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FÖRORD 
 
Föreliggande rapport utgörs av två delar, dels en botanisk inventering av fastigheten 
Flågfjället 1:1 som ett led i att dokumentera vegetationen kring fasta provytor som har 
till syfte att belysa långsiktiga vegetationsförändringar orsakade av luftföroreningar, 
dels en dokumentation av de epifytiska mossorna och lavarna i Vargefjällets inägor 
samt synpunkter på skötseln av området. 
 
Både Vargefjället och Flågfjället 1:1 ligger inom naturreservatet Bredfjället i Uddevalla 
kommun. 
 
Författarna är ensamma ansvariga för undersökningarnas innehåll samt för de åsikter 
och värderingar som framförs i dessa. 
 
Katrina Envall 
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1. INLEDNING 
 
Föreliggande arbeten är utförda på uppdrag av länsstyrelsens miljövårdsenhet i 
Göteborgs och Bohus län. 
 
Under sommaren 1986 påbörjade vi arbetet med att utvidga antalet fasta provrutor 
inom ramen för det regionala miljökontrollprogram för luftföroreningsskador som 
sker i samarbete mellan lansstyrelserna i Göteborgs och Bohus län och Älvsborgs 
län, länens skogsvårdsstyrelser samt länens kommuner. 
 
Dessa provrutor syftar till att belysa långsiktiga vegetationsförändringar orsakade av 
t.ex. luftföroreningsnedfall. 
 
För att minimera de naturliga successioner som förekommer i nästan all vegetation 
och direkt fysisk påverkan av diverse mänskliga aktiviteter har dessa rutor så långt 
som möjligt lagts ut i äldre barrskogar som ligger antingen i befintliga eller planerade 
naturreservat. 
 
Metodiken och resultaten av dessa provrutor kommer att redovisas i ett annat sam-
manhang. 
 
För en mer detaljerad genomgång av detta miljökontrollprogram hänvisar vi till 
Pleijel 1987. 
 
Det är önskvärt att de lokaler som undersöks på detta sätt dokumenteras med avse-
ende på vegetationens utformning och sammansättning ett stycke runt om de fasta 
provrutorna. 
 
Detta underlättar sedan analysen av resultaten från dessa provrutor och bidrar till att 
ge en viktig bakgrundsinformation. 
 
Utvidgningarna av miljöundersökningen var tänkta att ske på Herrestadsfjället, Bred-
fjället och i naturreservatet Klippan. 
 
En ny ruta lades också ut på Vättlefjäll i Göteborgs kommun. 
 
I samband med detta arbete utförde vi därför även en botanisk dokumentation av 
fastigheten Flågfjället 1:1 inom Bredfällets naturreservat där tyngdpunkten har lagts 
på mossorna och lavarna. 
 
Klippans naturreservat har tidigare dokumenterats med avseende på mossor, lavar 
och svampar (Hallingbäck & Hjortstam 1979). Bredfjället har tidigare inventerats 
översiktligt (Molau 1980). I denna rapport har en lång rad kryptogamrika miljöer 
pekats ut men någon utförligare dokumentation av kryptogamerna skedde ej. Beträf-
fande Herrestadsfjället kunde under arbetet konstateras att området var påverkat av 
våtmarkskalkning. Området har därför måst utgå som referensområde och den pla-
nerade dokumentationen av vegetationen utfördes ej. 
 
 
 



 2 
 
 
 
Dessutom utförde vi en dokumentation av lövträdsepifyterna i Vargefjällets inägor 
och lämnar några synpunkter på områdets skötselplansförslag. Även detta område 
ingår som en enklav i naturreservatet på Bredfjället. 
 
Dokumentationen av fastigheten Flågfjället 1:1 och epifytfloran vid Vargefjället 
utfördes sommaren 1987. 
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2. UNDERSÖKNINGSMETODIK 
 
 
Beskrivning av flora och vegetation 
 
För att kartlägga och beskriva vegetationen över fastigheten Flågfjället 1:1 gjordes 
följande moment: 
 
Infraröda flygbilder i skala 1:10 000 från 1985 tolkades varvid vegetationsgränser 
lades in på transparent ekonomisk karta i skala 1:10 000. De i flygbilden avgränsade 
delområdena med till synes enhetlig växtlighet besöktes sedan i fält för vegetations-
klassificering. Vid klassningen har vi så långt som möjligt anpassat oss till Nordiska 
Ministerrådets ”Vegetationstyper i Norden” (1984). 
 
Kärlväxterna noterades främst vid denna genomgång av de olika natur- typerna men 
har senare kompletterats både vid arbetet med de fasta provrutorna och vid studierna 
av kryptogamerna. 
 
Kärlväxterna på hyggena har inte ägnats någon större uppmärksamhet. Nomenklatu-
ren följer Krok & Almquist 1984. 
 
För att få en bild av moss- och lavfloran gjordes särskilda undersökningar av denna i 
de delar som föreföll mest intressanta. 
 
Marklevande mossor och lavar fick dessutom en viss dokumentation i samband med 
arbetet med de fasta provrutorna men kompletterades genom att stickprov togs här 
och där vid genomgångarna för vegetationskarteringen och vid det övriga krypto-
gamsamlandet. 
 
Den största arbetsinsatsen har vi avsatt åt studiet av epifyterna (mossor och lavar 
växande på träd). Insamlingar har gjorts fr.a. runt Flogfjällets husgrunder, i eksko-
gen, vid Häggebergen, i nordsluttningen söder om Örevattnet och söder om Skim-
lingen. 
 
Mossor och lavar som växer på ved, d.v.s. på torrträd och omkullfallna, mer eller 
mindre förmultnade, trädstammar samlades i stort sett i samma områden men 
substraten är tyvärr ganska sällsynta och artlistan blir därmed relativt kort av denna 
grupp av växter. 
 
Stenlevande lavar har inte studerats alls och de sten- och marklevande mossorna i 
diverse kulturbetingade miljöer (som t.ex. stigar, vägkanter, torpgrunden med dess 
öppna gräsytor) har ägnats något mindre uppmärksamhet än ”skogskryptogamerna”. 
 
Hyggenas kryptogamflora har inte heller studerats. 
 
Artlistorna över mossor och lavar ska därför inte betraktas som kompletta men vi tror 
oss dock ha fångat de väsentliga dragen i de mer genuina skogsmiljöerna. 
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Arbetet med inventering av mossor och lavar är i jämförelse med kärlväxter mycket 
mer tidskrävande, Resultatet av en kryptogaminventering ger dock aspekter på ett 
naturområde som det inte är möjligt att få enbart med kärlväxter. 
 
Insamlade kryptogamer har torkats (för vissa levermossor djupfrysts för att de ska 
bibehålla sina ofta artspecifika oljekroppar) och bestämts vintern 1987/1988. 
 
Intressanta beläggexemplar har monterats och etiketterats och de förvaras i privat 
herbarium (Leif Andersson, Bankälla). 
 
Kontrollbestämningar av vissa svårbestämda arter har gjorts av bl.a. Lars-Erik Muhr, 
Karlskoga, Leif Tibell, Uppsala, Gerhard Kristensson, Stockholm och Tomas 
Hallingbäck, Uppsala. Lavsläktet Lecanora har behandlats ganska styvmoderligt i 
denna inventering p.g.a. svårigheten att korrekt artbestämma dessa. 
 
Nomenklaturen för lavar följer med några få undantag Santesson 1984 och för 
mossorna Hallingbäck & Söderström 1987. 
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3. BREDFJÄLLETS HISTORIK OCH NATUR- 
 FÖRHÅLLANDEN 
 
 
Historik 
 
Kardells utredning ”Bredfjället - en ljungheds utveckling till friluftsskog” handlar till 
största delen om den äldre markanvändningen och for en mer detaljerad genomgång 
av Bredfjällets historiska aspekter hänvisar vi till denna (Kardell 1983). 
 
Vi ger därför här endast en sammanfattning av Bredfjällets skogliga historia och and-
ra faktorer som kan ha medverkat till att utforma den speciella artsammansättning 
som man finner på fjället idag. 
 
Några uppgifter och idéer har också hämtats ur Fries 1951 och 1958 samt Atlestam 
1942. 
 
Bredfjället har inte varit föremål för några postglaciala vegetationshistoriska studier 
med hjälp av pollenanalytiska metoder men det är sannolikt att vegetationsutveck-
lingen i stort sett har följt samma mönster som i övriga, mer välkända delar av 
Bohuslän. 
 
De pollendiagram som finns framtagna i Bohuslän tyder på att vidsträckta ekskogar 
hörde till bilden (Fries 1951 och Persson 1973). 
 
Detta innebär att ekskogen varit den dominerande vegetations-typen under hela me-
deltiden fram till de s.k. sillfiskeperioderna under 1600- och 1700-talen (Atlestam 
1942, Fries 1951, Fries 1958) med inslag av tall i näringsfattiga höjdlägen och små 
inslag av ask, alm och lind i mer gynnade lägen. 
 
Granen invandrade till Bohuslän redan under 300-talet e. Kr. och kan naturligtvis, 
åtminstone i vissa partier redan under denna tid ha trängt undan ekskogen. Även 
boken kan tidigare ha haft ett mellanspel i skogarna här uppe men allt detta är ovisst 
och huvuddragen har nog varit den som skisseras ovan. 
 
Under denna tid var människans påverkan på naturen relativt ringa - ett visst uttag av 
bränsle och timmer i närheten av bosättningarna, möjligen någon form av fäbodsdrift 
med jakt och fiske. 
 
Under 1600-, 1700-, 1800-talen ökade befolkningen kraftigt och trycket på naturen 
blev allt större. Omkring år 1725 var Bredfjället i det närmsta skoglöst för att i slutet 
av 1800-talet bilda en trädlös ljunghed. (Kardell 1983). 
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De äldsta träden som man finner på Bredfjället idag utgörs därför av de ädla lövträd 
som fanns intill bebyggelsen - vårdträd och hamlade askar och almar i inägorna, möj-
ligen kan någon ek också höra från den annars trädlösa ljunghedsperioden. 
 
Kring senaste sekelskiftet och fram till nu övergavs bosättningarna med dess bo-
skapsskötsel häruppe och området beskogades igen men denna gång med gran och i 
viss mån tall. 
 
Flogfjället som är den äldsta belagda bebyggelsen i inventeringsområdet (1581) 
övergavs 1910. Bjurvattenhålan, strax utanför det inventerade området omnämns för 
första gången 1659 och sköts idag som fritidsjordbruk. Vargefjället är den enda gård 
på Bredfjället som än idag har ett visst jordbruk - även om hävden av odlingsmarker-
na har minskat starkt den sista tiden. Denna gård tillkom senast vid mitten av 1600-
talet. 
 
Under 1900-talet har vi alltså återigen haft en mycket låg utnyttjandegrad av Bred-
fjällets natur ända fram till i dag när fjället används dels som skogsmark, dels som 
forskningsområde och för rekreation och friluftsliv. 
 
Genom det inventerade området har anlagts en vandringsled - den s.k. Bohusleden. 
 
