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Omslagsbilden

Fjällbrud, Saxifraga cotyledon, på kalkhällar ca 
750 m ö h, på Brandsfjället i Tärna socken, 
Lycksele lappmark. Växtsättet är ovanligt för 
arten. I Norge, där fjällbruden inte är ovanlig, 
ser man den mest i fuktiga branter med nästan 
horisontalt utgående blomställning. De svenska 
lokalerna är få och ligger nära norska gränsen. 
Växten är fridlyst hos oss. Foto Bertil Gilsenius, 
Syster Estrids gata 6, Göteborg, den 16.8.1977.
Saxifraga cotyledon in a rather unusual habitat: 
flat limestone pavement (c. 750 m). The species 
is extremely rare in Sweden; in Norway, where 
it is more frequent, it is generally seen in vertical 
cliffs with almost horizontal inflorescences. - 
Sweden, Lappland, Tärna parish, Brandsfjället. 
Photo Bertil Gilsenius, Göteborg.



Landskapsfloror - temadagar och temahäfte
Kåre Bremer och Thomas Karlsson

Den 14-17 juni 1979 arrangerade Svenska Bota
niska Föreningen botanistdagar i Kalmar. Temat 
var landskapsfloror, och det är resultatet av 
botanistdagarna som framläggs i detta häfte.

Cirka 70 botanister hade hörsammat vår kal
lelse (sid 38 i denna årgång av SBT) och samlats 
på Högskolan i Kalmar, för att under två dagar 
(14 och 15 juni) diskutera floristik och de i 
Sverige pågående landskapsfloraprojekten. De 
allra flesta projektpresentationerna som gavs 
under mötet finns samlade i detta häfte. Ett par 
projekt var inte representerade under mötet, 
men har ändå kommit med här. Kartan på nästa 
sida visar i vilka landskap vi f n har aktiviteter, 
som kan väntas leda till (eller redan har lett till) 
aktuella översikter över floran.

De flesta övriga föredrag återges också i 
artiklar. Sven Bråkenhielm från Naturvårdsver
ket talade om landskapsflorornas betydelse för 
samhällets floravård, och han uppehöll sig sär
skilt vid målsättningen för landskapsflororna. 
Andra anknöt till metodiken vid landskapsflora- 
inventeringar. Lars Österdahl informerade om 
möjligheterna till databehandling med hjälp av de 
vid Riksmuseets biodataavdelning utarbetade 
rutinerna för biologisk inventering (RUBIN). 
Lars Påhlsson presenterade det i Lund konstru
erade systemet för klassifikation av vegetations- 
typer, och Mats Nettelbladt talade om fältmeto
der vid florainventering. En personlig samman
fattning av landskapsfloraprojekten gavs av Hu
go Sjörs, varefter de båda temadagarna avsluta
des med en allmän diskussion, som i sina hu
vuddrag finns bevarad, och som sig bör avslutar 
detta temahäfte.

Utöver detta har vi belt ytterligare några 
botanister att ge synpunkter på florainventering. 
På så vis har vi fått veta hur man skulle kunna 
använda riksskogstaxeringen för att få in floris- 
tiska uppgifter (Persson, sid 495), och hur man

lämpligen anger växtlokaler (Björkbäck, sid 
545). Erik Genberg beskriver hur man planlägger 
en inventering utifrån tillgängliga resurser, och 
Bengt Jonsell orienterar om hur Europas kärl- 
växtflora karteras. Ove Almborn visar på ett sätt 
att skaffa sig ett bra referensherbarium. Många 
har bekymmer med kritiska växtgrupper, och 
därför presenteras här (sid 529) en lista på 
personer, som är villiga att hjälpa till med 
åtminstone några av de värsta stötestenarna.

Birger Danielsson, John Christoffersson och 
Bengt Lundgren gav oss under botanistdagarna 
en översikt över Kalmar läns flora, och deras 
presentationer finns också med i detta häfte: till 
nytta för dem som vill orientera sig i en högint
ressant, men alltför lite beaktad landsdel! Mår
ten Aronsson berättade om odlingslandskapets 
föränderlighet, och vi hänvisar till hans artikel i 
denna årgång av SBT (sid 97).
Efter de två temadagarnas avslutande höll Svenska 
Botaniska Föreningen sitt årsmöte, nämligen den 15 
juni på Högskolan i Kalmar. Styrelse och funktionärer 
omvaldes, och sålunda utsågs Rolf Santesson till 
ordförande, John Kraft till vice ordförande, Kåre 
Bremer till sekreterare, Göran Lundeberg till kassör, 
Thomas Karlsson till redaktör, Carl-Johan Clemedson, 
Uno Eliasson, Lars Ericson, Nils Hakelier, Nils Lund- 
qvist, Olle Persson och Göran Stenlid till övriga 
ledamöter av styrelsen, samt till revisorer Daniel van 
Drumpt och Lars-Erik Liljelund.

Vidare beslöts att 1980 års botanistdagar skall ha 
norrlandsbotanik som tema; de planeras av en arbets
grupp i Umeå. Närmare upplysningar kommer i följan
de häfte av SBT.

Föreningen har också tillsatt en kommitté för sven
ska växtnamn. Denna skall lägga upp riktlinjer för en 
standardisering av de svenska växtnamnen.
Kvällarna och de två sista dagarna ägnades åt exkur
sioner i Kalmar län. Kvällen den 14 juni tillbringades 
på alvaret V om Möckelmosse på Öland, där listan på 
sällsyntheter toppades av de nyupptäckta Allium stric- 
tum och Woodsia alpina (klipplök och fjäll-hällebrä- 
ken). Kvällen den 15 besöktes en Viola uliginosa-Xo- 
kal (sumpviol) vid Hagbyån, och ett avsnitt av
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inmark

ippmark

På denna karta över Sverige har markerats de land
skap, där floraprojekt f n pågår eller just har avsatt 
moderna landskapsfloror.
A map of Sweden. Those provinces have been marked, 
where floristical projects are going on, or have recently 
lead to modern province floras.

moränstranden på Stensö S om Kalmar, med Juncus 
maritimus och Potentilla collina (strandtåg och back
fingerört) som mest notabla inslag. Lokalerna beskrivs 
av Bengt Lundgren i detta SBT-häfte. Under båda 
dessa kvällar var Bengt Lundgren vår guide.

Den 16 juni gick färden inåt landet. John Christof- 
fersson förevisade de livskraftiga mistelbeständen vid 
Högsby, Hilding Johansson presenterade ett avsnitt av 
Virserumsåsen med en märklig torrängsflora: bl a mas
sor av Pulmonaria angustifolia (smalbladig lungört) 
och rikt blommande Potentilla rupestris (trollsmult
ron), tom i vägkanten! Dagen avslutades med ett 
besök i Bråbygden under ledning av Mårten Aronsson. 
Här kunde man studera den oerhört artrika flora, som 
är förknippad med de äldre brukningsformerna. Geum 
hispidum (sträv nejlikrot) var en ny bekantskap för de 
flesta.

Den 17 juni tillbringades i Allgunnenområdet, som 
presenteras av John Christoffersson på sid 507. Ett 
första besök gällde Bjärssjön, där Allan Nicklasson 
demonstrerade den vackert utbildade strandzonering- 
en av fanerogam- och kryptogamvegetation, och ett 
besök gjordes i en i omgivande fattigmarker insprängd 
lund, med bl a nästrot (Neottia nidus-avis).

Den medhavda lunchen dukades upp vid John Chris- 
tofferssons Branthult, omgivet av rik skogsflora, och 
med ett utomordentligt sevärt stenparti. På eftermid
dagen studerades å- och göl-biotoper, med Osmunda 
regalis (safsa) vid Ullafors, Cladium mariscus (got- 
landsag) vid Örkullegölen, och magnifika bok- och 
idegransbestånd (Fagus sylvatica, Taxus baccata) vid 
Bötakvarn.

Under de fyra dagarna knöts många kontakter, 
och det blev ett livligt idéutbyte. Vi hoppas att 
botanistdagarna och detta häfte bidrar till att än 
mer intensifiera den floristiska aktiviteten i lan
det. Som framgår av kartan har vi många land
skap, där det ännu inte pågår något projekt. 
Säkert finns det många lokala botanister, som 
skulle vilja vara med och arbeta fram en land- 
skapsflora. Varför inte utnyttja idéerna i detta 
häfte och sätta igång? Florister i alla landskap är 
välkomna att rapportera om sina nystartade och 
pågående arbeten!

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till alla som 
bidragit till botanistdagarna och till detta land- 
skapsflorahäfte. Ett särskilt tack till John Chris
toffersson och Bengt Lundgren, som svarat för 
alla praktiska arrangemang!



Hur Skånes flora utforskades
Gunnar och Henning Weimarck

Weimarck, G. & Weimarck, H. 1980 01 31: Hur Skånes flora utforskades. [The exploration 
of the flora of Skåne, southernmost Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 399-403. Stockholm. 
ISSN 0039-646 x.
Only occasional reports of plants from Skåne have been given from 1534 up to about 1700. 
In 1751 Linnaeus published over 400 observations on plants from his journey in Skåne in 
1749. Retzius added many more up to 1809. Floras of Skåne were published in 1835 by 
Fries, in 1838 and 1870 by Lilja and in 1866 and 1881 by Areschoug. An attempt to 
investigate the flora in greater detail was made in the 1920s. The project ”Skånes flora” has 
been carried on since 1938. It is now finished. Skåne was subdivided according to parishes, 
and these were further subdivided when necessary into sections of 6-8 km2 each. Every 
species found has been recorded at least once per section. A new Flora was published by H. 
Weimarck in 1963. About 900 distribution maps with comments will be published in a near 
future. Some are given here and the distribution patterns compared with that of the acidity 
of the soil.
Gunnar och Henning Weimarck, Institutionen för taxonomisk botanik, Lunds universitet, 
Ö. Vallgalan 20, S-223 61 Lund, Sweden.

Utforskningen av Skånes flora har en lång histo
ria. Den första växt, som omnämns från en 
skånsk lokal, är humlesugan (Betonica officina
lis). Den uppges från en lokal i Stehag i en dansk 
bok om läkeväxter (Pedersen 1534). En lista med 
ett knappt 40-tal växter från resor i Skåne på 
1620-talet publicerades av Fuiren (1662). Leche 
(1744 a och b) redovisade cirka 90 arter i de båda 
verken Primitiae florae scanicae och Förtek- 
ning öfver de raraste växter i Skåne. Rosén 
(1749) angav ungefär 100 i Observationes botani- 
cae.

Linnaeus skrev vid flera tillfällen om skånska 
växter, första gången i tryck i Hortus clifforti- 
anus (Linnaeus 1737). I sin Skånska resa (Lin
naeus 1751) nämner han inalles över 400 arter, 
varav flera nya för Sverige eller för vetenskapen. 
Därefter publicerade Retzius i en serie arbeten 
(bland andra Retzius 1769, 1805, 1809) ytterliga
re uppgifter, av vilka åtskilliga var nya för landet 
eller för vetenskapen.

Den första samlade framställningen av Skånes 
flora gavs ut av Fries (1835) i Flora scanica.

Drygt tusen arter var kända från Skåne vid den 
tiden. Snart följde Skånes flora av Lilja (1838, ny 
upplaga 1870) och Skånes flora av Areschoug 
(1866, ny upplaga 1881).

Skåne var alltså inte floristiskt okänt i början 
av 1900-talet. Ändå menade man, att ännu myck
et mer kunskap skulle vinnas, om den detaljera
de utbredningen av kärlväxterna blev känd. En 
sådan kännedom skulle baseras på målmedvetet, 
systematiskt fältarbete i stället för på mer eller 
mindre tillfälliga observationer.

Inventeringar
1923 startades en inventering ledd av Nils Blom
gren, Bertil Lindquist och Göte Turesson. Arbe
tet avstannade emellertid i början av 30-talet, 
eftersom ingen av de tre fick tillfälle att ägna sig 
åt inventeringen vidare. Det var tydligt, att en 
fast organisation behövdes, så att allt inte skulle 
åvila en eller ett fåtal personer.

1938 bildades Sektionen Skånes Flora inom 
Lunds Botaniska Förening. Anknytningen till en
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Fig 1. Lokaler för blomvass kända före 1938. x : unge
färlig lokaluppgift.
Sites of Butomus umbellatus known before 1938. x: 
approximate locality.

organisation gav stadga, och man fick ekonomis
ka bidrag. Man tog också över allt tidigare 
insamlat material.

Man gick från början in för att inventera 
Skånes drygt 11 000 km2 med största möjliga 
detaljnoggrannhet. De topografiska och geolo
giska förhållandena ger upphov till en starkt 
mosaikartad vegetation, och avstånden mellan 
biotoper av skilda slag är små. Som bekant går 
gränsen mellan Fennoskandien och Mellaneuro
pa i stora drag längs en diagonal genom Skåne 
från nordväst till sydost, och denna gräns för
väntades vara av särskilt intresse att studera.

Socknen var den enhet inom vilken inventera- 
ren arbetade. Varje socken delades in i sektio
ner, som skulle vara av ungefär enhetlig storlek. 
En sådan sektion utgjorde ett terrängavsnitt med 
en yta av vanligen omkring 6-8 km2. Gränserna 
kunde utgöras av vägar eller vattendrag. Eventu
ella undersökningsluckor skulle bli mycket små 
och arbetet jämnt fördelat över landskapet. Som 
underlag för inventeringen utnyttjades Lunds 
Botaniska Förenings poängförteckning.

Fig 2. Lokaler för blomvass fram till nuläget. O på 
denna och följande kartor: angiven före 1923, ej åter
funnen vid inventeringen.
Sites of Butomus umbellatus known up to present. O 
in this and the following maps: reported before 1923 
but not found during the present investigation. This 
map gives a much more detailed information than that 
in Fig. 1. The species avoids waters in the region 
where the soil is acid, mostly a coarse, nutrient-poor 
moraine (see Figs. 3-6).

Alla arter som anträffades antecknades minst 
en gång per sektion, och lokalens läge angavs på 
100 m när i förhållande till punkter som kunde 
återfinnas på den topografiska konceptkartan 
1:50000.

Förutom att professionella botanister och kun
niga amatörer deltog kunde också många stude
rande åta sig inventeringsuppdrag som ett led i 
sin utbildning. Inalles har mer än etthundra 
personer gjort en insats i fältarbetet. I Lund 
sköttes registrering av inkommande uppgifter 
under överinseende av sektionens sekreterare, 
Henning Weimarck, som också övervakade fält
arbetet och hjälpte inventerarna till rätta. Arbe
tet lades upp mycket ambitiöst, men olyckligtvis 
spräcktes tidsplanen redan från början av andra 
världskriget och blev sedan än mer förskjuten. 
Den sista socknen blev färdig 1972. Komplette
ringar har förts in fortlöpande.

Från 1939 och framåt rapporterades sektio
nens arbete i tidskriften Botaniska Notiser under 
den gemensamma titeln Bidrag till Skånes flora. 
Under årens lopp har mer än 50 nummer kommit
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Fig 3. Lokaler för hjortron.
Sites oi Rubus chamaemorus. A region with acid soil 
(pH 4.0-5.9) is shaded in Figs. 3-6. Rubus chamaemo
rus occurs in moors, virtually only within the acid 
region.

.VÜ >rmk&m
Fig 4. Lokaler för murgrönsveronika.
Sites of Veronica hederifolia. This species occurs both 
as a field weed and in open deciduous woodland except 
in the acid region. The distribution is more or less the 
reverse of that of Rubus chamaemorus.

ut. Dessutom har floraarbetet behandlats i en rad 
andra publikationer.

Floran

I samband med sektionens 25-årsjubileum publi
cerade Henning Weimarck sin Skånes flora (Wei- 
marck 1963). Den är en bestämningsflora med 
utförliga beskrivningar och en hel del lokalupp
gifter för ovanligare växter, men inte en land- 
skapsflora med detaljerade utbredningsuppgifter, 
av det slag som de flesta nu aktuella projekt 
syftar till att åstadkomma. Boken behandlar 
drygt 1 200 kärlväxtarter hemmahörande i Skåne 
eller naturaliserade där. Det betyder, att ungefär 
100 arter nyupptäckts eller urskilts som arter 
sedan 1881, då den närmast föregående floran 
kom ut. Ett 30-tal hade försvunnit. Dessutom 
behandlas i 1963 års flora ungefär 600 adventiver 
och mer än 100 arter, som förekommer i något av 
de sydsvenska landskapen eller i Danmark men 
inte i Skåne.

Utbredningskartor

Just nu föreligger av Henning Weimarcks hand 
ett i stort sett publiceringsfärdigt manuskript till 
ett kartverk över Skånes kärlväxter. Det omfat
tar prickkartor med en kommenterande text. 
Underhandlingar förs om att publicera verket i 
vinter som en landskapsflora i den serie, som 
inleddes med Östergötlands flora (Genberg 
1977).

Prickkartorna anger fyndplatser på ungefär 
500 meter när. Från början beslöt man att ett 
antal mycket vittspridda växter, som man ansåg 
vara triviala (en del är ibland odlade), inte skulle 
behöva karteras. Sedan blev det i slutfasen 
nödvändigt att sortera bort ytterligare ett antal 
arter i kritiska växtgrupper, som omvärderas 
vid senare undersökningar och som inte gått att 
reda upp i efterhand. Några mycket sällsynta 
växter saknar också karta, och deras lokaler 
anges i texten. Inalles finns kartor för ungefär 
900 arter.

Det har visat sig, att förhoppningarna i de
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Fig 5. Lokaler för myrlilja.
Sites of Narthecium ossifragum. The distribution re
sembles that of Rubus chamaemorus but Narthecium 
does not occur in the S part of the acid region where a 
calcareous moraine more rich in nutrients occurs be
neath the nutrient-poor, acid moraine. Narthecium is a 
fen plant depending on the ground water.

fiesta fall infriats vad gäller den systematiskt 
bedrivna inventeringens informationsvärde. Ett 
gott exempel på skillnaden mellan en karta 
baserad på tillfälliga observationer och en base
rad på systematisk genomletning utgör de båda 
kartorna över blomvass (Butomus umbellatus). 
Fig 1 visar lokaler kända före 1938, Fig 2 alla 
kända lokaler till dags dato. Den förra kartan 
med sina glesa prickar ger knappast ett tolkbart 
mönster, medan den senare mycket klart demon
strerar hur blomvassen saknas i vattendrag inom 
till exempel urbergsområdena med deras i all
mänhet sura, näringsfattiga mark.

Många intressanta utbredningstyper kan ur
skiljas vid en genomgång av kartmaterialet. En 
del har uppenbara anknytningar till miljöförhål
landen. Vi hämtar några exempel, som visar 
samband med markbeskaffenheten.

Stig Waldheim har publicerat kartor över jord
arter och markens surhetsgrad i Skåne. Med 
utgångspunkt från hans arbete (Waldheim 1947) 
har i Fig 3-6 områden markerats med pFl 4,0-5,9 
(sura) och i Fig 7 sådana med pH 7,0-8,0 
(neutrala till svagt alkaliska). Hjortron (Rithus 
chamaemorus, Fig 3) håller sig prydligt innanför 
gränsen för det suraste området med några

Fig 6. Lokaler för ludd-dunört.
Sites of EpUohium parviflorum. The distribution is mo
re or less the reverse of that of Narthecium ossifra- 
gum.

undantag, där växten tydligen kunnat utnyttja 
lokalt surare miljö, som inte registrerats på den 
ganska generaliserade kartan. Motsatsen beträf
fande utbredningsbild visar murgrönsveronika 
{Veronica hecierifolia, Fig 4), som förekommer 
på såväl åkrar som i lövskogsbryn utom i de 
suraste områdena. Myrliljan eller benbräckan 
(Narthecium ossifragum, Fig 5) har en utbred
ning som påminner om hjortronets men saknas i 
en del av det markerade, sura området, nämligen 
just den sydliga del, som avskilts på kartan med 
en streckad linje. Där underlagras, som framgår 
av Waldheims kartor, den sura moränen av 
något mindre näringsfattig morän, något som 
myrliljan men inte hjortronet får känning av. 
Ludd-dunörten (EpUohium parviflorum, Fig 6) är 
ett exempel på den "negativa” utbredningsbil- 
den i förhållande till myrliljan. En art med vidare 
utbredning och som saknas i stort sett bara inom 
de mest uppodlade områdena med neutral till 
alkalisk jord är lingon (Vaccinium vitis-idaea, 
Fig 7).

