar. 
Skarp gräns mot fattiga områden på 
fjället. 

z 44 Åreskutan-Husådalen 3 4 2 -2 8 II 
Klassisk lokal. Rik vegetation. Myr. 
Ängsskog. Välutbildad björkskogsregion. 
Husådalen, Fröådalen, Ullådalen. 

z 45 Kall 3 2 -1 6 II 
Rikområde. Myr och ängsskog. 
Stor variation. Mosaikartat. 
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z 46 Faltrun väster N Rensjön l l l o o 3 III 
Hög myrareaL Maritimt klimat. 

z 47 Middagsfjället (söder och väster) l l 2 o o 4 III 
Hög myrareaL Maritimt klimat. Rik vegetation. 
Tångbölesflätet. 

z 48 M iddags.fjället 3 4 l o o 8 II 
Välutbildade ängsskogar. Rik hedvegetation. 

z 49 Myrar vid Moarna l 4 o l -l 5 II 
Gölrika mossar och i övrigt stor myrvariation. 
Smärre rikmyrar. Något ängsskog. 

z 50 Myrar vid Bodsjön l 2 l l -l 4 III 
Gölrika mossar. Delta. Ängsskog. 

z 51 Märraskalfjället- Skalstugan 2 4 2 o -l 7 II 
Rik vegetation. Skogsvariation. Ängsskogar. 
Gräsrika skogar. Västliga drag i floran. 
Myrvariation m bl a gölrika mossar, backkärr. 

z 52 Myr mellan Skalsvattnet o Medstugusjön l 4 o l o 6 II 
Gölrika mossar. 

z 53 saxavallklumpen - Saxvallrun 3 4 l o -l 7 II 
Rika områden- hedar och myr. Ängsskogar. 
Västliga drag i vegetation och flora. 

z 54 Från K ulflätet i söder till Musvalen i norr 2 l l o o 4 III 
Myrrikt landskap. Stor variation. 
Ställvis rik vegetation. Ängsskogar. 

z 55 Landskapet öster Musvalen l l l o o 3 III 
Variationsrikt landskap vad beträffar myr 
och skog. Orörda tallskogar. Lavskogar. 

z 56 F landerstöten 2 4 l o o 7 II 
Litet fjäll med representativ zonering med bl a videbälte. 
Rik vegetation- myr och ängsskog. 

z 57 Landskapet Finnvalen-Musvalen l 9 l o o 11 I 
Glest tallbevuxna lutande kärr. Rik vegetation i ravinerna. 
I övrigt fattigt. En landskapstyp som är helt unik för landet 
- den förekommer tro! endast inom detta kartblad 
över så stora ytor. 

z 58 Sandmästen - Strådalen 2 9 2 o o 8 I 
Rikområden. Västliga drag. Myrrikt landskap med stor 
andel backkärr. Ställvis mosaikartat. Serpentinberg. 
Ängsskogar. Fjällurskogsinventeringen klass l. 

z 59 segerdalen o 4 l o o 5 II 
Glest tallbevuxna backkärr. Orört. 

z 60 Väster-Ko/sjön. Överängsvalen 2 l l o o 4 III 
Variationsrikt landskap. Lavskog. Myrtyper. 
Ängsskogar. Variationsrikt. 

z 61 Gråsjön 2 l 2 o -2 3 III 
Rikområden. Ängsskogar. Lavskogar. 
Myrvariation. Fattigkärr. 

z 62 Rufsdalen 2 9 2 o o 13 I 3 
Orörd dalgång. Västliga drag i vegetation och flora. 
Skogsvariation. Ängsskogar. Tallurskog. 
Urskogsinventeringen klass 3. 

z 63 Dörrsvalen - Skildake , l o 2 o o 3 III 
Dalgång med för detta fjällområde karakteristisk variation 
mellan hed och äng. Mosaik. Rik vegetation. 

z 64 Burvaltsklumpen l 4 l o o 6 II 
Variationsrikt. Ställvis rikt. Serpentin. 
Ängsskog. Orört. 
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z 65 Lågsjöområdet öster Skäckerfjällen 9 o u 11 2 
Glest tallbevuxna kärr och hedar. Urskog. 
Unik landskapstyp. 
Fjällurskogsinventeringen klass 2. 

z 66 Halvö i Torrön norr Germundhöjden o 4 o o o 4 III 
Lavskogar- hällmarkstallsko g. 

z 67 Myrlandskapet väster Ängsströmmen 4 o o -1 4 III 
Myrvariation. Ställvis rikmyrar. Strängmyrar av för 
fjälltrakterna sällsynt slag. 

z 68 Finningsvalens östra delar , o o 3 III 
Hällmarkstallsk. Ängsskog. 

z 69 Myr och skog på halvön väster Torröedet o o o 2 III 
z 70 Grönfjället- Sandviksknuten o o 3 III 

Rikområden. 
z 71 Myr och skog över Holdersströmmen o o o 2 III 

Hällmarkstallsko g. Tallriksmossar. 
Fattiga backkärr. 

Z72 H oldershatten o o 3 III 
Rikområden. 

z 73 Svenskådalen - Grönfjället 3 4 -1 8 II 3 
Skogsvariation. Lavskogar. Urskogar. 
Orörd dalgång. Juovanjuonne- rik vegetation. 
Grönfjället-rik vegetation. 
Urskogsinventeringen klass III 

z 74 Burvattnet II 2 
Fjällurskogsinventeringen klass 2. 

z 75 Luletjarve naturreservat o 9 2 o 12 2 
NR. Myrtyper. Silverfuror. Forskning. 
Fjällurskogsinventeringen klass 2. 

z 76 Mjölkvaltsfjällets nordsida o o 2 III 
Rik vegetation i ett i övrigt mycket fattigt fjällområde. 

