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Vegetation och landhöjning i Höga Kusten, Ångermanland

Inledning
I det följande beskrivs några karakteristiska drag i Höga Kustens flora och vegetation. I första hand
fästs uppmärksamheten på vissa mer eller mindre unika drag som bidrar till områdets anmärkningsvärda
mångfald vad beträffar miljöer och florainslag med skilda ursprung. Betydelsen av landhöjningsprocessen för förekomster av olika växter och växtsamhällen framhålls särskilt.
Trots Höga Kusten-regionens höga potential för vetenskapliga undersökningar har sådana hittills endast
förekommit i mycket begränsad omfattning. Ett betydande arbete om strandvegetationen vid Höga Kustens södra del utfördes av Ericson (1977). Därutöver har många botaniska inventeringar av smärre områden utförts i Västernorrlands länsstyrelses regi. För närvarande finns 18 naturreservat i området och
Skuleskogens Nationalpark invigdes 1984 (Andersson 1972, Johansson m. fl. 1984). Nationalparkens
vegetation har nyligen karterats och beskrivits av Nihlén & Uebel (1995 och i manus). Vattenväxter har
inventerats i ett antal sjöar av Lundqvist (i manus). Ett stort antal fältundersökningar av kärlväxtfloran
gjordes som en del av en landskapsinventering i Ångermanland åren 1967-1989 (Mascher 1990). Eftersom många uppgifter om växter och växtmiljöer hämtats från detta verk citeras det inte i alla sammanhang i texten. Referenslistan omfattar huvudsaklingen arbeten från de senaste decennierna. Mer
kompletta källförteckningar finns hos Mascher (1990) och beträffande Skuleskogen hos Lundqvist
(1994).
Den postglaciala högsta kustnivån förkortas i fortsättningen till HK. Med Höga Kusten-regionen avses
det på kartorna inringade område som är föremål för världsarvansökan.

Landhöjningen och sedimentfördelningen
Under landhöjningens förlopp svallade de postglaciala havens vågor ur finare sediment och sorterade ut
dem från grövre material i spåren på den tillbakavikande landisen. På grund av de mycket speciella topografiska förhållandena som är unika runt Östersjön och Bottenhavet med höga och branta berg åtskilda av djupa raviner och dalgångar ansamlades de finaste sedimentfraktionerna längst nere i sänkorna
och i sluttningarnas nedre delar, till en början under havsytan, men senare lyftes de upp på land. Högre
upp i sluttningarna av raviner och bergssidor kvarlämnades grövre sandigt och stenigt material, nästan
helt utan finare sedimentinslag (Lundqvist 1987).
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Markant skogszonering
Resultatet av denna sedimentfördelning är en påtaglig zonering som är karakteristisk för Höga Kusten.
De större öppna dalgångarna är uppodlade. På de rika sedimenten i raviner, sänkor och nedre delen av
ej alltför branta bergssidor dominerar mycket växtlig granskog Picea abies. Bestånden är högväxta och
täta med snabb tillväxt. En markant gräns framträder ofta mot högre zoner med grusigt, sandigt eller
stenigt underlag där tall Pinus sylvestris dominerar. Här växer också björk Betula verrucosa och asp
Populus tremula. Blockmarker, klapperstensfält och hällmarker samt barspolade bergsplatåer under
HK är nästan trädlösa eller beväxta med spridda tallar och enstaka granar. På moränkalotter som
täcker bergstoppar över HK (285 m.ö.h) växer en liknande typ av granskog som i höglänt terräng i
landskapets inre (Fig. 1). Sålunda är den markanta skogszoneringen i Höga Kusten-området en effekt
av den förhållandevis stora landhöjningen och den lokala topografin.

Fig. 1. Högsta kustlinjen (HK) på Skuleberget. Gran och tall växande på den moräntäckta
platån.
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Bergsplatåer med gamla tallar
På några av de barspolade bergsplatåerna i synnerhet i Skuleskogens nationalpark växer mycket gamla
tallar, ofta låga och deformerade, ibland på 280 m.ö.h nära HK (Fig. 2). Berggrunden är rapakivigranit
av Nordingråtyp. Många av dessa flera hundra år gamla träd (i vissa fall mer än 500 år enligt Kardell &
Andersson 1977) befinner sig i olika stadier av nedbrytning och bebos av sällsynta insekter. Skägglavar
Usnea spp. växer på dem. De flesta av dessa miljöer har sällan eller aldrig utsatts för skogsbruk och
ingen skogeld har förekommit sedan slutet av 1700- talet (Nihlén & Uebel i manus). De utgör ett viktigt
och mycket ovanligt habitat som är unikt kring Östersjöns och Bottenhavets kuster men hittills endast
blivit ytligt undersökt.

Fig. 2. Gammal, nedtryckt och deformerad tall på Slåttdalsberget i Skuleskogens Nationalpark.
Hög bonitet i granskogarna
Jordarna av finfördelat sediment i botten av dalgångar, raviner och lägre delar av bergssluttningar är på
sina håll berikade av eroderat och vittrat material från basisk berggrund (särskilt diabas) som förekommer i vissa delar av Höga Kusten–området. Dessutom berikas många lokaler i hela området mycket
markant av skalgrusbankar som lyfts ur havet. Dessa edafiska förutsättningar kombinerade med gynnsamma klimatförhållanden (huvudsakligen beroende på Golfströmmen), dvs. högre temperatur och
längre vegetationsperiod än normalt i denna del av Skandinavien, tillsammans med sedimentkoncentrationen på lägre nivåer, förklarar att granskogen här tillväxer bättre och snabbare än i andra
delar av landskapet. I gynnsamma miljöer kan tillväxten, uttryckt som kubikmeter per år, nå ända till 8
eller 9 m3 / år såsom t.ex. på vissa delar av Mjältön där medeltalet är 5,3 m3 / år. På fastlandet och
vissa öar i andra delar av Höga Kusten har ett medeltal på 4,38 m3 / år noterats (Hildingsson 1976). I
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Skuleskogens nationalpark är medeltillväxten 4,3 m3 / år med högsta värden uppgående till 6 –7 m3 / år
(Kardell & Andersson 1977). Medeltalet för hela landskapet Ångermanland är 4,1 m3 / år (L. Bergström, pers. med.).
Nästan all skog i Höga Kusten har avverkats i tidigare eller senare perioder. I Skuleskogen har dock
endast mycket begränsat skogsbruk förekommit sedan slutet av 1800-talet så att skogen här till stora
delar är hundra år gammal eller äldre. Ingen skogseld har förekommit sedan slutet av 1700- talet
(Kardell & Andersson 1977, Nihlén & Uebel i manus).

Sydliga inslag i granskog och granblandskog
I många granskogar på rika sediment, där lokalklimatet dessutom är gynnsamt, förekommer en mycket
artrik flora med många arter som gynnas av basiskt eller kalkberikat underlag. Flera av dessa arter har
en sydlig utbredning i Sverige och befinner sig här vid eller nära sin nordliga utbredningsgräns. Åtskilliga
av dem växer också i sydexponerade sluttningar med granskog, granblandskog eller lövskog i Höga
Kusten-regionens talrika sydväxtberg (Du Rietz 1954. Denna artgrupp bidrar betydligt till mångfalden
och artrikedomen i denna del av det bottniska kustområdet. Några av dessa till rikt underlag knutna arter är: stor låsbräken, skogssvingel, vårlök, skogsnycklar (Fig. 3.), norna, skogsfru, nästrot, tvåblad,
guckusko, grönkulla, tandrot, smånunneört, lönn, tibast, underviol, blåsippa (Fig. 4), trolldruva, skogsvicker, vårärt (Fig. 5), stinksyska, flenört, olvon, myskmadra och skogssallat (Botrychium
virginianum, Festuca altissima, Gagea lutea, Dactylorhiza fuchsii, Calypso bulbosa, Epipogium
aphyllum, Neottia nidus-avis, Cypripedium calceolus, Coeloglossum viride, Dentaria bulbifera,
Corydalis intermedia, Acer platanoides, Daphne mezereum, Viola mirabilis, Hepatica nobilis,
Acatea spicata, Vicia sylvatica, Lathyrus vernus, Stachys sylvatica, Scrophularia nodosa,
Viburnum opulus, Galium odoratum, Mycelis muralis).