Andra faktorer ligger bakom vissa andra väx
ters utbredning. Kartan över lokaler för små- 
sporre (Chaenorhinum minus, Fig 8) visar en 
trogen bild av Skånes järnvägsnät under under-
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Fig 8. Lokaler för småsporre.
Sites of Chaenorhinum minus. Most sites are along 
railway embankments, the map being close to a map of 
the railways of Skåne during the period of investiga
tion.

Fig 7. Lokaler för lingon.
Sites of Vaccinium vitis-idaea. Regions with neutral to 
slightly alcaline soil (pH 7.0-8.0) are shaded. Vaccini
um vitis-idaea occurs in most parts of Skåne except the 
shaded ones.

sökningsperioden. 1 en del trakter förekommer 
dock småsporren dessutom på andra lokaler än 
järnvägsbankar.

Några slutanmärkningar

Den avsevärda tid inventeringen i Skåne har 
behövt gör det naturligtvis svårt att belägga 
hastiga förändringar i florans sammansättning 
under undersökningsperioden. Den något vari
erande sektionsstorleken kan kanske i viss mån 
försvåra frekvensuppskattningar, om sådana 
skulle visa sig vara av intresse att göra. Möjligen 
har slutligen olika inventerare i olika områden 
inte alltid varit lika kompetenta. På pluskontot 
kan i gengäld sättas upp, att en mycket stor 
mängd information kunnat samlas in, att poten
tiella växtplatser kunnat bli väl representerade 
under en så lång tid att tillfälliga fluktuationer 
inte spelar så stor roll, att lokalangivelserna är 
noggranna i registret och på de kartor, som 
bygger på detta, och att många naturintresserade 
har fått tillfälle till utbildning i floristik under 
sakkunnig ledning.
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Inventering av Blekinges flora
Björn E. Berglund och Hans Wachtmeister

Berglund, B. E. & Wachtmeister, H. 1980 01 31: Inventering av Blekinges flora. [Floristical 
investigation of the province of Blekinge.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 405-408. Stockholm. 
ISSN 0039-646 x.
The latest flora of the province of Blekinge, SE Sweden, was published by Holmgren in 
1942 (first edition in 1921). This was mainly based on the author’s own field work, and 
therefore it was by necessity fragmentary. A committee for a more complete investigation 
of the flora of Blekinge was set up in 1958, but the work was never completed, since the 
plan was too optimistic in relation to the available resources. A new project has now been 
started, with the aim of registering presence/absence for all species within 5x5 km squares. 
Within each square, complete species lists will be made for all well-defined plant 
communities found, and for some species, regarded to be important for nature conservancy 
and/or phytogeography, detailed frequency within the squares will be recorded.
Björn E. Berglund, Kvartärbiologiska laboratoriet, Tornavägen 13, S-223 63 Lund, 
Sweden.
Hans Wachtmeister, Vambåsa, S-372 05 Johannishus, Sweden.

Den första mera fullständiga landskapsfloran för 
Blekinge utarbetades av kommendör Björn 
Holmgren (1942, äldre upplaga 1921). Den base
rades på hans egna exkursioner samt uppgifter 
från en rad amatörbotanister, från publikationer 
och herbarier. Det är självklart att en sådan flora 
ändå blir fragmentarisk. Men den utgör en vär
defull bakgrund för en systematisk florainvente- 
ring samtidigt som den ger en viss bild av florans 
och vegetationens karaktär under 1900-talets 
början. Många växtplatser, exempelvis fuktäng
ar och lövängar, har helt förändrats, varför 
många arter försvunnit på sådana platser eller till 
och med försvunnit helt från den blekingska 
floran.

Sektionen Blekinges Flora
För att genomföra en fullständig systematisk 
florainventering bildades Sektionen Blekinges 
Flora inom Lunds Botaniska Förening 1958. 
Närmaste förebild för den floristiska invente
ringen var arbetet inom Sektionen Skånes Flora.

Med hänsyn till landskapets storlek var målsätt
ningen att kartera floran med ännu större preci
sion - med socknarna indelade i sektioner om
2-3 km2 yta (i Skåne var sektionerna tre gånger 
större). Detta var också motiverat av terrängens 
brutenhet och den naturgeografiska variationen 
inom landskapet, som skapar edafiska, klimatis
ka och kulturgeografiska gränser, vilka återspeg
las växtgeografiskt. Emellertid var denna mål
sättning alltför ambitiös i relation till inventerar- 
nas tid och förmåga. Metodik och resultat från 
första tioårsperioden redovisades 1968 (Berg
lund 1968). Resultaten har varit än mera blyg
samma under den andra tioårsperioden. Men en 
grupp blekingebotanister - yrkesbotanister såväl 
som amatörer - har hållit samman under de 
gångna åren genom att Sektionen ordnat årliga 
seminarier i Lund för diskussioner av taxono- 
miska och växtgeografiska problem samt exkur
sioner under sommaren. Denna grupp har under 
den senaste tiden förstärkts genom att några 
entusiastiska amatörbotanister i Blekinge slutit 
upp kring sektionens målsättning. Inspirerade av



redan utarbetade landskapsfloror och pågående 
florainventeringar, särskilt i Småland, har vi 
emellertid reviderat denna målsättning med syfte 
att avsluta en heltäckande inventering inom om 
möjligt fem år. I arbetet deltar ca 20 botanister. I 
det följande sammanfattas den metodik, som vi 
just nu diskuterar inom Sektionen. Fullständig 
beskrivning med artlistor kommer att samman
ställas för distribution under vintern -80.

Målsättning
Inventeringen syftar till att utarbeta en land- 
skapsflora som i text, bild och kartor beskriver 
kärlväxternas aktuella utbredning mot bakgrund 
av postglacial vegetationsutveckling och kultur
landskapets dynamik. Äldre floristiska uppgifter 
skall sammanställas. Där det är möjligt kommer 
floraförändringar inträffade under 1900-talet att 
fastställas. Inventeringen skall utgöra ett under
lag för att kunna bedöma framtida floraföränd
ringar och deras orsaker. En färdig landskapsflo- 
ra bör vara värdefull i miljövårdsarbetet. Den 
bör också stimulera till fortsatt floristisk och 
vegetationsdynamisk forskning. Arbetet med in
venteringen bör också stimulera amatörbotanis
ter till egen fältverksamhet.

Organisation

Inventeringen leds av en kommitté inom Sektio
nen Blekinges Flora. Arbetet utförs av intresse
rade, som ”bokar in” inventeringsrutor hos 
ledningen. Dessa skall vara färdiginventerade 
om möjligt inom fem år dvs senast 1984. Övriga 
rutor bör inventeras av särskilt anlitad invente- 
rare, som eventuellt utför arbetet som egen 
forskningsuppgift.

Inventeringsenheter

Det äldre systemet med socknar indelade i 
sektioner om 2-3 km2 ersätts med ett rutnätssys- 
tem, där varje ruta har storleken 5x5 km (25 
km2) och motsvarar ett blad av nya ekonomiska
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kartan (1:10 000). Varje normalt topografiskt 
kartblad (1:50 000) motsvaras av 25 sådana rutor 
(kartblad).

Fältarbete

Varje ruta inventeras var för sig, dvs alla arter 
antecknas med lokalangivelse minst en gång 
inom varje ruta. Varje inom rutan förekomman
de växtsamhälle, såsom skogar, ängar, myrmar
ker och stränder av skilda slag, bör represente
ras av minst en fullständig artförteckning. De 
områden som utväljs för beskrivning bör om 
möjligt representera stabila växtsamhällen. Full
ständiga artlistor kompletteras med lokalangivel
ser för enskilda arter.

Varje artlista inleds med en beskrivning av 
växtsamhället, om möjligt med en enkel klassifi- 
kation av växtsamhället. Äldre och nuvarande 
markanvändning bör också anges, liksom topo- 
grafisk-geologiska förhållanden.

Ungefärliga frekvenser inom varje beskrivet 
växtsamhälle uppskattas och anges i artlistan 
framför namnet på resp art. Detta är viktigt för 
att man senare skall kunna klassificera växtsam
hället. Härvid används följande skala och sym
boler:
+ + allmän, dominerande art 
+ tämligen allmän art

övriga, förekommer med enstaka exemplar eller i 
enstaka bestånd.

För större sällsyntheter bör antalet exemplar 
räknas eller uppskattas. För sällsynta arter 
(mindre än ca 20 kända lokaler i landskapet, se 
Holmgren 1942) bör inventeringen göras så exakt 
som möjligt. Till ledning för denna bedömning 
har en lista upprättats för särskilt viktiga arter.

Hittills har dagbok rekommenderats för an
teckning av artlistor m m. För att ytterligare 
förenkla arbetet i fält kommer vi att göra upp 
förtryckta artlistor, där man genom understryk
ning markerar varje arts förekomst. Dessa sam
manställs i samråd med ledningen för projektet 
Smålands Flora.

För samtliga arter anges vid sammanställning-
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Fi 1. Början på Blekinges Floras inventeringslista. Häftet är totalt på 26 sidor i A4, och upptar alla från Blekinge 
kända arter, underarter och hybrider, samt några växter som ännu ej anträffats i landskapet (markerade med +). 
Ett ! påminner om, att belägg bör insamlas för kontroll av bestämningen. Nomenklaturen följer Skånes flora 
(Weimarck 1963).
For each square of 5 x 5 km, all records are collected in a notebook (original A4, 26 pages) with an enumeration 
of all taxa found in the province of Blekinge (and some further taxa, denoted by an +). The mark ! denotes that 
vouchers should be collected. Similar lists are used by the flora projects in Halland and Småland.
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Anm Lokal
LYCOPODIACEAE, lummerväxter
Lycopodium selago Lopplummer
L . inundatum Strandlummer
L. annotinum Revlummer
L. clavatum Mattlummer
L. compla na tum Pia 11 lumme r
SELAGINELLACEAE

+ Selaginella selaginoides Dvärglummer
I SOi-T ACEAE

i Isoötes lacustris Vårtsporigt
braxengräs

! I. echi no spora T aggsporigt
braxengräs

EQUI SE TACEAE , fräkenväxter
Equisetum arvense Åker f räken

! E. arvense x fluviatile
E. sylvaticum Skogs fräken
E. pratense. Ängs frä ken
E. palustre Kärr fräken
E. fluvia tile Sj ö fräken
E. hyemale Skavf räken
UPHIOGLOSSACEAE
Ophioglossum vulgatum Ormtunga
Botrychium lunaria Låsgräs
B. matricariifolium Ru tlåsbräken
B. simplex Dvärglåsbräken
OSMUNDACEAE
Osmunda regalis Kungsbrä ken
PGLYPODIACEAE, ormbunkar
Pteridium aquilinum Örnbräken
Matteuccia struthiopteris Str utbräken
Woodsia ilvensis Hällebräken
Cystopteris fragilis Stenbrä ken
Athyrium filix-femina Ma.i bräken
Lastrea thelypteris Kärrbräken
L. oreopteris Bergbräken
Phegopteris polypodioidea Hu 11brä ken
Gymnocarpium dryopteris Ekbräken
Dryopteris filix-mas Träjon
D. crista ta G r a n b r ä k e n
D. spinulosa Skogsbrä ken

! C), austriaca Lundbräken
! D. assimilis
Blechnum spicant Kambrä ken
Asplenium trichomanes Svartbräken
A. ruta-muraria Murruta
A. septentrionale Ga f felbräken
A. septentrionale

x trichomanes
Polypodium vulgare Stensö ta
MARSILEACEAE
Pilularia globulifera Klotgräs 1



en i inventeringsförteckningen, om arten före
kommer allmänt inom inventeringsrutan. Denna 
bedömning bör grundas på en ungefärlig upp
skattning. Arten bör i så fall förekomma på minst 
10 lokaler, varvid en lokal skall vara mer än 1 km 
åtskild från en annan lokal (500 m radie).

För ett urval växtgeografiskt eller ur miljösyn
punkt viktiga indikatorarter anges förekomst och 
frekvens i smårutor om 2,5 x 2,5 km = storrutans 
kvadranter NV, NO, SV, SO. De utvalda arterna 
är markerade i inventeringsförteckningen genom 
understrykning av artnamnet. Vid urval har 
hänsyn också tagits till att resp art skall vara lätt 
att finna i fält. Frekvensberäkningen grundar sig 
på att en lokal skall vara mer än 500 m åtskild 
från en annan lokal (250 m radie). Härvid an
vänds följande skala:
1-2 lokaler: sällsynt (s)
3-4 tämligen allmän (ta)
>4 allmän (a)

Endast med säkerhet bestämda växter skall 
medtagas med enbart angivande av namn i 
artlistorna. Då det gäller kritiska släkten rådes 
deltagarna att själva endast bestämma ”storar
ter”. Osäkert bestämda växter liksom represen
tanter inom kritiska släkten och artgrupper in
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samlas och pressas för att en senare bestämning 
skall bli möjlig, genom inventeringsledare eller 
Botaniska museet, Lund.

Under en vegetationsperiod bör varje ruta 
undersökas minst tre gånger: på våren, försom
maren och högsommaren. - Särskilda noteringar 
bör göras om pågående frekvensförändringar, 
bl a nykolonisation av arter.

Sammanställning

Under inventeringens gång, eller efter avslutad 
inventering av en ruta, överförs uppgifterna från 
dagboken till en förtryckt inventeringsförteck- 
ning (Fig 1). Av denna framgår vilka uppgifter, 
som skall föras in. Inventeringsförteckningar, 
dagböcker och beläggexemplar överlämnas till 
inventeringsledningen vid avslutad inventering.

Citerad litteratur
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Hallands flora
Nils-Gustaf Nilsson

Nilsson, N. G. 198001 31: Hallands flora. [A province flora of Halland, SW Sweden.] 
Svensk Bot. Tidskr. 73: 409-412. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Two medical officers, Fuiren and Sperling, made notes of interesting plants on a journey 
along the coast of Halland in 1623. These notes, published in 1662, are the oldest known 
information on plant species of Halland. Two of Linnaeus’ disciples, Montin and Osbeck, 
carried on extensive botanical investigations in Halland and their province floras were 
printed in 1766 and 1788, respectively. The next province flora was written by Elias Fries in 
1817-19. The most recent one was published in 1924 by Ahlfvengren. Field work fora new 
flora of Halland started in 1979. The province of Halland was until 1971 congruent with the 
administrative province (county), but is no longer so. Still we have decided to confine the 
investigations within the old province borders for the sake of comparison with the older 
floras. For the investigations we have divided Halland into 6 districts, on the whole 
equivalent to the local administrative units. The units of investigation are 5 x 5-km 
squares, equivalent to the sheets of the Swedish economic map. Within each of these 
squares at least one example of each vegetation type will be thoroughly examined at several 
times during the vegetation period and all vascular plant species noted.
Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicksvägen 25, S-311 00 Falkenberg, Sweden.

Historik

De äldsta kända växtuppgifterna från Halland 
härrör från de båda läkarna J0rgen Fuiren och 
Ottho Sperling, som 1623 på uppdrag av Christi
an IV gjorde en resa längs kusten söderifrån upp 
till Varbergstrakten. Deras noteringar från re
san, ett 30-tal arter, publicerades i Bartolini 
C is ta medica hafniensis 1662. Ungefär 100 år 
senare, 1761, kommer nästa bidrag till den hal
ländska floran. Johan Fischerström publicerade 
då i Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 
Anmärkningar om Södra Halland. Där nämner 
han 38 ”växter” och 14 ”trädartade buskar”.

Sedan är vi inne i den linneanska epoken. 
Linné själv besökte aldrig, såvitt man vet, Hal
land, även om han vid några tillfällen var mycket 
nära. Två av hans lärjungar, Montin och Osbeck, 
genomforskade däremot systematiskt den hal
ländska växtvärlden. Linné lär ha sagt om 
Osbeck att ”der tio örtsökare framgått, finner

alltid Osbeck något af dem obemärkt”. Montin 
tycks inte ha varit sämre, att döma av hans fynd 
av benved (Euonymus europaeus) på Hallands
ås, mitt i Osbecks egna jaktmarker (Ejwertz 
1960).

Lars Montin blev 1754 kallad till ”provincial- 
medicus” i Halland. Denna tjänst uppehöll han 
sedan till sin död 1785. Under sina många resor i 
landskapet antecknade han allt av botaniskt 
intresse och publicerade 1766 i KVAH För
teckning på de i Halland vildt växande örter, 
som äro sällsynte i Sverige eller där ej tillförne 
blifvit fundne.

Pehr Osbeck blev 1760 kyrkoherde i Hasslöv i 
sydligaste Halland, där han verkade till sin död 
1805. Vid sidan av sitt ämbete arbetade han 
flitigt med utforskandet av Hallands natur- och 
kulturhistoria. Han lär ha skrivit någonstans:
Då andra supit har jag läsit,
Då andra sovit har jag skrevit,
Då andra speit har jag granskat örter.
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Fig I. En del av arbetsgruppen för Hallands Flora församlad på stranden S om Falkenberg, i ett bestånd av 
Ambrosia psilostachya. 1979 09 15. - Från vänster Ingvar Lenfors, Varberg, Jan Kuylenstjerna, Kungsbacka, 
Kjell Georgsson, Halmstad och Nils-Gustaf Nilsson, Falkenberg. Dessutom ingår Yngve Johansson, Laholm, 
och Bengt Johansson, Hylte, i arbetsgruppen.
Some of the members of the team investigating the flora of Halland among naturalized Ambrosia psilostachya S 
of Falkenberg. - From left to right: Ingvar Lenfors, Jan Kuylenstjerna, Kjell Georgsson and Nils-Gustaf Nilsson.

Först 1788 trycktes hans Utkast till Flora hallan- 
dica. 939 växtarter, varav 705 kärlväxter, upp
gavs här. Dessutom finns ett senare manuskript 
med 1231 arter bevarat i Göteborg.

Prosten S. P. Bexell i Grimeton utgav 1817-19 
Hallands historia och beskrivning (Bexell 1817- 
19). I detta verk finns en förteckning ”Hallands 
flora”, som huvudsakligen bygger på uppgifter 
från Montin och Osbeck (deras uppgifter är 
markerade med M och O).

Vid samma tid kom Elias Fries Flora hallandi- 
ca, som omfattade 871 fanerogamer. Fries kom
pletterade denna förteckning med växtgeografis
ka uppgifter i mindre uppsatser fram till 1849. 
Under senare delen av 1800-talet publicerades en 
hel del bidrag till kännedomen om Hallands 
flora, de viktigaste av L. M. Neuman.

Ahlfvengrens flora

Fredrik Elias Ahlfvengren, som 1903-09 var 
lektor i Halmstad, samlade systematiskt utbred- 
ningsuppgifter genom litteratur- och herbariege- 
nomgång samt egna omfattande exkursioner i 
landskapet. Han fortsatte även, efter sin avflytt
ning till Stockholm, under somrarna utforskan
det av Hallands flora. Ahlfvengren dog 1921 utan 
att ha hunnit ge ut sin flora. Arbetet, Hallands 
växter, slutfördes 1924 av Carl Holmdahl och 
Sten Svensson. Den senare, som ofta varit med 
på Ahlfvengrens exkursioner, fyllde luckorna i 
manuskriptet och kompletterade arbetet med 
nyare uppgifter. Sten Svensson hade efter farm. 
kand-examen och påbörjade botanik- och kemi
studier i Lund av fadern återförts till hemstaden
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Falkenberg och så småningom efterträtt denne 
som ”illiterat” rådman (Bengtsson & Olsheden
1970).