Z77 Oldflålandskapet o -1 2 III 
Backkärr. Lavskogar. Subalpin vegetation. 
Terrängtäckande myr av säregen, kupolformad, utformning. 

z 78 Grubbdalen 2 2 -1 5 II 3 
Ängsskogar. Dalgång. 
Urskogsinventeringen klass 3. 

z 79 Penningskejsen - Vinklumpfjäll 3 2 o o 6 II 
sydvästsluttning med vidsträckta myrområden. 
Stor myrvariation. Rik vegetation i väster. 
Ängsskogar. Småkuperat kalfjäll. 

z 80 Gråberget- Hotagsfjällen 2 9 2 o o 13 I 
Varierande landskap med björkskog, barrskog, 
myr, våta hedar. Varierande lågfjällsområde. 
Urskogar. Fjällurskogsinventeringen klass l. 

z 81 Munsfjället 3 4 -1 8 II 3 
Isolerat fjäll. Rik vegetation. Zonering. 
Ängsskog. Domänreservat. 
Urskogsinventeringen klass 3. 

z 82 Dunderklumpen o o 3 III 
Ängsskogar i branter. Re! orört skogsområde 
i ett i övrigt kraftigt påverkat område. 

z 83 storberget o -1 2 III 
Lavskog och ängsgranskog. Opåverkat. 

z 84 Fiskåvattnet o o o o III 
Lavskogar. 

z 85 Sjulterklumpen 2 o o 4 III 
Varierande fjällområde med omgivande skog. 
Stor variation på skog, myr och hed. 
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z 86 Kvemoruet 2 l l o o 4 III 
Ängsgranskogar. Stora områden med backkärr. 
Ängsbjörkskog. Gles björkskog på kalfjället. 
Bör vara rikt. 

z 87 V äktarklumpen 2 l l o -l 3 III (3) 
Ängsskog. Ängsvegetation på kalfjället. 
Rik vegetation. Inom området finns urskogar klassade 
till klass 3 i urskogsinventeringen. 

z 88 Fiskåfjället l l l o o 3 III 
Isolerat fjäll med utpräglad zonering. 
Ängsskog i sydsluttning. Högörtäng. 
Myr på östsluttningen. 

z 89 ]ougdaberg ---- - Il 2 
Opåverkad dalgång med urskog. Ängsskog och myr. 
Något lavtallskog. 
Fjällurskogsinventeringen klass 2. 

z 90 Blomhöjden 2 l l o -l 3 III 
Välutvecklade ängsskogar. Myrvariation. 

z 91 ]ormli- och Blåsjöfjällen 3 9 2 l -l 14 I (3) 
Mycket frodiga, rika ängsskogar i de markerade 
tvärdalarna. Rik vegetation på kalfjället. 
Sällsynta arter. Rika backkärr. Delar av området klassade 
till klass 3 i urskogsinventeringen 

z 92 Floarna l l l o -l 2 III 
Varierat myrområde i höjdläge. Något rikt. 

z 93 Klumpliklumpen l l o l o 3 III 
Ängsskogar under den kalla serpentintoppen. 

z 94 Rödfjället 2 4 o 2 o 8 Il 
Stort serpentinområde. Ängar och ängsskog i sydsluttning. 

z 95 Sielkentjakke l l l o o 3 III 
Delvis högalping kalfjäll. Rik vegetation. 
Mycket lågörtsäng. 

z 96 Härbergsdalen o 4 l o -l 4 III (2) 
Utpräglad dalgång som skär in i fjället. 
Re! opåverkad (mindre väg). Björkskog i inre delen. 
Inom området finns urskogar klassade som 
klass 2 i fjällurskogsinventeringen. 

z 97 Bastunäsklumpen l 4 2 o o 7 Il 
Isolerat fjällmassiv med stor myrvariation. 
Delvis rik vegetation. 

z 98 Daimadalen 
Fjällurskogsinventeringen klass l. 

z 99 Ankarvattnet 3 4 2 o o 9 Il 
Skog och myr präglar området. Ängsskogar. 
Stor myrvariation. Rikt. 

Z 100 Borgasjöns dalgång l l l o -l 2 III 
Re! opåverkad dalgång. Ängsskog. 
Rik vegetation. 

, 

j 



Punktobjekt inom Jämtlandsfjällen 
101 Vättafjället. Rikområde. Sydgränser för 

flera fjällarter 
102 Sydväxtberg: Tvaruberget, Ulvknätten, 

Grönstackberget. 
103 Tännäsberget. Sydväxtberg. 
104 Ormberget. Sydväxtberg. 
105 Funäsdalsberget. Sydväxtb~rg. 
106 Haftorsstöten. Högörtängar. 
107 Övre-Dalsjön. F d slåtterängar. Högstarr-

kärr. 
108 Husvålen. Sydväxtberg. Högörtängar. 
109 Domänreservat söder Håckren. Urskogs-

inventeringen klass 3. 
110 Åresjöns deltavegetation. 
111 Nordhallen. Lavrik, gölrik mosse. 
112 Helgesjön. Deltavegetation. 

