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Vattenväxter i Mullsjön, Nordmalings socken  
 

Anders Nilsson 16 september 2020 

 

INLEDNING 

I Nordmalings socken i norra Ångermanland ligger byn Mullsjö intill sjön med samma namn, 

18,5 km nordväst om tätorten. Mullsjön används främst för bad, fiske och båtturer, samtidigt 

som den bidrar till de vackra vyerna i byn. Sjön har förstås även sin egen värld av växter och 

djur som bidrar till mångfalden i landskapet. Den avlånga sjön är 1,7 km lång i nord-sydlig 

riktning och drygt 0,3 km bred. Arealen uppges till 0,424 kvadratkilometer, strandlinjen till 

3,76 kilometer och höjden över havet till 93 meter. Mullsjön är källsjö till Ängerån som 

mynnar i Bottenhavet mellan Norrbyn och Hörnefors. Sjöns huvudsakliga tillflöden är tre 

bäckar som mynnar i den norra ändan: Lappängesbäcken, Krickbäcken och Gravamyrbäcken. 

Sjöns avrinningsområde är ca tusen hektar och åns vattenföring vid utloppet skattades 1926 

till max 1,4 kubikmeter per sekund. Omgivningarna domineras av åkermark, förutom den 

östra sidan som utgörs av skog. Mellan västsidans fasta bebyggelse och sjön ligger sluttande 

åkermark, medan östsidans stugor är belägna i direkt anslutning till sjön. I nordvästra delen av 

sjön finns ett bredare gungflyartat kärrparti, vilket erbjuder lite speciella förhållanden. Sjön 

undersöktes 1989 och 1990 av Per Sörlén och Lars Östlin avseende såväl djupförhållanden 

som en rad biologiska och kemiskt/fysikaliska parametrar (Rapport Umeå universitet MHS 

1990:24, Mullsjön, en näringsrik sjö). Sjöns medeldjup uppgavs då till 1,6 m och största 

djupet, över 5 m, uppmättes mellan Sörléns stuga och Sandnabben, något närmare den östra 

än den västra stranden. Omsättningstiden har beräknats till cirka fyra månader. Mullsjön är 

humös med relativt lågt siktdjup, 1989 uppmätt till 1,2 m. 
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Här tänkte jag titta lite närmare på vattenväxterna. I grova drag kan sjöns växter ha bladen 

under, på eller över vattenytan. Min presentation inleds med de tio arterna av 

övervattensväxter – rotade i botten och med bladen uppe i luften. Tre arter bildar 

sammanhängande bälten eller ruggar: bladvass, flaskstarr och sjöfräken. Medan bladvassen 

främst förekommer längs bysidans södra halva, kan ruggar av flaskstarr och sjöfräken ses 

kring sjöns alla övriga delar. Jag har fått intryck av att man i byn för all sån vegetation 

använder begreppet ”vass”. Benämningen kan lätt ge upphov till missförstånd då den i vid 

mening omfattar all upprätt vattenvegetation, men i strikt mening avser endast bladvassen. 

 

De växter som har sina blad på vattenytan kallas flytbladsväxter. Då flytbladsväxterna kan 

växa djupare än övervattensväxterna är det dom som återfinns längst ut i sjön. I Mullsjön 

finns minst sju arter, varav följande tre är dominerande: flotagräs, gäddnate och gul näckros, 

inklusive hybriden med dvärgnäckrosen. Övriga arter är mer lokala och gör inte så mycket 

väsen av sig. De grundare partierna, särskild i sjöns båda ändar, ger goda förutsättningar för 

flytbladsväxterna, som dock även bildar mer eller mindre täta bårder runt hela sjön. 

 

Som brunvattensjö har Mullsjön en artfattig undervattensvegetation. Det bruna vattnet 

begränsar ljusets nedträngande, vilket säkert hämmar de växter som är helt beroende av ljus 

nere i vattnet för sin fotosyntes. Några av våra äldre menar dock att sjöns siktdjup minskat 

betydligt under årens lopp. Flytblads- och undervattensväxter benämns tillsammans mer 

vardagligt ”sjögräs”. 

 

En viss bekämpning av vattenväxterna sker framförallt nedanför sommarstugorna i syfte att 

hålla en liten badplats öppen. Jag tänker mig att byns gamla bönder såg vattenväxterna som en 

resurs i form av foder åt kreaturen, men att man idag istället vill stoppa sjöns igenväxning av 

mer estetiska skäl, och därmed hindra vegetationens spridning. 