Hur står sig då Hallands växter idag? Mycket 
har naturligtvis blivit inaktuellt genom miljöför
ändringar under 55 år: samhällen och vägar har 
byggts ut, järnvägar lagts ner, granskog plante
rats etc. Ruderat- och ogräsfloran tycks ha blivit 
betydligt artfattigare, vilket väl beror på ratio
nellare odling och transporter. Vissa ogräs har 
dock ökat kraftigt sedan dess. Trots ett jätte
arbete av framför allt Ahlfvengren och Svensson, 
särskilt imponerande då de ej hade tillgång till 
dagens kommunikationer, märks det också att 
landskapet var ojämnt inventerat. En fortsätt
ning av arbetet var också planerad. Sten Svens
son skulle förestå insamlandet och sammanstäl
landet av floristiska fynd, men efter hans död 
1929 tycks arbetet ha avstannat.

Bland senare halländska botanister kan näm
nas Bo Peterson, som bl a författat kapitlet om 
floran i Natur i Halland. Göteborgs botaniska 
förening startade omkring 1950 en inventering av 
Hallands flora. Denna kom dock av sig ganska 
snart, men föreningen har ett värdefullt register 
med uppgifter. Manne Ohlander har inventerat 
socknar i norra Halland. I södra delen av land
skapet har Yngve Johansson ett stort inven- 
teringsmaterial.

De historiska uppgifterna har hämtats ur Ahlf
vengren (1924) och Peterson (1952), där ej annat 
anges.

Projekt Hallands Flora

I december 1978 samlades vi, några intresserade 
botanister, som fått kontakt med varandra via 
Hallands Naturskyddsförening. Vi beslöt att bil
da en arbetsgrupp för nyinventering av landska
pets flora.

Landskapet Halland har ju sammanfallit med 
Hallands län ända fram till den nya läns- och 
kommunindelningen som trädde i kraft på nyåret 
1971. Då blev de fem halländska städerna central
orter i varsin kommun och som sjätte kommun 
tillkom Hylte, som till större delen ligger i 
Småland. Endast socknarna Drängsered, Kinna- 
red och Torup hör till Halland. Några socknar i 
Västergötland lades till Varbergs och Falken
bergs kommuner. Lindome socken längst i norr 
fördes till Mölndals kommun i Göteborgs och 
Bohus län, Ö. Karup längst i söder till Båstads

i m

1 å

Fig 2. Klubbfibbla, Arnoseris minima, ett allt sällsyn
tare åkerogräs. Eftra, Halland, 1979 07 01.
Arnoseris minima has become increasingly rare nowa
days.

kommun i Kristianstads län. Vi beslöt dock att 
hålla inventeringen inom landskapet Halland, 
bl a för att underlätta jämförelser med föregång
arna. Halland indelades i sex inventerings- 
distrikt, i stort sett motsvarande kommunerna.

Då vi fick höra att ett motsvarande projekt i 
Småland varit igång en säsong tog vi kontakt 
med Ingvar Christoffersson i Ljungby. Han för
klarade att deras inventeringsmetodik tycktes 
fungera, varför vi beslöt att använda samma. 
Inventeringsenheten är alltså 5x5 km-rutor, 
motsvarande de ekonomiska kartbladen. I varje 
sådan ruta ska minst ett exempel på varje 
vegetationstyp undersökas noggrant flera gånger 
under vegetationsperioden och alla arter av kärl
växter antecknas.

Botanisk expertis vid universiteten i Lund och 
Göteborg har välvilligt lovat hjälpa oss vid 
behov. Botanikredaktionen i Lund har redan 
ställt upp på olika sätt. 1979 har varit ett provår 
för projektet. Hur stor verksamhet som kommit
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Tabell 1. Antal inventeringsrutor i Hallands sex di
strikt, samt uppgifter om aktiviteten 1979, projektets 
första år.
Table 1. The six districts of the province of Halland, the 
total number of 5 x 5 km-squares in each district, num
ber of squares where investigation has started, and the 
number of field workers.

Distrikt Totalt 
antal rutor

Antal rutor 
med påbörjad 
inventering

Antal
inven-
terare

Laholm 52 19 6
Halmstad 48 20 23
Hylte 18 5 4
Falkenberg 48 18 12
Varberg 40 13 16
Kungsbacka 40 11 10
Summa 246 86 71

igång framgår av Tabell 1. Det kan tyckas som 
om antalet påbörjade rutor är stort, men man får 
komma ihåg att intensiteten på inventeringsverk- 
samheten är mycket varierande, liksom inven- 
terarnas erfarenhet.

Man kan ju konstatera att intresset för botanik 
ökat på ett glädjande sätt under de senaste åren. 
Studiecirklar i växtkännedom har blivit mycket 
populära och bedrivs på olika orter i landskapet; 
bara inom Falkenbergs kommun har 7 sådana 
cirklar varit i verksamhet under den gångna 
sommaren. Dessa cirklar har vi dubbel glädje av 
i ”Projekt Hallands Flora”: vi får tips om 
intressanta växtplatser och utbildning av hjälp i 
inventeringsarbetet.

Vi har fått anslag till inköp av kartor från 
Hallands Naturskyddsförening. Arbetet bedrivs

ideellt; efter hand kan man kanske hoppas på 
anslag från länsstyrelse och kommuner i den 
mån dessa myndigheter anser sig ha nytta av 
inventeringarna.

Bland intressanta fynd under den första sä
songen kan nämnas en ny växtplats för klubb
sporre (Leucorchis albida), dito för skogsknipp- 
rot (Epipactis helleborine), som några år varit 
försvunnen från sin hittills enda kända växtplats 
i Halland, samt klubbfibbla (Arnoseris minima), 
ett allt sällsyntare ogräs. Bohusfetknopp (Sedum 
anglicum) har påträffats på två ställen strax 
söder om Varberg och trollsmultron (Potentilla 
rupestris) öster om Varberg. Båda dessa arter 
har, såvitt vi vet, inte tidigare påträffats så långt 
söderut på västkusten. Om dessa och andra fynd 
kommer vi så småningom att rapportera utförli
gare i annat sammanhang.

Vi hoppas att resultatet av våra inventeringar 
så småningom ska kunna ligga till grund för en ny 
landskapsflora. ”Projekt Smålands Flora” räk
nar med att deras arbete ska ta ca 10 år, och vi 
kan nog inte räkna med nämnvärt kortare tid, 
även om vårt landskap är mindre.

Citerad litteratur
Ahlfvengren, F. E. 1924: Hallands växter. Lund. 
Bengtsson, M. & Olsheden, J. 1972: Patrik Johnsons 

Falkenberg. Helsingborg.
Bexell, S. P. 1817-1819 [ny upplaga 1931]: Hallands 

historia och beskrivning. Göteborg.
Ejwertz, A. 1960: Pehr Osbecks självbiografier. 

Halmstad.
Peterson, B. 1952: Om floran i Halland. I C. 

Skottsberg & K. Curry-Lindahl (red), Natur i 
Halland'. 55-57. Stockholm.

Ahlfvengrens flora finns att köpa
Ett antal ex av Ahlfvengrens hallandsflora från 1924 finns fortfarande att köpa (pris 10 kr). 
Beställ hos redaktionen för SBT (adress på omslagets insida).



Projekt Smålands flora
Ingvar Christoff er sson

Christoffersson, I. 19800131: Projekt Smålands flora. [The Flora of Småland project.] 
Svensk Bot. Tidskr. 73: 413^116. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
The province of Småland covers a large part of the S Swedish uplands. The last flora of 
Småland appeared in 1864. 1978 a project was started with the aim of investigating the 
province in some detail, and to publish a flora preferably within 10 years. Each species will 
be registered once within 5x5 km squares; there are 1429 such squares in Småland; many 
of these are, however, coastal or lie on the borders to other provinces and thus contain only 
a minor fraction of land to be investigated. Småland will be subdivided into 11 districts, 
each one with a leader, who will coordinate and advise the field workers. A series of project 
newsletters has been started to keep field workers informed about the progress of the 
project, and to make good keys and information on difficult genera available. Weekend 
courses on less well-known groups, e.g. grasses, have been successful. A problem is the 
uneven coverage - there is good progress in some parts of Småland, while others are lagging 
behind due to shortage of local botanists.
Ingvar Christoffersson, Götradsgatan 8, S-441 00 Ljungby, Sweden.

Vintern 1978 tog Erik Genberg kontakt med mig 
och min bror John. Han hade blivit färdig med 
projektet Östergötlands flora och tyckte att vi nu 
borde organisera och leda ett liknande arbete i 
Småland. Förslaget lät både avskräckande och 
lockande. Avskräckande med tanke på att Små
land är så stort och okänt, lockande ur så många 
andra synpunkter att vi beslöt att försöka.

M. G. Sjöstrands Calmar läns och Ölands 
flora utkom 1863 och N. J. Scheutz’ Smålands 
flora, innefattande Kronobergs och Jönköpings 
läns fanerogamer och ormbunkar 1864. Båda 
skrifterna är alltså gamla och otidsenliga. Enbart 
det faktum att det saknas en aktuell bild över 
kärlväxternas utbredning och status i vårt land
skap motiverar enligt vår uppfattning utgivandet 
av en flora.

Men ett modernt arbete av detta slag bör 
rimligtvis ges en sådan utformning att det får en 
praktisk användning. Behovet av att veta mer 
om växterna är nämligen stort. Markanvänd
ningen har aldrig ändrats så snabbt som nu. 
Ingreppen har också blivit mer och mer brutala. 
Tänk på monokulturerna inom skogs- och jord

bruk, besprutningseffekterna, dikningar, fram- 
dragning av vägar och bebyggelse. Det är dags 
att reda ut vad som händer i samband med olika 
ingrepp och dra slutsatser av detta.

Olika lagar föreskriver hänsyn till naturen. 
Fraserna är än så länge till intet förpliktande men 
alla hoppas vi väl på en mindre tandlös lagstift
ning, inte minst inom jord- och skogsbruk. Då 
behövs bl a kunskap om växternas utbredning 
och en landskapsflora kan bli en bra naturvårds- 
handbok.

Även vi som har växter som hobby behöver 
skaffa oss större kunskaper och stimulans för 
vårt intresse. Arbetet med en landskapsflora 
kommer att skapa gemenskap mellan oss och 
möjligheter att utbyta erfarenheter. Vi kanske 
kan åstadkomma att intresset för växter blir lika 
stort som fågelintresset!

En flora med regional anknytning bör bli till 
glädje för lärare och andra, som gör exkursioner 
eller på annat sätt utnyttjar naturen. Också den 
hembygdsintresserade kan säkert finna en del av 
intresse i den.

Slutligen föder ju en undersökning alltid nya
28 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6
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problem. Om en flora kan komma till stånd, 
kommer den troligen att stimulera till nya forsk
ningsuppgifter.

Vi är optimister och tror att det skall gå att 
arbeta fram en flora, som tillfredsställer många 
intressen. Och vårt mål är att det skall kunna ske 
på tio år.

Organisation av arbetet

I slutet av maj 1978 kunde vi sända ut Meddelan
de från Projekt Smålands flora nr 1 och 2. Nr 1 
informerade om det planerade arbetet och efter
lyste inventerare, nr 2 var utformat som en 
handledning för inventerare.

Rent organisatoriskt har vi tänkt oss dela in 
Småland i 11 inventeringsdistrikt, vart och ett 
med sin distriktsledare. En sådan indelning har 
vi bedömt som nödvändig med tanke på landska
pets storlek. Inventeraren skall i första hand 
vända sig till sin distriktsledare för råd och hjälp, 
och därför måste han eller hon finnas på rimligt 
avstånd. Distriktsledaren skall försöka få fram 
inventerare så att distriktet blir färdiginventerat 
under den föreskrivna tioårsperioden, fördela 
inventeringsområden, hjälpa till med artbestäm
ningar och övrig handledning, samt gå igenom 
inventerarnas uppgifter och härvid uppmärk
samma anmärkningsvärda fynd eller troligen 
förbisedda arter.

Tanken med indelning i distrikt ser ut att 
kunna realiseras men vi har tagit det litet lugnt 
vad gäller definitiva gränser för dem. De flesta 
föreslagna distriktsledarna vill känna sig för. 
Innan nästa vår börjar hoppas vi emellertid 
kunna presentera en uppdelning av landskapet 
på grundval av de erfarenheter som vunnits 
under 1979.

Till distriktsledarnas viktigaste uppgifter kom
mer att höra att se till, att det material som 
insamlats snabbt kommer fram till projektledar
na. Det är ju de som skall sammanställa manu
skript och kartor till floran, ett arbete som inte 
går över en natt. Projektledarna skall vidare följa 
upp hur arbetet fortskrider i landskapet och 
informera inventerarna därom, föra centralt upp- 
giftsregister, sammanställa äldre floristiska upp
gifter, försöka utverka ekonomiskt stöd för pro
jektet, samt anordna kurser och vidareutbild
ning.

Inventeringsmetodik
Som arbetskarta används den topografiska kar
tan i skala 1:50 000. Varje kartblad delas in i 25 
rutor enligt rikets nät. En sådan ruta blir 5x5 km 
i storlek och sammanfaller med ett ekonomiskt 
kartblad. Den kommer att utgöra en inven
teringsenhet. I Småland finns det 1429 rutor. En 
del ligger dock delvis inom angränsande land
skap och andra är kustrutor i Kalmar län och 
upptar ibland mycket liten landareal.

Huvudprincipen för inventeraren är att noga 
ange en lokal för varje anträffad art inom en ruta. 
Alla förekommande arter skall tas med i inven
teringen. De som nu verkar allestädes närvaran
de, behöver inte vara vanliga i framtiden och vi 
vet för övrigt förvånansvärt lite även om till synes 
triviala arters utbredning. De kan ha intressanta 
utbredningsluckor, vilka behöver undersökas i 
andra projekt. Nu ovanliga arter kan befinna sig i 
snabb spridning osv.

Inventeraren måste vara säker på sina bestäm
ningar och för vissa arter måste vi därför kräva 
belägg. Vilka dessa arter är har vi angett i en 
inventeringslista, som vi skickat ut till de med
verkande. Vi måste också få veta om en art 
anträffats på tomt, kan misstänkas vara inplan
terad eller förefaller förvildad.

Anteckningar från ungefär 1400 rutor bör i sig 
själva ge en god översiktlig bild av de olika 
arternas frekvens och utbredning, men proble
met med att ange ymnighetsgraden är inte löst på 
ett tillfredsställande sätt. Många har efterlyst 
direkta frekvensuppgifter. Kom gärna med idéer 
och förslag. Vi får pröva dem och bedöma om de 
är möjliga att genomföra. I synnerhet från natur- 
vårdshåll vill man gärna ha biotopbeskrivningar, 
åtminstone för sällsynta arter. Även i detta fall 
skall vi pröva vad som är möjligt. Ur naturvårds- 
synpunkt skulle florans värda stiga betydligt, om 
den kunde ge anvisningar om var värdefulla 
växtsamhällen står att finna.

Efter avslutad inventering av en ruta skall 
inventeraren till sin distriktsledare inlämna kart
material med besökta lokaler inprickade, ifyllda 
inventeringsförteckningar, material för kontroll 
(om det inte lämnats förut) och eventuella be- 
läggsexemplar för överlämnande till museum. 
Om sådana skall tas får i regel distriktsledaren 
avgöra.
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Inventeringsmaterial

Inventeraren får själv skaffa den eller de kartor 
han behöver och hålla sig med anteckningsmate- 
rial och bestämningslitteratur. Vi kommer emel
lertid att uppmana kommunbiblioteken att inkö
pa ett antal exemplar av Lids flora. Till alla som 
deltar i inventeringen överlämnas en inven- 
teringslista för varje ruta. Den upptar de arter 
som påträffats eller kan förväntas bli påträffade 
i Småland och är uppställd enligt Lid, Norsk 
og svensk flora, 2:a upplagan, 1974. Listan är 
avsedd för införande av arter och inte för utnytt
jande i fält.

För att underlätta fältarbetet skall vi före nästa 
inventeringsår ställa i ordning särskilda fältlis
tor. De skall uppta en noga vald artstock och ge 
plats för anteckning av mindre vanliga arter. 
Eftersom alla växter inte är lika vanliga överallt 
har vi tänkt oss en kustlista, en lista för övriga 
delar av östra Småland, och en för västra Små
land. Listorna kommer att göras i litet olika 
versioner för att bli lätthanterliga för inventerare 
med olika inriktning och kunskaper. En del är 
exempelvis vana vid svenska och andra vid 
latinska namn. Vi har fått viss erfarenhet av vad 
som är mest praktiskt för olika kategorier av 
botanister under det gångna inventeringsåret.

För att hålla kontakt mellan dem som deltar i 
floraarbetet planerar vi en meddelandeserie. För 
närvarande håller vi på att sammanställa en karta 
på upptagna rutor samt rutor, där för inven
teringen värdefulla arbeten utanför projektets 
ram utförts. Även förteckning över deltagande 
inventerare håller vi på att ställa samman, och 
den skall distribueras till deltagarna före våren 
1980.

En annan typ av meddelanden skall behandla 
”svåra” eller kritiska växtgrupper. Vi hoppas få 
hjälp av experter med dessa. De skall kunna 
utnyttjas dels av enskilda inventerare, dels i 
samband med kursverksamhet.

Gräs och halvgräs är exempel på växtgrupper, 
vilka avskräcker många. Innevarande år har 
projekt- och distriktsledningen testat ett kom
pendium på de småländska gräsen. Detta kom
pendium föreligger nu i reviderat manuskript och 
kommer att bli färdigt under vinterns lopp.

Utbildning

Ytterst få botanister i Småland kan alla landska
pets växter. Samtidigt är vi beroende av att alla 
intresserade, inte bara de som ”kan allting”, vill 
hjälpa till.

För att underlätta för botanister med måttliga 
kunskaper att delta har vi tänkt oss att parallellt 
med floraarbetet i övrigt anordna kurser, exkur
sioner osv. En sådan verksamhet är inte någon 
nyhet. Studiecirklar i växtkännedom har tidigare 
anordnats genom studieförbundens försorg och i 
samband med exempelvis sockeninventeringar. 
Exkursioner med växtkännedom som tema har 
genomförts av SNF-kretsar. Vi vill emellertid 
gärna fördjupa och bredda den.

Under förra sommaren genomfördes i Kalmar 
län två veckoslutskurser i gräskännedom. De 
samlade sammanlagt 60 deltagare och måste 
betecknas som lyckade. Liknande kurser bör 
komma till stånd på fler håll och även omfatta 
andra växtgrupper, vilka bedöms som besvär
liga.

Vi menar också att det material som Projekt 
Smålands flora självt kan ställa till förfogande 
skall kunna bli elt värdefullt komplement till det 
material studieförbunden förfogar över. Ett sam
arbete med studieförbunden hoppas vi på och ser 
fram emot!

Hur går arbetet?

1978 såg vi som ett start- och försöksår och 
bakom oss ligger endast en hel inventeringspe- 
riod. Vi håller nu på att sammanställa resultatet 
av vad som blivit gjort och kan inte ännu lämna 
exakta uppgifter på antal inventerare, upptagna 
rutor osv. Sådana får som nämnts komma i ett 
Meddelande från Smålands flora.

En preliminär sammanställning över inven- 
teringsläget lämnades vid botanistdagarna i Kal
mar. 265 rutor var då fördelade. Sedan dess har 
projektet blivit uppmärksammat i massmedia 
och rätt många har hört av sig. De flesta har dock 
velat ha betänketid för att avgöra om eller när de 
skall sätta i gång, vilka rutor de skall välja osv. 
För oss som skall planera arbetet är det värde
fullt om de hör av sig så snart som möjligt.

Från många rutor finns aktuella uppgifter om 
vegetationen. Vissa biotoper kan ha varit före
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mål för specialundersökningar, naturreservat har 
inventerats osv. Vi håller på att undersöka vilka 
arbeten som genomförts och är ytterst tacksam
ma för tips om sådana. Vid botanistdagarna 
kunde vi redovisa 142 rutor, från vilka aktuella 
uppgifter fanns, men det antalet är troligen och 
förhoppningsvis betydligt i underkant.