113 
114 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 

124 
125 
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Gråvålen. Rik hedvegetation. 
Tännforsen. Lav- och mossvegetation vid 
vattenfallet. 
Bods j ön.· Deltavegetation. 
Bodsjön. Gölrik mosse. 
Hamborg. Koncentrisk mosse. 
Finningsvalen. Koncentrisk mosse. 
Ytteräng. Koncentrisk mosse. 
Kolåsböle. Lavrik mosse. 
Hobergshalvön. Excentrisk mosse. (Uppgift 
om fjällbrud). .. 
Hasslingån/Främmerån. Urskog. Angsskog. 
Urskogsinventeringen klass 3. 
Hällingsåfallen. Lav- och mossflora vid 
vattenfallet. 
Kalberget, Medberget. Sydväxtberg. 
Fågelberget. Sydväxtberg. 
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Sommary 

Background 
Because of the increasing pressure on the 
Swedish mountains due to tourism and recrea-
tion, water regulation, mining, new roads etc, 
the Swedish Parliament decided at the end of 
the sixties that an inquiry be made in order to 
cope with the problem of exploitation. In 1970 
the Swedish Environment Proteetian Board 
was commissioned to investigate "the alpine 
areas systematic exploitation within the scope 
of modern environmental protection". In-
cluded in this report are a numer of sup-
plementary studies of vegetation, geomor-
phology, fauna etc, w hi ch shall serve as a basis 
for the formulatian of an environmental plan 
for the mountains. One of these sup-
plementary studies consists of a complete 
vegetation mapping of an area of 65.000 km', 
together with an environmental evaluation. 

The mapping of the Swedish alpine vegeta-
tion has been a pioneer project, as it is the 
first small scale mapping of its kind in 
Sweden, and is unique even from an interna-
tional perspective because it is based on ad-
vanced remote sensing techniques. The map-
ping has been carried out by botanists and 
geographers at the Physical Geography de-
partment at Stockholm's University. The pro-
ject began with a study of the technique (Ihse, 
1975), which resulted directly in practical ap-
plication in 1975. Now, eight years later, it 
seeros as if the project in its entirity can be 
completed with 22 printed vegetation maps in 
the scale of l: 100 000 and four regional re-
ports for the different areas of the mountains 
in which the vegetation is described and evalu-
ated. This particular report deals with the 
vegetation in the southern part of the moun-
tain chain, Jämtlands county, in el u ding both 
Jämtland and Härjedalen. 

History 
Botanical investigations of the Jämtland 
mountains began close to 200 years ago, and 
the central part of the area, including Åresku-

tan and Snasahögarna, early became an area 
for botanical fieldtrips. 

The investigation of this area of the moun-
tains can basically be divided into three 
periods of differing character. The first was a 
lengthy period of a floristic character. The 
seeond period was oriented to ecological/ 
vegetational history, while the third period 
was oriented to environmental protection. 

The vegetation mapping and the environ-
mental evalutation associated with it belong to 
the third period, which is summarized in the 
environmental plan for the mountains but 
which continues with an inventory of specific 
locations of the same type as the virgin forest 
in ventory. A fourth and future period will 
begin when the circle closes with an interest in 
the flora increasing and new regional guide-
books in prospect. What this fourth period 
will otherwise offer is difficult to foretell. 

Mountain ecology 
This report should be seen as a description of 
the vegetation maps and the ecological and 
phytogeographical features are therefore 
samewhat unfairly treated. The ecological 
conditions are dealt with chiefly if they are 
such that they influence the map's appear-
ance. "The Plant Cover of Sweden" is recom-
mended for those who wish to have a more 
thorough discussion of alpine ecology. 

The vegetation in the Nordie countries has 
Iong been divided into several regions, from 
the deciduous forest region farthest south, the 
coniferous forest regions in the north, to the 
subalpine birth forest region and the three 
alpine regions (fig. 15). The mapped area ex-
tends for outside of the alpine area itself and 
therefore includes parts of the coniferous 
forest region, in which an alpine coniferous 
forest region with a !arge element of birch can 
be distinguished. 

Between the alpine coniferous forest and 
the area above treeline there is generally an 



area of birch that forms the treeline. In south-
ern Jämtland this treeline reaches its highest 
Swedish altitude of ca 1000 m a s l. In the 
Torneträsk area in northern Lappland this 
value decreases to a 600 m a s l. 

The alpine area above treeline is tradi-
tionally divided into three regions. The low 
alpine area is dominated by heaths and 
meadows. The middle alpine area is domin-
ated by "grasses" such as Stiff Sedge ( Carex 
bigelowii) and Three-leafed Rush (Juncus tri-
fidus). From the phytogeographical viewpoint 
the boundary between these regions is drawn 
at the upper boundary for Bilberry (Vacci-
nium myrtillus). This boundary naturally does 
not completely agree with that drawn on the 
vegetation maps, which is based on air photo 
interpretation. For the mapping this boundary 
is drawn where the dominance of meadows 
and heaths terminates. However, the agree-
ment between the phytogeographical bound-
ary and the boundary based on air photo in-
terpretation is surprisingly good ( cf t ab l). I t 
runs at ca 1100 m a s l begins in the southern 
tains (950 m a s l in the north). The third 
region, the high alpine, begins in the southern 
mountain area at an altitude of ca 1200 m a s l 
and in the northern mountain area at 1000 m a 
s l. This region is dominated by boulder fields, 
semi-permanent snowfields and glaciers. Here 
the plants are scattered and do not form any 
continuous plant cover. 