 

Mullsjön saknar i stort sett steniga stränder då all botten består av sand eller ännu finare 

partiklar. Vattenståndet är idag relativt stabilt och svagt sluttande stränder som ibland friläggs 

förekommer endast marginellt, varför så kallad ävjebroddsvegetation i stort sett saknas. En 

sjös avgränsning är ju lite flytande, både när det gäller övergång till landmiljöerna via 

stränderna, och den till vattendrag av olika storlek vid in- och utlopp. Här har jag valt att vara 

rätt restriktiv i syfte att hålla nere artlistans längd. 

 

Även om arternas förekomst här inte kvantifierats så kan min lista ändå utgöra en framtida 

referenspunkt med tanke på vegetationens eventuella kommande förändringar i Mullsjön. Inte 

minst de pågående klimatförändringarna kan medföra att nya växter dyker upp i sjön eller att 

andra får en förändrad förekomst i sjön. Även om tidigare dokumentation av vegetationen är 

knapphändig kan man tänka sig att främst den mänskliga manipulationen av sjöns vattenstånd 

haft påtagliga effekter under årens lopp. I samband med att en vattensåg anlades i slutet av 

1860-talet byggdes även en damm just uppströms den nutida landsvägen för att från hösten 

och fram till våren, då sågningen skedde under cirka tre intensiva veckor, hålla kvar vattnet i 

sjön. Efter det att ångsågarna tagit över och vattensågen lagts ner sjösattes istället ”Mullsjöns 

sjösänkningsföretag av år 1926” med tillhörande vattendom från 1927. Sjöns 

sommarmedelvattenstånd sänktes härvid en dryg meter i syfte att torrlägga ny åkermark. En 

ytterligare sänkning av sjöutloppet gjordes senare med grävskopa i början av 1950-talet. I 

slutet av 1980-talet började man istället oroa sig för sjöns igenväxning, vilket ledde fram till 

ett vassröjningsprojekt under åren 1991 och 1992. Effekten blev dock inte den önskade och 

2005 satsade man istället på att höja sjöns sommarmedelvattenstånd genom att bygga den 
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betongdamm som bron vid sjöutloppet går över. De uppgifter om sjöns vegetation som 

lämnades av Sörlén & Östlin (1990) stämmer i stora drag överens med dagens situation även 

om bristen på kvantifiering inte tillåter några jämförelser av de olika vegetationsbältenas 

utbredning. Den sävholme som observerades 1989 är dock helt borta idag. 

 

Vid sidan av människans ansträngningar har de två gnagarna bisamråttan och bävern i modern 

tid genom sin aktivitet påverkat sjöns vegetation. Bisam fanns i sjön mellan åren 1985 och 

1997 och bidrog genom att gräva upp och äta olika vattenväxter till vegetationens minskning. 

Genom att bygga sina dammar i Ängerån i nära anslutning till sjöutloppet har bävern från och 

med 1980-talet periodvis bidragit till att höja Mullsjöns vattennivå. En aktivitet som 

fortfarande pågår för fullt. Även älgarna betar i sjöns kanter, liksom svanar och annan 

sjöfågel. 

 

Ett stort tack för all hjälp med arternas identifiering till Lars Ericson, pensionerad 

botanikprofessor vid Umeå universitet. Tack till Per Sörlén för hans rapport från 1990 och till 

Arne Johansson för lån av gamla protokoll och andra dokument som rör byns historia. 

 

ARTFÖRTECKNING 

Övervattensväxter 

Bladvass 

Ett manshögt och bredbladigt gräs med runt ihåligt strå. Vippan behålls över vintern. Gynnas 

av näringstillförsel och bildar i sjön ett sammanhängande bälte från sydändan bort kring 

Filadelfia. Saknas nästan helt på ’bättersia’. Har förr använts bland annat till taktäckning, 

nödfoder och bränsle. 

 

 
 

Flaskstarr 

Ett drygt halvmeterhögt halvgräs som bildar täta ruggar längs sjöns kanter där inte bladvassen 

tagit över. Tillhör släktet Carex med massor av svårskiljda arter. Strå trekantigt med vassa 
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kanter. De tjockare honaxen sitter under de tunnare hanaxen. Starren har använts till bland 

annat foder och skohö. Artnamnet är kopplat till att fruktgömmena ser ut som små flaskor. 

 

 
 

Knappsäv 

Knappsäven är ett halvgräs med några decimeter långt runt strå med äggformigt toppställt ax. 

Växer ganska grunt och finns i Mullsjön främst i sydändan i inre delen av fräkenbältet. Jag 

har även sett den innerst i den nordvästra viken av sjön och mellan Sandnabben och stugorna 

söderut. Enligt äldre uppgifter åts den gärna av hästen och geten i brist på bättre slag. 