Fig. 3-5. Skogsnycklar på basiskt underlag i fuktig örtrik granskog.
Blåsippa växer endast på rik basisk mark, särskilt ymnigt på skalgrus.
Vårärten är knuten till rik basisk mark eller skalgrus. Denna sydliga lundväxt är ej känd norr om
Höga Kusten.
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Karta 1. Skogssallaten Mycelis muralis
är påtagligt koncentrerad till Höga Kustens rika sediment. Höga Kusten regionen har markerats.

Karta 2. Utbredningen av lönn Acer
platanoides i Ångermanland. Höga
Kusten-regionen har
markerats.
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I sådana granbestånd i raviner och sänkor
förekommer ofta lövsinslag, även sydliga ädla
lövträd, i synnerhet lönn (17 lokaler inom
Höga Kusten, se Karta 2.). Denna art har sin
nordligaste spontana utpost i Skuleskogens
nationalpark. Som framgår av utbredningskartan är lönnen tydlig koncentrerad till Höga
Kusten-regionen där den ofta växer på rikt
sedimentunderlag inom landhöjningszonen ner
till ca 15 m.ö.h.. Arten förekommer dock
också i sydväxtberg, t.o.m. ovanför HK som i
berget Lillrutens sydvända rasbrant i
Skuleskogen, där den växer tillsammans med
lind (Fig. 6). Den sistnämnda arten har sin
nordligaste utpost norr om Skuleskogen, strax
utanför Höga Kusten-regionens gräns.
Ännu en sydlig art som mestadels är knuten
till rika landhöjningssediment på nivåer mellan
15 och 150 m.ö.h.är skogssallat (ca 45 lokaler, se Karta 1.). Dess nordligaste utpost är
belägen nära Höga Kusten-regionens norra
ände.

Fig. 6. Lönn och lind på sydväxtberget
Lillruten, ovanför HK i Skuleskogen.

Skalgrusbankar
Många av de nämnda arterna som gynnas av
basiskt eller kalkberikat underlag är speciellt
vanliga och rikliga på växtplatser där
skalgruslager ingår i underliggande sediment
som lyfts upp på land. Sådana skalgrusbankar
(mest bestående av skal och skalfragment av
Mytilus edulis, Macoma baltica,
Cerastoderma edule m.fl., Halden 1921,
Lundqvist 1987) ligger oftast omkring 2-10
dm. under ytan (Fig. 7). Närmare studier har
inte gjorts i Ångermanland, men i Västerbotten
har skalgrusbankarnas mäktighet oftast visat
sig variera mellan 1 och 15 dm, medan den
Fig. 7. Skalgrusbank exponerad i samband med
horisontella utsträckningen kan uppgår till mellan dikesgrävning utmed en väg på Norra Ulvön.
10 och 100 meter eller ännu mer (Halden
1921). I anslutning till sådana lokaler blir marken påtagligt kalkberikad såsom framgår av den lokala
växtligheten. Ofta framträder detta tydligast i sluttningar där skalgrus genomsippras av grundvatten som
samlas i fuktiga sänkor eller små kärr nedanför, där man kan finna ett flertal mer eller mindre kalkgynnade eller kalkberoende arter.
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Kalkgynnade arter på skalgrusbankar
I Höga Kusten-området förefaller ett antal
markant kalkgynnade eller kalkberoende arter påtagligt knutna till skalgrusförekomster.
De skulle sannolikt inte ens förekomma eller i
varje fall vara sällsyntare utan denna kalkberikande faktor. De förekommer i princip
inte ovanför den högsta nivå där skalgrus påträffas, dvs. ca 80 m.ö.h. (Lundqvist 1987).
De arter som åsyftas är stor låsbräken, norna,
skogsfru, nästrot, tvåblad, knottblomster och
guckusko (Fig. 8-11). 47 fynd av dessa arter
är kända i området. Skogsfrun är vanligast
med 16 kända lokaler. Två av dem ligger vid
övre skalgrusgränsen. Av 15 förekomster av Fig. 8. Kalkrik granskog på Norra Ulvön med stor
tvåblad finns 14 inom skalgruszonen. Det
låsbräken, norna, skogsfru och nästrot på
enda undantaget är Slåttdalsmyran i
skalsediment. Blåsippa är karaktärsart.
Skuleskogen 175 m.ö.h. där orsaken till den
markanta lokala markberikningen är okänd.
Det bör noteras att flera av dessa kalkgynnade arter förekommer på vissa lokaler, så att det totala antalet växtplatser med en eller flera av dem uppgår till 24, utspridda över hela kustzonen men med viss
koncentration till Nordingrå socken och Norra Ulvön.
Det verkliga antalet skalgrusbankar i kustlandet är självfallet betydligt större, men någon inventering av
skalgrusförekomster har inte gjorts här. Som jämförelse kan nämnas, att nära 150 sådana lokaler kartlades i Hälsingland av Halden (1951).

Fig. 9-11. Orkideerna norna, skogsfru, guckusko m.fl. är knutna till skalgrusunderlag
vid Höga Kusten.
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Påvisande av skalgrusbankar i fält
Det måste framhållas, att direkt fastställande av skalgrusförekomster genom observationer i fält endast
gjorts i ett mindre antal fall där diken eller gropar m.m. grävts. I övrigt har förekomst av skalgrus antagits
på grundval av en påfallande rik växtlighet med inslag av en eller flera av de nämnda starkt kalkgynnade
eller kalkberoende arterna. I frånvaro av direkta bevis har endast sådana växtplatser upptagits som sannolika skalgruslokaler. Dock har skalgrus iakttagits på flera ytterligare platser utan att någon av dessa
arter påträffats där. Inte desto mindre har i de flesta sådana fall en påtagligt artrik och frodig lokal växtlighet noterats. Det framgår också av flera sådana iakttagelser att förekomster av ytterligare ett antal arter såsom hårstarr Carex capillaris och skogsvicker samt påfallande rika bestånd av exempelvis blåsippa också talar för skalgrusförekomst. Ytterligare undersökningar är angelägna varvid hänsyn också
bör tas till mossor och svampar eftersom flera arter är starkt knutna till skalgrus (Halden 1920, 1921,
Nitare 1992, 1995). Markprover bör tas för att fastställa skalgrusförekomst och en allmän kartläggning
av skalgrusförekomsternas lokalisation i det topografiskt unika landhöjningsområdet i Höga Kusten vore
av stort intresse.
Flora och vegetation på basiskt underlag
En större grupp av uppenbarligen inte lika kalkbundna arter förekommer inte bara inom skalgruszonen utan också på högre nivåer, i vissa fall t.o.m. över HK. Fastän arterna ofta växer speciellt rikligt på skalgrus förekommer de också på underlag enbart
berikat av basisk berggrund såsom diabas och anortosit. Sådan
miljö är uppenbarligen tillräckligt gynnsam för denna grupp. Såväl
kärrväxter (gräsull Eriophorum latifolium och ängsnycklar
Dactylorhiza incarnata Fig. 12) som arter hemmahörande i
granskog, blandskog och lövskog (t.ex. blåsippa, lönn, vårärt,
stinksyska och skogssallat) hör hit. Några av dem, såsom gräsull,
ängsnycklar och blåsippa, påträffas även på nivåer över högsta
skalgrusgränsen 80 m.ö.h. inom Skuleskogens nationalpark.

