
Frostviken, Väktarmon

Läge, areal, ägare
Området ligger OSO om Jormvattnet, intill och NV om Väktardalens naturreservat, kring
koordinaterna 71739 14280 och 71751 14274, och omfattar ca 100 ha. Markägare:
Fastighetsverket.

Inventeringstillfällen
Inventerat av Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker den 29 juli 2003. En grupp, med bl.a.
Bengt Pettersson och Anders Delin, gick den ”korta turen”, till sluttningen öster om gården
Väktarmon, 71739 14280. En annan grupp, med bl.a. Göran Eriksson, Fredrik Jonsson, Toni
Berglund och Lisbeth Berntsson, gick till sluttningen norr om gården, kring 71751 14274.
Från det senare området är redovisningen i följande rapport mindre komplett.

Skogstillstånd
”Korta turen” gick i brant sluttning med en djupt nedskuren bäckravin, upp genom gles
gammal grandominerad skog med inslag av björk och rönn. Ingen tall, asp eller sälg. Skogen
ligger nära gården, men ser inte ut att ha huggits så intensivt. Det finns rikligt med stående
och liggande död ved. I ett mindre, något planare område finns en liten sluttningsmyr. Upptill
klippor och block av en bergart som hyser grönbräken.

Artförteckningar
I artförteckningarna anges namn enligt Thomas Karlssons förteckning över Svenska
kärlväxter och enligt Artdatabankens Ekologiska kataloger för mossor, lavar och svampar.
Rödlistning anges enligt listan år 2000 (CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar och
NT = missgynnad). Om arten är signalart anges detta med ”S”. Arter som enligt ekologiska
katalogerna indikerar höga naturvärden anges med ”*”.
Den som har funnit arten anges med ”leg.”, den som har artbestämt den med ”det.”. Om bara
ett namn anges har personen både funnit och artbestämt arten.

Kärlväxter av Bengt Pettersson, Lisbeth Berntsson, Toni Berglund och Anders Delin
Revlummer (Lycopodium annotinum)
Ängsfräken (Equisetum pratense)
Skogsfräken (Equisetum sylvaticum)
Hultbräken (Phegopteris connectilis)
Grönbräken (Asplenium viride), 717375 142815, 717376 142818, m.fl. ställen
Fjällbräken (Athyrium distentifolium, Toni Berglund)
Ekbräken (Gymnocarpium dryopteris)
Skogsbräken (Dryopteris carthusiana, Lisbeth Berntsson)
Nordbräken (Dryopteris expansa)
Kambräken (Blechnum spicant) 717380 142813 717380 142821
Gran (Picea abies)
En (Juniperus communis)
Ripvide (Salix glauca)
Glasbjörk (Betula pubescens)
Ängssyra (Rumex acetosa)
Lappsyra (Rumex acetosa ssp. lapponicus)
Fjällnejlika (Lychnis alpina, leg. Eva Jonsson, det. Bengt Pettersson)
Rödblära (Silene dioica)
Nordlundarv (Stellaria nemorum ssp. nemorum)



Kabbleka (Caltha palustris)
Smörblomma (Ranunculus acris)
Smörboll (Trollius europaeus, Lisbeth Berntsson)
Rundsileshår (Drosera rotundifolia)
Rosenrot (Rhodiola rosea, Lisbeth Berntsson)
Stjärnbräcka (Saxifraga stellaris)
Slåtterblomma (Parnassia palustris)
Kråkklöver (Comarum palustre)
Älggräs (Filipendula ulmaria)
Blodrot (Potentilla erecta)
Hjortron (Rubus chamaemorus)
Stenbär (Rubus saxatilis)
Rönn (Sorbus aucuparia)
Harsyra (Oxalis acetosella)
Skogsnäva (Geranium sylvaticum)
Fjällviol (Viola biflora)
Kärrviol (Viola palustris)
Mjölke (Epilobium angustifolium)
Fjälldunört (Epilobium hornemannii)
Hönsbär (Cornus suecica)
Strätta (Angelica sylvestris)
Ljung (Calluna vulgaris)
Björkpyrola (Orthilia secunda)
Klotpyrola (Pyrola minor)
Blåbär (Vaccinium myrtillus)
Odon (Vaccinium uliginosum)
Lingon (Vaccinium vitis-idaea)
Nordkråkbär (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum)
Skogsstjärna (Trientalis europaea)
Vattenklöver (Menyanthes trifoliata)
Kärrögontröst (Euphrasia frigida var. palustris, Bengt Pettersson) 717383 142808
Ängskovall (Melampyrum pratense)
Skogskovall (Melampyrum sylvaticum)
Linnea (Linnaea borealis)
Torta (Cicerbita alpina)
Kärrfibbla (Crepis paludosa, S)
Norsknoppa (Gnaphalium norvegicum)
Skogsfibbla (Hieracium sect. Hieracium)
Fjällskråp (Petasites frigidus)
Fjällskära (Saussurea alpina)
Gullris (Solidago virgaurea)
Maskros (Taraxacum sp.)
Kransrams (Polygonatum verticillatum, Lisbeth Berntsson)
Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata ssp. maculata, S)
Brudsporre (Gymnadenia conopsea, Lisbeth Berntsson)
Spindelblomster (Listera cordata)
Trådtåg (Juncus filiformis)
Vårfryle (Luzula pilosa)
Svartfryle (Luzula sudetica)
Nickstarr (Carex brunnescens)