C lirnate 
On the whole the Swedish mountain chain has 
a damp maritime climate, which is eaused by 
the fact that air masses over the Atlantic 
absorb !arge amount of moisture and the n are 
driven towards the mountains by westerly 
winds. Thus, the mountain area is one of the 
areas with the most precipitation in Sweden, 
with a yearly precipitation of more than 1000 
mm. The higher parts of the mountains, such 
as the Sarek area, can have up to 3000 mm of 
precipitation/year. The precipitation is driven 
farther east in the areas of the mountains with 
low passes towards the Atlantic, while areas 
that are in the rainshadow of the high Norwe-
gian mountains have a more continental eli-
mate, likethat in Dalarna and Härjedalen (fig 
11). As the precipitation chiefly falls on the 
western side of the mountain chain, the east-
ern flanks of the mountain are often drier. 
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Bedrock 
The Scandinavian mountain chain consists of 
varying types of rock that are often grouped 
together under the label 'mountain bedrocks' 
in contrast to the Archean rocks in the east. In 
connection with the formation of the moun-
tain chain, the 'mountain bedrocks' were 
pushed from the west to the east out over the 
Archean rocks, with the result that we today 
see overthrusted areas, socalled 'skollor' with 
steep slopes towards the east and more gentie 
slopes towards the west. In some places the 
underlying Archean bedrock is exposed, as at 
Kuokkelfönstret west of Torneträsk and at 
Sösjö/Oldfjällen in northern Jämtland. 

The different types of bedrock influence the 
vegetation and flora in different ways. The 
Archean bedrock, chiefly granite, porphyry, 
sandstone and arkose represents a substrate 
that is poor in nutrients and that does not 
weather easily, as is also the case with the high 
alpine amphibolites. Strale and some intrusive 
rocks can be more fertile. Easily weathered 
phyllites, mica schist and other soft, often cal-
cium-rich rocks represent the fertile moun-
tains. These easily weathered rocks are found 
mainly in the low, gent! y rounded western 
mountains. 

Classification of alpine vegetation 
The classification system for alpine vegetation 
that has been used here has naturally been 
adapted to the methodology that has been 
used and to the mapscale designed to give an 
overall view. The vegetation map in the scale 
1:100 000 was produced through interpreta-
tion of infrared-sensitive air photographs in 
the scale 1:60 000. Fieldwork has been limited 
to 3-4 weeks per map, or close to 100 km'/days 
in field. It is not possible to identify single 
species or plant communities from the air 
photographs even though the photos have so 
high resolution that it is possible to discern 
areas of a few square meters. Instead, it is the 
vegetation as a whole that has been interpre-
tact and accounted for. The percentage of 
shrubs, herbs, bare ground and so on gives the 
basis for the classification into heath, 
meadow, mire, willow thicket and forest. It 
therefore follows that the term vegetation 
geography is more suitable in this connection 
than phytogeography. 
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The heaths are dominated by shrubs, non-
succulent grass and single herbs, as weil as by 
mosses and lichens. The meadows are char-
acterized by the lack of shrubs and lichens. 
Among the grasses succulent species are 
found and herbs are generally numerous. The 
mires plants make up an ecologically well-
defined group on a substratum of peat. 

With reference to the height of the vegeta-
tion three groups can be distinguished, forest, 
shrub and open areas. The forest is in turn 
divided in to coniferuous and birch forest. The 
shrub concists of willow, and the open areas 
consist of mires and alpine areas. The vegeta-
tion of the alpine area is classified into heath 
and meadow as weil as areas dominated by 
boulders and by bare ground. 

Division into vegetational districts 
The description of the vegetation of the 
mountains is based on classification into vege-
tational districts in which alpine areas that are 
vegetationally homogenous are delimited. In 
order to maintain the district classification at a 
leve! easy to grasp a minimum area of 500 km' 
is considered to be reasonable. Thus, the 
Jämtland mountains, which cover 17.500 km', 
are divided into 18 regions, with areas varying 
between 500-2000 km' (fig 19). 

The character of the mountain depends on 
the prevailing conditions and in general the 
mountains can be divided into areas of heath, 
meadow or bog. Heaths are usually assoGiated 
with hard bedrock lacking calcium, thin till 
cover and continental climate, while meadows 
are associated with a more maritime elimate 
and the softe r 'mountain bedrocks'. Mires are 
found in the most humid regions with the 
highest amount of precipitation. Bedrock and 
elimate are the most important factors for the 
distribution of the vegetation. In the case of 
the Jämtland mountains, with the great re-
gional differences in both bedrock and eli-
mate, this means major regional differences in 
vegetation. 

The delimitation and classification of the 
region have been made in several steps. The 
lower boundary between the alpine area and 
the coniferuous forest region has been drawn 
at the lower continuous boundary for meadow 
type of spruce forest and sloping fens. In this 
way the upper portion of the coniferuous 
forest has been included with the alpine 

vegetation in the form of a prealpine conifer-
uous forest. Likewise the subalpine birch 
forest has been included with the alpine 
vegetation. The tree limit, or in other words, 
the upperborder of the area of continuous 
birch forest, thus has not formed a boundary 
between the different vegetational district. 
The vegetational districts can therefore com-
prize several vegetational regions. 

The different vegetational districts have 
than been distingquished by a paralell analysis 
of several factors, such as the colors of the 
vegetation ma ps and geology. The colors on 
the vegetation map represent the principal 
composition of the vegetation. The geologic 
conditions are even analyzed in the map 
over potential calcaerous vegetationfig. 
17. Besides these, others important include 
elirnatic influence (fig 12), certain species dis-
tribution (fig 14), topography and landforms. 

In order to describe the different regions 
more objectively the area covered by all the 
vegetation in all the regions has been calcu-
lated. 

Natural evaluation 
The aim with the mapping of the vegetation 
has not simply been to produce a map; the 
maps have formed the basic for an overall 
evaluation of the environmental significance. 
This evaluation, together with information on 
such subjects as fauna and geomorphology, 
form the basic for an environmental plan, or a 
proposal concerning the future exploitation of 
the mountain areas (fig 25). 

For the botanical evaluation, the mountain 
chain has been divided into four regions, fol-
lowing the administrative county boundaries. 