Fig. 12. Ängsnycklar växer på
myrar berikade av basiskt vattentillflöde på olika höjdnivåer, även
ovanför HK.
Kalkbarrskogar
Sådana miljöer som de beskrivna granskogarna på basiskt underlag har beskrivits som ”kalkrika granskogar” (Björndalen 1980). Det har framhållits att detta är den barrskogstyp som hyser den artrikaste
floran av kärlväxter och svampar (Nitare 1992, 1995). I Höga Kusten-regionen är dessa miljöer av
speciellt intresse eftersom de förekommer på varierande nivåer i landhöjningszonen, antingen på
skalgrusunderlag eller på underlag av vittrad basisk berggrund. Den mycket variationsrika topografin
bidrar till den mångfald av miljöer i vilka dessa växtsamhällen förekommer. Det är dock aspekter som
ännu inte studerats närmare.
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Inte endast granskogar är av intresse i detta sammanhang. Också ”kalkrika tallskogar” (Björndalen
1980) förekommer på basisk berggrund utmed Höga Kusten. Sådana miljöer har beskrivits av Björndalen (1986) exempelvis på Barstaön i Nordingrå socken. Här växer tallskogen på vittrad diabasgrund,
delvis i branta sluttningar, och den rika örtfloran domineras av liljekonvalj Convallaria majalis. Blåsippa är vanlig. Denna lokala typ av örtrik tallskog betecknas som ovanlig. Den rankas som en av de
värdefullaste inom Skandinavien varför skyddsåtgärder rekommenderas. Man kan vänta sig att finna
ytterligare liknande miljöer inom regionen eftersom grundförutsättningarna beträffande bergart, topografi
och lokalklimat karakteriserar i synnerhet flera av öarna utmed Höga Kusten.

Fig. 13. Omneberget i Nordingrå, ett av de artrikaste sydväxtbergen. Sydbrant med
lövskogsklädd rasmark (bl.a. lönn och hassel).
Sydliga arter med nordliga utposter
Ett stort antal arter som ingår i Höga Kustens flora har sin huvudutbredning i
södra Skandinavien. Några av dem har redan nämnts, såsom de ädla lövträden lönn och lind vilka här når sina nordgränser vid Bottenhavskusten.
Detsamma gäller inte mindre än 48 arter av sydligt ursprung, fastän några av
dem förekommer obetydligt längre norrut i inlandet. Flertalet av dessa arter
förekommer i sydväxtbergen (Fig. 13) eller på rikt underlag i skogbeväxta
raviner, somliga hör hemma i ännu kultiverade torrängsmiljöer. Några av de
arter med nordgränser i Höga Kusten-regionen som växer i sydväxtberg, rika
granskogar och raviner är vårlök Gagea lutea, skogssvingel Testuca altissima,
skogsknipprot Epipactis helleborine, nästrot Neottia nidus.avis, tandrot
Dentaria bulbifera, skogsvicker Vicia sylvatica, backvial Lathyrus sylvestris,
vårärt Lathyrus vernus, skelört Chelidonium majus, stinksyska Stachys
sylvatica, myskmadra Galium odoratum, stor blåklocka Campanula
persicifolia (Fig. 14), skogssallat. I torrängsmiljö och liknande befinner sig bl.a
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Fig. 14. Stor blåklocka förekommer
ej ursprungligt
vildväxande norr om
Höga Kusten.

följande vid sin norra gräns inom Höga Kusten: darrgräs Briza media, tuvknavel Scleranthus annuus
ssp. polycarpos, vårarv Cerastium semidecandrum, nagelört Erophila verna, backsmörblomma
Ranunculus polyanthemos, småfingerört Potentilla tabernaemontani (Fig. 15-16), vildlin Linum
catharticum, vit fetknopp Sedum album (Ståhl 1979 a, b, Ericsson 1992, Mascher 1981 a, 1999). Få
sötvattenarter ingår i denna sydliga grupp, men bäcknate Potamogeton polygonifolius har en mycket
isolerad nordlig utpost 15 m.ö.h. på Södra Ulvön.

Fig. 15-16. Örtrik torräng med småfingerört på vittrad diabas. Berg i Nora socken.
Småfingerörten har sin nordligaste isolerade utpost i Höga Kusten-regionen.

Vidare upphör den allmänna förekomsten av
ytterligare ca 65 arter
inom Höga Kusten-regionen. Dessa har endast
spridda nordligare
utposter i landet. Följande arter exemplifierar
denna grupp: svartbräken
Asplenium trichomanes,
gaffelbräken A.
septentrionale, mörk
snårstarr Carex muricata
ssp. muricata, getrams
Polygonatum odoratum
(Fig. 17), lövbinda FallFig. 17. I skrevor och på hyllor i många av Höga Kustens
opia dumetorum, hassel
Corylus avellana, nyponros sydväxtberg växer den sydliga getramsen..
Rosa dumalis, svedjenäva
Geranium bohemicum, stinknäva G. robertianum, småsileshår Drosera intermedia, kungsljus
Verbascum thapsus (Fig. 18). På torrängar växer luddhavre Helictotrichon pubescens, backglim Silene nutans, fältgentiana Gentianella campestris, timjan Thymus serpyllum, vårveronika Veronica
verna, vårförgätmigej Myosotis stricta, rödklint Centaurea jacea.
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De artrikaste miljöerna med sydliga växter är sydväxtberg och raviner. Slående exempel är de båda
sydväxtbergen Skuleberget (Johansson 1975) och
Omneberget (Svärd & Vänström 1971, Fig. 13)
med 56 respektive 50 arter av sydligt ursprung,
motsvarande 21,5 % respektive 22 % av hela artantalen i bergen. Även vissa raviner har en mycket
rik växtlighet med liknande antal och andelar av sydliga inslag, så tex. Halsviksravinen i Nordingrå
(Lundqvist 1970, 1978) där 48 sydliga arter är
kända, dvs. 21.5 % av samtliga (Mascher 1990).
Vanligen rinner små bäckar genom dessa rika raviner
och här dominerar ofta stora bestånd av ormbunkar
såsom strutbräken Matteuccia struthiopteris (Fig.
19).

Fig. 18. Kungsljus, en sydlig art på Rödåsens
sydvända rasbrant i Nora socken.

Fig. 19. Stora bestånd av strutbräken
växer ofta på rika sediment vid
ravinernas bäckar.

Som redan nämnts ingår en avsevärd andel sydliga
arter i de örtrika torrängsmiljöerna utmed kusten, i
synnerhet på underlag av skalgrus eller vittrad diabas.
Sådana miljöer är kulturskapade och påträffas numera mest i eller i anslutning till gamla fiskelägen, eller
på lokaler där fortfarande något bete förekommer.
Den östliga sanddraban Draba nemorosa med sin
huvudsakliga svenska utbreding i de mellersta delarna av landet tillhör också denna vegetationstyp
som har sin nordligaste utpost vid Skeppsmalen på
Skags udde, i den nordligaste änden av Höga Kusten-regionen (Mascher 1999).
En viktig orsak till den anmärkningsvärda koncentrationen av sydliga arter med nordliga utposter och
gränsförekomster är den beskrivna kombinationen
av basisk berggrund, topografi, lokalklimat och
gynnsamma markförhållanden i sydväxtberg, raviner
och skogssluttningar. Sedimentansamlingen i gynnsamma miljöer under den förhållandevis snabba
landhöjningsprocess som skett här är utan tvivel en
betydelsefull bakgrund i sammanhanget.