En sak är emellertid klar. Vi behöver många 
fler medhjälpare, som kan åta sig en eller flera 
rutor. Botanister boende utanför landskapet är 
naturligtvis också välkomna, och vi gläder oss 
redan åt god hjälp från Skåne.

För närvarande bedrivs det mest intensiva 
inventeringsarbetet för Projekt Smålands flora 
inom Oskarshamns-, Vimmerby- och Västerviks- 
områdena i norra Kalmar län och inom Marka- 
ryds- och Ljungbyområdena i västra delen av 
Kronobergs län. Även inom Nässjö- och Vetlan- 
daområdet ser det ut att gå bra. I Jönköpings 
kommun arbetar sedan flera år Södra Vätterbyg- 
dens flora. Glest mellan inventerarna är det 
framför allt inom delar av centrala Småland och i 
landskapets sydöstra del.



Södra Vätterbygdens Flora
Roland Carlsson

Carlsson, R. 1980 01 31: Södra Vätterbygdens Flora. [A flora of the Södra Vätterbygden 
area.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 417^*22. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
A group within the Jönköping Botanical Society is carrying out an investigation of the 
vascular plant flora in the area around the S part of the lake Vättern (S Swedish uplands). 
The aim is to publish a flora in 1981. The area has been divided up into c. 630 squares of 1 
km2. Within each square 3-5 localities with contrasting habitats have been visited and 
complete lists of species for each locality have been made up. The abundance of each 
species is noted for each locality according to a scale with 4 degrees. Species only observed 
between the selected localities are listed separately. In this way it will be possible (1) to 
make sound estimates about the commonness of each species, and (2) to detect changes in 
the flora when a new investigation is made.
Roland Carlsson, Skogsvägen 4, S-560 28 Lekeryd, Sweden.

Botaniska Sällskapet i Jönköping inventerar se
dan 1965 fanerogamer och kärlkryptogamer i 
trakterna kring södra delen av Vättern. Nedan 
beskrivs vårt sällskap och våra arbetsmetoder 
och erfarenheter kortfattat, och sist ger vi några 
önskemål. Redovisningen följer i stort sett fram
ställningen vid botanistdagarna i Kalmar 1979.

Botaniska Sällskapet i Jönköping

Föreningen bildades 1955. Man var i början 
främst inriktad på trädgårdsbotanik, men gick 
mer och mer över till studiet av de vilda växter
na, och det är nu nästan uteslutande dessa som 
står på programmet. Vi består nästan enbart av 
amatörer, vilket är naturligt med hänsyn till att 
det inte finns någon botanisk institution i våra 
trakter. Vårt medlemsantal är ca 200. Under 
vinterhalvåret har vi ca 6 sammankomster, där 
medlemmar eller särskilt inbjudna håller före
drag med bildvisning. Under sommarhalvåret 
ordnar vi 2-3 lokala utflykter samt i regel en eller 
flera resor till andra trakter. Allt detta sker 
utanför inventeringsarbetet, som engagerar ett 
80-tal av medlemmarna.

1 nventeringsorganisation

1965 bildades en inventeringskommitte med egen 
styrelse och med en kassa skild från Botaniska 
Sällskapets. Ordförande utses på Botaniska Säll
skapets årsmöte, medan övriga ledamöter utses 
inom inventeringskommitten. Utöver ordföran
de, sekreterare och kassör består 1K av ett 
arbetsutskott, distriktsledare, ställföreträdande 
distriktsledare samt vetenskapliga rådgivare. IK 
håller minst 4 sammanträden per år. Under 
uppbyggnadsskedet har tidigare andra experter 
deltagit eller konsulterats.

Distriktsindelning

Södra Vätterbygden är indelad i 16 distrikt, där 
ett distrikt består av en socken eller del av 
socken och omfattar 40-60 km'2. Totalt omfattar 
området ca 630 km2; gränserna framgår av Fig 1. 
Av socknarna ingår Habo i Västergötland medan 
de övriga tillhör Småland. Visingsö och Gränna- 
trakten som är botaniskt rika och intressanta 
ingår tyvärr ej i projektet, vilket beror på att det 
inte fanns någon som kunde åtaga sig detta när vi 
startade.
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Fig 1. Inventeringsområdet Södra Vätterbygden.
The investigated area consists of eight parishes around 
the S part of the lake Vättern; in addition the raised 
bog Dumme mosse and Mt Taberg have been included.

3 ställen och 4 riklig förekomst (som kan ha olika 
karaktär).

Artavgränsning och arturval följer Lids Norsk 
og svensk flora, utom för de släkten som där är 
summariskt behandlade, såsom t ex Taraxacum 
och Hieracium. För dessa båda släkten har 
professor Erik Almquist utarbetat examinations- 
scheman till de artgrupper som kan förväntas 
inom vårt område. Hybrider noteras i de fall 
belägg finns. Vår princip är att det är lättare att 
stryka en växt än att försöka komplettera senare. 
Vi antecknar således även förvildade arter eller 
sådana som står kvar efter odling, t ex syren vid 
ödetorp. Samtliga arter noteras från varje lokal, 
alltså även ”vanliga” arter. Detta var ej mening
en från början, men vi märkte snart att det är 
svårt att ange vad som är vanligt och man bygger 
då ofta på förutfattade meningar; dessutom kan 
växter som är vanliga i en trakt vara ovanliga i en 
annan. Svåra eller kritiska arter skall beläggas 
med pressat exemplar eller med foto (känsliga 
arter) enligt en instruktion och förteckning.

För att underlätta fältanteckningarna har in- 
venteringsböcker tagits fram, som tar upp de 
vanligaste arterna i bokstavsordning. Det finns 
två versioner; en med latinska namn och en med 
svenska, och man får använda vilken man ön
skar. Fig 2 visar en bit av en sådan lista.

Inventeringsmetodik

Vår metodik bygger på inventering av km-rutor i 
rikets nät. Som referens används Ekonomiska 
kartan i skala 1:10 000. Varje distriktsledare 
disponerar kartor täckande sitt område. När vi 
startade fanns inte tillgång till Topografiska kar
tan, vilket då gjorde valet naturligt.

För att närmare kunna ange en lokal har vi 
indelat varje km2 i 25 smårutor (200 x200 m) 
numrerade från 1 till 25, där 1 är nedre vänstra, 5 
nedre högra och 25 övre högra rutan.

3-5 lokaler (delområden) med representativa 
vegetationstyper (t ex skog, sjöstrand, åker, 
torrbacke) väljs inom varje km2. Urvalet görs av 
de enskilda distriktsledarna. Att inventera samt
liga vegetationstyper inom en km-ruta är omöj
ligt av tidsskäl. Inom en lokal antecknas samtliga 
arter och åsätts en ymnighetskod 1-4, där 1 
motsvarar ett fåtal ex på högst 3 ställen, 2 större 
bestånd på högst 3 ställen, 3 ett fåtal ex på fler än

Inventeringslista

Uppgifterna från fältinventeringarna införs i 
tryckta inventeringslistor (en för varje km2). På 
inventeringslistans 2:a omslagssida införes upp
gifter om vegetationstyp, rutnummer, datum och 
på en bild av rutindelningen markeras lokalerna; 
alternativt kan man klistra in en kartkopia där 
gränserna inritats. Inventeringslistan upptar en 
förteckning av de arter som enligt Hultén, 
Atlas över växternas utbredning i Norden kun
de förväntas inom området, samt 7 kolumner för 
notering av fynden, en kolumn för varje lokal, se 
Fig 3. På baksidan av varje sida kan ströfynd, 
avvikande former eller andra uppgifter skrivas.

Studiecirklar

Inventeringen bedrives till en del i studiecirkel
form. Cirklarna benämnes ”Fortlöpande floris- 
tiska studier i form av inventering, examinering 
och planmässig notering av alla inom området
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Fig 2. En bit av en inventerings- 
bok, versionen på svenska (orig 
150 mm bredd).
In order to facilitate notation 
in the field, printed notebooks 
with the more common species 
have been developed. There 
are two versions, one ordered 
according to Swedish names, 
and one according to the Latin 
ones. In the columns the fre
quency of each species on each 
of 5 localities is noted.

INVEKTERINQSBOK 1

OMRÅDE .........
Ruta Vegetationstyp Inventeringsdag

1 
2

3 ............. ......... ......
4

5
1 2 3 4 5 Sid

AG E RUN RHYNCHOSPORA FUSCA 6
VIT R ALBA 6

AKLEJA AQ'JILEGIA VULGARIS ii
AL GRA ALNUS INCANA 9

KLIB3 A GLUTINÖSA 9
ALM SKOGS ULMUS GLABRA 9
ANDMAT LEMNA MINOR 2

KORS L TRISÜLCA 2
STOR SPIRODELA POLYRRHIZA 2

APEL VILD MALUS SILVESTRIS 15
ARV KÄLL STELLARIA ALSINE 10

LUND S KEMORUK 10
SPRÖD S AQUATICA 10

S MEDIA 1C
FALT CERASTIUM ARVENSE
HÖNS C KOLOSTEOIDES 10

S SEMIDECANDRUM 10
ASK FRAXINUS EXCELSIOR — ----- UN

FAMILJ,
SLÄKTE, ART iE

DELOMRÅDEnd markeras med ymnighetskod och artal
Medel
tal för 
inv.omr

Anm .å
omst.
sida

LYCOPODIACEAE
Lycopodium selago

inundatum
annotinum
clavaturn
complanatum

ssp. anceps
IS0ETACEAE
Isoetes lacustris

echinospora
EQUISETACEAE
Equisetum arvense

silvaticum
pratense
palustre
fluviatile
hiemale

F-T-
Fig 3. En bit av en inventeringslista, där fynden förs in (orig A4). Sidmarkeringen i högra kolumnen på 
inventeringslistan (Fig 2) refererar till denna lista, så att införandet av uppgifterna underlättas.
The results from the investigation are collected into lists of this type (one list for each 1 x 1 km square). All 
species expected to occur in the area are included in the list. For each species year + frequency is given; there is 
space for up to 7 localities, although only 3-5 localities from each square need to be investigated.
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Fig 4. Erica tetralix (klockjung) visar i Södra Vätter- 
bygden en markant östgräns för allmän förekomst. - 
Markeringarna i Fig 4-7 motsvarar förekomst i km-ru- 
tor.
Erica tetralix shows a markedly western distribution, 
probably to a great extent due to the frequent occur
rence of raised bogs in the west. - Each dot in Fig. 4-7 
denote presence in a 1 x 1 km square.

befintliga fanerogamer och kärlkryptogamer”. 
En av SÖ godkänd arbetsplan föreligger.

Att bedriva inventering i studiecirkelform har 
både för- och nackdelar, men mest fördelar. Till 
fördelarna hör att det ger ekonomiskt stöd för 
resor mm till cirkelledaren, billig studielittera
tur, regelbundenhet, möjlighet till expertföreläs
ningar och inte minst ekonomiska bidrag till 
föreningen. Till nackdelarna hör att det räcker 
inte till att bedriva inventering med enbart cirk
lar och att det kan verka hämmande om minimi
antalet deltagare ej uppfylls och man då ställer in 
inventeringen. Om vi inte bedrivit verksamheten 
i studiecirkelform hade vi dock inte kunnat 
införskaffa kartor, litteratur m m i den omfatt
ning som vi nu gjort. Deltagaravgifterna betalas 
av IK med hjälp av bidrag från kommunen.

Ekonomi

Jönköpings kommun har gett årliga bidrag till 
verksamheten, senast 4000 kr. Från Jönköpings

Fig 5. Potent illa tabernaemontani (småfingerört) är 
begränsad till den östra förkastningsbranten mot Vät
tern med dess rikare bergarter.
Potentilla tabernaemontani is restricted to the E 
escarpment of the lake Vättern with its base-rich 
rocks.

läns landsting har vi fått ett bidrag på 4000 kr att 
användas för genomgång av litteratur och herba- 
rierna i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsa
la. Vi har en florafond på för närvarande ca 
30 000 kr, som vi fått fram genom bidrag från 
Botaniska Sällskapet, frivilliga bidrag från våra 
medlemmar, lotterier på våra sammankomster, 
inventeringar åt länsstyrelsen och bidrag från 
Länssparbanken.

Utbildning

Genom publicitet i pressen när floraarbetet star
tade och i samband med att studiecirklar i 
floristik genomfördes 1965-1966 tillfördes inven
teringen och föreningen många nya deltagare och 
medlemmar. Under senare år har nybörjarcirklar 
i floristik genomförts årligen. Allt eftersom in
venteringen fortskred har olika personer specia
liserat sig på olika släkten och sammanställt och 
presenterat för övriga deltagare. Exempel på 
sammanställningar är Callitriche, Epilobium,
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Fig 6. Mercurialis perennis (skogsbingel) förekommer i 
lundar eller rikare lokaler i anslutning till Vättersän- 
kans förkastningsbranter samt de därifrån utgående 
större dalsänkorna.
Mercurialis perennis occurs in rich localities, preferab
ly groves, along the escarpments of the lake Vättern 
and the adjoining larger valleys.

Salix och Viola. Genom lån från Riksmuseet har 
svåra eller kritiska arter kunnat demonstreras. 
Det mest lärorika är ändå när vi på våra lokala 
utflykter fått demonstrerat växterna i den biotop 
där de i regel påträffas.

Målsättning

När floraarbetet påbörjades var målsättningen 
att under en 1 O-årsperiod inom varje km2 inven
tera ca 5 representativa vegetationstyper med 
uppgift om arternas frekvens. Inventeringen av 
en lokal skulle helst ske flera gånger under 
vegetationsperioden. 1972 utgavs Södra Vätter- 
bygdens flora, ett delresultat med en växt- 
geografisk beskrivning, hur vi arbetat med inven- 
teringsuppgiften samt en växtförteckning med 
uppgift om vilka arter som hittats inom de olika 
socknarna.

På hösten 1972 tillsattes en kommitté som 
skulle se över det fortsatta inventeringsarbetet 
och skissera den slutliga florans utformning.

•• ••
•• •

• o •
••• J

• •••

Fig 7. Hepatica nobilis (blåsippa) är ej så strikt bunden 
till Vättersänkan, men även den markerar förekomst 
av näringsrik mark.
Hepatica nobilis also marks the occurrence of rich 
soils, but it is not so strictly bound to the valley slopes 
as Mercurialis perennis.

Detta gav bla följande resultat: vanliga arter 
skall alltid noteras, belägg krävs enligt en in
struktion och förteckning, inventeringsområdet 
utökades med Taberg och Dumme mosse, årliga 
uppföljningar samt vidareutbildning infördes. På 
våren 1974 sattes målet att floran skulle utges på 
våren 1980. Under 1978, efter det att utbrednings- 
kartor ritats över nästan alla arter (Fig 4-7), 
visade det sig att vi behövde ytterligare ett år för 
att komplettera vissa brister. Vi beräknar nu att 
floran skall komma ut på våren 1981.

Erfarenheter

Inventeringsmetodiken var från början väl ge
nomarbetad med hjälp av olika experter. När vi 
nu snart är klara kan man ändå föreslå några 
förändringar till andra projekt som skall starta 
upp.

Vår inventering är upplagd så att en lokal med 
enhetlig vegetationstyp inventeras och att varje 
art åsätts en ymnighetskod. Detta innebär att
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man kan konstatera förändringar i artsamman
sättning och biotopförändring, om inventeringen 
göres om senare. Vad man i vårt fall borde ha 
gjort är att från början ta ut lokalerna för att få en 
så god fördelning och så jämn inventering som 
möjligt. Med dagens flygbilder kan man rätt 
tydligt urskilja vegetationen. Som det nu blivit 
har några områden blivit klara tidigare och 
därför har man där fortsatt inventera på eget 
område, vilket medfört en snedfördelning av 
antal lokaler per enhet. Dessutom kan man 
märka att vackra ängar, rasbranter osv ofta 
väljs, medan mer triviala biotoper blivit mindre 
besökta. Att få med så många arter som möjligt 
per km2 är ej nödvändigt om man fördelar 
lokalerna på ett vettigt sätt, ströfynd gör man 
ändå på väg till och från lokalerna.

Ymnighetskoderna har i vårt fall varit 1—4, 
men borde kanske vara 1-3, där 1 motsvarar ett 
fåtal ex, 2 enstaka spridda ex eller små bestånd 
och 3 riklig förekomst. Vad som är viktigt är att 
kunna konstatera förändringar när inventeringen 
görs om. Om ymnighetskod saknas har man 
ingen möjlighet till detta, utan man vet då bara 
att förr fanns minst ett exemplar.

För att ge inventeringen vetenskapligt värde 
måste vi verifiera de fynd som antecknas så att 
specialister ej skall kunna ifrågasätta riktigheten 
i våra bestämningar. Därför har vi upprättat en 
förteckning över vilka arter som skall beläggas. 
Från början hade vi en allmän fras om att 
svårbestämda arter skall beläggas, men tyvärr 
räckte detta ej till. Efteråt är det ofta svårt att 
kontrollera bestämningarna. Utöver detta bör 
vanliga arter pressas och införlivas i de offentliga 
herbarierna för att bättre spegla vår tids flora- 
sammansättning. Som det är nu finns en kraftig 
övervikt av sällsynta växter i våra museer och 
dessutom finns det mesta endast från 1800-talet.

Uppföljning och sammanställning av inven- 
teringsresultatet bör ske varje år, dels för att 
lasta av slutarbetet, dels för att se var insatser 
behöver sättas in och dels för att sporra inven- 
terarna och visa att det blir resultat.

Svartvita foton från samtliga lokaler hade varit 
värdefullt och inte alltför dyrt.

Inventeringslistor som skall bevaras till fram
tiden bör vara enhetliga inom ett område, och 
helst uppställda så att fältanteckningarna direkt 
kan användas utan tidsödande omskrivningar. 
Ett exempel på en sådan lista är den typ som 
man använder i Medelpad.

För att demokratin och ekonomin skall funge
ra är det en fördel om inventeringen bedrives i 
någon form av förening. Ofta är det ej svårt att 
erhålla bidrag till en förening, men det kan vara 
mycket svårt för privatpersoner.

Önskemål

Bättre och konsekventare floror. En fortsättning 
på Hylander, Nordisk kärlväxtflora samt Nord
hagen, Norsk flora, Illustrationsbind, komplet
terad med svenska växter. Lid, Norsk og svensk 
flora kunde förbättras och kompletteras åtmins
tone med artgrupperna i släktena Taraxacum 
och Hieracium, samtidigt som volymen kunde 
minskas genom att göra stilen mindre för utbred- 
ningsuppgifterna på liknande sätt som i Flylan- 
ders flora.

Lista på experter, som man kan sända material 
till för bestämning.

Fortsättning på serien Drawings of Scandina
vian plants i SBT, helst omtagen från början och 
på svenska (tidigare bidrag har tryckts på engel
ska i Botaniska Notiser).
Utbyte med andra föreningar eller personer.
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In The flora of Östergötland, published in 1977, the distribution of vascular plants within 
this province was given. A number of new localities have been found and are recorded in 
this paper. For each species the section number and the new locality/localities are given. 
The following species are new to the province: Setaria glauca, Lepidium ramosissimum, 
Coronilla varia, Mercurialis annua, Cnidium dubium. Equisetum variegatum and Cirsium 
oleraceum were earlier known but only before 1950, and have now been found again. 
Moreover, some additional reports from the time before 1950 are included.
Erik Genberg, Djupsundsgatan 4, S-602 36 Norrköping.

I Östergötlands flora angavs för varje art i vilka 
delar (sektioner) av landskapet förekomst var 
känd, dels efter 1949 (grupp A), dels före 1950 
(grupp B och C), dels var okänd (grupp 0). Dessa 
uppgifter har stimulerat till ett fortsatt efterforsk- 
ningsarbete för att komplettera den i floran 
angivna utbredningen. Ett stort antal nya lokaler 
(grupp A) har härigenom blivit kända, vilka 
nedan redovisas med följande uppdelning:

Tidigare okända arter inom resp sektion,
Tidigare endast kända före 1950 inom resp sektion, 
Tidigare kända efter 1949 inom resp sektion.