The evaluation system that has been de-
veloped is primarily based on the contents of 
the vegetation maps, as weil as material from 
the fieldwork, literature and personal con-
tacts. 

A completely objective evaluation system is 
quite difficultf if not impossible, to produce. 
We have strived to account for the signifi-
cance of the different regions by division into 
several factors, in order to make the report 
more open and to make possible a future revi-
sion. An important proquisite for the evalua-
tion isthat the cartographers who perform the 
evaluation have seen as much as possible of 
the variation and different types of vegeta-



tion, flora and ecotypes of the mountain 
chain. The personnel involved in the stud y has 
been stabile and the tumover of cartographers 
low, so the evaluation can be considered to be 
as objective as is possible for the present. 
However, the evaluation can be discussed on 
other grounds. What is i t that should be evalu-
ated? Is it factors such as how representitive 
or how diverse, how unique or how typical? 
Also, in the connection it should be men-
tioned that it is only the botanical circum-
stances that have been evaluated, and not for 
example the significance of the vegetation for 
animals or hirds. 

As a first step in the delimitation and selec-
tian of the significant areas, we have consi-
dered a varied vegetation consisting of many 
species to be more interesting than others. In 
this way the vegetation of meadow was rated 
higher than that of a heath, for example 
forests of meadows type and meadows with 
tall herbs received the highest ratings. Vegeta-
tion within calcium-rich areas also received a 
high rating. This first step is primarily a 
method that forces the cartographer to analy-
ze the map very carefully in great detail. It 
also makes possible a precise drawing of the 
boundaries. Information about nature re-
serves, virgin forests, field trip localities, loca-
lities with interesting flora etc is added to the 
basic information and a subsequent final de-
limitation of botanically significant areas can 
be made. 

E valnation 
The actual evaluation of the areas is based on 
an report made in several steps in which cer-
tain factors are considered of basic import-
ance. These factors have been rated in the 
following manner. 

Hetrogenity, species 
These factors are based on the grounds used 
in defining the boundaries (for vegetational 
districts) as described above. Vegetation com-
posed of many species. Vegetation influenced 
by calcium, and complex vegetation, such as 
that found on deltas have been given the high-
est ratings. 

extreme! y significant vegetation 
very significant vegetation 

3 points 
2 points 
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significant vegetation 
not very significant vegetation 

Rarity and unigueness 

l point 
O point 

The distribution of the vegetation of all the 
mountain chain is considered here. By con-
sidering rarity, aspects other than the number 
of species or the potential influence of limes-
torre can be emphasized. Consequently, more 
commonplace vegetation having a unusual 
distribution or composition is emphasized 
here. 

unique vegetation 
very unusual vegetation 
unusual vegetation 
common vegetation 

Heterogenity, vegetation 

9 points (32) 

4 points (22) 

l point (P) 
O point 

An area with a high degree of heterogenity 
has been considered to be more significant 
than an area with a more homogeneous 
vegetation. Smaller areas such as south-facing 
slopes are in this manner excluded from the 
evaluation and are assigned to the category of 
'specific areas' which are treated separately. 

great heterogenity 
heterogeneous vegetation 
homogeneous vegetation 
or 'specific areas' 

Amount of research 

2 points 
l point 

O point 

Research carried out within an area increases 
the area' s scientific value. The rating has been 
very restrictive. A carefully made flora! 
checklist of species from an area can give one 
point. 

the area has been exhaustively 
described and analyzed 
the area has been the object of 
studies and analysis 
no previous research effort 

Human influence 

2 points 

l point 
O point 

We have ehosen to use a negative standard for 
the amount of human influence in an area, 
instead of a positive one for an untouched 
area. Profound influence includes such things 
as roads, tourist camps, clearcuts etc. 

profound influence 
lesser influence 
'untouched' 

-2 points 
-l point 

O point 
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Classification 
The regions are divided into three classes (fig 
25) according to the number of points attained 
during the evaluation. 

Class I 
This includes the areas that because of their 
rarity stand out as extremely meriting pro-
tection when considering the vegetation of 
the entire mountain chain. 
Class II 
Areas that because of their rarity stand out 
as meriting protection w hen considering the 
vegetation within a region comprising 4-6 
ma ps. 

Class III 
Areas that because of their rarity stand out 
as a locally meriting protection. 

A summary description of the 
vegetation of the mountains of 
Jämtland 
A summary of the more comprehensive de-
scription in chapter 4 of the vegetation in the 
Jämtland mountains will conclude this chapter 
on the environmental conditions. 

Coniferuousforest region (areas 2, 6, 8 10 
and 15) 
The alpine vegetation maps include not only 
the mountains themselves, but parts of the 
northern coniferuous forest east of the moun-
tains, which penetrates into the valleys or in 
certain cases surrounds single massifs (fig 15). 
The mapped part of the coniferuous region 
varies in composition, primarily due to elima-
tic factors, and so marked regional differences 
arise, mainly between south and north-bet-
ween a continental or a maritime climate. 

Pine forest dominate in the south in the 
more continental parts of Härjedalen, and in 
Lossendalgång and the mountains south of 
Anaris they often have abundant lichen cover 
and are fairly dry. Pineforests dominate north 
of the Anaris and Oviks mountains also, but 
there are more moist, and are associated with 
cowberry. The northern and central conifer-
uous forest region (region 10 and 15) is a more 
typical spruce forest with blueberry ground 
cover, and with certain elements of pine forest 
associated with bare bedrock north and east 
of Kallsjön, south and west of Torrön and 

north of the Hotags mountains. The percen-
tage of mires in the coniferuous forest region 
is fairly small with the exception of an area 
around Ånnsjön, which was distinguished as a 
separate vegetation district (nr 8) because of 
the strong maritime influence and because of 
that the !arge continuous area covered by 
mires. 