Det bör också framhållas att många lavar med huvudutbredning i Sydskandinavien också har liknande, i
några fall extrema utpostförekomster i Höga Kusten-regionen. Sålunda har Ochrolechia arborea och
Pertusaria pupillaris sina enda kända förekomster i norra Sverige här. Andra utposter i Höga Kustens
berg har bl.a. Pertusaria coronata, P. flavida, P. leucostoma, Psilolecia lucida, Rhizocarpon
viridiatrum, Rimularia insularis och Tephromela grumosa (Moberg & Thor 1993). På en brant sydvänd klippvägg i Ögeltjärnsberget i norra delen av regionen förekommer Umbilicaria polyrrhiza, ytterligare en utpost från södra Skandinavien (H. Sundin, pers. medd.). Dessutom har Graphis scripta,
Phlyctis argena och Chaenotecopsis fennica sina nordligaste utposter i en rik sumpskog i grannskapet (H. Sundin, pers. medd.).
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Boreala skogslandsarter
Flera arter som tillhör det boreala
barrskogsbältet (taigan) men som är
sällsynta i kustlandet förekommer i
Skuleskogen. Exempelvis är tortan
Cicerbita alpina vanlig. Spädstarr
Carex disperma (Fig. 20), odonvide
Salix myrtilloides och smaldunört
Epilobium davuricum växer också
här.

Fig. 20. Spädstarr, en inlandsart som hör hemma i taigan,
växer i Skuleskogens nationalpark.

Västliga och alpina arter vid Höga Kusten
Ett annat anmärkningsvärt drag i Höga Kustens flora är förekomsterna av ett flertal arter som eljest har en västlig eller alpin utbredning i Sverige. På högre belägna myrar mellan 170-215 m.ö.h. i
Skuleskogens nationalpark växer två dylika arter som med ett undantag annars inte är kända i landskapets östra delar. Fem lokaler
är kända för björnbrodd Tofieldia pusilla (Fig. 21) och tre för
fjällskära Saussurea alpina. Enda lokalen utanför Skuleskogen är
en myr i södra sluttningen av Stordalsberget i Nordingrå, inom
Höga Kusten-regionen. Höjden är 170 m.ö.h. och växtplatsen faller
sålunda väl inom ramen för arternas förekomst i
skuleskogsområdet. Dessutom har en annan utpräglat västlig art,
kambräken Blechnum spicant (Fig. 22) inte mindre än 13 förekomster i Skuleskogen på mellan 110-285 m.ö.h. Även denna art
har en lokal på Stordalsberget (Andersson 1972, Mascher 1973,
1984a). Sammanfattningsvis är detta
ytterligare ett drag i Höga Kustens
flora som inte har någon motsvarighet i
övriga kustregioner kring Bottenhavet.

Fig. 21. Björnbrodd finns på
flera högt belägna myrar i
Skuleskogen. Den är eljest en
västlig inlandsart.

Vid stranden av Dalsjön i Skuleskogen
finns ett isolerat bestånd av fjällummer,
Lycopodium alpinum, 165 m.ö.h.
(Fig. 23). Arten är mycket sällsynt i
landskapet och eljest ej känd i
kusttrakterna (Mascher 1979c).

Fig. 22. Den västligt-alpina ormbunken kambräken har
oväntat många förekomster i Skuleskogen.
12

Till gruppen av västliga arter hör också den atlantiska
vitblommiga formen av hässleklocka, Campanula
latifolia (Fig. 24). Den är dock ingen alpin art.
Främst förekommer den i ravinmiljöer i södra delen
av Höga Kusten–regionen ända ut mot Bottenhavets
kust (Mascher 1979b). Dess nordligaste utpost finns i
östsluttningen av Hästråberget i Skuleskogen, väster
om E4. Detta är ännu ett exempel som belyser Höga
Kusten–regionens status som gränsområde för många
olika floragrupper.

Fig. 23. Fjällummer har en mycket isolerad
östlig utpost i Skuleskogen.
Fjällväxter på skuggiga klippor
Ett flertal alpina arter har en anmärkningsvärd koncentration av förekomster vid Höga Kusten huvudsakligen i skuggiga klyftor och branta stup på nordsidan av flera bergmassiv. Det är fråga om följande
arter: taggbräken Polystichum lonchitis (1 lokal),
grönbräken Asplenium viride (4), klynnetåg Juncus
trifidus (4), fjälldaggkåpa Alchemilla alpina (6),
tuvbräcka Saxifraga cespitosa (11, Karta 3, Fig.25)
och purpurbräcka Saxifraga oppositifolia (2, Fig.
26-27), (Henkel 1966, Ericson 1977, Mascher
1971, 1978c). Endast grönbräken och tuvbräcka
förekommer utanför Höga Kusten i landskapet, på 1
resp. 5 lokaler, men ett fåtal isolerade och mycket
spridda förekomster finns i övrigt i det boreala skogslandet öster om fjällkedjan. Alla arter utom klynnetåg
växer endast på diabasklippor, grönbräken också på
amfibolit. Purpurbräckan har sina enda förekomster
öster om fjällkedjan i två branta diabasstup i Nordingrå socken. Dessa alpina arter växer huvudsakligen
på klippor i de högre delarna av Höga Kustens berg
nedanför HK. Ett intressant undantag är tuvbräckan
som har några växtplatser på låga nivåer nära Bottenhavets nuvarande yta. Här växer arten i springor på
lodräta eller mycket branta diabasklippor ner till omkring 1 – 1,5 m.ö.h, dvs. på klippytor som relativt
nyligen lyfts ur havet.

Fig. 24. Den atlantiska, vitblommiga
formen av hässleklocka har invandrat från
norska atlantkusten och finns i raviner
ända ute vid Höga Kusten.

De nämnda arterna betraktas som relikter sedan den
postglaciala alpina perioden och de små populationerna av tuvbräcka nära havsytan måste ha spritt sig
långsamt i klippskrevor nedför de branta klipporna.
Konkurrensen med andra arter är minimal på ytorna
av sådana nyligen frilagda klippor som höjt sig nästan Fig. 25. Tuvbräckan är en annan alpin reliktart känd på 12
lodrätt ur havet vilket medför att spridningssträckan lokaler i Höga Kusten-regionen.
är extremt kort.
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Dessutom har även flera nordliga och
alpina lavar mycket isolerade, i vissa
fall unika utposter i de högre
bergmassiven inom Höga Kustenregionen. Ahlner (1953) rapporterade
omkring 30 dylika arter på bergsplatåer, lodräta stup eller strandklippor såsom Alectoria nigricans,
Bryoria nitidula och Umbilicaria
crustulosa. Flera mer sentida fynd av
sådana arter har också gjorts, t.ex.
Cladonia luteoalba, Helocarpon
crassipes och Pertusaria dactylina
på klippor eller block på den skuggiga nordöstsidan av Ringkalleberget i
Fig. 26. Den skuggiga norra sidan av
Nordingrå, medan Caloplaca
Själandsklintens diabaskalott i Nordingrå är
grimmiae, Rhizoplaca
växtplats för den utpräglat alpina purpurbräckan.
subdiscrepans och Dimelaena
oreina m. fl. förekommer i mer exponerade miljöer nära havsstranden
vid Valaberget i Vibyggerå socken
(Moberg & Thor 1993). Alectoria
ochroleuca, ytterligare en nordlig,
huvudsakligen alpin art har påträffats
på Ögeltjärnsberget längre norrut (H.
Sundin pers. medd.).

Fig. 27. Purpurbräckan har endast två växtplatser öster om
skandinaviska fjällkedjan, båda på skuggiga diabasklippor
vid Höga Kusten.