Naturförhållanden 
 
Bredfjället ligger på höjdområdet mellan Ljungskile och havet i väster och Göta älv 
med dess dalgång i öster. 
 
Bredfjället utgörs av en tämligen flack höjdplatå på ca 100- 150 meters höjd över 
havet med de högsta punkterna Brända berg 174,1 och Bukullen 174,6 m.ö.h. Högsta 
punkten inom Flågfjället 1:1, strax Ö om Skimlingen, ligger på ca 160 m.ö.h. medan 
lägsta punkten, vid länsgränsen SO om torpet, ligger på knappt 110 m.ö.h. Området 
är relativt sjörikt med en svag antydan till en s.k. sprick-dalsterräng. 
 
Berggrunden domineras av gnejs men i vissa av de nordväst- sydöstliga dalgångarna 
förekommer grönstenar. Den dominerande grönstenen är en mörk diabas, som på 
vissa håll är sekundärt uppbruten och ”läkt” med kalkspat. Den kraftigaste diabas-
gången löper genom Valeklintsområdet öster om det inventerade området och fort-
sätter sedan rätlinjigt mot nordväst där den går i dagen vid Vargefjället samt vid 
Stendammen längre västerut. 
 
Höjdplatån är relativt moränfattig trots att den genomgående ligger ovan högsta kust-
linjen. HK ligger på ca 125 m.ö.h. vid Bredfjället och det är slående hur väl den äldre 
bebyggelsen ligger lokaliserad vid den - det gäller t.ex. både Flogfjället och Varge-
fjället. Förutom berggrunden kan alltså också m e m diffusa skalgrusförekomster 
bidra till den mer krävande floran vid dessa lokaler där människan slagit upp sina 
boningar. Se Bilaga 1. 
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Flågfjället 1:1 ligger på östsluttningen av Bredfjället och avvattnas via Store och 
Lille Väktorsjöarna och Sollumsån ned till Göta älv. Det finns 4 sjöar helt (Öre-
vattnet) eller delvis (Långevattnet, Skimlingen, Hjortesölan) inom det inventerade 
området. De är alla typiska skogssjöar med oligotroft vatten. 
 
Området ligger så pass nära havskusten att en viss klimatpåverkan från havet blir 
tydlig - relativt svala somrar och milda vintrar. Årsmedeltemperaturen ligger mellan 
6-7 grader. Under januari månad är medeltemperaturen ca -2,5 grader vilket ska 
jämföras med Lysekil, 35 km längre mot kusten där januari månad har en medeltem-
peratur på -1 grader. Skillnaderna i sommartemperaturerna är mindre, ca 0,5 grader 
högre vid kustbandet, vilket antagligen beror på det ökande antalet soltimmar längre 
ut mot kusten. 
 
Nederbördsmängderna uppgår till ca 800 mm/år vilket tillsammans med övriga kli-
matiska data ger suboceaniska förhållanden. 
 
Närmare kusten minskar nederbördsmängderna för att vid ytterskärgården vara nere i 
600 mm per år. Aven österut mot Vänersänkan minskar årsmedelnederbörden ner 
mot 600 mm(SMHI 1975). 
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4. VEGETATIONEN INOM FASTIGHETEN 
 FLÅGFJÄLLET 1:1 
 
 
4.1. VEGETATIONSTYPER 
 
Reservatet på Bredfjället ligger helt inom den naturgeografiska regionen 21a (Syd-
östra Norges och sydvästra Sveriges kuperade barr- och lövskogslandskap - Östfold-
Dalslandsområdet) enligt Nordiska Ministerrådets indelning (Nordiska Ministerrådet 
1984) Detta är en boreonemoral zon som i stort sett domineras av gran- och tallsko-
gar med inslag av ädellövträd i särskilt gynnsamma lagen Det förefaller vara så att 
bebyggelsen - både den äldre och den kvarvarande - är belägna på sådana mikrokli-
matiskt och edafiskt gynnsamma ”nemorala utpostlokaler” Gillner i Fries 1971 (sid. 
47) menar att en viktig växtgeografisk grans går mellan vad han kallar Bohusläns 
kustland och inland Bredfjället ligger i denna granszon och såväl kustbundna arter 
(björnbär, bergek, vildkaprifol) som inlandsarter (slidstarr, storsileshår, dysäv) 
förekommer i området. 
 
Vegetationen har delats in vegetationstyper som i görligaste mån följer ”Vegetations-
typer i Norden” (nedan förkortat NM), Nordiska Minister- rådet 1984. Detta får till 
följd att träd- och fältskikt beskrives i ett sammanhang snarare än var för sig. 
 
Då ett viktigt motiv för bildandet av Bredfjället-reservatet är dess värde för studier av 
långsiktig miljöpåverkan har de olika vegetationstypernas stabilitet och naturliga suc-
cession diskuterats vid beskrivningarna nedan. 
 
 
Granskogar 
 
Granskogen är den dominerande vegetationstypen på Bredfjället idag och är, åtmin-
stone hos den äldsta trädgenerationen på fastigheten Flågfjället 1:1, spontant invand-
rad (Kardell 1983), vilket innebär att bestånden bildar vad man kallar en naturskog. 
 
Detta är ur naturvårdssynpunkt ett mycket intressant faktum då granen här står 
mycket nära sin naturliga västgräns - endast ett par mil söderut, i sluttningarna ned 
mot Stenungsund vidtar naturgeografiskt en nemoral zon med ekskogar som det 
dominerande inslaget (naturgeografisk region 15 enligt NM). 
 
Granskogen har nu också uppnått den ålder - 100 år - då skogen närmar sig vad man 
kallar ett naturskogsstadium. Inom en 25-års period kan man förvänta sig att rikedo-
men på torrakor och lågor blir relativt stor och de organismer som är knutna till dessa 
miljöer har möjlighet att invandra. Skogsekosystemets sena successionsstadier börjar 
uppträda. I de äldsta partierna vid Häggebergen strax norr om det inventerade områ-
det, där skogen är ca 130 år, finns redan små populationer av några ”naturskogsarter” 
(se kap 5). 
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Den vanligaste typen av granskog är den s.k. blåbärstypen (granskog av blåbärsris-
typ enligt NM) där förutom blåbär och (sparsammare) lingon arter som ängskovall, 
skogsstjärna och i lite öppnare lägen ljung och kruståtel ingår. I denna miljö finner 
man också linnea på flera platser och i Häggebergen orkidén knärot. 
 
Skogstypen har ofta inslag av tall och ibland också av björk och mer sällan asp. 
 
I bottenskiktet dominerar vägg- och husmossa. I fuktigare lägen tillkommer gran-
itmossa (Sphagnum girgensohnii) och i skuggigare lägen stor kvastmossa (Dicranum 
majus). Typiska för miljön, men med långt mindre frekvens är: 
 
 vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) 
 klosidenmossa (Pl .curvifolium) 
 kammossa (Ptilium crista-castrensis) 
 
Under mycket skuggiga förhållanden konkurreras skogsrisen ut och marken täcks 
istället av vida sjok av mossor främst bestående av stor kvastmossa (Dicranum 
majus). 
 
Denna granskogstyp, som kallas Dicranum majus-typ, är betydligt vanligare i Väst-
sverige och beskrevs först av Molau (Molau 1975) Den är troligen inte stabil då den 
med tilltagande ålder självgallras - vilket får till följd att den släpper ned mer ljus - 
och övergår till blåbärstypen. 
 
Insprängda bland Dicranum-tuvorna brukar man finna flera andra skuggfördragande 
mossor som: 
 
 vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) 
 stor revmossa (Bazzania trilobata) 
 stenlummermossa (Barbilophozia hatcheri) 
 västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) 
 tallvitmossa (Sphagnum capillifolium) 
 kantvitmossa (Sphagnum quinquefarium) 
 
I Häggebergen möter man en örtrikare, något näringsrikare granskog som brukar 
kallas kruståtel-typ efter det gräs som dominerar tillsammans med skogsrisen blåbär 
och lingon (se Molau 1975). Här tillkommer också fler örter som knärot, linnea, 
ekorrbär och vårfryle. 
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Även i bottenskiktet tillkommer arter som blir vanligare i näringsrikare skogar. Av 
dessa är trubbflikmossan (Lophozia obtusa) särskilt värd att nämnas då den dessutom 
gynnas av äldre stabila skogsmiljöer. 
 
Andra karakteristiska mossor i denna miljö är: 
 
 lundlummermossa (Barbiophozia barbata) 
 praktbräkenmossa (Plagiochila asplenoides) 
 
Det är tveksamt om denna skogstyp är stabil, den är troligen en effekt av att området 
nyligen beskogades och granen kommer förmodligen på sikt att, med sin barrförna, 
försura och podsolifiera marken så att även här en blåbärstyp blir det slutgiltiga 
resultatet. 
 
Gransumpskogar finns av ett par olika typer, dels i de skuggiga små dalarna i norr, 
dels mer öppna före detta våtslåttermarker. 
 
I de skuggiga dälderna finner man t.ex. klibbal, björk, bindvide, missne och vanligt 
mannagräs i de fuktigaste partierna. Andra arter är skogsfräken, slidstarr och 
korallrot. 
 
I bottenskiktet dominerar vitmossor som Sphagnum fallax, palustre och angustifoli-
um och Polytrichum commune. Denna granskogstyp brukar kallas ”sumpgranskog av 
ristyp” enligt NM. 
 
I gransumpskogarna på de igenväxande gamla slåttermarkerna är floran ofta betyd-
ligt rikare och arter som tillkommer här är t.ex. pors, brakved, blåtåtel, blodrot, grå-
starr, hundstarr, flaskstarr, kärrsilja och veketåg. Dessa sumpskogar står nära de som 
i NM beskrivs som ”sumpgranskog av ört-starr-typ”. 
 
Den fattigare typen av gransumpskog är en ganska stabil vegetationstyp medan den 
sistnämnda genom barrförnans försurande verkan och granarnas beskuggning antag-
ligen kommer att bli allt artfattigare och mer risdominerad. 
 
 
Tallskogar 
 
Tallskogarna är betydligt sällsyntare och den typiska hällmarkstallskogen är typiskt 
utbildad endast i ett litet område söder om sjön Skimlingen. 
 
I NM kallas denna typ ”tallskog av lav-typ - hällmarksvariant”. 
 
Tallen dominerar stort i trädskiktet men enstaka björkar, ekar och granar finns in-
sprängda. 
 
I fältskiktet finns förutom skogsrisen rikligt med ljung och ängskovall. 
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I bottenskiktet är vågig kvastmossa (Dicranum polysetum) oftast dominant. Andra 
arter som är typiska för denna skogstyp är flera Cladina- och Cladonia-arter liksom 
den vackert röda levermossan Ptilidium ciliare. 
 
Tallen förekommer också i blandbestånd med granen, särskilt öster om Skimlingen 
och i skogspartierna öster om Häggebergsmossen, liksom i torrare partier och 
kantzoner av de båda mossarna. 
 
Hällmarkstallskogarna är relativt stabila vegetationstyper medan barrblandskogarna 
är mer svårbedömda. 
 