Prealpine coniferuous forest has been dis-
tinguished as a separate coniferuous forest re-
gion, with spruce forests of meadow type and 
sloping fens. Such prealpine coniferuous 
forests are most common in the areas of cen-
tral and northern Jämtland that have abun-
dant calcium and a high precipitation. They 
have a wide distribution from Annsjön north, 
primarily in the areas towards the Norwegian 
border to the west (fig 15). 

A sparse pine forest is characteristic for 
certain areas. This type of landscape having 
sparsely spaced pines occurs in the Rogen re-
gion (region l) and in the western, boggy 
parts of the Skäcker mountains (region 2). 
This type of pine forest grows on a surface 
covered by !arge boulders in the Rogen re-
gion, while the pines in region 11 grow on 
slightly tilting, sloping fens having very few 
species. 

Alpine and subalpine vegetation 
The alpine part of the Jämtland mountains 
consists predominantly of lowalpine regions 
with heaths and meadows of low herbs. The 
mountains seldom reach altitudes at which 
high alpine boulder fields and glaciers domin-
ate the landscape as they do in Lappland, 
although they do occur for example in Helags 
and Sylarna. Even the middle alpine grass 
heaths cover only modest areas in comparison 
to those in the mountains of northern Lapp-
land. 

Thus, it is the low alpine vegetation that 
dominate and in the calciumdeficient areas of 
arkose and quartzite (region l och 3) in the 
south, dry heaths, often with considerable 
amounts of lichen covering the low, rounded 
mountains, dominate. The area covered by 
meadows is small here, as is the area covered 
by birch forest. The birch forest region is 
actually missing in certain areas and the treeli-
mit is formed by pine forest, which is uneom-
mon in the Scandinavian mountain chain. The 
treelimit reaches its highest Swedish value 
here at almost 1000 m a s l. 



The most southerly situated of the Jämtland 
mountains is the Rogen area, with low moun-
tains such as Röd- and Rutfjällen (region l) 
where the amount of boulders in the undulat-
ing, dead-ice topography is particularly great. 
Because of the !arge concentration of boul-
ders in the landscape the area covered by 
mires is small. The birch forest, where it occur 
in the southeastern region, as for example 
north of Anåmountains is a sparse forest with 
a Iot of lichens and same scattered old pines. 

The bedrock is of great significance in the 
distribution of the vegetation, and phyllite 
darninates in the west-central mountains of 
Jämtland from Tänndalen in the south to 
Enans valley in the north (region 4). Besides 
being rich in calcium this rock weathers easily 
and gives rise to a finetextmed soil. As a 
result, there are many alpine meadows ha ving 
an abundant number of species. The central 
part of this region is dominated by the sacal-
led 'Helags plateau', w hi ch can on! y Iaosely 
be termed a plateau since it is quite hilly and 
there is a great variation in the vegetation. 
The most well-known mountains in Jämtland, 
such as Sylarna and Helags rise over the 
plateau, and consists of amphibolites. In the 
south this mountain area is bordered by the 
extensive birch forest region for, among 
others Gröndalen and Tänndalen, which en-
cirele Skenörsfjällen in the southwest. To-
wards the east the brich forest region covers, 
among others Mittådalen, Skärkdalen and 
Kesudalen-val!eys which were intesively 
used as a mountain pastures, and which still 
are to a certain extent today. The forests are 
largely of meadow type, and are cut by 
numerous sloping fens often having a great 
number of species and a calcerous demanding 
flora. Within the whole region, the steep 
slopes of the mountains, for example Knippen 
on Sylarna, Predikstolen on Helags and Mittå-
kläppen, Axhögen and Hamratjället harbor a 
flora that that favors south-facing slopes, dis-
plays and abundant number of species and is 
botanically interesting. 

The eastern part of the central Jämtland 
mountains with Kyrkstens, Anaris, Lunndörrs 
and Oviks mountains, are much more barren, 
with hard bedrock of quartzite, arkase and 
sandstone, and the elirnatic conditions are 
much less favorble for the vegetation. Dry 
heaths dominate here and there is only a small 
percentage of meadow and mire. In many 
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place, as in Lunndörrsfjällen the boulder 
fields reach far down inta the low alpine re-
gion and only a narrow strip remains for the 
grass heath. U-shaped valleys, of which Lunn-
dörren is the most striking, dissect the moun-
tains. Between Oviksfjällen in the east and 
Anarisfjällen in the west there is a plateau, 
Hosjöbottnarna, that is covered by a !arge 
number of bou!ders and an extensive birch 
forest. Otherwise the birch forest is not very 
common around these mountain. 