Oceaniska mossor och lavar
Beträffande mossor och lavar finns också en påfallande koncentration av sydvästliga eller västligtoceana arter inom Höga Kusten – regionen, särskilt i Skuleskogen. Orsaken härtill är utan tvivel den
höglänta terrängen, till stor del ovanför 250 m.ö.h med toppar som når 330 m.ö.h i närheten av Bottenhavet. Följaktligen är temperaturen förhållandevis låg liksom avdunstningen vilket resulterar i en
högre humiditet än eljest i de östra delarna av Skandinavien.
Söderström (1983) rapporterade mer eller mindre isolerade förekomster av flera oceaniska mossor i
Skuleskogen: Plagiothecium undulatum, Rhytidiadelphus lorens, Leucobryum glaucum, Harpanthus scutatus och Mylia taylorii.
I skuleskogsområdet är skägglavar Usnea spp. oväntat rikliga på bergshöjdernas tallar nära Botten15

havet (B.G. Jonsson pers. medd.), vilket också passar ihop med
det lokalt oceaniska klimatdraget. En rik population av den på
hela norra halvklotet hotade långskäggslaven Usnea longissima
(Fig. 28) växer på omkring 350 granar till stor del inom nationalparken (Esseen m.fl. 1992). På Ringkalleberget i södra delen av
Höga Kusten-regionen har den oceaniska jättelaven Lobaria
amplissima sin enda kända förekomst i östra Sverige (Mascher
1991, Moberg & Thor 1993).

Alpina och sydliga relikter möts
En av de mest oväntade alpina arterna i Höga Kusten-området är
taggbräken, som växer rikligt i en rasbrant omkring 175 m.ö.h. på
nordöstsidan av Ringkalleberget i södra delen av Nordingrå
socken. Ingen annan lokal är känd vid Bottenhavskusten. Lokalen
är belägen nedom HK och höjde sig ur havet för omkring 8.800 Fig. 28. Den hotade långår sedan enligt aktuella landhöjningskurvor (Lundqvist 1987, Cato skäggslaven växer på ca.
1992). Arten är inte den enda alpina på platsen. I de branta
350 granar i ett parti av
diabasstupen ovanför växer både tuvbräcka och purpurbräcka
Skuleskogen.
(Mascher 1971). Intressant nog växer dessa utpräglat alpina arter Foto: Ove Källström.
här tillsammans med tre utpostarter från söder: hassel, lönn och
vårärt (Mascher 1971, 1975, 1991, Fagervall & Stenberg 1974,
Fig. 29). De senare har flera utpostförekomster i östra delarna av landskapet, främst inom Höga Kusten-regionen, där såväl lönn som vårärt når sina nordgränser endast 20-25 km norr om Ringkalleberget.
Denna kombination av flera alpina och sydliga reliktarter sedan den postglaciala alpina perioden och
värmetiden på en och samma växtplats vid Bottenhavets kust är unik och högst intressant ur såväl ekologisk som spridningshistorisk synpunkt med hänsyn till landhöjningsprocessen. Fjällarterna kunde sannolikt etableras här ganska snart under den kortvariga alpina klimatperioden efter israndens tillbakadragande varefter värmeperioden relativt snart tog sin början och gav möjlighet för de sydliga arterna att
expandera. Hassel och lönn kan tänkas ha dykt upp här något tusental år senare. Vårärten som kräver
rik mylla i ytskiktet kan antas ha
spritt sig hit först efter en längre period när ett tillräckligt humuslager
hunnit utbildats i rasbranten, där finare sediment utan tvivel saknades
eftersom de hade svallats ur genom
havsvågornas inverkan under landhöjningen.
Också när det gäller lavfloran möts
sydliga och alpina utposter på flera
av Höga Kustens berg, t.ex. Ringkalleberget, Valaberget och
Ögeltjärnsberget som redan nämnts
(Moberg & Thor 1993, H. Sundin Fig. 29. På den skuggiga nordöstra sidan av Ringkalleberget
pers. medd.).
i Nordingrå möts alpina relikter och sydliga utpostarter. På
bilden ses taggbräken tillsammans med lönn och vårärt.
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Karta 3. Utbredningen av tuvbräcka
Saxifraga cespitosa, en alpin reliktart på
skuggiga basiska klippor. Höga Kustenregionen har markerats.

Karta 4. Den svenska utbredningen av
strandtraven Cardaminopsis petraea
är begränsad till Ångermanlands exponerade havsstränder med särskild koncentration i Höga Kusten-regionen som
har markerats.
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Speciella arter på klippiga
landhöjningsstränder
På de klippiga landhöjningsstränder som dominerar utmed
Höga Kusten växer ännu en art
med huvudsakligen alpin utbredning men med förekomster
också i skogslandets berg: fjällnejlika Lychnis alpina. Den är
vanlig på kustens klippstränder
och växer ofta i den övre
geolitorala zonen (Ericson 1977)
men även helt nära vattenlinjen
tillsammans med andra pionjär- Fig. 30.Fjällnejlikan är främst en alpin art som växer rikligt på
klippiga landhöjningsstränder vid Höga Kusten.
arter som koloniserar frilagda
klippytor (Mascher 1981b, Fig.
30). Ibland påträffas fjällnejlikan tillsammans med strandtraven Cardaminopsis petraea, som har sin
svenska utbredning begränsad till Ångermanlands kust (Karta 4). På klippstränderna tillhör den sistnämnda de allra första pionjärarterna nära vattenbrynet liksom bl.a. saltgräs Puccinellia capillaris.
Strandtraven växer också på sand och klapper på stabilt underlag längre från strandlinjen men alltid exponerat mot öppna havet (Fig. 31-32). Den är vanligast på diabasklippor men ses också på rapakivigranit och sandsten (Ericson & Mascher 1977).
Den begränsade svenska utbredningen av strandtraven förklaras sannolikt av att arten invandrat från
norska atlantkusten ganska snart efter inlandsisens tillbakadragande då avståndet till den postglaciala
bottenhavskusten var förhållandevis kort. Under landhöjningens förlopp följde arten med i kustlinjens
förskjutning österut. Eftersom den gynnas av ringa konkurrens erbjuder Höga Kusten med dess förhållandevis kraftiga landhöjning arten ett passande livsrum medan den inte har visat någon nämnvärd förmåga att sprida sig vidare söderut eller norrut. Strandtravens begränsade förekomst vid Höga Kusten är
ett mycket anmärkningsvärt drag i områdets flora som sannolikt får ses i samband med de gradvis genom landhöjningen frilagda diabasklippstränderna. En tredje art med markant koncentration utmed
Höga Kustens klippstränder är stubbtåg Juncus compressus, en sydlig art med huvudutbredning utmed
Östersjöns kuster (Ericson 1977).
Ett för Höga Kustens landhöjningsstränder speciellt förhållande som bör framhållas är avsaknaden av
märkbara tidvattenfluktuationer. Detta bidrar givetvis till en större stabilitet i havsstrandens vegetation
vilket utan tvivel underlättat etableringen av arter som strandtrav, fjällnejlika och stubbtåg i landhöjningszonen. Utbredningen, ekologin och betydelsen av landhöjningsprocessen för arter som dessa utmed
Höga Kusten bör undersökas ytterligare.
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Fig. 31-32. Strandtraven förekommer i
Sverige endast på klippiga eller sandiga
stränder vid Ångermanlands kust, särskilt
rikligt i Höga Kusten-regionen.
Sannolikt har strandtraven invandrat från
norska atlantkusten tidigt efter inlandsisens avsmältning. Den gynnas troligen av
landhöjningen och kustens basiska berggrund.

Östliga arter
Av stort växtgeografiskt och ekologiskt intresse är förekomsten av det sällsynta sötgräset Cinna
latifolia i den djupa, skuggiga Slåttdalsklyftans blockmark i Skuleskogens nationalpark. Arten tillhör en
utbredningsgrupp med östligt-sydöstligt ursprung som har en svårförklarlig utbredning koncentrerad till
mellersta Sverige och i många fall sydöstra Norge (Mascher 1990 med referenser). Denna förekomst är
artens nordligaste i landet. Den redan nämnda sanddraban som hör hemma på kustens torrängar är en
annan medlem av denna artgrupp (Fig. 33).