Nya för landskapet är Se t aria glauca (grå kavel- 
hirs), Lepidium ramosissimum, Coronilla varia 
(rosenkronill), Mercurialis annua (grenbingel) 
och Cnidium dubium (slidsilja). Equisetum varie
gatum (smalfräken) och Cirsium oleraceum 
(kåltistel) var kända före 1950, men har inte 
återfunnits förrän nu.

Samtidigt publiceras här ett antal äldre belägg i 
Norrköpings kommuns herbarium, som kom
pletterar grupp B och C. Av dessa är Spergula 
maxima (jättespergel), Medicago minima (sand- 
lucern) och Centaurea nigra (svartklint) icke 
angivna i floran. Genomgång och uppordning av 
herbariet pågår.

För varje art anges sektionsnummer enligt 
florans tabell 7, socken samt lokal. Där ej annat 
anges är förekomsterna noterade 1977-79. För 
uppgiftslämnarnas signaturer hänvisas till flo
rans signaturregister med följande komplet
teringar:
BE Bengt Englund
HA Hans Ahnlund
HF Håkan Fågelfors
HL Hans Liman
HM Harry Milbrink
HR Hans Rydberg
LB Lena Bredford
MW Magnus Wadstein
N Norrköpings kommuns herbarium
OW Ola Wennberg
PF Peter Fredriksson
PYM Per-Yngve Malterling
SA Sigvard Andersson
S-d Henry Sjöstrand (1970-talet)
SME Sten och Märta Eskilsson 
SS Signe Siljedahl
TH Tord Holm
TT Torsten Teuchler

Tidigare okända arter inom resp sektion
Species earlier unknown in the resp section. — På karta 
ersättes ring med stor prick.
Lycopodium clavatum 29 Linköping Vallaskogen 

(KA)
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Equisetum hyemale 66 Ödeshög gamla E4 vid 
Smålandsgränsen (HL)

Botrychium lunaria 64 Vreta kloster Biåsvädret (LÅG 
1973-77). 28 Rappestad Ekströmmen (FL). 56 
Hogstad Ljuna (BH)

Matteuccia struthiopteris 67 St Åhy Bunkabola (S-d) 
Asplenium septentrionale x trichomanes. 36 Skeda 1 

km Ö Skälsätter (EM 1967). Vårdnäs 600 m NO 
Skarsmåla (EM 1969)

Sparganium friesiix simplex 21 Skedevi St Gryten (FL) 
Spirodela polyrrhiza 89 Horn 1 km S Måla (MW) 
Fritillaria meleagris 78 Malexander Våkthult (OS) 
Ornithogalum umbellatum 41 Furingstad Idingstad 

(FL). 78 Malexander Gransbo (OS)
Asparagus officinalis 27 Klockrike Hassla (FL). 46 

Ekebyborna Ulvåsa (FL)
Polygonatum multiflorum 63 Hällestad Åsebro (FL) 
Setaria viridis 89 Horn Skivermåla (FL)
Setaria giauca 23 Risinge Åviks handelsträdgård i 

Stjärnvik (FL)
Festuca arundinacea 67 Rök Fölseryd hästäng (FL) 
Puccinellia distans 58 Sya stn (FL)
Apera spica-venti 48 Väversunda och Rogslösa flst vid 

riksväg 50 (GM). 49 Väderstad stn (FL)
Phleum phleoides 58 Viby 800 m N ka (LÅG 1973-77) 
Phleum bertolonii 49 Väderstad E4 vid Bossgård (BH!) 
Hierochloé odorata 84 Gryt Axelsö (EG)
Bromus inermis 24 Risinge Klippetorpsgården (FL) 
Bromus tectorum 58 Sya stn (FL)
Eriophorum latifolium 31 Vånga 500 m NV Lenbergs

vik (FL)
Scirpus mamillatus 49 Väderstad göl SV Ekeberg (BH) 
Cladium mariscus 23 Risinge St Lyssgölen 1200 m 

OSO Björndalen (EG)
Carex pairaei 68 Trehörna skolan (FL)
Carex juncella 62 Hällestad Laggartorp (FL)
Carex riparia 46 V. Stenby S. Freberga vid Vättern 

(GM 1959)
Dactylorhiza traunsteineri 14 Simonstorp St Rörmos

sen (CÖ!)
Orchis mascula 67 St Åby Tingstad (PF!). 87 Oppeby 

Idhult (KB 1968 eller 1969)
Epipactis atrorubens 23 Risinge Lämmenäs (ÖP). 62 

Hällestad Laggartorp (SS!). 26 Ljung 700 m NO 
Älgshult och 350 m SV Ö. Klasbäck (EM 1971) 

Listera cordata 61 Regna 2 km Ö Gäddö (Ö-n) 
Corallorhiza trifida 67 St Åby Bunkabola (S-d)
Salix purpurea 47 Bjälbo V. Älgsjö (FL)
Carpinus betulus 47 Skänninge St Lövingsborg (MW) 
Fagus sylvatica 16 Tjällmo strax S Hultema g (HL). 26 

Ljung 200 m SO L. Norrby (HL)
Humulus lupulus 67 St Åby Stenkilsby (S-d)
Polygonum dumetorum 61 Regna Tysktorpet (FL) 
Chenopodium foliosum 63 Hällestad Mossen (FL) 
Atriplex hortensis 16 Tjällmo Gustavsberg (FL) 
Cerastium glomeratum 22 Skedevi Öv. Hävla bruk 

(FL). 34 0. Eneby Ringstad (FL)
Melandrium album 76 Åsbo Flathult (TT)
Nymphaea Candida 48 Väversunda 800 m SO Nyby i 

Tåkern (TT)
Consolida regalis 78 Malexander Pelarvallen (OS) 
Ranunculus reptans 14 Simonstorp St Brevik (EG 

1954)
Papaver rhoeas 96 Kisa stn (FL)

Corydalis intermedia 53 Skällvik Eknön (HA). 84 Gryt 
Axelsö (EG)

Corydalis pumila 64 Vreta kloster kullen Ö Lantman
naskolan (NN)

Brassica rapa 16 Tjällmo Gustavsberg (FL). 26 Ljung 
V. Skarpåsen (FL)

Lepidium densiflorum 13 Ö. Eneby Svärtinge (FL) 
Lepidium ramosissimum 29 S:t Lars motorvägen (FL) 
Thlaspi alpestre 49 Väderstad Smedstorp (BH) 
Alyssum alyssoides 58 Sya stn (FL)
Berteroa incana 26 Flistad Maspelösa (FL). 87 Oppeby 

Björkfors (FL)
Draba muralis 54 S:t Anna Vrångö (EG). 87 Oppeby 

Idhult (TT)
Armoracia rusticana 69 Ekeby mellan Bärbäck och 

Bleckenstad (OS)
Arabis hirsuta 79 Ulrika 500 m S S. Yxgölen (OS) 
Hesperis matronalis 37 Tjärstad Önnöborg (FL). 69 

Ekeby Boxholm (OS)
Sisymbrium officinale 26 Ljung V. Skarpåsen (FL) 
Camelina microcarpa 58 Sya stn (FL)
Sedum spurium 57 V. Harg ka (OS)
Sedum reflexum 36 Skeda Munkeby° (FL)
Sedum album 58 Viby 900 m V ka (FL)
Parnassia palustris 63 Hällestad Malmstorp (ÖP) 
Saxifraga tridactylites 54 S:t Anna Vrångö (EG). 84 

Gryt S. Finnö (LÅG). 58 Sya stn (FL)
Spiraea salicifolia 58 Gammalkil L. Gävbo (FL). 69 

Ekeby Sättertorpet och Boxholm (MR). 76 Åsbo flst 
(OS). 78 Malexander Ramfalls kvarn (OS)

Rubus hartmanii 32 Kimstad 400 m SV Trädgårdstorp 
(FL!)

Rubus caesius 17 Godegård Frälserödja (FL)
Fragaria viridis Ib Åsbo Bensätersåsen (LÅG 1973-77) 
Alchemilla subglobosa 29 Linköping (EM 1961) 
Alchemilla gracilis 78 Malexander Hammarvägen 10 i 

kyrkbyn (OS)
Rosa pimpinellifolia 41 Furingstad Idingstad (FL)
Rosa rugosa 76 Blåvik Karlstorps f d skola (OS)
Rosa tomentosa 57 V. Harg Slätmon (FL)
Rosa canina 57 V. Harg Skrämla (OS). 69 Eke by vägen 

Boxholm-Väderstad (OS). 79 Ulrika Dämshult och 
Grytfall (OS)

Sanguisorba minor 34 S:t Johannes Grönhögsområdet 
(FL)

Pyrus communis 67 St Åby Stenkilsby (S-d)
Lupinus polyphyllus 44 Tåby 500 m N ka (FL)
Genista tinctoria 62 Hällestad n. åstranden NO ka 

(FL)
Cytisus scoparius 57 V. Harg Härsnäs (FL), 200 m N 

V. Karlstorp (BH)
Ononis repens 48 Källstad riksväg 50 (GM 1960-talet) 
Melilotus alba 14 Simonstorp Skepparegården (FL). 57 

V. Harg Härsnäs (FL)
Melilotus officinalis 14 Simonstorp Skepparegården 

(FL)
Coronilla varia 34 S:t Johannes kulturmark 100 m S 

Ektorpskolan (SH!)
Lathyrus tuberosus 68 Rinna Abbetorp (BH)
Lathyrus palustris 53 Skällvik Eknön (HA)
Oxalis europaea 32 Borg Roshyddans handelsträdg 

(FL). 72 Vårdsberg Humpen (FL)
Geranium dissectum 49 Väderstad mellan Bosgård och 

Östed (BH)
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Geranium bohemicum 31 Vånga Lenbergsvik (SA, 
FL)

Geranium molle 34 S:t Olai Immanuelskyrkan och 
Hedvig Invandrarverket (FL)

Euphorbia cyparissias 69 Eke by Boxholm (OS) 
Mercurialis annua 29 Linköping Hertig Karlsgatan 12 

(EM)
Callitriche stagnalis 62 Hällestad n. åstranden N ka

(FDEuonymus europaea 57 V. Harg Stämma (OS). 78 
Malexander Stjärnesand (OS)

Impatiens noli-tangere 89 Horn 100 m V Målanäs 
(MW)

Impatiens glandulifera 14 Simonstorp Rodga (FL) 
Malva alcea 23 Risinge Yxviken (FL). 69 Ekeby 

Boxholm (OS). 98 Sund Österbymo och V. Ryd 
Rydsnäs (FL)

Malva sylvestris, 48 Väversunda Lövängsborg (FL). 
Hypericum montanum 56 Mjölby Hagaparken (OS). 69 

Ekeby 800 m NO Dyrshagen (KD)
Viola montana 43 Rönö St Hummelvik (FL). 64 

Stjärnorp Kärrfallet (FL)
Epiiobium hirsutum 96 Kisa Sundsnäs (FL)
Epilobium collinum 68 Rinna Smedstorp (FL) 
Epiiobium saximontanum 49 Väderstad elljusspåret 

vid samhället (BH). 78 Malexander Norsholm (OS) 
Oenothera biennis 26 Ljung V. Skarpåsen (FL). 47 

Skänninge stn (MW)
Sanicula europaea 76 Blåvik Kopparhult (KD)
Myrrhis odorata 56 Mjölby Hagaparken (OS), Skän- 

ningevägen vid kyrkog (BH)
Conium maculatum 26 Ljung Ö Kyrkog (ÖP 1975) 
Cicuta virosa 53 Skällvik Eknön (HA)
Cnidium dubium 53 Skällvik Eknön, strandäng (HA) 
Selinum carvifolia 78 Malexander Stjärnesand (OS) 
Imperatoria ostruthium 78 Malexander Skogstorp och 

Gölingstorp (OS)
Heracleum sphondylium 32 Borg vsk E4-Skärblacka 

(FL)
Heracleum mantegazzianum 71 Lillkyrka Arnestad 

(FL). 58 Sya ka (FL). 69 Ekeby rv 32 nära 
Bleckenstad (OS). 76 Åsbo Skogsberg (OS). 78 
Malexander by vid Ugglebo (OS)

Laserpitium latifolium 56 Mjölby Hermanstorp (MR) 
Monotropa hypophegea 17 Godegård Våxmossen-gru- 

vorna (FL)
Androsace septentrionalis 58 Sya stn (FL)
Armeria maritima 84 Valdemarsvik (OS 1964) 
Gentianella campestris 62 Hällestad Älghult (ÖP). 63 

Hällestad Malmstorp (ÖP)
Gentianella uliginosa 46 Hagebyhöga 1700 m V ka 

(LÅG)
Calystegia sepium 69 Eke by Boxholm (MR) 
Polemonium coeruleum 56 Mjölby 300 m V Grenad- 

järstorpet (MW). 87 Oppeby Kärra (FL)
Symphytum officinale 79 Ulrika Källeberg i Viprödsle- 

området (OS)
Lamium galeobdolon 13 Kvillinge Hultsbruk0 (SA!) 
Lamium moluccellifolium Ib Åsbo Stråisnäs g (MR) 
Leonurus cardiaca 46 V. Stenby S. Freberga (GM 

1975)
Satureja vulgaris 56 Mjölby Hermanstorp (MR) 
Satureja acinos 84 Gryt Vindbåtsö (LÅG)
Mentha aquatica x arvensis 69 Ekeby Boxholms bruk i 

Svartån (MR)

Hyoscyamus niger 87 Oppeby Kärra (FL)
Linaria repens 63 Hällestad Mossen (FL). 37 Tjärstad 

Rimforsa stn (FL). 87 Oppeby Björkfors (FL). 96 
Kisa stn (FL)

Chaenorhinum minus 87 Oppeby Stjärnevik (FL) 
Veronica persica 69 Ekeby nära martinverket (OS) 
Digitalis purpurea 87 Oppeby Björkfors (FL). 98 V. 

Ryd Rydsnäs (FL)
Euphrasia micrantha 63 Hällestad Fagerdal (FL) 
Pedicularis sylvatica 62 Hällestad Örslehult (SS!) 
Lathraea squamaria 56 Mjölby 300 m Ö Löten (OS) 
Galium triandrum 58 Viby 800 m N ka (LÅG 1973-77) 
Adoxa moschatellina 54 S:t Anna Vrångö och 650 m Ö 

Mörkö (LÅG). 89 Horn vid Juttern Ö Målanäs (MW) 
Sambucus nigra 26 Flistad S. Lund (FL). 67 St. Åby 

Bränneriet (FL)
Scabiosa columbaria 71 Ö. Harg Mörby backar (LÅG 

1973-77)
Dipsacus fullonum 56 Mjölby nära Bockarpsvägen 45 

(OS). 78 Malexander by vid Parkgatan 4 (OS) 
Campanula glomerata 72 Örtomla Ringstorp (FL). 78 

Malexander Ramfalls kvarn (OS)
Campanula rapunculoides 69 Ekeby Boxholm (MR) 
Campanula trachelium 69 Ekeby Boxholm (OS) 
Campanula latifolia 69 Ekeby mellan rv 32 och mejeriet 

i Boxholm (OS)
Jasione montana 16 Tjällmo Klastorp (FL). 68 Rinna 

Gärdslätt (BH)
Eupatorium cannabinum 84 Gryt Smultronholmen 

(LÅG)
Bellis perennis 57 V. Harg ka (OS). 69 Ekehy Boxholm 

(OS)
Senecio vernalis 58 Sya stn (FL)
Senecio jacobaea 78 Malexander vid Hammarvägen 11 

(OS). 98 Sund Hammerum (FL)
Cirsium oleraceum 48 S:t Per Kungs Starby värdshus 

på kulturmark (NJ 1975, 15-20 ex)
Onopordon acanthium 46 Hagebyhöga Högalund 

(GM)
Serratula tinctoria 17 Godegård 600 m S Isefall (GM) 
Cichorium intybus 78 Malexander Stjärnesand vid 

sågstugan (OS)
Hypochaeris radicata 71 Rystad Tallboda (FL) 
Lactuca serriola 43 Ö. Ny 300 m VSV Dammen (FL).

49 Väderstad E4 vid ”Tre snäckor” (BH)
Crepis capillaris 1 I Kvarsebo 800 m SSO ka (EG). 23 

Risinge Spiréns handelsträdg i Lotorp (FL) 
Hieracium aurantiacum 61 Regna vägen Björke-Lill- 

ängen (MD!). 62 Hällestad Trångön (ÖP)

Tidigare endast kända före 1950 inom resp 
sektion
Species known only before 1950 in the resp section. - 
På karta ersättes liten prick med stor prick.

Equisetum variegatum 66 Ödeshög 900 m S Sjöstorp 
på tuvor i kalkkärr (TH!)

Asplenium ruta-muraria 13 Kvillinge Sikudden (LÅG 
1973-77)

Sparganium simplex 16 Tjällmo Hålldammen (FL) 
Potamogeton acutifolius 32 Borg Motala ström 1 km 

NV Eksund stn (EG 1961)
Allium ursinum 54 S:t Anna St Marön (LÅG)
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Tulipa sylvestris 34 5.7 Johannes Lida kullar (FL) 
Polygonatum multiflorum 84 Gryt Vindbåtsö (EG) 
Setaria viridis 48 Väversunda Alhem (FL)
Glyceria plicata 29 Staka rikkärr SO L. Aska (EM) 
Poa chaixii 34 Hedvig Sylten (FL)
Calamagrostis purpurea 64 Stjärnorp Kärrfallet (FL) 
Brachypodium sylvaticum 54 S:t Anna Vrångö (LAG) 
Gymnadenia conopsea 47 Skänninge stads n. utkant 

(HM 1978 ca 90 ex)
Listera cordata 17 Godegård Brehult (DJ)
Papaver rhoeas 29 S:t Lars motorvägen (FL)
Brassica rapa 84 Gryt Kärnviken (FL)
Sinapis alba 28 Ledberg Kärrsjö ka (FL)
Erucastrum gallicum 47 Hov Jarlbolund (BB)
Berteroa incana 47 Skänninge Katrineberg (MW) 
Cardamine impatiens 54 S:t Anna 600 m NV 

Ängelholm (LÅG)
Alliaria petiolata 49 V. Tollstad St Klint (TT) 
Descurainia sophia 74 Yxnerum Borkhult (FL) 
Parnassia palustris 62 Hällestad Örslehult (ÖP)
Rubus plicatus 29 Linköping Rydskogen (EM) 
Alchemilla filicaulis 17 Godegård Degerön (FL) 
Melilotus alba 82 Ringarum Ö ka vid riksväg 15 (FL) 
Vicia dumetorum 43 O. Ny NÖ Stegeborg (JK 1960) 
Vicia angustifolia 29 Linköping Trädgårdsföreningen 

(EM)
Malva sylvestris 84 Gryt Gulklabben (SV Yttre 

Röskär) (LÅG)
Epilobium collinum 22 Skedevi Västerängen (FL) 
Oenothera biennis 61 Regna Gäddö (TT)
Circaea alpina 48 Väversunda Omberg (GM)
Sanicula europaea 17 Godegård 600 .n S Isefall (GM) 
Conium maculatum 22 Skedevi Käxelvik hembygds

gård (ÖP 1975)
Chimaphila umbellata 53 Skällvik Eknön (HA) 
Anagallisarvensis47 Bjiilbo 700 m Ö Granhagen (LÅG) 
Cuscuta epithymum 34 Norrköping (N 1950)
Asperugo procumbens 53 Skällvik Eknön (HA) 
Hyoscyamus niger 17 Godegård Hålbäck (DJ)
Datura stramonium 82 Ringarum pensionärshem 

(Einar Almén)
Veronica longifolia48 S:t Per Kungs Starby (GM I960) 
Veronica spicata 84 Gryt Eköns campingplats (LÅG) 
Euphrasia micrantha 22 Skedevi 600 m SO Fågeltorp 

(FL)
Pedicularis sylvatica 16 Tjällmo 700 m NV Vilkhyttan 

(GM)
Arnica montana 29 Landeryd 350 m NNV Sörby österg
, (NB)

Senecio jacobaea 51 Skönberga Husby (FL). 48 
Väversunda Ekhagaberget (TT)

Cirsium acaule 63 Hällestad Sandfallet (ÖP!) 
Hypochaeris radicata 29 Linköping Regionssjukhuset 

vid Tinnerbäcken (AL)
Crepis nicaeensis 98 Sund Österbymo (EG, FL 1974)

Tidigare kända efter 1949 inom resp sektion
Earlier known after 1949 in the resp section
Asplenium septentrionale x trichomanes 13 Kvillinge 

200 m SO Duvdalen (TH!)
Taxus baccata 84 Gryt Halsö och Brånnholmen 

(LÅG), Grönsö 1 ex (LÅG)

Lemna gibba 49 Kumla Tåkern N Gärdslösa (OW) 
Zannichellia palustris 49 Svanshals 2 km N Renstad 

(OW), Väderstad 700 m NV Hygnestad (TT) 
Potamogeton acutifolius 41 Dagsberg Eggeby (FL). 42 

Häradshammar Önsätter (FL). 71 Törnevalla St 
Bjärby (EG). 72 Bankekind Linneberga (EG) 

Potamogeton friesii 48 Väversunda 1500 m OSO 
Lundtorp (TT). 49 Svanshals 1 km N Renstad (OW) 
och Södra bankudden (TT)

Tulipa sylvestris 41 Furingstad Idingstad (FL)
Setaria italica 34 Hedvig Kristinagatan 4 (FL 1974) 
Panicum miliaceum 34 Hedvig Kristinagatan 4 och 

Matteus Gamlebro (FL 1973-74)
Melica ciliata 49 V. Tollstad klippa SO V. Djurledet 

(MW)
Melica uniflora 84 Gryt Vindbåtsö och Axelsö (LÅG) 
Glyceria plicata 49. V. Tollstad Stocklycke äng (EG) 
Sesleria coerulea 48 Örberga Kastad kulle (EG)
Poa bulbosa 84 Gryt Björkskär och Grönsö (LÅG) 
Puccinellia distans 84 Gryt L. Ålö på n. stranden (EG) 
Aira praecox 84 Gryt sydsidan av Fångö (LÅG) 
Alopecurus arundinaceus 84 Gryt Grönsö (EG)
Scirpus tabernaemontani 48 Källstad Tovören (OW).