 

 
 

Kråkklöver 

Kråkklöver är ingen egentlig klöver utan en rosväxt och nära släkting till den gulblommiga 

blodroten och femfingerörten. Den är en halvmeterhög sumpväxt med rotstockar som hjälper 

till att staga upp kärr och gungflyn. Kråkklöver har mörkt brunröda blommor. Från rötter som 

går ut i sjön sticker enskilda blad upp ur vattnet. Den finns enstaka runt hela Mullsjön, särskilt 

i kanten av gungflyna. 
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Missne 

Missne är en stilfull kallaväxt med stora hjärtformiga blad och en kolvlik blomställning 

omgiven av ett vitt stödblad. Bladen utgår från kraftiga jordstammar. Blomställningen bildar 

en tät kottelik samling av röda bär som är giftiga. I Mullsjön finns några täta bestånd i små 

inbuktningar i gungflyet rakt nedanför bonden. Men den finns även i sydändan av sjön i 

kanten av gungflyna. De tjocka jordstammarna har långt tillbaka använts till svinmat. 

 

 
 

Sjöfräken 

Fräkenväxterna tillhör kärlkryptogamerna och förökar sig med sporer och inte med frön. 

Sjöfräken, även kallad dyfräken, är den enda vattenlevande fräkenväxten. Den bildar glesa 

bälten kring sjön, ofta utanför vassen och starren. Den är som ett smalt rör med mörka noder, 

och finns både med och utan tunna sidogrenar. I toppen kan sitta ett litet kotteliknande sporax. 

Fräken användes förr i tiden som kreatursfoder och slogs antingen från båt eller stående på 

sjöbotten. 
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Sprängört 

En av våra giftigaste växter, sprängörten, är inte ovanlig i kanten på gungflyet i Mullsjöns 

nordända. Blomflocken är vit ungefär som hos hundkäx och bladen dubbelt parflikiga med 

sågade kanter. Stjälken är ihålig. Namnet syftar på håligheterna inne i den tjocka 

palsternacksliknande roten, som jag sett frilagd av betande djur i sjöns nordvästra vik. Linné 

omtalade hur boskap i Tornedalen under vårbetet dog efter att ha ätit sprängört. Då den nu var 

överblommad lånade jag en bild från Sune och Stina Jonssons fina Örtabok från 1979. 

 

 
 

Säv 

Säv är ett manshögt halvgräs nästan utan blad och med ett runt märgfyllt strå. Axsamlingen 

sitter i toppen. Kan även kallas sjösäv i kontrast till blåsäven som är vanlig i brackvatten. I 

Mullsjön har jag bara hittat två små sävruggar på norrsidan av Sandnabben. Enligt Sörlén & 

Östlin (1990) fanns 1989 en sävholme även i sjöns nordvästra del. Linné menade att sävstråna 

kunde användas till simdynor: ”Emedan stjälkarna äro svampiga, kunna de, sedan de 

afskurits, med största lätthet flyta på vattnet. Därför bruka gossar i Sverige sammanbinda dem 

till knippor, med hvilka de kunna hålla sig uppe, så att de ej sjunka, under det att de söka lära 

sig simma.” Bara gossarna? 
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Topplösa 

Topplösa är en viveväxt som har fått sitt namn av att de gula blommorna i bladvecken saknas 

i toppen av örten. Stammen kan bli nästan halvmeterlång och är försedd med motsatta rätt 

smala blad. Det är en sumpväxt som är vanligare på stranden än ute i sjön, där enstaka 

exemplar kan återfinnas i det inre av fräkenbältet. Den bildar täta bestånd i ytterkanten av 

gungflyet i Mullsjöns sydända. 

 

 
 

Vattenklöver 

Vattenklöver (dialektalt ’triblada’) är ingen egentlig klöver trots att bladen har en snarlik 

form. Det är en sumpväxt som även kan finnas längs sjöstränder. I Mullsjön har jag endast 

sett den i ett mindre bestånd rakt nedanför plastfabriken. Bladen sitter på en rotstock och de 

vackra blommorna är vitrosa. Bladen såldes tidigare på apotek som medel mot gikt, 

skörbjugg, mask och frossa. 
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Flytbladsväxter 

Flotagräs 

De mycket långa och smala bladen som tätt tillsammans ligger och flyter på Mullsjöns yta 

tillhör som regel igelknoppsarten flotagräs. Bladen är 2-3 mm breda och jämnsmala och de 

finns oftast där sjön är meterdjup. De spridda blomställningarna har 2-4 huvuden med 

honblommor nertill och någon samling med hanblommor upptill. Frukterna bildar som en 

taggig boll, vilket ligger bakom namnet igelknopp. Våra 7 svenska arter av igelknopp kan 

säkert skiljas åt endast på detaljer i honblommornas och frukternas form och då flera arter 

dessutom frekvent bildar hybrider är det hela nalta knepigt. Jag trodde först att arten 

plattbladig igelknopp dominerade i sjön men har fått backa på det. Flotagräs är helt 

dominerande och finns runt hela sjön. Enligt Linné gillade korna att beta av flotagräset. 

