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Inledning 

Om man tänker sig en linje dragen frän Fläsjöns sydända till Klövsjöns syd
spets har man gränsen för urbergsomrädet i Jämtland. öster om denna linje 
bestär urberget av graniter och gnejser med insprängda grönstenspartier. Ter
rängen är bruten med mänga smäsjöar och skogsberg som höjer sig nägra 
hundra meter. 
Väster om den tänkta linjen har vi det s.k. siluromrädet som är betydligt flack
are, och runt Storsjön fär det karaktär av slättbygd. Kalksten och lerskiffrar 
dominerar. 
Frän och med Offerdals, Undersäkers, Föllinge, Laxsjö, Ströms och Alanäs 
socknar vidtar sedan fjällomrädet mot väster. Här är berggrunden mera väx
lande. 

För att fä en liten inblick i hur geologin päverkar floran skall jag mycket kort 
behandla dessa tre omräden helt översiktligt. 

Urbergsområdet 

Detta omräde präglas av barrskog med gran och tall i ungefär lika proportioner. 
Undervegetationen är trivial med färsvingel (Festuca ovina), rödven (Agros
tis capillaris), krustätel (Deschampsia flexuosa), värfryle (Luzula pilosa), kovall 
[skogskovall] (Melampyrum sylvaticum) och gullris (Solidago virgaurea). Pä 
nägot bättre mark kommer dessutom ekorrbär (Maianthemum bifolium), blodrot 
(Potentilla erecta), harsyra (Oxalis acetosella), och pyrolaarter. 
Till vissa omräden förde isen med sig kalkhaltig morän och där blir floran 
mycket rikare med bl.a. stormhatt (Aconitum lycoctonum), tolta [torta] (Cicer
bita alpina), kransrams (Polygonatum verticillatum), trolldruva (Actaea spica
ta), skogsvicker (Vicia sylvatica), värärt (Lathyrus vemus), bläsippa (Hepatica 
nobilis), skogstry (Lonicera xylosteum), olvon (Vibumum opulus) och flera 
orkideer. Den typen av flora kan man finna längs lndalsälven i Stugun, Ragun
da och Fors samt i Revsund och kring Hammerdalssjön. 

Men sä snabbt skall vi inte lämna urbergsomrädet. I de örtrika granskogarna 
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kalkbackama. Där blandar sig också fjällväxter med sydliga element. Man kan 
således hitta fjällgröe (Poa alpina), brunkulla (Nigritella nigra), fjällvedel (Ast
ragalus alpinus) och fjällgentiana (Gentiana nivalis) tillsammans med fägelstarr 
(Carex omithopboda), vispstarr (Carex digitata), vildlin (Linum catharticum), 
rosettjungfrulin (Polygala amarella), underviol (Viola mirabilis), gullviva 
(Primula veris) och slåtterfibbla (Hypochoeris maculata). På sådana backar kan 
man även hitta klippbräcka (Saxifraga adscendens) och sandviol (Viola rupe
stris ). 

I silurområdet förekommer kärrknipprot (Epipactis palustris) och gulsippa 
(Anemone ranunculoides), som är intressanta ur växtgeografisk synpunkt. 
Kärrknipproten lär endast finnas i Ås och gulsippan kring Bergsviken. Dessa 
förekomster har tolkats som reliktförekomster frän postglacial värmetid. 

Fjäll området. 

Naturligtvis blir övergängen till fjällvegetation successiv, och redan i de två 
tidigare behandlade områdena finns så mycket som 30% av Jämtlands fjäll
växter. 

I urbergs- och silurområdena dominerar som tidigare sagts barrskogen. I fjäll
området avtar skogsdominansen successivt, och granskogen förändrar karaktär 
ju längre mot höjderna vi kommer. 
Fjällbjörkskogen vidtar där granen slutar. På torrare näringsfattig mark bildas 
s.k. hedbjörkskog med torftig undervegetation. På fuktigare, näringsrikare mark 
däremot utbildas något som kallas ängsbjörkskog där undervegetationen är rik. 
I Storlientrakten med sin höga nederbörd är den typen av vegetation väl ut
vecklad med s.k. högörtvegetation. Stormhatt (Aconitum lycoctonum) och tolta 
[torta] (Cicerbita alpina) tillsammans med några ormbunkar är de högsta, men 
mjölke (Epilobium angustifolium), smörboll (Trollius europaeus), kung Karls 
spira (Pedicularis sceptrum-carolinum), vänderot [flädervänderot] (Valeriana 
sambucifolia), kärrfibbla (Crepis paludosa) och brudborste [borsttistel] (Cir
sium helenioides) blir också ovanligt höga. I den vegetationen förekommer 
även vitsippsranunkel (Ranunculus platanifolius) och kvanne [fjällkvanne] 
(Angelica archangelica) samt bl.a. gräsen hässlebrodd (Milium effusum) och 
lundelm (Roegneria canina). 
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När kalkhalten blir högre kan man hitta bl.a. brudsporre (Gymnadenia oonop
sea) och vippvedel (Astragalus norvegicus). 