 
Alskogar 
 
På ett par ställen - ett öster om och ett väster om - Flågfjällets gamla inägor finner 
man idag klibbalskog. De har båda vuxit upp på gamla slåttermarker med relativt hög 
markfuktighet och näringshalt. I NM påminner den närmast om ”sumpalskog av ört-
typ”. Denna skogstyp bedöms i NM som stabil. 
 
På Bredfjället är även denna vegetationstyp troligen en successionsfas och uppväx-
ande smågranar kommer så småningom att omvandla skogen till en sumpgranskog. 
 
I fältskiktet finner man arter som kärrfibbla, slidstarr, vattenmåra, majbräken och 
sällsyntare hästhov, gulstarr, ältranunkel, älggräs och frossört. 
 
I bottenskiktet påträffades arter som stor fickmossa (Fissidens adianthoides), skogs-
blekmossa (Chiloscyphus pallescens) och bäckrundmossa (Rhizomnium punctatum). 
 
 
Ekskogar 
 
Ekskogen är begränsad till markerna runt Flågfjällets inägor. 
 
Ekskogens ålder är enligt Kardell ca 80 år vilket innebär att de flesta träden har växt 
upp sedan bosättningen vid Flågfjället (som upphörde 1910) övergavs. 
 
Enstaka träd förefaller dock att vara äldre och bör härröra från Flågfjällets gamla 
beteshagar, vilket skulle innebära att en längre ”trädlig” kontinuitet av ek finns i 
området. 
 
Bergeken förefaller att vara den dominerande ekarten i skogarna även om en del 
intermediära, mer svårtydda former förekommer. 
 
I NM kallas vegetationstypen ”ekskog av örtfattig typ” och bedöms där vara en 
relativt stabil skogstyp. 
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På Bredfjället tränger nu granen in i ekskogen och på sikt kommer sannolikt stora 
delar av de lövskogsdominerade partierna att ersättas av granskog. 
 
I närheten av Flågfjällets inägor föryngrar sig också lönn, alm, ask och här och där 
ser man oxel - förmodligen en kvarleva från den gamla betestiden. 
 
Hassel är måttligt framträdande men är spridd inom i stort sett hela ek- skogen och 
den finns även i branten västerut mot Långevattnet. 
 
I fältskiktet är blåbäret framträdande och man finner i övrigt en artsammansättning 
som påminner om den rikare kruståtelvarianten av granskog. Karakteristiska inslag i 
ekskogen är dessutom piprör, liljekonvalj, skogsviol, gullris, stenbär, gökärt och 
bergslok. Sällsynt förekommer här så krävande örter som vätteros och blåsippa. Ut-
efter Bohusleden förekommer också björnbär på några ställen, Flera av dessa arter är 
förmodligen en rest av den gamla betestiden och försvinner till största delen i takt 
med att skogen förmörkas av de inträngande granarna. 
 
Bottenskiktet är dåligt utvecklat och påminner starkt om den i de rikare barrskogarna. 
Nötmossan (Diphyscium foliosum) och vågig sågmossa (Atrichum undulatum) utgör 
dock ett par speciella inslag. 
 
 
Flågfjällets övriga ädellövskog 
 
Intill Flågfjället finns både vårdträd, framförallt av lönn, och hamlade ”nyttoträd” av 
ask, alm och lind. 
 
I kanten av den gamla fägatan strax norr om husgrunderna ligger nu för länge sedan 
döda och omkullfallna askar som bär spår av hamling. 
 
Några gamla lindar i bergsbranten norr om husgrunderna kanske representerar spon-
tana individer men i övrigt ska man nog betrakta dessa trädslag som ”odlingsrester”. 
Inventeringsområdets allra äldsta träd ligger väl samlade runt det gamla torpet. Flera 
av träden, inklusive de nu döda askarna vid fägatan, vittnar om att här har funnits 
ädla lövträd under mycket lång tid. Sannolikt var träden runt torpet i äldre tid de enda 
äldre träden i inventeringsområdet. Av detta kan man sluta sig till att kontinuiteten av 
vuxna träd är längst här. Som vi ska se nedan så avspeglas detta tydligt på epifytflo-
ran. 
 
Flera av dessa trädarter sprider sig nu, framförallt i ekskogen, varför man här och där 
finner ungträd och enstaka uppvuxna individer, särskilt av ask och alm. 
 
Öppningarna vid husgrunderna och kantskogarna med sitt innehåll av ädla lövträd 
utgör växtplatser för kanske hälften av de kärlväxter som vi har påträffat inom det 
inventerade området! Det rör sig både om slåtter-, betes- och tomtväxter. 
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Arterna står omnämnda i artlistan men typiska exempel kan vara smörbollar, präst-
krage, gökblomster, blåsuga och grönvit nattviol bland de förstnämnda och skelört, 
mästerrot och apel bland de sistnämnda. Här finns också en hel del intressanta kryp-
togamer som behandlas i ett särskilt kapitel. Den största delen av de epifytiska 
lavarna och mossorna återfinns endast här. 
 
 
Mossar och kärr 
 
Två mossar förekommer inom området och vi har döpt dem till ”Långemossen” och 
”Häggebergsmossen”. 
 
De är bägge relativt karakteristiska för västsvenska förhållanden (motsvarar i NM 
”ristuvmosse av ljung - Sphagnum rubellum-typ”) med massblom av klockljung på 
sensommaren och med inslag av tuvsäv (Scirpus caespitosus ssp caespitosus) och 
myrlilja. 
 
Även bland kryptogamerna finner man många västliga särdrag. 
 
Så är t.ex. Sphagnum magellanicum och rubellum de viktigaste torvbildande arterna, 
mossarnas speciella levermossor är mycket framträdande där man särskilt kan nämna 
myrknutmossan (Odontoschisma sphagni). 
 
En annan för suboceaniska förhållanden speciell företeelse är att grå raggmossa 
(Racomitrium lanuginosum) vandrar ut på mossarna. 
 
Långemossen är störst och blötast av de bägge mossarna. 
 
De öppna kärr som man finner i området har en artsammansättning som mycket lik-
nar den i de öppnare gransumpskogarna. Denna vegetationstyp, huvudsakligen fat-
tiga mjuk-mattekärr av starr-vitmoss-typ av Sphagnum fallax-variant finner man 
intill sjöar, bäckar och surdråg. 
 
 
Sjöar 
 
Det finns fyra små sjöar som helt eller delvis ingår i det inventerade området näm-
ligen Örevattnet, Hjortesölan, Skimlingen och Långevattnet. De är alla av oligotrof 
natur ofta kantade av stora sjok med vitmossor, främst Sphagnum fallax. 
 
Sjöarnas vegetation är mycket sparsam och artfattig med arter som gul näckros, not-
blomster, dysäv, flaskstarr och trådstarr. 
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Hyggesvegetation 
 
Hyggesvegetationen har inte studerats i denna undersökning då den endast i mycket 
ringa mån kan tänkas bidra till områdets naturvärden eller karakteristika. 
 
 
 
4.2. LAV- OCH MOSSFLORAN 
 
Då kryptogamerna dels, utgör en stor del av vegetationen i barrskogsekosystem dels, 
är utmärkta indikatorväxter för olika skogstyper, har en lång rad kryptogamer redo-
visats i samband med den allmänna vegetationsbeskrivningen i kap 4. 
 
Området har också fått en viss dokumentation vad det gäller mossor och lavar i sam-
band med de s.k. fasta provrutorna (se bilaga 3). 
 
Eftersom många små ytor i skogsmarkerna enbart är beväxta med kryptogamer och 
karakteriseras av dessa ger vi här dessutom en separat beskrivning av moss- och 
lavfloran. 
 
Sumpskogar och tallmossar domineras av ett par vitmossor, Sphagnum angustifolium 
och Sphagnum palustre. 
 
I fuktigare lägen tillkommer också Sphagnum fallax och ibland Sphagnum imbrica-
tum. Aulacomnium palustre och Polytrichum strictum är två andra karaktärsarter för 
denna miljö. 
 
I mer öppna mossar tillkommer många andra vitmossarter och de vanligaste är 
Sphagnum rubellum, magellanicum och tenellum. Här finner man också flera typiska 
mossor såsom: 
 
 Odontoschisma sphagni  Cladopodiella fluitans 
  
 Calliergon stramineum Cephalozia lunulifolia 
  
 Calypogeia neesiana 
 
På de torrare tuvorna växer flera arter av släktena Cladina och Cladonia liksom – 
speciellt för Västsverige - mossan Racomitrium lanuginosum. 
 
I alskogarna öster och väster om det gamla torpet tillkommer en del andra våtmarks-
mossor såsom Rhytidiadelphus subpinnatus och Fissidens adianthoides, Rhizomnium 
punctatum, Plagiothecium succulentum och Thuidium delicatulum. 
 
På alsocklarna är Mnium hornum vanlig och insprängd i denna finner man då och då 
mossor som t.ex. Calypogeia integrestipula och C. neesiana. 
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Lodytor och block är inte särskilt framträdande i området men relativt välutvecklade 
miljöer av detta slag finns dels i nordsluttningen ned mot sjön Örevattnet och i 
sprickdalen från Flogfjället mot Långevattnet. 
 
I torrare lägen domineras vegetationen av Hypnum cupressiforme med inslag av 
Bartramia pomiformis, Cynodontium-art, Isothecium myosuroides, Plagiothecium 
denticulatum och Isopterygium elegans. Söder om Örevattnet finns ett litet bestånd 
av Neckera crispa och Asplenium trichomanes, Den senare förekommer också vid 
Flogfjället. 
 
Våta block- och bergsidor täcks ofta av stora sjok av levermossorna Diplophyllum 
albicans och Scapania nemorea tillsammans med Racomitrium aciculare. I denna 
miljö fann vi även den mer sällsynta Herzogiella striatella på ett ställe. 
 
Vägkanter och stigar utgör en mycket speciell miljö för kryptogamer. I denna miljö 
är Dicranella heteromalla mycket vanlig och andra arter som vi antecknade härifrån 
var mossorna Diplophyllum obtustfolium, Ditrichum heteromallum, Nardia scalaris 
och lavarna Bryophagus gloeocapsa, Baeomyces roseus och Lecidea uliginosa. 
 
Mossor och lavar som växer på träd (s.k. epifyter) ger ofta en god bild av hur miljö-
betingelserna är beskaffade i ett område. Artsammansättningen brukar också ge goda 
indikationer på hur områdets historia har gestaltat sig. Arter med krav på lång skog-
lig kontinuitet, t.ex. svårspridda arter eller arter med stora krav på hög och jämn luft-
fuktighet, saknas eller är fåtaliga i skogar med kraftiga kontinuitetsbrott i skogstäc-
ket under de senaste seklerna (Rose 1976). 
 
Ymnig påväxt av skägg- och tagellavar är tecken på goda förhållanden d.v.s. låg halt 
av luftföroreningar och relativt hög luftfuktighet. 
 
På Bredfjället saknas nästan helt arter ur den första kategorin, vilket ju är naturligt då 
området var i det närmaste kalmark för mindre än hundra år sedan. Några svårsprid-
da arter finns dock i området och de är då koncentrerade till gårdarnas inägor (se 
nedan). 
 