Karaktärsdrag i Höga Kustens strandvegetation
Strandvegetationen utmed södra delen av Höga Kusten-regionen har studerats och beskrivits av Ericson
(1977). De följande uppgifterna bygger huvudsakligen på hans arbete. Flera särdrag skiljer Höga Kustens strandväxtlighet från förhållandena vid andra delar av Bottenhavskusten.
På grund av den branta kusten är strandbältena mestadels mycket smala och starkt påverkade av
sötvattenutflöden. Följaktligen domineras den geolitorala floran ofta av arter som växer på sötvattenpåverkat underlag, t.ex. åkerfräken, kärrsälting, madrör, ängsull, kärrvial, bottnisk agnsäv och
starrhybrider (Equisetum arvense, Triglochin palustre, Calamagrostis stricta, Eriophorum
angustifolium, Lathyrus palustris, Eleocharis uniglumis var. fennica, Carex hybr.). På driftmaterial i
den övre geolitoralen förekommer även arter som är oväntade nära havsstranden som häxört, springkorn, lundstjärnblomma (Circaea alpina, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum ) m.fl. Detta i
motsats till förhållandena vid andra delar av Bottenhavskusten där flertalet av dessa arter endast förekommer i de inre delarna av vikar och skärgårdar, på eller nära fastlandet. I bältena av gråal Alnus
incana och klibbal A. glutinosa i skyddade vikar dominerar tuvtåtel, älggräs, vänderot och åkerbär
(Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Valeriana sambucifolia, Rubus arcticus).
Å andra sidan är ett flertal arter som mestadels växer på saltpåverkade strandängar utmed andra delar
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av Bottenhavet sällsynta eller saknas helt vid Höga Kusten,
såsom ormtunga, havssälting, salttåg, finnskräppa, havtorn,
strandkrypa, strandögontröst, gulkämpar och
strandaster (Ophioglossum vulgare, Triglochin
maritimum, Juncus gerardii, Rumex pseudonatronatus,
Hippophae rhamnoides, Glaux maritima, Euphrasia
bottnica, Plantago maritima, Aster tripolium). Den
sparsamma förekomsten av strandängar och andra flacka
strandmiljöer samt den starka sötvattenpåverkan vid de
branta stränderna är förklaringen till detta. Flera ytterligare
arter har också påtagligt lägre frekvens vid Höga Kusten,
exempelvis blåsäv, höskallra, gulsporre, strandvänderot
och klappermolke (Schoenoplectus tabernaemontani,
Rhinanthus angustifolius, Linaria vulgaris, Valeriana
salina, Sonchus arvensis var. maritimus).
En påtaglig skillnad föreligger också i förekomsten av den
endemiska gultåteln Deschampsia bottnica (Primula
sibirica-gruppen) som är allmän utmed andra delar av
Bottenhavskusten. Vid Höga Kusten är den sparsam, beroende på den för arten ogynnsamma sötvattenpåverkan.
Istället är den betydligt mer sötvattentoleranta hybriden med Fig. 33. Den östliga sanddraban
tuvtåtel Deschampsia bottnica X cespitosa dominerande.
växer i torrängsmiljöer i landets
Tillsammans med storvenen Agrostis gigantea karakteriserar mellersta delar.
den särskilt de öppna strandbältena framför albårder där erosion på grund av vågor och is ofta utbildat markanta strandhak, ofta med kala trädrötter och fallna alstammar.
Ett förhållande som sannolikt har samband med realtivt hög salthalt i grundare strandvatten är den jämförelsevis höga frekvensen vid Höga Kusten av den sydliga dvärgsäven Eleocharis parvula som växer
på grunda lerbottnar i skyddade vikars bladvassbälten Phragmites australis där vassbestånden öppnats eller uppluckrats på grund av iserosion, betning eller anläggande av båtplatser. Arten är annars
ovanligare vid Bottenhavets kust men mer allmän vid Östersjöns saltare stränder.
Som fallet är när det gäller landväxter är Höga Kusten även ett gränsområde för utbredningen av både
sydliga och nordliga havsstrandarter.
Den jordflytning som på många håll sker i strandnära havsvatten är ett annat särdrag vid Höga Kusten,
som annars huvudsakligen ses utmed stränder av vattendrag.
Trots den påtagliga sötvatteninverkan på den geolitorala zonen är salthalten i den närliggande
hydrolitoralen relativt hög beroende på vattnets avsevärda djup intill stränderna (ofta 6 m. djup blott 6-7
m. från land) vilket medför att salthaltigt havsvatten från djupare nivåer relativt lätt kommer upp i ytan.
Den hydrolitorala floran utmed Höga Kusten överensstämmer därför i stor utsträckning med förhållandena vid andra delar av Bottenhavet.

Kolonisation av landhöjningsytor
Vid den branta Höga Kusten är den årliga landvinningen på grund av landhöjningen förhållandevis ringa
och föga märkbar på kortare sikt. Normala års-och säsongvariationer i vattennivån och extrema förhål20

landen som svåra stormar, i synnerhet kombinerat med iserosion, tenderar att överflygla landhöjningens
effekt inom perioder kortare än 10 år (Ericson 1977, 1981). Exempelvis kan en ovanligt kraftig storm
demolera flera års vegetationsutveckling så att spridningsprocessen måste återupptas.
Långlivade, konkurrensstarka växter såsom madrör, bottnisk agnsäv och starrhybrider (Calamagrostis
stricta, Eleocharis uniglumis var. fennica, Carex hybr.) som huvudsakligen sprider sig vegetativt
gynnas av dessa för Höga Kusten speciella förhållanden eftersom de är förhållandevis motståndskraftiga och sakta kan expandera över den årliga landvinningen. Kortlivade, ett- eller tvååriga arter som
sprider sig genom frön expanderar däremot mindre effektivt på grund av de mycket begränsade ytor
som står till buds för frögroning. Dessutom är de mer utsatta för konkurrens av andra arter och har
mindre motståndskraft mot erosion. Under vissa sommarsäsonger med uttalat lågvatten kan de visserligen tillfälligt sprida sig effektivt över ytor som normalt skulle motsvara 10-20 års landhöjning, men de
utplånas snabbt när vattenståndet återgår till det normala. De vegetativt spridda arterna är betydligt
motståndskraftigare mot sådana årliga variationer (Ericson 1977).

Utbredningen av klibbal Alnus glutinosa i Höga Kusten-regionen
Höga Kusten är den nordligaste delen av Bottenhavskusten där klibbalen ännu bildar sammanhängande
albårder utmed havsstränder i skyddade vikar (Fig. 34). Arten växer i den övre geolitorala zonen på
landhöjningsstränderna närmare vattnet än gråalen Alnus incana som återfinns i ett epilitoralt bälte innanför den mörkgröna klibbalbården. Norr om Höga Kusten, där stränderna är flacka med grunda vatten, växer den sistnämnda arten endast i smärre grupper eller som enstaka träd (Ericson 1972). Innanför gråalbältet ansluter ofta granskog. På grund av landhöjningsprocessen ökar trädens ålder med
ökande avstånd från stranden. Även rönnar Sorbus aucuparia som växer insprängda i albältena och
angränsande granskog visar ofta en motsvarande åldersfördelning. Fallna stammar ses ofta i gamla bestånd av klibbal som gradvis förskjuts ned i de lägre delarna av den geolitorala zonen på grund av landhöjningen, men också delvis och ibland högst påtagligt som följd av vågerosion vid öppna stränder. Utvecklingen av dessa distinkta trädbälten i sammanhang med landhöjningen utmed Höga Kusten är ofta
iögonenfallande.
Flerstädes inom landhöjningszonen förekommer klibbalen som relikt vid sjöar som snörts av från havet
genom landhöjningen, såväl inom Höga Kusten-området som
längre inåt landet. Här växer arten ofta i nära anslutning till men
aldrig ovanför HK (Westman 1985).