Gränsen mot kalfjället gh på 700-950 meter. Förutom Ulglandsrisen fh vi dl 
speciella fjällris som ripbär (Arctostaphylos alpinus), mossljung (Cassiope 
hypnoides ), kryp ljung (Loiseleuria procumbens ), lapp ljung (Phyllodoce caeru
lea) och fjällgröna (Diapensia lapponica). Fjällglim (Silene acaulis) är nlgot av 
ett mellanting. 

Pä kalkrik mark utbildas den s.k. Dryasheden som fltt sitt namn av fjällsippa 
(Dryas octopetala), som ofta dominerar. Men där finns en mängd andra växter 
som fröjdar ögat t.ex. de häda Kobresia-artema [ enaxig sävstarr (Kobresia 
myosuroides) och fleraxig sävstarr (Kobresia simpliciuscula)], klippstarr (Carex 
rupestris), dvärgyxne (Chamorchis alpina), vityxne (Leucorchis albida), nätvide 
(Salix reticulata), glansvide (Salix myrsinites), raknörel (Minuartia stricta) och 
purpurbräcka (Saxifraga oppositifolia). Dryasheden är som namnet anger av 
torrare typ. 

Pl lite fuktigare mark flr vi en ängsartad vegetation med bl.a. fjällbräken 
(Athyrium distentifolium), fjälltimotej (Phleum alpinum), fjällsyra (Oxyria 
digyna), slltterblomma (Pamassia palustris), rosenrot (Rhodiola rosea), vär
fingerört (Potentilla crantzii), fjällviol (Viola biflora), gullbräcka (Saxifraga 
aizoides), fjällhavre (Trisetum spicatum), glansstarr (Carex saxatilis), stennarv 
(Sagina saginoides) och fjällnörel (Minuartia biflora). 

Där snösmältningen gh llngsamt brukar det utvecklas nägot som kallas snöle
gevegetation, som innehåller en del speciella växter. Där förekommer de smä 
videartema, dvärgsyra (Koenigia islandica), ett speciellt gräs Phippsia concin
na [Dovresnögräs], dvärgstarr (Carex rufina), lapparv (Cerastium cerastoides), 
dvärgsmörblomma [dvärgranunkel] (Ranunculus pygmaeus), stjärnbräcka (Sax
ifraga stellaris), knoppbräcka (Saxifraga cemua), snöbräcka (Saxifraga rivula
ris) och fjällbinka (Erigeron uniflorus). 

Nä, men isranunkel dl (Ranunculus glacialis)? Jo den finns ocksl här, och den 
gär högst av alla blomväxter. Högt gh ocksä bägfryle (Luzula arcuata), fjäll
bräsma (Cardamine bellidifolia) och fjällbräcka (Saxifraga nivalis). 
Om vi nu slutligen skall gradera Jämtlandsfjällen efter växtrikedom kommer 
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gränstrakterna mot Norge vid Frostviken främst tillsammans med trakterna 
kring Undersäker, Åre och Kall. Där finns växter som inte förekommer pä 
andra ställen i Jämtland. I det förstnämnda området finns t.ex. klibbig fetknopp 
(Sedum villosum) och lappgentiana (Gentianella tenella), i det senare isstarr 
(Carex glacialis), dvärgyxne (Chamorchis alpina), isdraba (Draba nivalis), 
lappfingerört (Potentilla nivea) och isvedel (Astragalus frigidus). 

Gemensamt har de Kobresia-arterna [sävstarr], fjälltäg (Juncus arcticus), 
skrednarv (Arenaria norvegica), fjällsmörblomma (Ranunculus nivalis) och 
fjällbrud (Saxifraga cotyledon). 

Skandinaviens fjällväxter brukar indelas i fyra grupper: 

1. Nordliga: lappkattfot (Antennaria lanata), svartbinka (Erigeron humilis), 
brandspira (Pedicularis flammea), fjällspira (Pedicularis hirsuta) och kantljung 
(Cassiope tetragona). 

2. Sydliga: styvbräcka (Saxifraga hieracifolia). 

3. Bicentriska1: Polarfryle (Luzula arcuata ssp. confusa), fjällklocka (Campa
nula uniflora), lapsk alpros (Rhododendron lapponicum), alpdraba (Draba flad
nizensis), brokstarr (Carex bicolor) och sotstarr (Carex fuliginosa). 

4. Ubikvista2• 

1 Bicentrisk sägs en växt eller djurart vara som förekommer inom två områden som är långt 
åtskilda frän varandra. . .. Inom den skandinaviska växtgeografin används termen om arter som 
finns både i norra Skandinavien, norr om 66:e breddgraden, och i södra Norges fjäll, ibland med 
viss utbredning också i de södra svenska fjälltrakterna. (Nationalencyklopedin, 1990.) 