Vissa skägg- och tagellavar är tämligen lättspridda och ”borde” ha högre popula-
tioner än vad som är fallet idag på Bredfjället. Här spelar luftkvalitén sannolikt en 
stor roll. 
 
Epifyterna svarar emellertid inte bara på ett områdes historia och dess luftkvalite 
utan även på skogens ålder och allmänna utseende (förekomst av lågor och torrakor, 
trädens tillväxthastighet och täthet, trädslagssammansättning etc.). 
 
I en kulturskog - i den naturgeografiska region som vi befinner oss - blir träden högst 
80-100 år gammal. Detta innebär att de arter som är anpassade till att växa på äldre 
träd, torrakor och lågor aldrig får en chans att etablera sig i en välskött kulturskog. 
Det rör sig om ett mycket stort antal arter - kanske merparten av barrskogsland-
skapets lavflora! 
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Barrskogen i Bredfjället är just nu föremål för en sådan invandring av allt mer kräv-
ande skogskryptogamer. Kulturskogens karakteristiska arter Hypogymnia physodes, 
Lepraria incana, Ochrolechia turneri, Platismatia glauca och Pseudevernia furfura-
cea är idag vittspridda på Bredfjället. 
 
I mer gynnsamma lägen tillkommer så en grupp arter som brukar invandra till ett 
barrskogsbestånd då det blivit något äldre. 
 
Här kan vi nämna skägg- och tagellavarna Bryoria fuscescens, Usnea subfloridana 
och U. filipendula. 
 
På stammarna finner man nu också Chaenotheca chrysocephala och C. trichialis 
(sparsamt) och vid basen av de äldre träden Lecanactis abietina och i fuktigare lägen 
även Arthonia leucopellea (sparsamt). 
 
Arter som är knutna till ännu äldre skog saknas helt i området och även den flora 
som är knuten till lågor och torrakor är mycket sparsamt företrädd i Bredfjällets 
barrskogar. 
 
För epifytfloran på lövträden gäller i stort sett samma villkor för artsammansätt-
ningens utseende som i barrskogarna. Detta innebär att lövträdens epifytflora är av 
mycket olika utseende och artsammansätting i utmarkernas barrskogar och i inägor-
nas ofta gamla lövträdsbestånd. 
 
Utmarkernas lövträd består till största delen av asp, björk, rönn och lite al samt 
buskar av främst viden och i gynnsamma lägen hassel. Runt Flogfjället växer även en 
hel del ek men dess epifytflora redovisas i samband med de övriga ädellövträden. 
 
På björk finns dels ”triviallavar” som: 
 
 Hypogymnia physodes Hypogymnia tubulosa 
  
 Pseudevernia furfuracea Ochrolechia turneri 
  
 Platismatia glauca Pertusaria amara 
 
På lite äldre björkar, gärna i sumpskogsmiljö, kan man hitta lite mer fordrande lavar 
som: 
 
 Mycoblastus sanguinarius Fuscidea cyathiformis v corticola 
 
 Parmeliopsis hyperopta Bryoria fuscescens 
 
 Usnea subfloridana 
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På något ställe noterades även skriftlaven, Graphis scripta, på björk vilket är 
tämligen ovanligt. 
 
På tunna kvistar av björk noterades Cetraria sepincola och Micarea nitschkeana. 
 
Lövträd med slät bark, som hassel och rönn, har ofta en speciell lavflora. Vanliga 
arter här är: 
 
 Arthonia radiata Buellia griseovirens 
  
 Parmelia glabratula Lecidea elaeochroma 
  
 Parmelia sulcata Phlyctis argena 
  
 Micarea prasina Lecidea helvola 
  
 Graphis scripta Pertusaria leioplaca 
 
Mossorna Ptilidium pulcherrimum och Ulota crispa är vanliga på stammar och 
grenar. 
 
Bland mindre vanliga slätbarksepifyter på rönn och hassel märks: 
 
 Fuscidea viridis Arthopyrenia cerasi 
 
 Arthothelium ruanum (hassel) Lecidella achristotera 
 
Klibbalarna har en något avvikande påväxtflora med både slätbarkslavar och vanliga 
fattigbarkslavar (som björk). Det vanligtvis något fuktiga mikroklimatet där klibb-
alen växer gör att vissa speciella arter kan hittas, fr.a. på alarnas stambaser. Ex på 
sådana är: 
 
 Dimerella pineti Micarea peliocarpa 
 
På nästan varje al kan man, om man tittar närmare, hitta den ej licheniserade 
”knappnålslaven” Stenocybe pullatula. 
 
Inägornas epifytflora 
 
Lövträden runt den gamla bebyggelsen utgör idag de äldsta träden på Bredfjället. Här 
har det också funnits en obruten kontinuitet av sådana träd genom hela den trädlösa 
perioden på 1700- och 1800-talen. Detta innebär att vi idag paradoxalt nog finner de 
för modernt skogsbruk mest känsliga arterna och flera vad man kan kalla ”urskogsre-
likter” i denna miljö. Måhända har övergivandet av torpet inneburit gynnsammare 
förhållanden för lavarna genom att slutenheten och därmed fuktigheten ökat under de 
senaste decennierna. 
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Av ask finns det kring Flogfjället både vårdträd och äldre, numera oftast helt döda 
f.d., hamlade träd utefter den lilla fägata som leder upp mot Häggebergen. 
 
Vid trädbaserna växer mossor som Mnium cuspidatum, Brachythecium reflexum och 
populeum, Isothecium alopecuroides, Lecidea hypnorum och Nephroma bellum och 
parile. 
 
På trädstammarna finner man tjocka mattor av mossorna Antitrichia curtipendula, 
Homalothecium sericeum och Leucodon sciuroides. 
 
Insprängda bland dessa finns t.ex. Bryum flaccidum, Pseudo-leskeella nervosa och 
Porella platyphylla. 
 
Stammarna hyser även en lång rad olika lavar och av sådana som är speciellt karak-
teristiska för miljön kan vi nämna Acrocordia gemmata, Bacidia beckhausii, rubella 
och subincompta, Candelariella xanthostigma, Pertusaria pertusa och amara. 
 
På tunnare kvistar växer Usnea- och Ramalina-arter tillsammans med t.ex. Evernia 
prunastri och små Lecanora-arter. 
 
På dessa träd finns dessutom flera intressanta och mer sällsynta arter såsom Parme-
liella triptophylla, Collema flaccidum, Leptogium teretiusculum, cfr Microglaena 
muscorum, Zygodon baumgartneri. 
 
Parmeliella triptophylla har visat en viss förmåga till nyspridning i området och 
finns idag på både ask, alm och lönn kring den gamla torpgrunden. 
 
På de avbarkade grova askarna var laven Calicium abietinum vanlig. 
 
 
Lågor och torrakor 
 
Mossor och lavar som är knutna till dessa miljöer är inte särskilt vanliga i området 
och substraten är mycket sällsynt förekommande. 
 
På gamla lågor söder om Örevattnet fann vi sparsamt med mossan Herzogiella seli-
geri och på de mer kulturskapade lågor som de gamla träbroarna över bäckar och 
sumpdråg idag utgör fanns rikligt med lavarna Micarea vulpinaris, M. peliocarpa 
och levermossan Riccardia latifrons. 
 
Torrakor är mycket sällsynta i området och inga mer krävande arter anpassade till 
denna miljö påträffades. 
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Några växtgeografiska drag 
 
Av de mossor och lavar som har en mer begränsad utbredning i Sverige som vi har 
påträffat på Flågfjället 1:1 är så gott som samtliga mer eller mindre västliga. 
Exempel på sådana arter är: 
 
 Bazzania trilobata 
 
 Herzogi ella striatella 
 
 Diplophyllum albicans 
 
 Odontoschisma sphagni 
 
 Frullania fragilifolia 
 
 Campylopus flexuosus 
 
 Diphyscium foliosum 
 
 Plagiothecium undulatum 
 
 Sphagnum quinquefarium 
 
 Fuscidea cyathoides v corticola 
 
Racomitrium microcarpon är ett exempel på en nordlig art 
 
och Plagiothecium piliferum en östlig. 
 
Några speciella arter 
 
Lavar 
 
Arthonia spadicea 
 
Arten växer vanligen på basen av äldre klibbalar i skuggig, fuktig miljö. Den har på 
senare tid påträffats på flera platser i södra och SV Sverige. Arten är måhända något 
förbisedd. Enligt Floravårdskommittén för lavar är den hänsynskrävande. 
 
Arthothelium ruanum 
 
Denna art är nästan omöjlig att i fält skilja från Arthonia radiata vilken den ofta växer 
tillsammans med. Aven denna art har på senare tid påträffats på flera platser i Väst-
sverige. Den torde stå att finna på flera platser i skuggiga hasselbestånd i skuggiga 
raviner och bergsluttningar. Såväl Floravårdskommittén för lavar som ”Floravård i 
skogsbruket”s (2:a uppl.) anger arten som sällsynt. 
 
 
 



 21 
 
 
 
Biatorella monasteriensis 
 
I lövängsrester på äldre ädla lövträd som ask och alm kan växer denna sällsynta art. 
Den är relativt oansenlig och påminner habituellt om en blekbrun Bacidia-art tills 
mikroskopet avslöjar dess släkt- och arttillhörighet. Av arten har ett fåtal fynd gjorts i 
södra Sverige - alla efter 1970. Den anges i Floravårdskommittén som sårbar (hot-
kategori 2). 
 
Byophagus gloeocapsa 
 
På mark- och stenlevande mossor kan man ibland se ett grönt algöverdrag där artens 
små, nästan slutna, djup skålformiga apothecier döljer sig. Arten är sällan samlad. 
 
Leptogium teretiusculum 
 
Detta är en av minstingarna i släktet och kan vara svår att upptäcka. Den växer på 
gamla, ädla lövträd bland andra epifyter. Arten påträffas främst i ädellövbestånd med 
i övrigt intressant lavflora. 
 
Nephroma bellum 
 
Lavar med blågröna alger tycks vara särskilt känsliga för luftföroreningar och flera 
arter är på tillbakagång i södra Sverige. N. bellum är en av dessa och påträffas i Syd-
sverige endast på bättre epifytlokaler. 
 
Parmeliella triptophylla 
 
Även detta är numera en ovanlig art med blågrön alg som fykobiont och har liknande 
miljökrav som föregående art. 
 
Peltigera collina 
 
Ännu en bladlav med samma typ av algkomponent och liknande miljökrav som de 
ovanstående. 
 
 
Mossor 
 
Anastrophyllum hellerianum 
 
Normalt växer denna levermossa på gamla, ruttna lågor. Vi påträffade arten på en 
rutten klibbalsbas. Enligt ”Floravård i skogsbruket” (2:a uppl.) är arten hänsyns-
krävande (hotkategori 4). 
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Frullania fragilifolia 
 
Arten har en västlig utbredning och påträffades på flera platser runt Flogfjället på 
fr.a. de ädla lövträden, Hotkategori 6 enligt ”Floravård i skogsbruket”). 
 