Sjöar som avsnörs från havet
Kärlväxtfloran vid sjöar som avsnörts från havet och vikar med
grunda utlopp på väg att isoleras genom landhöjningen har endast
studerats obetydligt. Endast vid Höga Kusten kan uppphörande
inverkan av minskad salthalt och minskad exposition mot öppet
hav på t.ex. klippstrandarter som stubbtåg, fjällnejlika och
strandtrav studeras.
Vågsjärden i centrala Nordingrå socken isolerades från havet i
Fig. 34. Klibbalen bildar täta
historisk tid för 100-150 år sedan. Förekomsten av eventuellt
relikta havsstrandarter här har dock inte undersökts. Bäckfjärden strandbårder utmed landhöjningsnorr om Skuleskogen är en vidsträckt fjärd med mycket smal och stränderna i skyddade vikar.
grund förbindelse med havet. På 1800-talet gjordes insamlingar
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av fjällnejlika och strandtrav vid de inre stränderna och vid utloppet. Båda arterna fanns kvar ännu 1947
(strandtraven dock endast vid utloppet) men 30 år senare kunde de ej återfinnas. Uppenbarligen förs
numera endast obetydliga mängder saltvatten in i fjärden. Inom ytterligare ett hundratal år kommer
Bäckfjärden att ha förvandlats till en insjö.
Ericson (1977) har beskrivit intressanta förekomster vid södra delen av Höga Kusten av små litorala
rikkärr som utvecklats i från havet avsnörda sänkor i diabasberggrunden. Här återfinns ibland arter som
starkt gynnas av basiskt underlag eller kalk såsom hårstarr och vildlin, vilket antyder att någon inverkan
av sippervatten berikat av skalgrus kan förekomma.

Vegetationshistoria
Det finns inte många konkreta fynd som kan illustrera den postglaciala spridningen av träd, buskar och
örter i Höga Kusten-regionen. Endast mycket få fynd av makrofossil är kända. Fossila hasselnötter har
påträffats i en myr 65 m.ö.h. i Nora socken (Andersson 1902), som avsnördes från havet såsom en liten
sjö ca 3.000 år f. Kr. Hasseln torde sålunda ha invaderat sjöstränderna efter värmetidens maximum.
Fossila rester av alm Ulmus glabra har anträffats i samma socken. Makrofossila fynd har också gjorts
av några sydliga örter som tydligen förekom i regionen under den boreala-atlantiska värmetiden men
sedan åter försvann: slokstarr, havsnajas, hårnating och strandklo (Carex pseudocyperus, Najas marina, Ruppia maritima, Lycopus europaeus) (Andersson 1902, Backman 1955).
En intressant aspekt att studera är den postglaciala utvecklingen av vegetationen i Höga Kusten-området
med hänsyn exempelvis till spridningen av de alpina arter som fortfarande finns kvar här och invandringen av de många sydliga inslagen såsom ädla lövträd och hassel. Åtskilliga pollenanalyser har utförts
inom och ganska nära Höga Kusten-regionen men de har i första hand varit avsedda att studera kulturutvecklingen i denna del av landskapet (Huttunen & Tolonen 1972, Miller m.fl. 1979, Wallin 1996, jfr.
även Lundqvist 1987). Vanligen har därvid sjösediment anlitats, som ej är så väl ägnade för studier av
pollen från den vilda floran. Det framgår bl.a. av tillgängliga pollenanalyser att syra- Rumex spp. och
videarter Salix spp.dominerade havssträndernas vegetation kort efter israndens tillbakadragande. Havtorn var även ett viktigt inslag vid det postglaciala havet fram till åtminstone 5.500 år f. Kr. Numera förekommer denna art endast på en enda lokal vid Höga Kusten. Ett flertal studier visar att granens invandring vid denna del av Bottenhavet skedde omkring 1.400 år f. Kr.
Vidare undersökningar med tonvikt på vegetationshistorien vore av stort intresse. I synnerhet vore
pollendiagram från högre belägna myrar angelägna för att täcka den postglaciala perioden så långt tillbaka som möjligt. Utvecklingen av den unika mångfalden i Höga Kusten-regionens växtlighet med
många kontrasterande inslag som nått området vid skilda tidpunkter under landhöjningsprocessens förlopp skulle härigenom kunna belysas.
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Sammanfattning
Följande förhållanden utgör den viktigaste bakgrunden till Höga Kusten-regionens status som ett område
med enastående mångfald i miljöer och flora.
1. Bergigt kustlandskap med en för Östersjön och Bottenhavets kuster unik topografi.
2. Näringsfattigt urberg och rik vulkanisk berggrund, huvudsakligen diabaser.
3. Den i höjdled ansenligaste landhöjningszonen i världen.
4. Unik mosaik av varierande miljötyper i en endast 8-18 km bred kustzon.
5. Branta landhöjningsstränder vid brackvattenhav utan inverkan av tidvatten.
6. Landhöjningsberoende vegetationszonering på rika sediment och skalgrus.
7. Milt klimat (Golfströmmen) med lång vegetationsperiod. Lokalt oceaniskt klimat med
hög luftfuktighet, unikt förhållande kring Östersjön och Bottenhavet.

A. Mångfald i floran.
Av topografiska, geologiska och klimatiska skäl, och som följd av landhöjningsprocessen, utgör den artrika Höga Kusten-regionen en anmärkningsvärd mötesplats för florainslag av mycket skilda ursprung.
a). Sydliga delvis kalkkrävande eller kalkgynnade arter i skilda miljöer.
Många arter med nordgräns i regionen.
Ett flertal extrema reliktförekomster.
b). Nordligt-boreala skogslandsarter (taigaarter), sällsynta nära kusten.
c). Västliga och oceaniska arter i skilda miljöer. Ett flertal extrema utposter.
d). Alpina relikta arter, huvudsakligen på basisk berggrund. Ett flertal extrema utposter.
e). Östliga-sydöstliga arter i skilda miljöer.

B. Markanta vegetationstyper i huvudsak utvecklade som följd av landhöjningsprocessen.
a). Kalkgynnad resp. kalkberoende vegetation på skalgrusbankar (under 80 m.ö.h.).
Artrik granskog, raviner, torrängar, mindre kärr.
b). Vegetation gynnad av basiskt underlag (vittrad diabas m.m.) inom och ovan skalgruszonen, i dalgångar, raviner, lägre delar av skogssluttningar, myrar.
c). Vegetation på (delvis branta) klippiga landhöjningsstränder.
d). Strandvegetationsbälten anpassade till landhöjningsförhållanden vid brant kust med
rik sötvattenpåverkan, relativt hög strandnära salthalt osv.
e). Delvis relikt vegetation vid sjöar och kärr avsnörda från havet.
f). Bergsplatåer under HK, barspolade av det postglaciala havet, med gamla tallar.
g). Strandskogsbälten med landhöjningsbetingad ålderszonering.
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C. Andra anmärkningsvärda vegetationstyper och miljöer som bidrar till Höga Kustenregionens mångfald.
a). Anmärkningsvärd koncentration av sydväxtberg-miljöer med många gränsförekomster
av sydliga arter och alpina relikter på bergens skuggiga norrsidor.
b). Miljöer på höga nivåer med oceaniskt lokalklimat och utposter av västliga-oceaniska
arter (kärlväxter, mossor, lavar).
c). Anmärkningsvärda mötesplatser för sydliga och alpina reliktarter (kärlväxter och lavar).
d). Örtrika torrängar på vittrat basiskt underlag.
e). Kalktallskogar på basisk berggrund.