49 Kumla I km NO Sjötuna (TT)
Scirpus compressus 48 S:t Per Tycklingen (GM), 

Väversunda Ombergsliden (GM)
Orchis mascula 87 Oppeby Idhult 3 ex bland Adam och 

Eva (TT 1978)
Ophrys insectifera 29 Slaka rikkärr SO L. Aska (EM) 
Malaxis monophylla 49 V. Tollstad Mörka hål 1 ex 

(OW 1979)
Polygonum minus 84 Gryt Gläpphällen (EG)
Montia fontana 84 Gryt Ytterön (BE)
Stellaria holostea 84 Gryt Axelsö (LÅG)
Spergularia marina 84 Gryt L. Ålö på n. stranden (EG) 
Melandrium viscosum 84 Gryt Gläpphällen (LÅG) 
Ceratophyllum submersum 49 Kumla Sjötuna udde 

(OW)
Anemone pratensis 72 Vårds berg 900 m V Ringatorp 

(LB!)
Corydalis intermedia 54 5.7 Anna Vrångö (LÅG) 
Corydalis pumila 54 5.7 Anna S. Finnö och Vrångö 

(EG). 84 Gryt Grönsö (EG)
Isatis tinctoria 84 Gryt Ytterön (BE), Gläpphällen 

(LÅG)
Cochlearia danica 84 Gryt Ytterön (BE)
Draba muralis 84 Gryt Axelsö (EG)
Cardamine hirsuta 54 5.7 Anna Vrångö (EG). 84 Gryt 

Vindbåtsö (EG)
Camelina microcarpa 49 Väderstad stn (FL)
Rubus hartmanii 84 Gryt Vindbåtsö och Axelsö (EG) 
Cytisus scoparius 56 Mjölby 200 m NNO Korpbacken 

(TT)
Melilotus altissima 58 Ö. Tollstad 2,4 km S ka (FL) 
Trifolium spadiceum 19 Motala Råssnäs (GM 1978 

täml rikl)
Trifolium fragiferum 53 Skällvik Eknön (HA) 
Tetragonolobus maritimus 84 Gryt Huholmens v. 

strand (LAG)
Vicia pisiformis 73 Vist Vessers udde (HF)
Vicia lathyroides 84 Gryt Grönsö (EG)
Lathyrus palustris 84 Gryt Sandgärdet (EG)
Geranium pratense 47 Appuna ka (FL)
Geranium pyrenaicum 49 Kumla ka och Svanshals 

Kyleberg (FL). 68 Trehörna Ekeberg (FL)
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Impaliens glandulifera 34 Ö. Eneby Ringstad (FL) 
Cornus suecica 84 Gryt Ytterön (BE)
Angelica archangelica ssp. litoralis 84 Gryt Axelsö 

(EG)
Heracleum mantegazzianum 56 Mjölby Norrgårdshol- 

me (OS)
Cuscuta epithymum 41 Dagsberg Esterön (ÖP) 
Melampyrum arvense 84 Gryt Eköns campingplats 

(LÅG)
Euphrasia micrantha 14 Simonstorp Lövkullen (FL) 
Valerianella locusta 54 S:t Anna 400 m V Sandö å S. 

Finnö (EG). 84 Gryt Grönsö, Sandgärdet och 
Kråkmarö (EG). 49 V. Tollstad St Klint (TT) 

Dipsacus fullonum 34 Ö. Eneby Fiskeby stn (FL) 
Galinsoga ciliata 34 S:t Olai lmmanuelskyrkan (FL).

84 Gryt Bokö (HR)
Senecio jacobaea 58 Sy a stn (FL)
Onopordon acanthium 34 Ö. Eneby Fiskeby (FL) 
Taraxacum Palustria 84 Gryt Axelsö (EG)
Lactuca macrophylla 47 Hov p-platsen vid fågeltornet 

(TT). 48 Väversunda Ekhagaberget (TT)

Några äldre förekomster
Some occurences before 1950. - På karta ersättes ring 
med liten prick i resp sektion

Botrychium lunaria 52 Mogata Borum (N 1918 
Wistrand)

Botrychium multifidum 52 Mogata Borum (N 1916 
Wistrand)

Holcus mollis 42 Jons berg (N 1876)
Bromus secalinus 34 Norrköping (N 1927, 1938) 
Epipactis palustris 34 Ö. Eneby Ekbacken-Ingelstad

(N 1868 P. Olsson)
Chenopodium foliosum 13/34 Ö. Eneby (N 1877) 
Spergula maxima 11 Kvarsebo Säter (N 1909

Wistrand). 42 Jonsberg Mönnerum (N 1890 J. A.
Lewin)

Agrostemma githago 76 Åsbo (MR 1940-talet)
Silene armeria41 Konungsund Svensksund (N 1873) 
Berteroa incana 38 Kättilstad (N 1902)
Rorippa sylvestris 12 Krokek (N 1907)
Camelina microcarpa 34 Norrköping (N 1908) 
Camelina sativa 32 Borg (N 1908 Wistrand)
Camelina alyssum 26 Linköping (N 1873)
Rubus plicatus 11 Kvarsebo (N 1908)
Rubus thyrsanthus 34 Hedvig Sylten (N 1934) 
Medicago arabica 12 Krokek Frisäter (N 1892) 
Medicago minima 34 Norrköping (N 1937)
Lathyrus sylvestris 34 Norrköping (N 1937)
Geranium pratense 12 Krokek (N 1907)
Geranium molle 12 Krokek (N 1901)
Mercurialis annua 34 Hedvig Sylten (N 1901 P.

Olsson), barlastpl (N 1903, 1908)
Malva pusilla 78 Malexander (N 1884)
Cuscuta epilinum 34 Styrstad (N 1879)
Mentha longifolia 34 Norrköping (N 1917)
Veronica spicata 34 Hedvig (N 1930)
Pinguicula vulgaris 73 Vist Karsnäs (N 1931) 
Centaurea nigra 34 Norrköping (N 1878)
Crepis capillaris 34 Norrköping (N 1934)
Crepis paludosa 34 Norrköping (N 1882)

Rättelser. Corrections

Sida Rubrik Skall vara

12 Tabell 1

28 Tabell 2, Sektion 77
29 Tabell 3
30 Tabell 4. Sista raderna

36 Calla palustris 
38 Potamogeton polygonifolius 
47 Bromus erectus 
49 Eriophorum gracile 
54 Carex hartmanii
58 Epipactis helleborine
59 Salix starkeana
60 Salix purpurea
63 Chenopodium urbicum 
67 Melandrium noctiflorum 
73 Lunaria rediviva - månviol 
76 Sedum album 
78 Rubus nessensis 
82 Sorbus rupicola 
85 Vicia villosa 
85 Vicia angustifolia 
87 Euphorbia esula

Tillkommer: Chenopodium urbicum, Spergula maxima, Medicago 
minima och Centaurea nigra. Equisetum variegatum och Cirsium 
oleraceum skall utgå 
1973-76. CAL EM EG
Tillkommer summa 258 arter och 7 skall utgå 
1-2 161 1170
0 62 1232
Skogskärr, våt myrmark 
78 Mörtgölen (H4)
18 Laxbergsgölen skall utgå 
78 Lakgölen
76 Åsbo Opplund och Bemelsbo (F2)
Sektion 26 skall utgå
Sektion 63 skall utgå. 47 skall vara 47 (HS!)
76 Åsbo Stråisnäs vid Lillån0 
84 Gryt Högved skall utgå 
76 (KD)
Lunaria annua -judaspenningar 
78°
Sektion 29 skall utgå
Sorbus aria Crantz (Flora europaea)
78(KD)
78(KD)
56 Mjölby Duvelund (R4)
Ib Åsbo Stråisnäs stn (R4)
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89 Malva moschata 
108 Veronica anagallis-aquatica
108 Melampyrum arvense
109 Pedicularis sceptrum-carolinum 
117 Arctium lappa
119 Crepis nicaeensis 
133 Karta 64
144 Karta 124
145 Karta 128
159 Karta 205
160 Karta 212 
183 Karta 340
198 BP Birjer Pettersson 

EK Erik Kugelberg 
KGB Karl-Göran Bringel

Kulturmark
78(KD)
74 Björsäter (SME!)
47 Väversunda Omberg (inplanterad)
Karta 395
21 Vrånggölen och 31 Olskeppstorp skall utgå 
Ring i sektion 18 
Ring i sektion 26 
Ring i sektion 63
”Irrande” prick i sektion 56 skall utgå 
Ring i sektion 29
”Irrande” prick i sektion 42 skall utgå 
BP Birger Pettersson 
EK Eric Kugelberg 
KGB Karl-Göran Bringer

Östergötlands flora åter i handeln
Erik Genbergs flora, som kompletteras ovan, har varit slutsåld en tid. Den finns nu åter 
att få (pris ca 70 kr). Beställ hos Redaktionstjänsten, NFR, Box 23136, 104 35 Stock
holm.
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”Ni botanister har det bra som kan ägna hela 
somrarna åt att ströva omkring i vår vackra natur 
och njuta av dess fägring! Tänk att kunna använ
da sin fritid på ett så meningsfullt sätt! Ni 
studerar naturens sammansättning och lär er så 
mycket, ni får talrika tillfällen att glädja er åt 
dess mångfald och ni får ju en mängd skönhets- 
upplevelser! Och frisk luft och motion, det har 
ni på köpet. Tänk en sådan upplivande och 
stärkande sysselsättning!”

Känns resonemanget igen? De flesta fältbotanis
ter har väl stött på fraser av detta slag. Och 
botaniska fältstudier är onekligen en mycket 
stimulerande verksamhet! För det mesta - kan
ske har man svårt att instämma t ex efter en dag i 
nordvästra delen av Valbo-Ryrs socken i Dals
land, en dag då man på myrarna blivit halvvägs 
uppäten av bromsar och blinningar, har drattat 
ned till midjan i en dypöl, snubblat fram över två 
erbarmligt risiga hyggen, klarat benen men inte 
byxorna från att bli sönderrivna av en övernitisk 
gårdvar, och de mest upphetsande fynden är 
ormbär och stinksyska.

Floristik - lek eller arbete?

Ska floristiska studier bara betraktas som en 
ideell verksamhet, en fritidssysselsättning som 
man har förmånen att få ägna sig åt under lediga
29 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6

somrar? Självklart är det ett arbete att systema
tiskt genomsöka och kartlägga ett område, det 
må gälla en socken, en kommun eller ett land
skap - ett arbete som kräver både tid och pengar. 
Vi må ha hur trevligt som helst när vi inventerar, 
men det får inte leda till att vi glömmer att vi 
utför ett arbete av grundforskningskaraktär. De 
uppgifter vi samlar in har i många fall stor 
betydelse, inte bara för andra florister, utan 
också t ex för naturvårdande myndigheter och 
för en botaniskt intresserad allmänhet. Ska vi då 
helt stå för de kostnader vi har för vårt arbete? 
Självfallet inte, om det finns minsta möjlighet att 
erhålla bidrag till verksamheten. Och möjlighe
terna är inte så små.

Min mening är inte att man ska sikta på att 
försörja sig på inventeringsarbetet; det torde 
vara i det närmaste omöjligt. Eventuella bidrag 
bör gå till de direkta omkostnaderna. En ensam, 
lidelsefullt intresserad inventerare eller ett sam
mansvetsat lag med glödande entusiasm kanske 
inte tycker sig behöva tigga pengar till sin 
verksamhet, men - och detta är viktigt - ekono
miskt stöd kan höja inventeringskapaciteten 
ordentligt.

Jag startade inventeringen av Dalslands kärl- 
växtflora 1972 och denna första sommar arbeta
de jag ensam. Somrarna 1973-1978 har jag haft 
medhjälpare i varierande omfattning. Det har 
betytt en dryg fördubbling av inventeringskapa-
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citeten. Inventeringen har nu blivit klar på 7 år. 
Om jag varit ensam, hade det tagit minst 15 år att 
få en motsvarande kännedom om landskapets 
flora.

En förutsättning för att kunna hålla igång detta 
’teamwork’ har varit att jag kunnat betala för 
mat och bilkörning. Jag har själv lagt ner ca 450 
fältarbetsdagar i landskapet under 1970-talet och 
antalet arbetsdagar för medhjälpare har varit ca 
500. Sammanlagt har vi kört ca 8000 mil i 
Dalsland; med nuvarande statliga normer för 
bilersättning innebär detta en kostnad av närma
re 70 000 kronor.

Var söker man pengar?

Man kan börja med att tänka efter vilka som har 
nytta av inventeringsresultat. Länsstyrelsens na- 
turvårdsenhet bör ha stort intresse av både 
lokala och regionala inventeringar. För mindre 
inventeringar (som inte är direkta beställningsar- 
beten) ska man inte räkna med någon ersättning 
därifrån, men när det gäller regionala invente
ringar, t ex landskapsfloraprojekt, så är det na- 
turvårdsenhetens moraliska skyldighet att ge 
ekonomiskt stöd. Den stora hjälp, som en land- 
skapsflora och arbetet med en sådan ger för det 
praktiska naturvårdsarbetet, får inte bara tack
samt tas emot av den myndighet som har an
vändning för uppgifterna. Man bör kunna räkna 
med en motprestation. Länsstyrelsen i Älvs- 
borgs län har här varit ett utomordentligt gott 
föredöme: sammanlagt 30 000 kronor har de 
bidragit med till projektet Dalslands flora. Såda
na bidrag ger förpliktelser: det duger naturligtvis 
inte att hålla på sina lokaluppgifter fram till 
publiceringsdatum, tvärtom måste man fortlö
pande informera naturvårdsenheten om skydds- 
värda och hotade arter och lokaler.

Kommunerna bör bearbetas. Här kan man 
förutom naturvårdsaspekterna även trycka på en 
regional floras värde som hembygdslitteratur, 
påpeka att den kan stimulera många människor 
till en meningsfull fritidssysselsättning, att den 
kan bidra till ökad turism etc. Dalslands fem 
kommuner har under sex år genom sin samar- 
betsnämnd stött projektet med 500 kronor var 
per år, dvs sammanlagt 15 000 kronor.

Landstinget kan vara en möjlighet. För att 
kunna slutföra inventeringsarbetet i Dalsland 
under 1978 räknade jag med ett behov av ca 80 
fältarbetsdagar för medhjälpare. Kostnaderna

för 30 dagar var täckta med redan beviljade 
medel. För de resterande 50 sökte jag ett bidrag 
på 12 890 kronor från landstinget (genom dess 
förvaltningsutskott). Ansökan beviljades och in
venteringen kunde avslutas enligt planerna!

Det finns många fonder, stiftelser och andra 
stipendieinrättningar som kan tänkas bevilja 
anslag och stipendier. En genomgång av Svenska 
kulturfonder (Lehsmann & Odelberg 1977), som 
finns att få i bokhandeln, ger mer än 50 tänkbara 
bidragsgivare. Den är inte komplett: man bör 
också undersöka vilka lokala fonder och stiftel
ser som finns inom ens inventeringsområde. 
Inrättningar med naturvetenskaplig inriktning 
ligger naturligtvis närmast till hands, men även 
ansökningar till mera kulturellt präglade fonder 
kan ge resultat. Glöm inte att vår vegetation och 
flora till stor del är kulturhistoriska dokument!

Man bör inte misströsta om man inte får 
utdelning under första eller andra året. Åtskilliga 
fonder kan klaras av med utnötningstaktik!

Förankra projektet vetenskapligt!