Herzogiella striatella 
 
Den växer främst på marken, gärna i expositionsskyddade lägen i skogsklädda 
raviner och bergsluttningar. Aven denna har en västlig utbredning. Den påträffades 
nära Orevattnet, Hotkategori 6 enligt ”Floravård i skogsbruket ” 
 
Lophozia obtusa 
 
I något näringsrikare granskogar bland andra markmossor kan man hitta denna 
ganska storväxta levermossa. Den påträffas alltid i äldre skogsbestånd och kan vara 
kanshg for skogsbruk i alla former Hotkategori 6 enligt ”Floravård i skogsbruket”. 
 
Sphagnum quinquefarium 
 
Detta är i likhet med många andra ovanligare mossor på Bredfjället en västlig art. 
Den växer i kuddar i skuggiga och fuktiga granskogar, gärna sluttningar. Hotkategori 
6 enligt ”Floravård i skogsbruket”. 
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5. DOKUMENTATION AV DEN EPIFYTISKA LAV- OCH 
 MOSSFLORAN VID VARGEFJÄLLET JÄMTE NÅGRA 
 SYNPUNKTER PÅ SKÖTSELPLANEN 
 
 
Kommentarer till artlistorna (Bilaga 6) 
 
Att hitta opåverkad ädellövskog med kontinuitet tillbaka till värmetidens en gång 
vidsträckta urskogar är i stort sett omöjligt i vårt land, Fragment av sådan skog kan 
emellertid finnas i svår-tillgängliga bergsbranter och dylikt. 
 
Gårdsnära miljöer med gamla hamlade träd och storvuxna vårdträd har därför i 
många fall fungerat som reträttplatser för många mossor och lavar som ursprungligen 
växte i värmetidens lövskogar i södra Sverige. I de lövängsrester, med gamla kvar-
stående lövträd som finns kvar i södra Sverige finner man också påfallande ofta 
mycket stora floravärden knutna till ädla lövträd. 
 
De ädla lövträden runt gården Vargefjället är delvis av mycket hög ålder och området 
har säkerligen hyst gamla ädelövträd under lång tid - ett förhållande som står i skarp 
kontrast till utmarkernas mer eller mindre kala ljunghedsperiod under de föregående 
seklen. Här finns därför fortfarande möjlighet att studera de sista resterna av den 
epifytflora som en gång fanns i de ädellövskogar som för länge sedan växte i detta 
område. 
 
Den epifytiska moss- och lavfloran visade sig vid vår genomgång vara artrik och den 
innehåller också flera skyddsvärda och intressanta arter. 
 
Vi fann 34 arter epifytiska mossor och 91 arter epifytiska lavar vilket med tanke på 
områdets ringa storlek är mycket artrikt. 
 
Insamlingarna skedde under tre halvdagar i juni 1987. 
 
5 arter har uppmärksammats inom floravårdsarbetet - en mossa, Frullania fragilifolia 
(hotkategori 6) och fyra lavar, Arthothelium ruanum, Byostigma leucodontis och 
Gyalecta flotowii i hotkategori 3 samt Calicium abietinum i hotkategori 4. 
 
Av andra för Västsverige sällsynta eller skyddsvärda arter kan vi nämna Acrocordia 
gemmata, Arthonia didyma, Arthopyrenia cerasi, Bacidia subincompta, Catillaria 
nigroclavata, Catinaria atropurpurea, Collema flaccidum, Coniocybe pallida, 
Leptogium-arterna och Nephroma laevigatum. 
 
Alla dessa arter har naturligtvis inte identiskt samma krav på sin miljö, så för att 
skapa betingelser och förutsättningar för arterna att leva kvar på lokalen bör sköt-
selplanen utformas så att en variationsrik lövträdsmiljö skapas. 
 
I största möjliga utsträckning ska de ädla lövträden gynnas och framförallt all gran 
avlägsnas från området. 
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I den blockrika nordsluttningen norr om gården och ett litet brantare parti intill vägen 
(område 1 på den bifogade kartan)föreslår vi fri utveckling vad det gäller lövträden, 
De uppväxande smågranarna kan röjas med jämna mellanrum (ca 10 år) Detta gyn-
nar de mer skuggfördragande epifyterna och missgynnar inte heller den värdefulla 
kärlväxtfloran som finns har med t.ex. underviol, kransrams och skogsvicker Langs 
den gamla fägatan och i området söder om vägen (område 2 på den bifogade kartan) 
föreslår vi att en mer öppen mark av lövängskaraktär skapas med hamlade solitärträd 
och enstaka tätare buskage och lövdungar 
 
Detta innebär en hel del röjningar i detta område. Det är då viktigt att tanka på åter-
växten av de ädla lövträden, dessa bor också hamlas på ett relativt tidigt skede så att 
de blir vackra och livsdugliga. Äldre, redan uppvuxna trad med stora kronor lämpar 
sig däremot sämre att börja hamla - de kan bli allvarligt skadade av sådana ingrepp. 
 
De allra äldsta träden bor inte hamlas om aven av den anledningen att ytor av äldre 
kulturlignum konstant ska finnas i området Man bor av samma anledning inte såga 
av eller borttaga döda grenar eller stampartier. 
 
Det kunde vara bra om ett flertal träd i halvöppna och öppna lägen hamlas regel-
bundet De får då inte så stora kronor vilket gynnar fältskiktet och förhindra också att 
de blåser sönder vid kraftiga höststormar. Vidare kommer tjocklekstillväxten i stam-
marna att bli långsammare vilket torde gynna den känsliga epifytfloran. 
 
Den relativt intensiva och därmed kostsamma skötseln vid Vargefjället kan förutom 
den riksintressanta epifytfloran också motiveras med höga kulturvärden. Vargefjället 
representerar en av de få kvarvarande lövängsresterna i hela Bohuslän där denna 
bruksform inte har varit så utbredd som längre in i landet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 
 
 
 
6. LITTERATURLISTA 
 
ATLESTAM, P.-O. 1942. Bohusläns ljunghedar. En geografisk studie. 
 Göteborg. 
 
DU RIETZ, G.E. 1921, Zur methodologischen Grundlage der modernen 
 Pflanzensociologie. - Akad. avhandling. Uppsala. 
 
ERICSSON, J., UDDÉN J, & ÅHLUND, M. 1986. Bredfjället * Områden 
 värdefulla för djurlivet. Synpunkter på skogsskötseln. – Naturinvente- 
 ringar i Göteborgs och Bohus län. Länsstyrelsen. Naturvårdsenheten. 
 1986:5. 
 
FLORAVÅRDSKOMMITTÉN FÖR LAVAR. 1987. Preliminär lista över 
 hotade lavar i Sverige. - Svensk Botanisk Tidskrift. 8 1:237-256. 
 
FRIES,H.1971, Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. - 2:a 
 uppLUddevalla. 
 
FRIES, M. 1951. Pollenanalytiska vittnesbörd om senkvartär vegetationsut- 
 veckling, särskilt skogshistoria, i nordvästra Götaland. - Acta Phyto- 
 geographica Suecica 29. 
 
FRIES, M. 1958. Skogslandskapet på Sotenäs och Stångenäs i Bohuslän under 
 historisk tid. - Geographica Nr 35. 
 
GUSTAFSSON, L. 1976. Bredfjället, Uddevalla kommun. Översiktlig naturin 
 ventering. - Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, stencil. 
 
HALLINGBÄCK, T. & HJORTSTAM, K. 1979. Vegetationsinventering av 
 gammelskogen Klippan. - Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden. 
 
HALLINGBÄCK, T. & SÖDERSTRÖM, L. 1987. Sveriges mossor och deras 
 namn - en kommenterad checklista. - Svensk Botanisk Tidskrift 
 81:357-388. 
 
INGELÖG, T, THOR, G. & GUSTAFSSON, L. (red) 1987. Floravård i 
 skogsbruket. 2.a upplagan. Del 2 Artdel. Jönköping. 
 
KROK, T.O.B.N. & ALMQUIST, S. 1984. Svensk flora. Fanerogamer och 
 ormbunksväxter. 26:e uppl. bearb. av L. och B. Jonsell. Uppsala. 
 
LÄNSSTYRELSEN I ÄLVSBORGS LÄN. 1976. Natur i Älvsborgs län. 
 Kungsbacka 1976. 
 
LÄNSSTYRELSEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN. 1979. Natur i Göte- 
 borgs och Bohus län - norra och mellersta delen. Uddevalla 1979. 
 
 
 



  26 
 
 
 
MOLAU, U. 1975. Växteko1ogisk undersökning och floristisk inventering av 
 Svartedalens vildmarksområde, - Göteborgsregionens kommunal- 
 förbund. 
 
MOLAU, U. 1980. Bredfjället - Väktorområdet. Naturinventeringar i Göte- 
 borgs och Bohus län. - Länsstyrelsen. Naturvårdsenheten, 1984:2. 
 
MUHR, L.-E. 1987. Lavfloran i Gravbäcksravinen i Värmland. – Svensk 
 Botanisk Tidskrift. 81:17-36. 
 
NORDISKA MINISTERRÅDET. 1984. Naturgeografisk regionindelning av 
 Norden. 
 
NORDISKA MINISTERRÅDET. 1984. Vegetationstyper i Norden. 
 
PERSSON, G. 1973. Postglacial transgressions in Bohuslän, southwestern 
 Sweden. - SGU Ser C. Nr 684 (Årsbok 67 nr 3) 
 
PLEIJEL, H. 1987. Regionalt miljökontrollprogram för luftförorenings-skador 
 - Metoder och preliminära resultat. Miljöfakta i Göteborgs och Bohus län. 
 Länsstyrelsen. Naturvårdsenheten. 
 
ROSE, F. 1976. Lichenological indicators of age and environmental continuity 
 in woodlands. I ”D.H. BROWN m.fl. (red) Lichenology: Progress and 
 problems” : 279-307. Academic Press. London. 
 
SANTESSON, R. 1984. The lichens of Sweden and Norway. Stockholm. 
 
SMHI, 1975. Klimatet i Göteborgs och Bohus län. Länsstyrelsen i Göteborgs 
 och Bohus län. Naturvårdsenheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 3 
 
 
 

ARTLISTA ÖVER KÄRLVÄXTER FUNNA INOM FASTIGHETEN 
FLÅGFJÄLLET 1:1 

 
Acer platanoides (Lönn) Vid Flogfjället 

Achillea millefolium (Röllika) Vid Flogfjället 

A. ptarmica (Nysört) Öster om Flogfjället, 
 invid grävda skogsdiken. 

Agrostis canina (Brunven) Fuktiga ställen 

A. capillaris (Rödven) Vid Flogfjället 

A. vinealis (Bergven) Häggebergen, på hällar 

Ajuga pyramidalis (Blåsuga) Vid Flogfjället 

Alchemilla vulgaris coll. (Daggkåpa) Vid Flogfjället 

Alnus glutinosa (Klibbal) Både öster och väster om 
 Flogfjället på gammal slåtter- 
 mark. I övrigt sällsynt längs 
 sjöstränder. 