Gråstarr (Carex canescens)
Stjärnstarr (Carex echinata)
Dystarr (Carex limosa)
Sumpstarr (Carex magellanica ssp. irrigua)
Hundstarr (Carex nigra)
Taggstarr (Carex pauciflora)
Flaskstarr (Carex rostrata)
Slidstarr (Carex vaginata)
Tuvull (Eriophorum vaginatum)
Tuvsäv (Trichophorum cespitosum)
Rödven (Agrostis capillaris)
Fjällven (Agrostis mertensii)
Vårbrodd (Anthoxanthum odoratum)
Skogsrör (Calamagrostis chalybaea, Bengt Pettersson) 717389 142779
Brunrör (Calamagrostis purpurea)
Tuvtåtel (Deschampsia cespitosa)
Kruståtel (Deschampsia flexuosa)
Blåtåtel (Molinia caerulea)
Stagg (Nardus stricta)
Lundgröe (Poa nemoralis)
Ängsgröe (Poa pratensis)

Mossor
Tandad lämmelmossa (Tetraplodon angustatus, Anders Delin), 71739 14280, på låga,
tillsammans med följande art
Lämmelmossa (Tetraplodon mnioides, Anders Delin), 71739 14280, på låga

Lavar av Anders Delin och Bengt Petterson
Garnlav (Alectoria sarmentosa)
(Bacidia subincompta, leg. Anders Delin, det. Fredrik Jonsson), på rönnbas i skog med gran,
björk, rönn och sälg, vid 71739 14280
Grön spiklav (Calicium viride)
Kavernularia (Cavernularia hultenii, VU, Fredrik Jonsson), på grankvistar
Trådlav (Ephebe cf. lanata, leg. et det. Anders Delin, conf. Fredrik Jonsson), på exponerad
sida av stort block med grönbräken, vid 71739 14280
Vitmosslav (Icmadophila ericetorum)
(Mycobilimbia tetramera, leg. Anders Delin, det. Fredrik Jonsson), på rönnbas i skog med
gran, björk, rönn och sälg, vid 71739 14280
Norrlandslav (Nephroma arcticum)
Stuplav (Nephroma bellum, S)
Bårdlav (Nephroma parile, S)
Korallblylav (Parmeliella triptophylla, S, leg. et det. Anders Delin), på rönnbas i skog med
gran, björk, rönn och sälg, vid 71739 14280
Phaeocalicium compressulum, Toni Berglund, Fredrik Jonsson, på björkkvistar

Svampar Endast fynden från ”korta turen” redovisade. Av Bengt Pettersson och Anders
Delin
Tickmussling (Antrodia heteromorpha, S)
Trådticka (Climacocystis borealis, S)
Doftskinn (Cystosterum murraii, NT, leg. Jostein Lorås, det. Anders Delin), 717384 142799



Laxskivling (Laccaria laccata)
Tegelsopp (Leccinum versipelle)
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus, NT), 717380 142812

Fåglar
Lappmes (Parus cinctus, Bengt Pettersson)
Lavskrika (Garrulus infaustus, Toni Berglund)

Naturvärden
Skogen i det område, som besöktes av den ”korta turen” är fjällnära, gles, gammal skog, med
stor andel gamla träd och död ved. Antalet rödlistade arter och signalarter är litet, men
området har ändå höga naturvärden genom sin relativt orörda karaktär. Ett ytterligare möjligt
naturvärde är den flora som växer tillsammans med grönbräken på den aktuella bergarten,
som vi inte kan namnge.

Anders Delin