North of the central Jämtland mountain 
area or north of the lakes Ånn, Ottsjön and 
the Håckren dam, there is an alpine and forest 
landscape that is greatly affected by the mari-
time elimate. The amount of mires is great 
and sloping fens and forests of meadow type 
are common on the mountain slopes. The high 
precipitation is evident in the distribution of 
vegetation as far east as Mullfjället and Åre-
skutan (region 9). Forests of meadow type are 
common on the west side of Mullfjället, as 
weil as in the rolling, !ow-alpine area of 
Hammerdalsfjället, to be south. There are 
isolated specimens of Bog Asphodel (Narth-
ecium ossifragum) in Ullådalens sloping fen 
between Åreskutan and Mullfjället. The 
alpine area of Mullfjället, which consists of 
hard bedrock, is dominated by heaths, but the 
amphibolites of Åreskutan give rise to more 
meadows and have a more fertile character, 
especially in the lower slopes. The landscape 
between Storlien and Middagsfjället (region 
7) has a great number of mires which continue 
north along the Norwegian border even quite 
far to the east towards Sösjö/Oldfjällen (re-
gion 13). In this low alpine area with numer-
ous mires Skäckerfjällen (region 7) rises with 
a more pronounced alpine profile, but the 
lower slopes are covered with sloping fens. 
Due to the calcium-deficient bedrock in this 
massif heaths dominate, but comparatively 
!arge areas are taken up by meadows and 
areas usually covered by snow. This is due to 
the !arge amounts of snow that melt late and 
which favor the formation of meadows. 
However, the meadows here are samewhat 
different from those in the west-central Jämt-. 
land mountains, which are dominated by Mat-
grass (Nardus stricta) and are comparatively 
dry. The maritime elimate influence is a!so 
noticeable in the flora by the presence of a 
number of western species such as Hard fem 
(Blechnum spicant), Wood anemone (Ane-
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mone nemorosa) and Bog asphodel (Narth-
ecium ossifragum). Even the greyish mass 
(Rhacomitrium lanuginosum) which is atypi-
cal western element is common here and is 
characteristic for both heath and bog. The 
tree limit at this massif lies as low as a bo ut 650 
m a s l, a leve! not found again to the north 
before Torneträsk. The treelimit is often 
formed by a spruce forest with a !arge element 
of birch, and well-developed birch forests are 
rare in this landscape. In general, the alpine 
birch are shrubby and tak e the place of willow 
in the lower parts of the low alpine region. 
Willow is unusual here. The landscape around 
Skäckerfjällen consists of low, rounded moun-
tains that are covered with mires in the lower 
parts. Although the bedrock in placesis abun-
dant in calcium, the effect on the vegetation is 
not very great due to the high precipitation. In 
fact, this landscape often consists of fens that 
have extreme! y few species and are dominated 
by Deergrass (Scirpus caespitosus) and that 
strech over the whole area covered by a sparse 
virgin forest of pin e. 

East of Torrön there is an area that is made 
up of Archean rock and that is dissected by 
valleys running in a north-south direction (re-
gion 13). This area of Archean rock in the 
alpine area has a very poor flora and is domin-
ated by dry heaths. Boulder fields are also 
extensive. However, small local occurrences 
of calcium produce a few interesting localities 
in this otherwise botanically monotonous re-
gion. 

The most northerly mountains, such as 
Hotags, Blåsjö and Sipmekfjällen (region 14, 
17, 16) are separated by a wide coniferuous 
forest zone. Hotagsfjällen is dominated by 
calcium-deficient bedrock and the vegetation 

is primarily heath. However, the lower parts 
of this area with high precipitation are co-
vered by considerable areas of sloping fens 
and pre-alpine coniferuous forest. The iso-
lated Munsfjället, with its striking steep east 
slope covered by tall herb meadows, is rich in 
calcium and thus forms an exception from the 
poorer areas. 

The Blåsjö mountains (region 17) along the 
Norwegian border consists of phyllites rich in 
calcerous, and the forests of meadow type that 
cover the lower part of the slopes have few 
counterparts in the county. These fairly low 
mountains, which only occasionally rise over 
1000 m a s l, are dissected by deeply cut val-
leys. The extensive meadows of the high 
alpine area are dominated by a luxuriant 
vegetation. 

Sipmekfjällen (region 16) is a calcium-defi-
cient low alpine area consisting of several 
small massits separated by valleys, covered by 
coniferuos forest, that run in WNW-ESE 
direction. The mountains are dominated by 
poor heaths. Ultrabasic serpentine is common 
in the area, and the most striking serpentine 
mountain is Rödberget in the northwest, 
which has a bare, red top that is visible from 
afar. Usually serpentine mountains are small 
isolated knobs that strike up as erosion rem-
nants in an otherwise flat terrain. Birch forest 
and pre-alpine coniferuous forest cover con-
siderable areas around the mountain area. 

Many otherwise common alpine species 
such as Pedicularis lapponica and Angelica 
archangelica, are inexplicably lacking in the 
entire northern part of the Jämtland moun-
tains. Even several rarer species are missing 
from this region. 
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Vegetationskartans namnsättning jämförd 
med generalstabskartans. 

Den moderna topografiska kartan är i stort en 
sen produkt i Jämtlandsfjällen. De sista kar-
torna trycktes i slutet av 1970-talet. Detta 
innebär att det idag fortfarande är general-
stabskartornas namnsättning som går igen i 
bl a den botaniska litteraturen. En viss namn-
förbistring råder således under en övergångs-
tid tills de nya namnen är inarbetade. Gene-
ralstabskartans namnsättning kommer dock 
att finnas kvar i den botaniska litteraturen och 
det kan därför vara värdefullt med en jämfö-
rande listning av namnen speciellt med tanke 
på att generalstabskartorna är, och kommer 
att bli, allt svårare att få tag på. I listan jäm-
förs generalstabskartornas namn med vegeta-
tionskartornas , vilka är desamma som den to-
pografiska kartans om än ej så många. 