Alopecurus pratensis (Ängskavle) Vid Flogfjället 

Anemone nemorosa (Vitsippa) Särskilt intill Flogfjället. 

Anthoxanthum odoratum (Vårbrodd) Vid Flogfjället 

Anthriscus sylvestris (Hundkäx) Vid Flogfjället 

Asplenium trichomanes (Svartbräken) Öster om Flogfjället samt söder 
 Örevattnet - sparsam. 

Athyrium filix-femina (Majbräken) Särskilt intill Flogfjället. 

Betula pendula (Vårtbjörk) Allmän 

B. pubescens (Glasbjörk) Allmän 

Calamagrostis arundinacea (Piprör) Särskilt vanlig i ekskogen in- 
 till Flogfjället. 

C. canescens (Grenrör) Fuktiga ställen 

Calla palustris (Missne) Häggebergsbäcken 

Calluna vulgaris (Ljung) Allmän 
 
Caltha palustris (Kabbeleka) I alskogen öster om Flogfället 

Campanula persicifolia (Stor blåklocka) I ekskogen 

C. rotundifolia (Liten blåklocka) Flerstädes 
 
Carex canescens (Gråstarr) Flerstädes 
 
 
 



 
 
 
C. digitata (Vispstarr) I ekskogen 

C. echinata (Stjärnstarr) Flerstädes 

C. flava (Knagglestarr) I alskogen öster om Flogfjället 

C. lasiocarpa (Trådstarr) Sjöstränder 

C. leporina (Harstarr) Fuktiga ställen 

C. nigra (Hundstarr) Fuktiga ställen 

C. pallescens (Blekstarr) Vid Flogfjället 

C. pilulifera (Pillerstarr) Flerstädes 

C. rostrata (Flaskstarr) Sjöstränder 

C. vaginata (Slidstarr) I sumpskogspartier – flerstädes 

Cerastium fontanum ssp triviale Flogfjället 
(Hönsarv) 

Chamaenerion angustifolium (Mjölkört) Flerstädes 

Chelidonium majus (Skelört) Flogfjällets husgrund 

Cirsium palustre (Kärrtistel) Flogfjället 

Corivallaria majalis (Liljekonvalj) I ekskogen 

Corallorhiza trifida (Korallrot) Väster om Örevattnet 

Cornus suecica (Hönsbär) Väster om Örevattnet 

Crepis paludosa (Kärrfibbla) I alskogen öster om Flogfjället 

Danthonia decumbens (Knägräs) Flerstädes 

Deschampsia caespitosa (Tuvtåtel) Flogfjället 

D. flexuosa (Kruståtel) Allmän 

Drosera intermedia (Småsileshår) ”Långemossen” 

D. rotundifolia (Rundsileshår) ”Långemossen” 

Dryopteris carthusiana (Skogsbräken) Flerstädes 

D. filix-mas (Träjon) Flerstädes 

Eleocharis multicaulis (Dysäv) Skimlingen 

Elymus repens (Kvickrot) Flogfjället 

Epilobium montanum (Berg-dunört) Flogfjället 

Equisetum fluviatile (Sjöfräken) Sjöstränder 

E. sylvaticum (Skogsfräken) Flerstädes 

Erica tetralix (Klockljung) Flerstädes 

Eriophorum angustifolium (Ängsull) Allmän 
 
 
 



 
 
 
E. vaginatum (Tuvull) Allmän 

Euphrasia stricta var stricta Flerstädes stigar utefter 
 (Vanlig ögontröst) 

Festuca ovina (Fårsvingel) Flerstädes 

Filipendula ulmaria (Älgört) Flogfjället 

Fragaria vesca (Smultron) Flogfjället 

Frangula alnus (Brakved) Allmän 

Fraxinus excelsior (Ask) Flogfjället 

Galeopsis tetrahit (Pipdån) Flerstädes 

Galium palustre (Vattenmåra) Flerstädes 

Geranium robertianum (Stinknäva) Flogfjället 

Geum urbanum (Nejlikrot) Flogfjället 

Glyceria fluitans (Mannagräs) Flerstädes 

Goodyera repens (Knärot) Häggebergen 

Gymnocarpium dryopteris (Ekbräken) Flerstädes 

Hepatica nobilis (Blåsippa) Ekskogen 

Hieracium grupp Vulgatiformia Flerstädes 
 (Hagfibblor) 

Hypericum maculatum (Fyrkantig Flogfjället 
 johannesört) 

Juncus bulbosus (Löktåg) Häggebergen, i kärr. 

J. bufonius (Vägtåg) Flerstädes utefter stigar 

J. conglomeratus (Knapptåg) Flerstädes utefter stigar 

J. effusus (Veketåg) Flerstädes utefter stigar 

J. filiformis (Trådtåg) Flerstädes 

J. squarrosus (Borsttåg) På stig nära Långevattnet 

Juniperus communis (En) Allmän 

Lathraea squamaria (Vätteros) Vid Flogfjället 

Lathyrus linifolius (Gökärt) Flerstädes 

Leucanthemum vulgare (Prästkrage) Flogfjället 

Linnaea borealis (Linnea) Flerstädes 

Lobelia dortmanna (Notblomster) Skimlingen 

Lonicera periclymenum (Vildkaprifol) Öster om Flogfjället 
 
 
 
 



 
 
 
Luzula multiflora (Ängsfryle) Flerstädes 

L. pilosa (Vårfryle) Flerstädes 

Lychnis flos-cuculi (Gökblomster) Flogfjället 

Lycopodium annotinum (Revlummer) Allmän 

L. clavatum (Mattlummer) Norr Hjortesölan 

L. selago (Lopplummer) Flerstädes 

Lysimachia vulgaris (Videört) Flerstädes 

Maianthemum bifolium (Ekorrbär) Allmän 

Malus domestica (Apel) Flogfjället 

Melampyrum pratense (Ängskovall) Allmän 

M. sylvaticum (Skogskovall) Vid Flogfjället 

Melica nutans (Bergslok) Ekskogen 

Mentha arvensis (Åkermynta) Flogfjället 

Menyanthes trifoliata (Vattenklöver) Flerstädes 

Molinia caerulea (Blåtåtel) Allmän 

Monotropa hypopitys (Tallört) I skogen på Häggebergen 

Myrica gale (Pors) Allmän 

Nardus stricta (Stagg) Allmän 

Narthecium ossifragum (Myrlilja) Flerstädes 

Nuphar luteum (Gul näckros) I sjöarna 

Orthilia secunda (Björkpyrola) Flerstädes 

Oxalis acetosella (Harsyra) Flerstädes 

Peucedanum ostruthium (Mästerrot) Flogfjället 

P. palustre (Kärrsilja) Vid sjöstränder 

Phleum pratense (Timotej) Flogfjället 

Picea abies (Gran) Allmän 

Pinus sylvestris (Tall) Allmän 

Plantago lanceolata (Svartkämpar) Flogfjället 

Platanthera chlorantha (Grönvit nattviol) Flogfjället 

Poa annua (Vitgröe) Flerstädes 

P. nemoralis (Lundgröe) Ekskogen 

P. pratensis (Ängsgröe) Flogfjället 

 
 
 



 
 
 
Poa trivialis (Kärrgröe) Flogfjället 

Polypodium vulgare (Stensöta) Flerstädes 

Populus tremula (Asp) Allmän 

Potentilla erecta (Blodrot) Allmän 

P. palustris (Kråkklöver) Flerstädes 

Prunella vulgaris (Brunört) Flogfjället 

Pteridium aguilinum (Örnbräken) Allmän 

Pyrola minor (Klotpyrola) Flerstädes 

Quercus petraea (Bergek) Flerstädes 

Q. robur (Ek) Flogfjället 

Ranunculus acris (Vanlig smörblomma) Flerstädes 

R. flammula (Ältranunkel) Flerstädes 

R. repens (Rev-smörblomma) Flogfjället 

Rhynchospora alba (Vitag) Häggebergsmossen 

Rubus chanaesorus (Hjortron) Flerstädes 

R. fruticosus coll. (Björnbär) Invid stigen vid Flogfjället 

R. idaeus (Hallon) Allmän 

R. saxatilis (Stenbär) Invid Flogfjället 

Rumex acetosa (Ängssyra) Flogfjället 

R. acetoselia (Bergssyra) Flerstädes 

Saliz aurita (Bindvide) Allmän 

S. caprea (Sälg) Flogfjället 

S. repens (Krypvide) Flerstädes 

Scirpus caespitosus ssp caespitosus Flerstädes 
 (Tuvsäv) 

Scutellaria galericulata (Frossört) Flogfjället 

Sedus maximum (Kärleksört) Flogfjället 

Solidago virgaurea (Gullris) Flerstädes 

Sorbus aucuparia (Rönn) Allmän 

S. intermedia (Oxel) Flogfjället 

Stellaria graminea (Grässtjärnblomma) Flogfjället 

Succisa pratensis (Ängsvädd) Flerstädes 

Taraxacum vulgare coll. (Ogräsmaskros) Flogfjället 
 
 
 



 
 