Igelknoppssläktet Sparganium tillhör idag familjen kaveldunsväxter. 

 

 
 

Gul näckros 

Gul näckros är en flerårig vattenväxt med långa blom- och bladskaft, stora flytblad och gula 

blommor. Den stora fruktkapseln flyter på sensommaren i vattenytan. Till skillnad mot de 

vitblommiga näckrosorna är bladnerverna åtskilda ända ut mot kanten och bladens undersida 

grön. Den något mindre dvärgnäckrosen, som Mullsjön bara finns som hybrid, har även den 

gula blommar och likartade, men mindre blad, som dock är lite ludna på undersidan och med 

plattare skaft. Den gula näckrosen finns runt hela sjön och bildar på sina ställen täta mattor. 
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Rotstocken som är rik på kolhydrater gillas av älgen och har förr i tiden även använts till 

nödbröd. 

 

 
 

Gul näckros x dvärgnäckros 

Dvärgnäckros är som en mer småväxt kopia av den gula näckrosen och även hybriden mellan 

de båda arterna förekommer allmänt. I Mullsjön är hybriden vanlig medan den rena 

dvärgnäckrosen inte kunnat påträffas. Förutom att bladen är mindre och bladskaften mer 

plattade hos dvärgnäckrosen så finns det tydliga skillnader i blommornas detaljuppbyggnad. 

Jag har dock bara kunnat jämföra de fruktkapslar som flyter i ytan på sensommaren. Medan 

den gula näckrosens kapslar har en diameter på 3,5 till 4 cm är motsvarande värden för 

hybriden 2-3 cm. Vidare har hybriden endast 10-14 strålar i skivan på toppen av frukten 

medan den gula näckrosen har 16 eller fler. Halsen på hybridens fruktkapsel är ofta lite böjd 

medan den hos den gula näckrosen är mer symmetriskt rak. Man ser i Mullsjön tydligt att 

hybriden växer grundare och mer skyddat än den gula näckrosen. Båda formerna är vanliga 

runt hela sjön. 

 

 
 

Gäddnate 

Gäddnaten är Mullsjöns dominerande art av den stora och besvärliga gruppen nateväxter. 

Gäddnaten finns runt hela sjön och bildar särskilt i norra ändan riktiga mattor. Den har 

elliptiska flytblad med tydliga bågböjda nerver men saknar välutvecklade undervattensblad. 

Fruktkapslar av gul näckros (stora) och 
hybriden med dvärgnäckros (små). 
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Bladen antar ofta en brunröd färg. Stammen kan bli flera meter lång. Mellan bladskivan och 

bladskaftet sitter en förtjockad led som är karaktäristisk. Blommorna är samlade i ett ca 4 cm 

långt ax ovan vattenytan. 

 

 
 

Igelknopp 

Den egentliga igelknoppen har bredare blad än de andra arterna, minst 5 mm breda. 

Blomställningen och dess långa stödblad är mer upprättstående. Något eller några av 

blomhuvudenas skaft utgår lite över om bladvecket och frukterna har en lång utdragen spets. 

Igelknoppen, som anses näringsgynnad, växer i Mullsjön enstaka i nordändan, men även i den 

grävda båtviken nedanför området, där många av sjöns flytbladsväxter frodas och lätt kan ses.  

 

 
 

Nordnäckros 

Mullsjöns sparsamt förekommande vita näckrosor anses nuförtiden tillhöra arten nordnäckros, 

tidigare betraktad som en geografisk form av den vita näckrosen. Bladen är lite mindre än den 

gulas och med undersidan rödaktig. Bladnerverna förenas en bra bit innanför bladkanten. 

Nordnäckrosen kan ses enstaka kring hela sjön, ofta insprängd bland de gula. Till skillnad 

från den gula så sjunker nordnäckrosens frukter och ligger alltså inte och flyter i vattenytan. 
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Plattbladig igelknopp 

Den plattbladiga igelknoppen tycks vara rätt ovanlig i Mullsjön, men där finns ett fint litet 

bestånd allra innerst i den lilla grävda båtviken nedanför området. Flytbladen är smala som 

hos flotagräset, men blomställningen liknar mer den hos igelknoppen då en del honhuvud 

utgår från stammen lite över om bladvecken. Frukterna är dock inte lika långspetsiga som hos 

igelknoppen. Mycket talar för att ett annat litet bestånd innerst i nordändan av sjön nära ett 

bäckutlopp inte tillhör den rena arten utan bör föras till hybriden med flotagräset. 