Projektet Dalslands flora bedriver jag inom ra
men för forskarutbildning vid Växtbiologiska 
institutionen i Uppsala. Detta har givit en offi
ciell sanktion åt projektet, och jag tror att det har 
betytt mycket för finansieringen. 1 de fall 
arbetet med en regional flora inte har direkt 
anknytning till en vetenskaplig institution, 
tror jag att man bör försöka engagera någon 
etablerad forskare som vetenskaplig garant 
och ”fadder” för projektet. Förutom att denne 
kan ge värdefulla råd och synpunkter vid 
själva inventerings- och sammanställningsarbe- 
tet, så är det nog så att ett välkänt docent- eller 
professorsnamn kan smälla ganska högt på an- 
slagsbeviljande håll. Kanske kan detta synas 
utspekulerat, men varför skulle man inte utnyttja 
sådana, i och för sig irrationella, fenomen om 
man därigenom kan åstadkomma större anslag 
och förhoppningsvis en fylligare och bättre flo
ra? - Det mesta av det ovan diskuterade har jag 
själv fått gratis, dels genom att vara knuten till en 
institution, dels genom att min handledare, pro
fessor Hugo Sjörs, i många fall beledsagat mina 
ansökningar med fylliga beskrivningar av projek
tet och dess förtjänster.
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Fig 1. Författaren (tv) tillsammans 
med två av medhjälparna, Christina 
Åström och Lennart Andersson, 
framför forskningsbasen Skugge- 
torp. Foto Erik Lindahl.
The author (left), who leads the 
floristical investigation of the pro
vince of Dalsland in SC Sweden, 
together with two of his assistants, 
Christina Åström and Lennart 
Andersson. In the background 
Skuggetorp, from where the in
vestigation was carried out in 1973- 
1978.

v**tmMa

Skuggetorp

Arbetet med Dalslands flora har under 1973- 
1978 bedrivits med gården Skuggetorp i Steneby 
som forskningsbas. Mangårdsbyggnaden är på 7 
rum, så det har varit gott om plats för medhjälpa
re. Skuggetorp ligger ungefär mitt i Dalsland; 
vilket hörn av landskapet man än ska besöka så 
tar det med bil högst en timme att komma dit. 
Detta att ha en central för inventeringsverksam- 
heten har visat sig ge många fördelar. Jag har 
hela tiden haft överblick och direkt kontakt med 
hela fältarbetet och har kunnat dirigera verksam
heten dag för dag. Misstag och tvivelaktiga 
bestämningar har snabbt kunnat upptäckas och 
korrigeras. Många värdefulla synpunkter på ar
betets mål, metoder och resultat har kommit 
fram vid talrika, otvungna kvällsdiskussioner. 
Kollektivformen har på det hela taget varit 
mycket stimulerande; exempelvis har det känts

mycket tillfredsställande att komma hem efter en 
fältarbetsdag och veta att ytterligare t ex tre 
inventerare varit ute, så att dagen alltså bestått 
av fyra arbetsdagar! Och spänningen och nyfi
kenheten kring middagsbordet! Ungefär så här 
har det kunnat låta:
P-A Andersson: ”Fy fan för Dalboslätten! Dö
dens tråkigt! Ja, några roliga ogräs har jag haft 
förstås, Veronica agrestis och Lamium hybri- 
dum är ju inte särskilt vanliga, och Veronica 
persica vid Kvantenburg satt ju rätt bra. Men 
annars inte ett skit! Är det någon annan som haft 
nåt?”
Lars Arvidsson: ”Du, det var fina ruderat- 
marker i Åmål! Hur har du det med Bunias i 
Dalsland?”
P-A: ”Det finns bara några få gamla fynd, i 
Åmål har jag för mig att den är samlad i slutet av 
1800-talet.”
Lars: ”Återfynd alltså. Tja, sen hade jag Euphor-
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bia peplus, den har du väl inte så många av? 
Impatiens parviflora och glandulifera inne i cent
rum, Thymus serpyllum i parken vid bryggeriet 
och Polygonum nodosum vid hamnen.”
P-A: ”Rudan då? Hur var det i Ärtemark?” 
Lennart (Rudan) Andersson: ”Faktiskt nästan i 
klass med en bra dag nere på Dalformationen. 
Både branterna och kärren är ju riktigt rika. 
Listera ovata och Epipactis helleborine, fyra 
lokaler för Carex diandra, Carex buxbaumii och 
Cladium mariscus vid Klovstenstjärn, och ...” 
P-A: "Va?! Cladium? Det var som fan! Det är 
första fyndet utanför Dalformationen! Det är ju 
nästan värt en konjak! Åtminstone en cigarr! 
Och Epipactis och Listera. Jag tror vi måste 
finkamma det här rikstråket mellan Bengtsfors 
och Nössemark. Lennart förresten, du var ju i 
Håbols-delen av stråket. Hur var det?”
Lennart Olsson: ”Nja, inte så särskilt precis. I 
morgon vill jag nog ha en mera upplyftande 
inventeringsruta. ”
P-A: ”Har du inte haft något alls?!”
Lennart: ”Jo, Dactylorhiza traunsteineri förstås, 
och så Carex buxbaumii på några lokaler ...” 
P-A: ”Och du är missnöjd! Traunsteineri i Håbol 
är väl inte fy skam?! Och buxbaumii på, får jag 
se, två, tre, nej fyra lokaler. Va?! Det är inte så 
lätt att bjuda på nya arter för landskapet varenda 
dag ...”

Bilda en förening!

Man bör också ta tag i det latenta botanikintresse 
som sannolikt finns i de flesta landsdelar, särskilt 
nu när floristiken inför 1980-talet upplever en 
renässans. Många tips och upplysningar kan 
hämtas från lokala förmågor. I Dalsland har 
personer utan direkt anknytning till floraprojek- 
tet gjort många av de intressantare fynden, 
exempelvis Cephalanthera longifolia (svärd
syssla), C. rubra (rödsyssla) på flera lokaler,

Coeloglossum viride (grönkulla), Polygala ama- 
rella (rosettjungfrulin). Intresset har kanaliserats 
i Dalslands Botaniska Förening (se vidare An
dersson 1978). Flera av medlemmarna har under 
1970-talet utvecklats till verkligt drivna florister, 
något som har varit oerhört betydelsefullt för 
projektet!

Man bör vidare ta kontakt med de SNF-kret- 
sar som kan finnas inom ens inventeringsområ- 
de, dels för att få tips och kanske hjälp, dels för 
att informera om att det pågår en dokumenta
tion.

För ut budskapet!

PR-sidan bör inte negligeras. Det är mycket 
viktigt att göra projektet i fråga så känt som 
möjligt: det ökar möjligheterna att få anslag och 
det medför att en botaniskt intresserad allmänhet 
vet vart den skall vända sig med sina fynd. 1 
första hand bör lokalpressen utnyttjas, men även 
rikspressen. Lokalradion och de regionala ny
hetsprogrammen i TV är också värda att beakta.

Att sätta ihop en serie diabilder om områdets 
flora och hålla föredrag i SNF-kretsar, hem
bygdsföreningar, på biblioteksaftnar etc bidrar 
också till att öka intresset. Och varför inte en 
vandringsutställning för biblioteken i regionen?

Kort sagt, sätten att sprida information är 
många, och vi bör utnyttja dem, inte bara med 
tanke på det egna projektet, utan också för att 
hjälpa till med att hålla intresset för botaniken 
vid liv!
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Inventeringsläget i Närke
Gunnar Hallin

Hallin, G. 1980 01 31: Inventeringsläget i Närke. [The floristical knowledge of Närke, C 
Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 433^134. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
The province of Närke (C Sweden) has got several province floras, although none of them 
is very complete and all are now very outdated. An attempt to start a thorough investigation 
has been made, but has resulted in local floras of some scattered parishes only. Since 
floristical data have turned out to be extremely useful in practical nature conservancy work 
at all levels, a catalogue has been started, however. The species are referred to one of the 
following groups: (I) one or only a few localities known; (II) up to some 30 localities known; 
(III) other rare species; (IV) fairly common species; (V) other species. For species of group 
I and II each locality will be listed with a comprehensive description; localities for species 
of group II will be listed, but less fully described; presence of species from group IV will 
only be registered within 1 x 1 km squares; while group V species will not be treated. At 
present there are no plans to publish the catalogue.
Gunnar Hallin, Hantverkargatan 18, S-694 00 Hallsberg, Sweden.

När Örebro Läns Botaniska Sällskap bildades 
1963 var ett av syftena att inventera länets flora. 
Som den som mest sysslat med att planera 
inventeringsverksamheten utsågs jag att repre
sentera sällskapet vid Botanistdagarna i Kalmar, 
Sedermera blev jag av arrangörerna ombedd att 
redogöra för inventeringsläget. Det var efter viss 
tvekan jag accepterade att göra detta, eftersom 
vi hittills inte åstadkommit särskilt mycket och i 
motsats till förhållandet i flera andra län och 
landskap inte har aktuella planer syftande till en 
regional flora. Jag tror emellertid att inven- 
teringsverksamhet är en mycket viktig uppgift för 
de botaniska föreningarna, både för att skapa en 
aktuell bild av växternas utbredning och för att 
få underlag för skyddsåtgärder till förmån för 
hotade arter. Eftersom jag sedan 1970 arbetat 
med naturvård på länsplanet, som inventerare 
och som handläggare av bi a reservatfrågor, vet 
jag att länsstyrelser och kommuner haft stor 
nytta av de talrika fyndortsuppgifter som under 
lång tid insamlats av olika amatörbotanister. 
Uppgifterna har kunnat användas både i de 
kommunvisa naturinventeringarna och i det

praktiska naturvårdsarbetet. Det är kanske rent
av så, att de floristiska uppgifterna ibland kom
mit att dominera områdesbeskrivningarna i natur
inventeringarna. Orsaken är nog i så fall främst 
att det finns få indikatorer på värdefull natur, 
som är så lätt tillgängliga som de högre växterna.

När det gäller äldre landskapsfloror är Närke 
välförsett. Äldst är Abraham Samzelius’ (1758) 
manuskript till Flora nericiensis. Därefter kom 
Gellerstedts (1831), Hamnströms (1852) och 
Hartmans (1866) närkefloror. Till skillnad från 
många moderna floror utgör de knappast resultat 
av systematiska inventeringar och ger bara några 
exempel på de olika arternas växtplatser.

Inventeringsverksamhet

Moderna florasammanställningar grundade på 
mer eller mindre systematiska inventeringar 
finns bara för enstaka socknar. Segerström 
(1932) har vid sin inventering av sydvästra delen 
av Tylöskog riktat huvudintresset på socknarna i 
nordvästra Östergötland, men har även ganska 
många uppgifter från de två angränsande Närke-
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socknarna Hammar och Lerbäck. Kjellmert 
(1947) har gjort en grundlig inventering av Sven- 
nevad i sydöstra Närke. 1978 kom en modern 
sockenflora, Kärlväxter i Viby socken, som är 
resultatet av en mycket ambitiös inventering 
utförd av K. G. Nilsson. Han redovisar t ex 
samtliga växtplatser för arter påträffade på högst 
30 platser i socknen. Dessa anges med respekti
ve ruta om 100 x 100 m i rikets nät.

Förutom nämnda arbeten finns annat material 
av värde för kännedomen om Närkes flora. 
Rutger Sernander, som växte upp i södra Närke, 
har i många olika sammanhang publicerat fynd
uppgifter från detta område från decennierna 
kring sekelskiftet. Edward Broddesson har efter
lämnat 41 digra fältanteckningsböcker från nära 
30 års (1921-1949) inventeringsverksamhet i 
Närke. Dessa böcker disponeras nu av Sällska
pet. Omfattande herbariematerial har efterläm
nats av såväl Broddesson som av Nils Kierke
gaard.

När Sällskapets inventeringsverksamhet skul
le inledas i mitten på 1960-talet koncentrerades 
intresset på Närkedelen av Örebro län, eftersom 
uppgifter om hela Västmanlands flora redan 
insamlats av botanister utanför vårt län. Efter 
mönster av då pågående inventeringar i Skåne 
och Östergötland avsågs inventeringen ske 
sockenvis. Socknarna indelades i småområden 
om genomsnittligt ca 5 km2 och en artförteckning 
trycktes. Ett ganska stort antal socknar fördela
des på olika inventerare. Av olika skäl (bl a 
brister i organisation och artkännedom) fullfölj
des inventeringsarbetet enligt dessa planer en
dast i en socken, Hallsberg i landskapets centra
la del, där P. G. Dalhielm stod för arbetet 
(opublicerat). I något annorlunda form har också 
Viby (centrala Närke; Nilsson 1978), Sköllersta 
och Bo (sydöstra Närke; Arne Holmer 1978) 
inventerats.

Det svala intresset för de ursprungliga inven- 
teringsplanerna har fått oss att ompröva dessa. 
Bl a har vi mer eller mindre släppt tanken på en 
inventering av samtliga kärlväxtarter. Vi har i 
stället tänkt koncentrera intresset på de ovan
ligare arterna, dels med hänsyn till skyddsbe- 
hovet och dels för att relativt snabbt samla in be
fintliga kunskaper om dessa arter. Kärlväxterna 
har därför delats in i fem klasser, utan klart defi
nierade gränser. Klasserna I—111 omfattar vardera 
ca 100 arter. Klass 1 är sådana arter som har 
högst några få kända växtplatser, II sådana med

högst några tiotal och klass III arter som är något 
mindre ovanliga. Klass IV omfattar bortåt 200 
arter som är ”tämligen allmänna” och klass V 
alla övriga arter. För klass I och II har vi tänkt 
oss att beskriva varje växtplats på en särskild 
A4-bIankett med utrymme för noggranna uppgif
ter om fyra sådana. Även för klass III bör varje 
växtplats anges, men med mindre utförlig be
skrivning. För arterna inom klass IV registreras 
bara förekomst inom ruta om 1 x 1 km i rikets 
nät. Klass V behandlas inte alls.

Inte heller dessa nya planer har hittills avkas
tat särskilt mycket. Mest beror nog detta på att 
vi saknar någon som helhjärtat kunnat åtaga sig 
att organisera och leda verksamheten. Kanske 
kan vi lära en del och få inspiration av vad som 
uträttats och nu pågår i andra landskap. För det 
fortsatta arbetet tror jag t ex att det finns anled
ning att sänka ambitionsnivån och arbeta med 
rutor om 5x5 km ( = ekonomiska kartbladen) 
som inventeringsenheter.

Floran i Närke är av särskilt intresse, dels 
eftersom de geologiska förutsättningarna är 
gynnsamma (t ex flera områden med urkalksten 
eller ordovicisk kalksten i berggrunden), dels 
eftersom landskapet kan sägas utgöra en del av 
de växtgeografiska gränszonerna mellan såväl 
sydligt-nordligt som ostligt-västligt i vårt land. I 
Hulténs (1971) atlas kan man finna många exem
pel på arter med utpostlokaler i Närke. Flera 
sådana arter återstår kanske att upptäcka. Det 
finns sålunda t ex ännu obekräftade uppgifter om 
att två i Sverige sydliga arter, Hypericum monta- 
num och H. hirsutum (berg-johannesört och 
luden johannesört), skulle förekomma också i 
sydligaste delen av Närke.
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Upprop om sällsynta växter på Kullaberg
John Kraft

Sedan jag sammanställt artlistan över kullabergs
områdets (Brunnby socken) kärlväxtflora, som 
baseras på tre somrars inventering, visar det sig 
att det saknas en del arter, som tidigare är 
noterade för området. Dessa anges med + före 
namnet i artlistan. Dessutom har jag tagit med ett 
antal arter, som mycket väl skulle kunna finnas i 
Brunnby socken. Dessa anges med — i listan. Jag 
är mycket tacksam om florister, som besökt 
kullabergsområdet under 1970-talet och sett nå
gon av växterna i listan, vill höra av sig. Jag vill 
gärna få så noggranna lokalangivelser som möj
ligt och lovar att inte förråda sällsynta arters 
växtplats. John Kraft, Box 6034, 261 06 Lands
krona. Tel 0418-308 66.
+ Lycopodium selago - lopplummer 
+ L. inundatum - strandlummer 
+ L. clavatum - mattlummer 
+ Equisetum hyemale - skavfräken
— Botrychium - låsbräkenarter
— Pilularia glohulifera - klotgräs 
+ Potamogeton crispus - krusnate 
+ P. gramineus - gräsnate
+ P. pusillus - gropnate
— P. panormitanus — spädnate 
+ Ruppia maritima - hårnating 
+ R. spiralis - skruvnating
— Zannichellia palustris - hårsärv 
+ Scheuchzeria palustris - kallgräs
+ Hydrocharis morsus-ranae - dyblad 
+ Digitaria ischaemum - fingerhirs
— Hierochloé odorata - myskgräs
+ Calamagrostis arundinacea - piprör 
+ Avena fatua - flyghavre
4- Trisetum flavescens — gullhavre 
+ Catahrosa aquatica - kallgräs
— Poa remota - storgröe
+ Lolium remotum - linrepe 
+ L. temulentum - dårrepe 
+ Bromus henekenii - strävlosta
— B. erectus - raklosta 
+ B. secalinus - råglosta
— Brachypodium pinnatum - backskafting 
+ Hordeum murinum - vildkorn
— Carex appropinquata - tagelstarr 
+ C. ericetorum - backstarr

+ C. montana - lundstarr 
+ C. flava - knagglestarr 
+ C. riparia - jättestarr 
+ Arum maculatum - munkhätta 
+ Spirodela polyrrhiza - stor andmat 
+ Lemna gibba - kupig andmat 
+ Juncus balticus - östersjötåg 
+ J. squarrosus - borsttåg 
+ Luzula luzuloides - vitfryle 
+ Narthecium ossifragum - myrlilja 
+ Allium schoenoprasum - gräslök (vild)
— Gagea pratensis - ängsvårlök
— Polygonatum verticillatum - kransrams 
+ Gymnadenia conopsea - brudsporre
— Listera cordata - spindelblomster
— Goodyera repens - knärot
— Hammarbya paludosa - myggblomster
— Corallorhiza trifida - korallrot 
+ Salix hastat a - blek vide
— Carpinus betulus - avenbok 
-VRumex palustris - sumpskräppa 
+ Chenopodium murale - gatmålla 
+ C. urbicum - bymålla
+ C. vulvaria - stinkmålla 
+ Halimione pedunculata - saltmålla
— Myosoton aquaticum - sprödarv 
+ Stellaria crassifolia - sumparv
+ Cerastium brachypetalum - raggarv 
+ Dianthus armeria - knippnejlika 
+ Thalictrum aquilegifolium - aklejruta 
+ T. simplex - backruta 
+ Consolida regalis - riddarsporre 
+ Trollius europaeus - smörbollar 
+ Anemone pratensis - fältsippa
— Ranunculus lingua - sjöranunkel
— R. polyanthemos - backsmörblomma 
+ R. sardous - sydsmörblomma
+ Berberis vulgaris - berberis 
+ Brassica nigra - svartsenap 
+ Diplotaxis tenuifolia - sandsenap
— Cardaria draba - välsk krassing
— Thlaspi alpestre - backskärvfrö
+ Cochlearia danica - dansk skörbjuggsört 
+ Neslia paniculata - korndådra
— Alyssum alyssoides -grådådra
— Cardamine flexuosa - skogsbräsma 
+ C. impatiens - lundbräsma
+ Barbarea stricta - strandgyllen
— Cardaminopsis arenosa - sandtrav
+ Rorippa nasturtium-aquaticum - källkrassing
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— Camelina sativa - dådra
— Reseda lutea - gulreseda
+ Crassula aquatica - fyrling 
+ Parnassia palustris - slåtterblomma 
-t-Polenlilla norvegica - norsk fingerört 
+Agrimonia procera - luktsmåborre 
+ Sanguisorba minor - pimpinell 
+ Ononis hircina - stallört 
+ Trifolium aureum - gullklöver
- Lotus uliginosus - stor käringtand 
+ Vicia cassubica - backvicker
— V. villosa - luddvicker
— Lathyrus maritimas - strandvial 
+ L. vernus - vårärt
+ Geranium palustre - kärrnäva 
+ G. pratense - ängsnäva
— G. sylvaticum - skogsnäva 
+ G. phaeum - brunnäva
— G. pyrenaicum - skuggnäva 
+ G. lucidum - glansnäva
+ G. rotundifolium - klibbnäva 
+ Radiola linoides - dvärglin
— Polygala amarella - rosettjungfrulin
- Euphorbia esula - vargtörel 
+ E. exigua - småtörel
- Impatiens parviflora - blekbalsamin 
+ Malva pusilla - vit kattost
+ Hypericum hirsutum - luden johannesört 
+ Drosera intermedia - små-sileshår 
+ Viola mirabilis - underviol 
+ V. rupestris - sandviol
- V. stagnina - strandviol
+ Circaea intermedia - mellanhäxört 
+ Myriophyllum alterniflorum - hårslinga 
+ M. verticillatum - kransslinga
- Helianthemum nummularium - solvända 
+ Hippuris vulgaris - hästsvans
+ Cornus sanguinea - vildkornell 
+ Helosciadium inundatum - krypfloka 
+ Pimpinella Saxifraga v. nigra - svart bockrot 
+ Oenanthe aquatica - vattenmärke 
+ Pyrola media - klockpyrola
- P. rotundifolia - vitpyrola
- P. chlorantha - grönpyrola

+ Moneses uniflora - ögonpyrola 
+ Orthilia secunda - björkpyrola 
+ Monotropa hypopitys - tallört 
+ Primula vulgaris -jordviva 
+ Centunculus minimus - knutarv 
+ Limonium vulgare — marrisp 
+ Gentianella amarella - ängsgentiana 
+ G. campestris - fältgentiana 
+ Vincetoxicum hirundinaria - tulkört
- Ajuga reptans - revsuga
+ Marrubium vulgare - kransborre 
+ Leonurus cardiaca - hjärtstilla
- Satureja acinos - harmynta
- Thymus pulegioides - stortimjan 
+ Mentha longifolia - gråmynta
+ M. spicata - grönmynta 
+ Solanum alatum 
+ S. luteum 
+ 5. nitidibaccatum 
+ Chaenorhinum minus - småsporre 
+ Limosella aquatica - ävjebrodd, dyört 
+ Veronica longifolia - Strandveronika 
+ V. triphyllos - klibbveronika 
+ V. opaca - luddveronika 
+ Melampyrum cristatum - korskovall 
+ M. sylvaticum - skogskovall 
+ M. nemorosum - lundkovall 
+ Euphrasia nemorosa - grå ögontröst 
+ E. micrantha - ljungögontröst 
+ Rhinanthus angustifohus - höskallra 
+ Pedicularis palustris - kärrspira 
+ P. sylvatica - granspira 
+ Utricularia vulgaris - vattenbläddra
- V. intermedia - dybläddra
+ Plantago media - rödkämpar 
+ Litorella uniflora - strandpryl 
+ Campanula glomerata - toppklocka 
+ C. patula - ängsklocka 
+ Inula helenium - ålandsrot 
+ Bidens cernua - nickskära 
+ Arnica montana - slåttergubbe 
+ Senecio congestus - kärrnocka 
+ Serratula tinctoria - ängsskära 
+ Arnoseris minima - klubbfibbla
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Utarbetandet av landskapsfloror brukar i regel 
anges vara en form av floristisk verksamhet. 
Därmed ter sig saken i regel klar och uttömd och 
artikeln kunde sluta - åtminstone för dem som 
inte själva är upptagna av området. Och vilken 
forskare med självaktning och en realistisk in
ställning till anslagsbeviljares idiosynkrasier 
skulle i dag vilja vara det?