 
Thelypteris phegopteris (Hultbräken) Flerstädes 

Tilia cordata (Lind) Flogfjället 

Trientalis europaea (Skogsstjärna) Allmän 

Trifolium pratense (Rödklöver) Flogfjället 

T. repens (Vitklöver) Flogfjället 

Trollius europaeus (Smörbollar) Flogfjället 

Tussilago farfara (Hästhov) Alskogen öster Om Flogfjället 

Ulmus glabra (Alm) Flogfjället 

Urtica dioica (Brännässla) Flogfjället 

Vaccinium myrtillus (Blåbär) Allmän 

V. oxycoccus (Tranbär) Allmän 

V. uliginosum (Odon) Allmän 

V. vitis-idaea (Lingon) Allmän 

Veronica chamaedrys (Teveronika) Flogfjället 

Veronica officinalis (Ärenpris) Flerstädes 

Viola canina (Ängsviol) Flogfjället 

V. palustris (Kärrviol) Allmän 

V. riviniana (Skogsviol) Flerstädes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 4 
 
 
ARTLISTA - MOSSOR INOM FASTIGHETEN FLÅGFJÄLLET 1:1 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Frekvensangivelserna avser förekomsten inom det inventerade området. Förkortningarna 
är de gängse d.v.s.  m a = mindre allmän, t a = tämligen allmän, a = allmän (frekvent) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Amphidium mougeotii I klippskrevor på lodrät bergvägg nära 
 Örevattnet, sparsamt 
Anastrophyllum hellerianum På basen av gammal klibbal 
A. minutum Lodrät bergvägg, på flera ställen 
Andraea rupestris Bergväggar, m a 
Antitrichia curtipendula På lönn vid torpet 
Atrichum undulatum Markmossa, t.ex. rotvältor, körvägar, t a 
Aulacomnium palustre Sumpskog, t a 
Barbilophozia attenuata På ved, bergväggar, etc, m a 
B. barbata På basen av alm vid torpet, sparsamt 
B. hatcheri Sparsam som markmossa 
Bartramia pomiformis Klippskrevor i skuggiga bergväggar, m a 
Bazzania trilobata Sparsamt i NÖ-sluttning N om torpet 
Blepharostoma trichophyllum Ej ovanlig på rutten ved, trädbaser i sumpskog 
 och bergväggar bland andra levermossor 
Brachythecium curtum Markmossa, t a 
B. populeum På ask vid torpet, m a  
B. reflexum Trädbaser i lövskog, m a 
Bryum flaccidum På stam av lönn, torpet 
Calliergon stramineum Bland vitmossa i sumpskogar och på 
 Långemossen, a 
Calliergonella cuspidata I sumpskogen SÖ om torpet, sparsamt 
Calypogeia integrestipula På jord, bergväggar m.m., a 
C. muelleriana På fuktig humusrik jord, m a 
C. neesiana På torv bland vitmossa, Långemossen, t a 
Campylopus flexuosus Hällar i hällmarksterräng, m a 
Cephalozia bicuspidata På bergvägg, bland andra levermossor, a 
C. lunulifolia På torv, m a 
Chiloscyphus pallescens Alskog SÖ om Flogfjället 
Cirriphyllum piliferum På jord i lövskog, sparsamt 
Cladopodiella fluitans Vanlig bland vitmossa på Långemossen 
Cynodontium sp. Bergvägg S Örevattnet, steril 
Dicranella heteromalla På jord (vägkanter, rotvältor) a 
Dicranum fuscescens Bergväggar samt sparsamt vid trädbaser, t a 
D. majus Vegetationstypsbildande markmossa i skuggiga 
 barrskogssluttningar 
D. montanum Fr.a. trädstammar, gran, ek, m.m., t a 
D. polysetum Vanlig markmossa 
D. scoparium Mest på hällar, a 
 
 
 
 



 
 
 
Diphyscium foliosum På bar jord i ekskogen SÖ om torpet  
Diplophyllum albicans Vanlig på bergväggar 
D. obtusifolium På jord vid körväg m a  
Ditrichum heteromallum På jord vid körväg m a 
Drepanocladus uncinatus På trädbaser, sparsamt 
Eurhynchium striatum Markmossa, sparsamt SÖ torpet 
Fissidens adianthoides Fuktig mark i alskog SÖ torpet, samt på askbas 
 vid torpet, sparsamt 
Frullania dilatata På lövträd som asp, ask, alm och hassel, t a 
F. fragilifolia På ask vid torpet, m a 
F. tamarisci Bergvägg - även epifytiskt (vid torpet), sparsamt 
Herzogiella seligeri På rutten ved S om Örevattnet, sparsamt 
H. striatella På bergsluttning nära Örevattnet, sparsamt 
Heterocladium heteropterum I klippskrevor på bergväggar m a 
Homalothecium sericeum På klippa av något rikare bergart, samt på ask 
 vid torpet, sparsamt 
Hylocomium splendens Vanlig markmossa  
Hypnum cupressiforme Vanlig mossa på bergväggar, trädstammar etc. 
Isopterygium elegans På bergväggar m a 
Isothecium myosuroides På lodräta bergväggar, trädbaser, a 
I. alopecuroides På bas av gammal alm vid torpet, m a 
Jungermannia gracillima Vid kanten av körväg 
Lepidozia reptans Vanlig levermossa i diverse miljöer 
Leucobryum glaucum Markmossa, nära Skimlingen, sparsamt  
Leucodon sciuroides På lönn vid torpet, t a 
Lophocolea bidentata Här och där som markmossa i något fuktiga 
 miljöer 
L. heterophylla På bas av klibbal samt på rutten ved, m a 
Lophozia longidens Bergvägg, sparsamt 
L. obtusa Sparsam som inblandning i andra markmossor 
 i en NÖ-vänd sluttning N om torpet 
L. silvicola Här och där på rutten ved och på bergväggar 
L. ventricosa Bergvägg 
Marsupella emarginata På våt bergvägg, sparsamt 
Metzgeria furcata På lövträd, t.ex. alm (fr.a. vid torpet) 
Mnium hornum Vanlig på trädbaser och stenar, m.m. i fuktiga, 
 skuggiga miljöer 
M. stellare Klippskreva i bergvägg nära Långevattnet 
Nardia scalaris På kant av körväg upp mot Örevattnet, m a 
Neckera crispa På bergvägg nedom Örevattnet, sparsamt 
Nowellia curvifolia På rutten ved, t a 
Odontoschisma sphagni På torv bland vitmossor, Långemossen, a 
Orthotrichum affine Fr.a. på asp, m a 
Paraleucobryum longifolium På stenar fr.a.i lövskog, m a 
Pellia epiphylla Bäckkanter, m a 
Plagiochila asplenoides Relativt sparsam som markmossa SÖ om 
 torpet 
P  porelloides Bas av äldre lövträd vid torpet 
 
 
 



 
 
 
Plagiommnium affine Ej ovanlig som markmossa  
P. cuspidatum På bas av lönn vid torpet 
Plagiothecium curvifolium Trädstammar, markmossa, rutten ved m.m., t a 
P. denticulatum Klippväggar, ej ovanlig  
P. laetum På rutten ved, sparsamt 
P. piliferum I sluttning med ekskog S om torpet, spar- 
 samt (östlig art) 
P. succulentum På fuktig jord tills. med bl.a Thuidium deli- 
 catulum. sparsamt 
P. undulatum Ej ovanlig markmossa i skuggiga mossrika 
 sluttningar 
Pleurozium schreberi Vanlig markmossa 
Pogonatum urnigerum På jord (vägkanter, rotvältor) 
Pohlia cruda I skuggiga klippskrevor, m a  
P. nutans På marken, t a 
Polytrichum commune Vanlig suinpskogsmossa 
P. formosum På block och stenar i skogen, t a  
P. juniperinum Hällmarker, t a 
P. piliferum Hällmarker, t a 
P. strictum Tuvor i fattigkärr, m.m., t a 
Porella platyphylla På ask vid torpet, sparsamt  
Pseudoleskeella nervosa På alm vid torpet, rikligt på vissa träd 
Ptilidium ciliare Markmossa, bergvägg, t a 
P. pulcherrimum På rutten ved samt som epifyt på t.ex. klibbal, 
 rönn, hassel 
Ptilium crista-castrensis Ej ovanlig markmossa 
Racomitrium aciculare Bergvägg, m a  
R. heterostichum Bergväggar, hällar, t a 
R. lanuginosum Vanlig på hällmarker  
R. microcarpon Bergvägg, sparsamt. Nordlig art 
Radula complanata Epifyt på lövträd som asp, alm, ask, hassel, 
 enstaka på bergvägg, t a 
Rhizomnium punctatum Sparsamt utmed bäckar 
Rhytidiadelphus subpinnatus Fuktig alskog SÖ om torpet, sparsamt 
R. loreus Ej ovanlig i Dicranum majus-skogar på 
 block m.m. 
R. squarrosus På gräsmark vid torpet, m a 
Riccardia latifrons På rutten ved i gammal bro vid bäcken från 
 Örevattnet 
Scapania nemorea Bergväggar, rutten ved, a  
S. umbrosa Rutten ved, sparsamt 
Sphagnum angustifolium Fr.a. i tallmossemiljöer, a  
S. capillifolium På hällmarker och i sluttningar, t a 
S. compactum På fuktig stig S om Långemossen 
S. cuspidatum I höljor på Långemossen, m a 
S. fallax Fattigkärr, a 
S. girgensohnii I friska barrskogar, a  
 
 
 
 



 
 
 
Sphagnum imbricatum Fattigkärr, mossen, t a 
S. magellanicum På Långemossen, a  
S. palustre Sumpskog, m a 
S. quinquefarium I sluttning i Dicranum majus-skog N om torpet 
S. rubellum Långemossen, a  
S. tenellum Långemossen, a 
Splachnum rubrum På älgskit på Långemossen, sparsamt 
Tetraphis pellucida På rutten ved, a 
Thuidium delicatulum På fuktig jord, trädbaser, alsumpskog SÖ 
 torpet, t a 
T. tamariscinum Markmossa i fuktig miljö, m a 
Tortula ruralis På lönn vid torpet, t a 
Ulota crispa Fr.a. på hassel, t a 
U. drummondii Epifyt, torpet, hassel 
Zygodon baumgartneri På ask vid torpet, sparsamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 5 
 
 
ARTLISTA - LAVAR INOM FASTIGHETEN FLÅGFJÄLLET 1:1 (samt 

ickelicheniserade svampar tillhörande Caliciales) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Frekvensangivelserna avser förekomsten inom det inventerade området. Förkortningarna är 
de gängse d.v.s.  m a = mindre allmän, t a = tämligen allmän, a = allmän (frekvent) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Acrocordia gemmata Alm och ask (vid torpet), m a 
Arthonia leucopellea Mycket sparsamt på gran i sumpskog N om 
 torpet 
A. punctiformis På tunna aspgrenar, t a 
A. radiata Slät lövträdsbark, fr.a. hassel, m a 
A. spadicea På klibbal i sumpskog SÖ om torpet, sparsamt 
A. vinosa T.ex. på alm vid torpet 
Arthopyrenia cerasi På hassel, m a  
Arthothelium ruanum Hassel, SÖ om torpet, sparsamt 
Bacidia beckhausii På ask vid torpet 
Bacidia rubella På lönn och ask vid torpet, sparsamt 
B. subincompta På alm vid torpet, sparsamt 
Baeomyces roseus På bar jord vid körväg, m a 
Biatorella monasteriensis På ask vid torpet, sparsamt 
Bryoria fuscescens På lövträd, här och där 
Bryophagus gloeocapsa Rikligt på levermossor vid körväg mot Örevattnet 
Buellia griseovirens Ej ovanlig som epifyt på slät lövträdsbark, t.ex. 
 hassel, rönn, vide 
Calicium abietinum På nedfallen, grov, avbarkad ask vid torpet, 
 kontrollerad av Leif Tibell 
C. glaucellum På torraka, t a 
C. viride På torraka, sparsamt 
Candelariella xanthostigma På ask vid torpet, sparsamt 
Catillaria globulosa På äldre ek, samt lönn vid torpet, sparsamt 
Catinaria atropurpurea På alm vid torpet, sparsamt 
Cetraria chlorophylla På grankvistar, sparsamt 
C. islandica Hällmarker vid Skimlingen, m a 
C. pinastri På klena ekar, m a 
C. sepincola På tunna björkkvistar, t a 
Chaenotheca chrysocephala Ej ovanlig på granstammar 
C. trichialis På torraka N om torpet, sparsamt 
Cladina arbuscula Vanlig på hällmarker 
C. portentosa T.a på hällmarker 
C. rangiferina Vanlig på hällmarker 
Cladonia bacillaris På ved, m a 
C. coniocraea Trädbaser, fr.a. gran, a 
C. deformis Marklav, nära Skimlingen, sparsamt 
C. digitata Trädbas (tall) och rutten ved, t a 
C. floerkeana På rutten ved, m a 
C. furcata Marklav, t a 
 
 
 



 
 