Som helhet måste Höga Kusten-regionen betraktas som en anmärkningsvärd ”hot diversity
spot”.
Den koncentrerade mångfalden i flora och miljö i Höga Kusten-regionen är också av största betydelse
för djurlivet, såsom för fåglar och i all synnerhet insekter (se nästa avsnitt). Uppenbarligen finns här
ovanliga förutsättningar för jämförande ekologiska studier i skilda zoner och miljöer från kustens ur havet uppstigande klippor, genom skalgruszonen upp till högsta kustlinjen och de moräntäckta bergsplatåer som aldrig nåtts av det postglaciala havets vågor. Potentialen för vetenskapligt fältarbete är
enorm.
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Tack
Värdefullt bistånd med fakta och diskussioner angående flora och vegetation samt andra förhållanden
som rör Höga Kusten-regionen har erhållits av Lars Bengtsson, Sollefteå, Ingemar Cato, Jan A.G.
Lundqvist och Roland Moberg, Uppsala, Lars Ericson, Per-Anders Esseen, Bengt Gunnar Jonsson,
Lars Söderström och Jan-Erik Wallin, Umeå, Istvan Fözö, Nordingrå, Johan Uebel, Härnösand och
Thomas Rask, Örnsköldsvik.
Bo Mossberg har vänligt nog tillåtit att hans bilder av nordiska växter använts som förlaga till det blockdiagram som skickligt utförts av Lars Högberg.
Lars Ericson och Jan A.G. Lundqvist har läst tidigare versioner av manuset och bidragit med värdefulla
kommentarer och förslag.
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Däggdjur, fåglar och insekter i Höga Kusten-regionen

Jan W. Mascher

I Höga Kusten-området finns många attraktiva miljöer för
större däggdjur
däggdjur. Skogarna och vildmarkerna i
Skuleskogens Nationalpark besöks ibland av björnar.
Lodjur (Fig. 1) förekommer talrikt både här och i andra
delar av Höga Kusten-regionen, i synnerhet inom Nordingrå socken. Lämpliga miljöer med viloplatser och gömställen för denna art finns flerstädes i Höga Kustens bergmassiv med dess rasbranter, blockmarker osv.
Populationen av rådjur är rik vilket utnyttjas av lodjuren.
Älgen (Fig. 2) är vanlig och tar sig ibland simmande eller
vandrande över isen ut till öarna.
Fågelfaunan är rik och varierad i Höga Kusten-regionen
beroende på den stora miljövariationen i den förhållandevis smala kustzonen. Framförallt i landhöjningsområdet är
vegetationen frodig och artrik på de näringsrika jordarna.
Inte sällan ingår diverse sydliga inslag såsom ädla lövträd.
Detta medför en stor rikedom på varierade miljötyper
som attraherar exempelvis sällsyntare sydliga och sydöstliga fågelarter som i synnerhet anträffas på de större öarna
såsom Norra och Södra Ulvön samt i de kustnära delarna
av fastlandet. Arter som uppträder här oftare än eljest i
denna del av landet är t.ex. kornknarr, småfläckig
sumphöna, vaktel, näktergal, mindre
flugsnappare,gräshoppsångare, kärrsångare, busksångare och lundsångare.
I de ostörda skogsmarkerna, ravinerna och kärrmarkerna
samt på bergsplatåer i Skuleskogen uppträder en rad
inlandsfåglar som eljest är mycket sällsynta vid Bottenhavskusten, exempelvis dalripa, lavskrika (Fig. 3) och
videsparv (Fig. 4). T.o.m. sidensvansen har häckat här.
Detta fenomen kan jämföras med förekomsterna av
boreala skogslandsarter i Skuleskogens flora. Dessutom
förekommer här samtliga hackspettarter som hör hemma i
norra Sveriges skogsland, den vitryggiga hackspetten
dock numera mycket sporadiskt. Gråspetten (Fig. 5-6)
vars svenska utbredning är begränsad till landets mellersta
delar finns på flera håll i Höga Kusten-regionen. Detta
förklaras av att arten främst häckar i bestånd av stora
aspar som är vanligt förekommande i bergsluttningarna
här. En av de mest tillförlitliga platser där en besökare kan
se den ovanliga gråspetten är Skuleskogens nationalpark
med omgivningar. Den tretåiga hackspetten är huvud29

Fig. 1. Många lodjur finns i Höga
Kusten-regionen. Foto: Kjell Ljungström.

Fig. 2. Älgen är också vanlig i området.
Foto: Kjell Ljungström.

Fig. 3. Lavskrikan som hör hemma i i
nlandets barrskogar förekommer ibla
i Skuleskogen Foto: Ove Källström.

sakligen en inlandsart men häckar också i Skuleskogen
(Fig. 7).
Kustens fågelliv är huvudsakligen ordinärt. På den
klippiga ön Gnäggen nära Södra Ulvön häckar en koloni tordmular (Fig. 8) och sillgrisslor, tordmular vid
ytterligare några skär (Pettersson 1999).
Insektsfaunan är ännu endast sparsamt utforskad. Ett
antal intressanta fynd i skilda delar av Höga KustenFig. 4. Videsparven, eljest en inlandsområdet visar dock att även i detta sammanhang, likfågel, kan ses i sumpskog och myrkanter
som när det gäller den bättre kända floran, föreligger
Skuleskogens nationalpark.
många utposter och isolerade förekomster av skilda
Foto: Jörgen Wiklund.
ursprung.
Den stora artrikedomen och variationen i flora och vegetation kommer som man kan vänta till uttryck
också i insektsfaunan, bl.a. eftersom många arter är mer eller mindre knutna till vissa värdväxter eller
grupper av värdväxter.
En rik fauna av fjärilar, särskilt mottfjärilar och mätare, har noterats på de artrikt blommande torrängarna nära kusten. Det är inte oväntat att flera nordliga utposter av sydliga arter är kända här liksom
också är fallet när det gäller floran. Sålunda har guldljusmottet Pyrausta aurata, gördelljusmottet P.

Fig.5-6. Gråspett. Foto: Sune Näslund.
Gammal asp, häckplats för gråspett i Nordingrå socken. Foto: Jan W. Mascher.
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cingulata och den ljusgrå lövmätaren Scopula
incanata sina nordligaste kända förekomster här
(R. Pettersson i manus). I synnerhet de två sistnämnda lever främst på timjan Thymus serpyllum,
som endast är känd på ett fåtal lokaler norr om
Höga Kusten-regionen.
På Rävsö-halvön i Nordingrå socken har en sällsynt
skalbagge, den rödlistade lundbroklöparen Badister
lacertosus, anträffats nordligast i landet (R. Pettersson, pers. medd.).
De flerhundraåriga tallarna som karakteriserar vissa
av de kala bergshöjderna i skuleskogsområdet hyser en rik population av den mycket sällsynta barrpraktbaggen Dicerca moesta och troligen är miljön
här på lång sikt landets gynnsammaste för arten
(Pettersson 1985 och pers. medd.). Detta belyser
värdet av denna värdefulla miljö med talrika upp till
över 500 år gamla tallar i olika ålders- och
förmultningsstadier med en ovanlig men ännu föga
utforskad lavflora och insektsfauna.
De ännu fragmentariska kunskaperna om insektsfaunan är tillräckliga för att fästa uppmärksamheten
på Höga Kusten-regionen som ett intressant gränsområde och en anmärkningsvärd mötesplats för arter och artgrupper med mycket skilda ursprung.

Fig. 7. Örtrik granskog med en gammal
högstubbe, häckplats för tretåig hackspett vid
Älvdalsbäcken i Skuleskogens nationalpark.
Foto: Jan W. Mascher.
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Fig. 8. En koloni tordmular
finns på det fridlysta skäret
Gnäggen
Foto: Jörgen Wiklund.
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