2 Ubikvist (av lat. ubique, överallt) ... växtart, som är utbredd över större delen av jorden, 
t.ex. ett flertal ogräs (groblad, våtarv, trampgräs, gatkamilll), ömbräken samt många, särskilt läg
re alger och svampar. Ubikvist kallas även en art, som förekommer överallt inom ett visst områ
de, t.ex. en svensk ubikvist, en fjäll-ubikvist o.s.v. De flesta ubikvister äro biotyprika och därför 
ej bundna till ett bestämt klimat, en bestämd jordmån eller ett viss växtsamhälle. (Svensk upp
slagsbok, 2. uppi., tr. 1958.) . 
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Bakgrund och redigeringsprinciper 
av Eva Tullgren 

Utgångspunkten för denna text är några maskinskrivna sidor om den jämt
ländska floran av Roland Moberg, med enstaka namn pl latin. Nils Nilssons 
kompletteringar består av för hand tillskrivna latinska namn. Alla växtnamn är 
nu kontrollerade i Den nordiska floran (1992) av Bo Mossberg och Lennart 
Stenberg. I de fall dl de latinska namnen har-ändrats, har de i skriften korri
gerats utan någon markering. Ett fåtal svenska namn, enligt Den nordiska flo
ran, har lagts tillagts inom hakparentes. Tvl fotnoter har ocksä tillagts, och ett 
register över de svenska namnen har upprättats. 

Kungl. Skogs- och l.antbruksakademiens bibliotek i juni 1996. 

Eva Tullgren. 
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Register över de svenska växtnamnen 

Alpdraba 6 
Axag 3 
Blodnycklar 3 
Blodrot 1 
Bläsippa 2 
Borsttistel 4 
Brandspira 5 
Brokstarr 6 
Brudborste 4 
Brudsporre 2, 4 
Brunkulla 3 
Bägfryle 5 
Dovresnögräs 5 
Dvärgranunkel 5 
Dvärgsmörblomma 5 
Dvärgstarr 5 
Dvärgsyra 5 
Dvärgtätört 2 
Dvärgyxne 4, 5 
Ekorrbär 1 
Fjällbinka 5 
Fjällbrud 5 
Fjällbräcka 5 
Fjällbräken 4 
Fjällbräsma 5 
Fjällgentiana 3 
Fjällglim 4 
Fjällgröe 3 
Fjällgröna 4 
Fjällhavre 4 
Fjällklocka 6 
Fjällkvanne 4 
Fjällnörel 5 
Fjällsippa 4 
Fjällsmörblomma 5 
Fjällspira 5 

Fjällsyra 4 

Fjälltimotej 4 

Fjälltåg 5 
Fjällvedel 3 
Fjällviol 4 
Flugblomster 3 
Flädervänderot 4 
Fägelstarr 3 
Färsvingel 1 

Glansstarr 4 
Glansvide 4 
Glasbjörk 2 
Gräsull 2 
Guckusko 2 
Gullbräcka 4 
Gullris 1 
Gullviva 3 
Gulsippa 3 
Harsyra 1 
Hässlebrodd 4 
Isdraba 5 
Isranunkel 5 
Isstarr 5 
Isvedel 5 
Kantljung 5 
Klibbig fetknopp 5 
Klippbräcka 3 
Klippstarr 4 
Klädris 2 
Knoppbräcka 5 
Knottblomster 3 
Kovall 1 
Kransrams 2 
Krustätel 1 
Krypljung 4 
Kung Karls spira 4 
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Kvanne 4 
Kärrbräken 2 
Kärrfibbla 4 
Kärrknipprot 3 
Kärrull 2 
Lapparv 5 
Lappfingerört 5 
Lappgentiana 5 
Lappkattfot 5 
Lappljung 4 
Lapptåg 3 
Lapsk alpros 6 
Lundelm 4 
Majviva 3 
Mandelpil 2 
Missne 2 
Mjölke 4 
Mossljung 4 
Myrbräcka 2 
Myrstarr 2 
Nornan 2 
Nätvide 3, 4 
Olvon 2 
Orkideer 2 
Polarfryle 6 
Purpurbräcka 4 
Pyrolaarter 1 
Raknörel 4 
Ripbär 4 
Rosenrot 4 
Rosettjungfrulin 3 
Rödven 1 
Sandviol 3 
Skogsfrun 2 
Skogskovall 1 
Skogstry 2 
Skogsvicker 2 
Skrednarv 5 
Slåtterblomma 4 

Slåtterfibbla 3 
Smalviva 3 
Smällvedel 2 
Smörboll 4 
Snöbräcka 5 
Sotstarr 6 
Stennarv 4 
Stjärnbräcka 5 
Stormhatt 2, 4 
Styvbräcka 5 
Sumpnycklar 2 
Svartbinka 5 
Svarthö 3 
Svartstarr 3 
Sävstarr 4, 5 
Tolta 2,4 
Torta 2, 4 
Trolldruva 2 
Underviol 3 
Vide 5 
Vildlin 3 
Vippvedel 4 
Vispstarr 3 
Vitsippsranunkel 4 
Vityxne 4 
Vårfingerört 4 
Vårfryle 1 
Vårärt 2 
Vänderot 4 
Älvsallat 2 
Älvtolta 2 
Ängsstarr 3 
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