 
Cladonia phyllophora Sparsam som marklav 
C. pyxidata Diverse lavmiljöer, mossen, rutten ved, 
 marken etc. a 
C. squamosa Fr a på trädbaser av lövträd, t a 
C. uncialis Mossen, hallmarker, t a 
Collema flaccidum På ask vid torpet, sparsamt 
Coniocybe furfuracea På rotvälta, m a 
Dimerella pineti Ej ovanlig på basen av äldre lövträd, t.ex. 
 klibbal, hassel. Fr.a. i fuktiga miljöer 
Evernia prunastri Alm vid torpet, m a 
Fuscidea arboricola På hassel nära torpet, sparsamt (bestämd 
 av L-E. Muhr) 
F. cyathoides v corticola På flera ställen, noterad på björk, rönn, klibb- 
  al fr.a. i sumpskogsmiljöer 
F. viridis På rönn nära torpet, sparsamt (bestämd 
 av L-E. Muhr) 
Graphis scripta Noterad på hassel, klibbal, rönn, ask, ej ovanlig. 
 Även noterad på björk och ek 
Hypocenomyce scalaris Torraka, sparsamt 
Hypogymnia bitteriana På tall på Häggebergen 
H. physodes Allmän i de flesta lavmiljöer, dock ej på marken 
H. tubulosa Fr.a. på tunna kvistar av björk, t a 
Lecanactis abietina Epifyt fr.a. på äldre granar, men även på klibb- 
 al och björk, t a 
Lecania fuscella På ask vid torpet (möjligen rör det sig om den 
 närstående arten L. koerberiana men materialet 
 är för litet för att med säkerhet avgöra detta), 
 mycket sparsamt 
Lecanora carpinea På ek, sparsamt 
L. expallens På tall 
L. rugosella T.ex. på vide, m a 
L. subfuscata På ask, t a 
L. symmicta På tunna kvistar, t.ex. asp, m a 
Lecidea efflorescens Här och där på lövträdsstammar 
Lecidea cfr epizanthoidiza På alm nära torpet, sparsamt (bestämd av 
 L-E. Muhr) 
L. helvola På Salix aurita (trol. är det den form av detta 
 artkomplex som kallas L. albohyalina) samt 
 på hassel (troligen huvudarten), i båda fall 
 sparsamt 
L. hypnorum På mossa vid basen av alm, torpet, m a 
L. turgidula På torraka 
L. uliginosa På ved och på marken, a 
Lecidella achristotera På hassel, sparsamt SÖ om torpet samt på ask 
 vid torpet, sparsamt (Hymeniet på denna art är 
 helt grumligt av små oljekroppar till skillnad 
 mot följande art.) 
Lecidella elaeochroma På lövträd t.ex. hassel, ask, alm, t a 
 
 
 



 
 
Lepraria incana Vanlig på de nedre delarna av trädstammar, 
 de flesta trädslag 
L. membranacea På ask, sparsamt som epifyt 
Leprocaulon microscopicum I klippskreva på bergvägg av något rikare berg- 
 art 
Leptogium teretiusculum På lönn och ask vid torpet, sparsamt 
Lopadium disciforme På alm vid torpet, sparsamt 
Micarea cfr anterior På rutten ved vid bäck, sparsamt 
M. lignaria Sparsamt på rutten ved vid bäck 
M. nitschkeana På tunna kvistar av t.ex. björk, m a 
M. peliocarpa På flera ställen, baser av klibbal, rutten ved 
 (vid bäck) 
M. prasina På de flesta äldre lövträd, a 
M. vulpinaris Rikligt på en nästan rutten bro över bäcken 
 från Örevattnet Enligt Muhr 1987 det korrekta 
 namnet på M. muhrii 
cfr Microglaena muscorum På mossan Leucodon sciuroides på ask vid tor- 
 pet, sparsamt 
Mycoblastus sanguinarius På gran och björk, t a 
Nephroma bellum På lönn vid torpet, sparsamt 
N. parile På alm vid torpet, sparsamt 
Ochrolechia androgyna Fr.a. på ek, t a 
O. turneri På klibbal, t a 
Opegrapha rufescens På ask vid torpet, sparsamt 
Parmelia glabratula På flera lövträd som ek, klibbal, hassel, t a 
P. saxatilis Som epifyt på t.ex. klibbal 
P. subaurifera På ek, sparsamt 
P. sulcata På klibbal, hassel, Salix m.m., t a 
Parmeliella triptophylla På lönn, ask och alm vid torpet, på flera ställen 
Parmeliopsis hyperopta På björk i sumpskog, sparsamt 
Peltigera collina På lönn och ask vid torpet, m a 
Phlyctis argena Vanlig epifyt t.ex. på klibbal, hassel, ask 
Pertusaria amara Epifyt på de flesta lövträdsstammar utom björk. 
P. leioplaca På slät lövträdsbark fr.a. hassel och ask, m a 
P. pertusa På lövträd t.ex. hassel, ek, t a 
Platismatia glauca Epifyt på de flesta träd, bergväggar, a 
Pseudevernia furfuracea Epifyt på diverse träd, t a 
Ramalina farinacea Hassel och alm, sparsamt 
Scoliciosporum chlorococcum Vanlig epifyt på tunna kvistar av diverse lövträd 
Stenocybe pullatula Klibbal, t a 
Trapeliopsis aeruginosa På döda askar vid torpet, m a Nomenklatur för 
 detta släkte som Muhr 1987 
T. granulosa Marklav, m a 
T. pseudogranulosa På jord (rotvältor), bergväggar och bark (löv 
 och barrträd), m a 
Usnea filipendula Sparsamt på lövträd, fr.a. runt torpet 
U. subfloridana På olika lövträd, t.ex. sälg, t a 
Xanthoria parietina Högt uppe på aspstammar vid torpet, m a 
Xylographa abietina På torrt liggande barrträdslågor, m a 
 
 
 



 Bilaga 6 
 
 
 ARTLISTA - EPIFYTISKA MOSSOR OCH LAVAR VID VARGEFJÄLLET 
 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Art - Mossor Träd: RÖNN HASSEL LÖNN ASK LIND BJÖRK ASP EK 
 
 
Amblystegium serpens    * 
Antitrichia curtipendula    * * 
Brachythecium reflexum      * 
Bryum flaccicum    * * 
Dicranun montanum         * 
Dicranum scoparium   * * * * * * * 
Drepanocladus uncinatus    * 
Frullania dilatata    * *   * 
Frullania fragilifolia        * 
Frullania tamarisci     *   * 
Homalia trichomanoides     * 
Homalothecium sericeum    * * 
Hypnum cupressiforme  * *  * * *  * 
Isothecium alopecuroides    * * *  * 
Isothecium myosuroides        * 
Leucodon sciuriodes    * * *  * 
Lophocolea heterophylla   * * * *  * 
Metzgeria furcata  * * * * *  * * 
Mnium affine     * 
Mnium cuspidatum     *   * 
Neckera complanata    * * 
Orthotrichum lyellii     * 
Orthotrichum striatum        * 
Paraleucobryum longifolium       * 
Plagiochila porelloides     * 
Plagiothecium curvifolium   *   *  * 
Porella platyphylla    * * 
Ptilidium pulcherrimun   * * *  * * * 
Raduta complanata   * * *   * 
Rhytidiadelphus triquetrus     * 
Thuidium philibertii     * 
Tortula ruralis    * * 
Ulota crispa   * * * *  * 
Zygodon baumgartneri    * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Art - Lavar Träd: RÖNN HASSEL LÖNN ASK LIND BJÖRK ASP EK 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Acrocordia gemmata    * * 
Agonimia tristicula     * 
Anaptychia ciliaris     * 
Arthonia didyma   * 
Arthonia punctiformis  *   * 
Arthonia radiata  * * * * 
Arthonia vinosa     * 
Arthopyrenia cerasi    * * 
Arthopyrenia persoonii         * 
Arthopyrenia punctiformis  * *  * 
Arthothelium ruanum.    * 
Bacidia beckhausii    * * 
Bacidia fusca     * 
Bacidia rubella    * * 
Bacidia subimcompta        * 
Biatorella monasteriensis     * 
Bryostigma leucodontis    * * 
Buellia griseovirens   *  * *  * 
Buellia punctata/Rinodina sp.    * 
Calicium abietinum     * (ved) 
Calicium salicinum     * (ved) 
Caloplaca flavorubescens     *   * 
Caloplaca sp.     * 
Candelariella xanthostigma     *   * 
Catillaria globulosa      *   * 
Catillaria nigroclavata        * 
Catinaria atropurpurea    * 
Cetraria chlorophylla         * 
Cladonia digitata     * 
Cladonia pyxidata     * 
Cladonia squamosa    * * 
Cladonia sp.     * *  * 
Collema flaccidum    * 
Coniocybe pallida     * 
Dimerella pineti    *  *  * * 
Evernia prunastri  * * * * * 
Fuscidea cyathoides v corticola * * 
Fuscidea viridis  * 
Graphis scripta  * * * * 
Gyalecta flotowii    * * 
Hypogymnia physodes  * * * * * * * * 
Hypogymnia tubulosa     *   * * 
Lecanora conizaeoides        * 
Lecanora cfr chlarothera    * 
Lecidea betulicola     * 
Lecidea efflorescens    *  *  * * 
Lecidea helvola   *  * 
Lecidea cfr huxariensis     * (ved) 
Lecidea uliginosa        * 
Lecidella achristotera    * 
Lecidella elaeochroma   *  * *  * 
 
 
 
 
 



 
 
Forts. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Art - Lavar Träd: RÖNN HASSEL LÖNN ASK LIND BJÖRK ASP EK 
 
 
Lecidella euphorea     * 
Lepraria incana  * * * * * * * * 
Leptogium lichenoides    * * 
Leptogium saturnium     * 
Leptogium teretiusculum    * * 
Leptorhaphis tremulae        * 
Micarea denigrata     * (ved) 
Micarea lignaria     * 
Micarea prasina  * * * * * * * 
Mycoblastus sanguinarius  * 
Nephroma laevigatum    * 
Nephroma parile    * 
Opegrapha cfr rufescens    * * 
Opegrapha varia     * 
Parmelia exasperatula     * 
Parmelia glabratula   * * * *  * 
Parmelia saxatilis   * 
Parmelia subaurifera    * * 
Parmelia sulcata  *  * * * * * * 
Parmeliella triptophylla    * 
Parmeliopsis ambigua        * 
Peltigera collina    * * 
Peltigera praetextata    * * 
Pertusaria amara     * * 
Pertusaria chloropolia  * * 
Pertusaria leioplaca     * 
Pertusaria pertusa   *  * *  * 
Pertusaria sp.    * 
Phaeophyscia orbicularis     * 
Phlyctis argena   *  *   * 
Physcia stellaris     * 
Physcia tenella     * 
Physconia pulverulacea     * 
Platismatia glauca  * * *  *  * * 
Pseudevernia furfuracea  *      * * 
Ramalina farinacea     * *  * 
Scolociosporum chlorococcum * *  * * * * * 
Usnea subfloridana      *   * 
Xanthoria parietina     * 
Xanthoria polycarpa     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