Generalstabskartans 
namn 

Andersjögälen 
Baltjo 
Batterklumpen 
Bingån 
Björnberget 
Bletikklumpen 
Bourreastjahke 
Brändklumpen 
Busjöfjället 
Bådsjön 
Duvvegaise 
Dåresvare 
Däiga 
Dödsvalen 
Edet 
Ertsegefjället 
Fiskåtjärnshöjden 
Gasketjahke 
Gelvenjåhka 
Gerroundhöjden 
Geztetjahke 
Gånälven 
Hamburg 
Hammarfjället 
Herrhängsåsen 
Hänsjön 

Vegetationskartans 
namn 

Anders j ö kälen 
Baltja 
Batteretjakke 
B innan 
Tjärndalsberget 
Blerikfjället 
Burestjakke 
Bräntklumpen 
Bodsjöfjället 
Bodsjön 
Durregaise 
Dårestjakke 
Däika 
Dörrsvalen 
Torröedet 
E rtseke 
Fiskåhöjden 
Jalgetjakke 
Gelvenåkko 
Germundtjärnhöjden 
Giettetjakke 
G annan 
Hambor g 
Hamrafjället 
Härjångsåsen 
Harsjön 

Högfjället 
Jalkatsåje 
Jilletjentjahke 
Jon-Ersbygget 
Jufvuln 
Juovanjuonne 
Kölsjön 
Leugesåjja 
Liklumpen 
Lillfjället 
Lossnen 
L. Stapeln 
Långan 
Mahkene 
Manshögarna 
Mittåkläppen 
Mittåälfven 
Njeravajen 
Orrnäsfjället 
Roudikfjället 
Rutetje 
Rör 
Rösjävålen 
Selkentjahke 
Sipmege 
Skaurovajantjahke 
Skelta 
Smedviken 
Stautja 
Steuker 
storbäcken 
storvallens lappläger 
Stuorre Tjäure 
Tjalmeböleke 
Tjälberget 
Tjälen 
Täljstensberget 
Ulvberget 
VNorn 
Vålöjan 
Vålöjvalen 
Väiraklimw:n 
Västerfjället 
Vörgole 
Å bervattnet 
Ö Bergtjärnvalen 
Öf. Skärvagen 
ÖNorn 

Vallarfjället 
Jalketsåjja 
Lejarfjället 
Jo-Ersbygget 
Juvuln 
Jåunjuone 
Kös j ön 
Lieugesåjja 
Jormlifjället 
Liderna 
Lossen 
Uttje Tjallinge 
Långsån 
Makkene 
Makkentjakke 
Stor-Mittåkläppen 
Mittån 
Njeravadje 
Södra Borgafjällen 
Raudekfjället 
Rödfjället 
Kall-Rör 
Rödsjövålen 
Sielkentjakke 
Sipmekfjället 
Skaurotjåkke 
Skildake 
Smedjeviken 
Stjautja 
Sandfjället 
Sätterån 
Mittådalen 
Stuore Tjåure 
Tjalmebölke 
Kälberget 
Kölen 
Täljstensvalen 
Uv berget 
Väster-Noren 
Vålån 
Vålåvalen 
Väirakliepe 
Västfjället 
Vörgele 
Abervattnet 
Norra Bergtjärnvalen 
N. Skärvagen 
Öster-Noren 
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17 Blåsjöfjällen (760 km2) 16 Frostviksfjällen (1200 km2) 

13 Sösjö-/Oldfjällen 
( 1060 km2) 

11 Kodalshöjden (1060 km2) 

7 storlien (660 km2) 

4 Helags etc (1960 km2) 

l Rogenområdet (860 km2) 

• Barrskog 

• BJörk skog 
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Vegetationsgeografiska områden i Jämtlandsfjällen 
En analys av vegetationskartorna kombinerad med bl a berg-
grund, klimat och växtgeografi har lett fram till att 18 områden 
med för vegetationen likartade ekologiska förutsättningar har 
avgränsats. 
Diagrammen visar vegetationens huvudsakliga procentuella 
fördeln ing inom områdena. 

10 Centrala barrskogsområdet 
(1400 km2) 

6 Oviksfjällen (1760 km2 ) 6 Skog runt Oviksfjällen 
(860 km2) 

3 Anåfjället (600 km2) 

Vegetational distriels in the mountain chain of 
Jämtland county. 
An analysis of several factors such as the colors of the vegeta-
tion map, geological conditions, elimate and phytogeography 
has been led to the determination of 18 distriels that on the 
whole have similar ecological conditions for vegetati on. 

N 

o 

,.. 

18 Sipmekfjällen (200 km2) 

16 Norra barrskogsområdet 
(2100 km2l 

12 Skäckerfjällen (1360 km2) 

9 Åre etc (460 km2) 

TECKENFÖRKLARING 

• SJö 

L"·''1 Blockmark 

D Gräshed 

RISHEDAR 
D Skarp rished 

D Torr ri shed 

• Frisk rlshad 

D Äng 

k::::J Snölega 

D Myr 

t-.:j Backkärr 

BJÖRKSKOG 
• Lavtyp 

Mosatyp 

• Ängstyp 

BARRSKOG 
• Lavtyp 

• Mosatyp 

• Ängstyp 

G:l:J Gles barrskog 

lm <lies björkskog 

2 3 4 5 mil 
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VEGETATION 
Vegetationen i vår svenska fjällvärld har beskrivits i fyra 
rapporter, en för vardera Kopparbergs, Jämtlands, Väster-
bottens och Norrbottens län. Beskrivningarna grundar sig 
på en tioårig kartläggning där vegetationen presenterats på 
22 kartor i skala 1: l 00 000. 

Förutom ett fjällekologiskt kapitel och en beskrivning av 
fjällens olika typer av vegetation innehåller böckerna en 
sammanställning av olika fjällområdens vegetation och flo-
ra. Den heltäckande kartläggningen har härvid legat till 
grund för en analys där ekologiska principer varit avgörande 
för avgränsningen av de olika fjällområdena . 
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Beskrivningarna åtföljs av kartor och ett rikhaltigt bildmate-
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