 

 
 

Rostnate 

Rostnaten har smalare flytblad än gäddnaten i kombination med långsmala undervattensblad. 

I Mullsjön finns ett fint bestånd i kanten av gungflyet längst in i den nordvästra viken. Den 

växer där tillsammans med sommarlånke. Svanfamiljen sågs ofta vistas just där, så kanske 

rostnaten är nåt som svanarna gillar att beta av. 
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Undervattensväxter med mera 

Braxengräs 

Braxengräs är en liten ormbunksväxt som bildar små bladrosetter på mjukbottnar. Stam 

mycket kort med vid basen löklikt vidgad bladrosett. I Mullsjön har jag sett dem flyta 

sönderdelade på ytan i södra ändan, troligen lösryckta av betande älgar eller sjöfåglar. Enstaka 

exemplar har även plockats upp från botten just söder om badbryggorna. I Sverige 

förekommer två svårskiljda arter som regel tillsammans, där vekt braxengräs växer grundare 

och styvt braxengräs djupare. 

 

 
 

Löktåg 

Tågväxterna har gräslika blommor och smala blad. I Mullsjön kan man på sandbotten i 

strandkanten se löktåg som har en undervattensform utan blommor och med långa 

trådformiga blad. Stjälkarnas bas är lökformigt utvidgad. I sjön har jag huvudsakligen sett den 
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på sandbotten vid stugornas båtlänningar. Den kan se rätt oformlig ut då den är överväxt av 

trådformiga grönalger. 

 

 
 

Sommarlånke 

Sommarlånke har en liten krans av flytblad i toppen och därtill pariga blad på en lång slinga 

nere i vattnet. Den är inte rotad i botten och då många slingor växer tätt tillsammans blir det 

som en riktig härva. I och med att huvuddelen av fotosyntesen sker under vatten förs arten till 

undervattensväxterna. Den växer i samlade bestånd på minst två ställen i Mullsjön; dels nära 

sjöutloppet i den lilla vik som går in i myren, och dels längst in i den nordvästra viken av sjön. 

Lånkarna bildar en egen liten homogen familj. 

 

 
 

Vattenbläddra 

Bläddrorna bildar små slingor med finflikiga blad och de gula små blommorna sticker upp 

ovanför vattenytan. En märklig sak med dem är att de är försedda med små blåsor med vilka 

de kan fånga små djurplankton. Den enda arten som hittats i Mullsjön är vattenbläddran. Den 

är fritt flytande och bildar inga rötter. Jag fanns den i kanten av en starrugge inne i den lilla 

kanal som löper norrut från båtviken nedanför området. 
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Vattenmossor 

Mossor är lite mer ursprungliga växter än vad kärlväxterna är. De är vanligast i fuktiga 

landmiljöer men förekommer även under vatten. I Mullsjön ligger det lösa sjok av mossa 

tillsammans med massor av trådformiga grönalger på mjukbotten utanför kärrmarkerna 

nedanför fåren och kossorna. Det är minst två olika arter tillsammans, varav en är 

hårkrokmossa och den andra är någon näckmossa. En riklig förekomst av näckmossa i vissa 

delar av sjön rapporterades redan 1989 (Sörlén & Östlin 1990). 

 

 
 

Kransalger 

Kransalger är en grupp av grönalger som till formen liknar kärlväxter. De är klargröna och 

relativt småväxta men rikligt förgrenade. De håller till på sjöbotten på varierande djup. I 

Mullsjön bildar de en gles matta på sandbotten just söder om badbryggorna på några 

decimeters djup. Troligen rör det sig om någon av de båda arterna glansslinke eller 
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mattslinke. De är dock svåra att skilja åt, så helt säker på vilken av dom det är som finns i 

Mullsjön är jag inte. 

 

 
 

Spretig sötvattenssvamp 

En knepig organism som kallas svamp, ser ut som en växt, men egentligen är ett djur. De 

mycket ursprungliga svampdjuren är fastsittande och ägnar sig i all stillhet åt att filtrera 

vatten. Flertalet arter håller till på havsbotten, medan ett fåtal arter återfinns i sötvatten. I 

Mullsjön har jag sett nån enstaka koloni på sandbotten lite norr om badstranden. De 

uppåtsträckta armarna är gröna och i förstoring kan man se små vita kalknålar i dem. 

 

 