På en tråd mellan den botaniska ekologins och 
den systematiska botanikens uppåtsträvande 
stormaster hänger floristikens herrelösa trasa, 
urblekt, förbrukad. Floristiken är den stapplande 
nybörjarens plagg, kolten, som strax den veten
skapliga seglatsen börjat på allvar lämnas att 
flaxa för vindarna.

Eller, som en ämneskollega i ett ögonblick av 
uppriktighet omtalade vid en av Växtbios julfes
ter: Vad sysslar du med egentligen - Ingenting!

Förmodligen var för henne - och skulle alltid 
förbli - floristik liktydigt med den två veckors 
grundkurs i elementär växtkännedom, som varje 
biologistuderande ännu, av gammal pietet för 
lärofäderna, måste underkasta sig kort efter 
utträdet ur tonåren. Förmodligen jämförde hon 
samtidigt omedvetet dennas troskyldiga ståndar- 
räknande och blåsippsplockande med de under

verk, som den intill den urdruckna julbålen just 
nu stillastående men dagtid ständigt puttrande 
dataterminalen kunde förväntas åstadkomma. 
En sådan jämförelse kunde inte annat än å priori 
utfalla till den senares fördel.

Floristen i den gängse föreställningen är den, 
som aldrig lärt sig mer än stava i naturens 
läsebok; som alltid befinner sig på grundkurs
stadiet och som troligen också i övrigt går genom 
livet som en tillvarons halvanalfabet.

Att jag själv under dessa auspicier kommit att 
ägna en tid av livet åt just landskapliga vegeta- 
tionsundersökningar, till på köpet i ett f n så 
botaniskt avdomnat, ekologiskt misshandlat och 
teknologifixerat landskap som Västmanland, har 
dock skett med rätt så öppna ögon. Från början 
ledde mig allmänt natur- och naturvårdsintresse 
dit, i förening med en rad tillfälligheter. Men 
snart nog kom också min ärade ämneskollegas 
omdöme om verksamheten att framstå som ett 
fullgott skäl att fortsätta den. Hon hade rätt. 
Floristik är ingenting. Ingenting annat. Än flori
stik.

Den är inte utbytbar. Den är inte ofta experi
menterande, däremot i sin fullt utbyggda form 
(se nedan) alltid syntetiserande, vilket ingen



438 Ulf Malmgren SVENSK BOT. TIDSKR. 73 (1979)

Ordförklaringar
Abiotiska faktorer: Inom ett ekosystem (på en 

ståndort) verkande krafter, som inte är av 
biologisk natur, dvs direkt härrör från levande 
organismer och dessas verksamhet. Ex: Mark
fuktighet, ljus, nederbörd, temperatur.

A hundans: Individ- eller skottmängd av ett taxon 
per areal- eller volymsenhet.

Aktualdynamisk: Som har avseende på den 
aktuella (förhandenvarande) dynamiken; här: 
på populationers nuvarande ökningar, minsk
ningar, spridningsrörelser, på enskilda individs 
varaktighet på viss lokal osv.

Amplitud: Spännvidd; toleransområde.
Autekologi: Läran om (och studiet av) samspelet 

mellan den enskilda organismen/arten och om
givningen. I den mån undersökningen i högre 
grad inriktas på artens eller organismens sam
spel med andra organismer, kommer den att 
beröra eller helt falla inom det synekologiska 
arbetsfältet.

Biotiska faktorer: Inom ett ekosystem (på en 
ståndort) verkande krafter, som direkt härrör 
från levande organismers livsyttringar.

Etthemerob: Se Hemerob.
Geobotanik: Växtgeografi i vid mening (numera = 

ekologisk botanik i vid mening).
Hemerob: Kulturpåverkad; kulturpräglad; kultur- 

skapad. Ordet används av mig om mark, stånd
orter, vegetation och växtsamhällen. Enskilda 
taxa, som gärna bosätter sig i hemerob omgiv
ning, kallas hemerofila. Med euhemeroba 
ståndorter avses sådana, där markskiktets övre 
delar skapats eller omskapats (blottats, om
grävts osv) av mänsklig verksamhet eller som 
mycket påtagligt påverkas av konstlad till
försel av främmande ämnen. Vegetationen är 
på dessa ståndorter ännu helt eller delvis beroen
de av dessa ingrepp. Ex: Gator, vägar och 
vägkanter, skärningar, grustag, diken, diverse 
nya markblottor, nyupptagna hyggen, utfyll- 
ningar och avstjälpningsplatser, mineraljords- 
upplag, tomter, ladugårdsbackar, närfållor, 
gödselupplag, murar, järnvägsområden m m 
samt odlingsjord (åkrar, land, rabatter, fååriga 
vallar). På grund av betydelsen hos ordet heme
rob borde annan term än euhemerob tillgripas 
för att beteckna likartade ståndorter, åstad
komna av vilda djur (t ex myrstigar, uppkastad 
kaljord kring rävgryt osv). Med mesohemeroba 
ståndorter menas sådana, där markens övre 
lager inte alls eller f n mycket litet präglas av 
mot detta riktade kulturåtgärder men vars art
sammansättning, övervägande eller till nämn

värd del. (kvantitativt/kvalitativt) vidmakthålls 
genom pågående, periodisk eller nyligen skedd, 
måttligt stark kulturpåverkan. Ex: Hag- och 
annan betad (torr-frisk-fuktig) ängsvegetation, 
slåttermark, någorlunda ostörda renar, kulturbe- 
tingade bryn och annan d:o gläntmark, park
lundar, div genom närhet till kulturen öppet- 
hållen (men inte nödvändigtvis betad) mark.

Efter upphörd eller minskad kulturpåverkan 
övergår efter längre eller kortare tid den euhe
meroba vegetationen i mesohemerob, den meso
hemeroba vegetationen i oligohemerob. Jäm
sides härmed förändras övriga ekologiska för
hållanden (humustyp och humusdjup, ljusför
hållanden osv). Åtminstone teoretiskt kan 
mellanstadier mellan euhemerob och meso
hemerob vegetation därmed sägas förekomma i 
naturen. 1 praktiken behöver sådana sällan 
urskiljas.

Indigen: Inhemsk.
Mesohemerob: Se Hemerob.
Prediktivvärde: Förutsägandevärde.
Ruderatmark: Liksom i Malmgren (1970) använder 

jag ordet för mark, som störts eller skapats av 
människans åtgärder och vars ekologi fort
farande är starkt kulturpräglad. Ruderatmark 
kännetecknar euhemeroba ståndorter (se Heme
rob). (I orden ruderatväxt. ruderatplats och 
ruderatlokal har förleden ”ruderat-” en annan, 
mera inskränkt betydelse.)

Spontan population: En i ett visst område (för
modat) inhemsk och självständigt invandrad 
population, såväl på dess kulturpåverkade som 
på dess (potentiellt) naturliga ståndorter. Den 
subspontana populationen är spridd till ett om
råde genom människans direkta, avsiktliga 
eller oavsiktliga medverkan. En och samma art 
kan inom ett område företrädas av populationer 
av båda kategorierna.

Synekologi: Läran om (och studiet av) djur- och 
växtsamhällens förhållanden inbördes och till 
omvärlden.

Taxon (pl taxa): Systematisk enhet, avseende orga
nismer (klass, släkte, art, underart, varietet osv).

Adventiv
Agriofyt
Akolutofyt
Efemerofyt
Epökofyt (epoikofyt)
Ergasiofygofyt
Ergasiofyt
Idiokorofyt
Synantrop
Xenofyt

Botaniska facktermer, 
karakteriserande olika taxa 
med avseende på deras in- 
vandringssätt och ”ställ
ning” i vegetationen. Deras 
betydelse och tillämpning 
har utförligt behandlats i 
SBT72: 137-142 och 
SBT73: 177-188.

annan botanikgren är på artnivå. I den mån den 
är det, anlägger den ett floristiskt förhållnings
sätt.

En syntetisk uppfattning av växtvärldens en
skilda medlemmar, byggd på egna iakttagelser

och ekologins och systematikens många dispara
ta, ibland modebetonade impulser och punktin
satser, måste, trots allt, fortfarande anses vara 
av betydelse för förståelsen också av växttäcket 
som sådant.
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Den regionala floristiken

kan liksom annan forskning bedrivas på olika 
nivåer av komplexitet. I sin enklaste form inne
bär den ett slags igenkännande av de olika 
arterna, mer eller mindre drivet, och ett förteck
nande av var de har setts inom undersöknings
området. I mera utbyggd form betyder den, att 
floristen för varje art försöker tyda utbrednings- 
bilden samt tillvarata en aktualdynamisk och en 
historisk-dynamisk aspekt. Han efterforskar 
växternas invandringsvägar, tidpunkt för in
vandringen, deras beständighet, ökning, minsk
ning, eventuella utdöende osv, och försöker på 
alla punkter förklara de bakomliggande föränd
ringarna. Vid en fullständig floristisk redovis
ning, som är liktydig med en autekologisk sådan, 
grundad även på synekologiska överväganden, 
beaktar han samtliga arters samtliga ekologiska 
egenheter, så långt han kan överblicka dem och 
så långt utrymmet medger. Härvid berörs även 
t ex växternas förhållande till olika typer av 
substrat och underlag, deras ljuskrav, känslighet 
för betning och andra kulturinflytanden, deras 
ståndortsval och hemmahörighet i olika vegeta- 
tionstyper eller växtsamhällen. Allt detta ställer 
han i relation till bl a historiska och klimatiska 
förutsättningar, så att eventuella skillnader i 
uppträdandet inom olika delar av undersök
ningsområdet, liksom skiftande anspråk och be
teende på olika typer av ståndorter, väl belyses.

Redan tidigt fick den uppfattningen insteg i 
den ekologiska forskningen, att vissa arter - de 
kallades på grund av sparsamt uppträdande ac- 
cessoriska, tillfälliga osv - intog en underordnad 
och därmed biologiskt ointressant ställning i de 
växtsamhällen, där de uppträdde. De för den 
icke-floristiske ekologen betydelselösa arternas 
antal har under årens lopp vuxit, än av den ena, 
än av den andra anledningen. Stundom har 
skälet varit, att han inte kunnat examinera dem 
och inte heller haft anledning att lära sig det. 1 
andra fall har anledningen varit den, att hari 
slagit ned bopålarna i en viss vegetationstyp och 
där stannat tills anslagspengarna tagit slut och 
avhandlingen kommit ut.

Den floristiske ekologen bör vänja sig vid att 
betrakta varje art och avart som en lika intres
sant storhet i varje ekologiskt sammanhang.

God artkännedom är ett förnämligt redskap 
vid studier av växternas olika livsmiljöer. En 
mångsidig erfarenhet av, hur varje enskild växt

kan uppträda inom ett visst område och hur den 
inte kan uppträda - dvs nästan otaliga iakttagel
ser av, hur biotiska och abiotiska förhållanden 
gestaltat sig på dess ståndorter - ger floristen 
inte bara en fördjupad bild av artens egen ekologi 
utan också av områdets växtsamhällen och des
sas reaktionsmönster.

Ingående kunskap om olika arters autekologi 
har ett hittills föga uppmärksammat prediktiv- 
värde beträffande växtsociologiska förhållan
den. Där vissa gemensamma delkrav hos två 
eller flera växter samtidigt tillgodoses, kan de 
sida vid sida ingå i ett konkret växtsamhälle. I 
den mån en art i ett eller många avseenden har en 
vidare ståndortsamplitud än den röjer i detta 
samhälle, kan den på andra lokaler tillsammans 
med andra arter bilda andra växtsamhällen (Fig 
1). Växtsamhällen kan sålunda postuleras ut
ifrån kunskap om de enskilda arternas ekolopis
ka ampUtud.

Ett dylikt induktivt sätt att närma sig vege
tationens uppbyggnad (som givetvis delvis 
grundar sig på deduktiva slutsatser) kan knappast 
möjliggöras på annat sätt än genom långvarigt, 
extensivt och målinriktat floristiskt arbete. Det 
skiljer sig i grunden från det gängse, omvända 
sättet att avgränsa både konkreta och abstrakta 
växtsamhällen genom hierarkisk uppdelning av 
befintlig vegetation; vilket i och för sig kan ske i 
en handvändning, nästan mekaniskt, med hjälp 
av lämpliga värden, formler och dator, men som 
måhända rymmer ett metodiskt grundfel, delvis 
skuld till den sociologiska osäkerhet, som ännu 
råder (se text till Fig 1).

Det skulle här föra alltför långt att närmare gå 
in på de båda metodernas möjligheter och be
gränsningar. Jag har endast velat framhäva en 
kanske oväntad men likväl intressant biprodukt 
av den floristiska verksamheten, vilken intimt 
förbinder den med annan botanisk forskning av 
förmodat större, vetenskapligt värde.

Den regionala artförteckningen

Också vegetationsredovisningar kan anses höra 
hemma i en landskapsflora. Då jag i det följande 
övergår till att beröra min egen undersökning av 
Västmanlands växtvärld, lämnar jag denna redo
visning åt sidan och begränsar mig till att enbart 
behandla den artvisa presentationen i artförteck
ningen.

En områdesrelaterad artförteckning kan an-
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Fig 1. Principexempel på hur arters autekologiska spännvidd predisponerar dem för uppträdande i bestämda 
konstellationer och ekologiska sammanhang. Om de saknas i dessa, behöver detta inte betyda, att de inte trots allt 
skulle kunna höra dit. Abstrakta samhällen borde sålunda inte som nu urskiljas efter vad som finns och vad som 
saknas i en konkret, undersökt vegetationsenhet; då de oundvikligen blir produkter av ekologens särskilda 
metoder och formler.

A-D är arter. 1-6 företräder några valda, graderade ståndortsförhållanden (t ex ljusmängd, vårklimat, humus
typ, markfuktighet, underlag, grad av kulturpåverkan, slutenhet hos växttäcket) eller kombinationer av sådana 
(t ex substrat vid viss kulturpåverkan och sommarnederbörd, fuktighet vid olika substrat och pH osv). Färgade 
fält visar arternas spännvidd i förhållande till de enskilda variablerna. De svarta fälten visar ekologiska överens
stämmelser mellan arterna: mellan B och A i förhållande till varandra och mellan C, D och B. Där överensstäm
melser finns på någon punkt mellan samtliga variablerna, kan arterna samväxa och bilda samhällen (1-3 inom 
ringar). Arten B har i exemplet den största spännvidden och kan ingå i alla tre samhällena.
Abstract vegetation units (communities) should not, as is now the case, be recognized by absence and presence of 
species or by minor agreements within the special units, where they are found and studied, but by the 
autecological scope of the species. - A-D: Species. 1-6: Some selected habitat conditions. The coloured parts 
represent the range of the species in relation to each of these. The black colour indicates agreements between 
those species which are connected by the figures 1-3 ( = communities).
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Fig 2. Glechoma hederacea 
(jordreva) enl Oberdörfer (1962). 
Tonvikt på ståndorter, substrat- 
val och växtsamhällstillhörighet. 
Floran omspänner 988 sidor. 
Den saknar utbredningskartor.
Example of treatment of a 
species in Oberdörfer (1962).

Gundelrebe, Glechöma L. vgl. S. 729

2092. G. hederdceum L., verbr. in Wiesen u. Weiden, in Auen
wäldern, Auengebüsch, Uferstauden, an Wald- u. Heckenrän
dern, auf frisch.-nass., nährstoff- u. basenreich, (kalkarm, u. 
-reich.), humos., lock., steing-sandg. od. rein. Lehmböden, Flach- 
u. Mullwurzler, Kriechpionier, Nährstoffzeiger, Halbschatt- 
Liehtpf., lnsektbestäubg, Kleb- u. Ameisenverbrtg, alte Heilpf., 
gern in Saum-Ges. (Alliarion, Trifolion medii, Filipendulo- l'etasi- 
tion, Senecion fluv.), ferner im Agropyro-Rumicion, in gestört. 
Calthion- u. feucht. Arrhenatherion-Wiesen, im Sahcion od. Alno- 
Radion usw. - Ebene bis mittl. Gebirgslag., A bis 1380 m - 
euras(subozean), verschleppt - H(G) - Chrom. 2n = 18, 36, 
formenreich

tingen ha formen av en bestämningsflora med 
tillagda, kortfattade utbrednings- och eventuellt 
ståndortsuppgifter (t ex Flora europaea, Skånes 

flora (Weimarck 1963), de flesta äldre landskaps- 
floror) eller av en nästan enbart på autekologisk 
karakteristik inriktad översikt. Båda kan göra 
anspråk på att kallas floristiska, den förra typen 
som exponent för ”systematisk floristik”, den 
senare för ”ekologisk floristik”. Det är denna 
sist nämnda typ av artförteckning som i dag ter 
sig mest naturlig att framlägga i en landskaps- 
flora och som här skall dryftas.

Som ovan sagts, kan det floristiska arbetet 
bedrivas på olika nivåer. I enlighet härmed kan 
den ”ekologiska artförteckningen” uppvisa en 
mycket skiftande grad av utförlighet. I sin enk
laste form omfattar den enbart en förekomst
redovisning, dvs ortnamnsuppräkningar omväx
lande med generaliserade frekvensangivelser 
(allmän, tämligen allmän, sällsynt osv). Denna 
typ av förteckning har i Sverige alltid varit 
mycket omhuldad. Mer eller mindre konsekvent 
(mestadels mindre) inströs bland dessa uppgifter 
också diverse fyndår, namn på meddelare och 
antydningar om källor, som åberopas.

En summarisk ståndortsuppräkning har i 
åtskilliga arbeten utgiort nästa landvinning: 
”backar, bryn”, ”skogar, lundar”, ”odlade 
ställen” osv. Vad sistnämnda uttryck egentligen 
innebär, har väl intill dags dato aldrig blivit 
utrett; men det har varit svenska botanister 
mycket kärt. Överhuvud taget vimlar våra flo- 
ror, från de äldsta till de senaste och mest 
påkostade, av oklara, missvisande och tom 
ibland oriktiga ståndortsangivelser. Framförallt 
har de - nästan samt och synnerligen - lidit av en

häpnadsväckande ofullständighet visavi respek
tive arters verkliga ståndortsregister.

I denna bemärkelse har den ekologiska floris- 
tiken i Sverige under seklernas lopp förvisso 
uträttat nästan ”ingenting”. Vad som bl a ytter
ligare kunde göras, visade dock t ex Almquist 
(1965) med sin på ålderns höst framlagda Flora 
upsaliensis; den utförligaste och mest synpunkts- 
rika artförteckning, som hittills utgivits i landet. 
Han beaktar givetvis, vad gäller utbredningen, 
de flesta förekommande, små och stora ojämn
heter. Ståndortsvalet återges ofta träffande, ut
förligare än tidigare. Fastän jag inte delar hans 
uppfattning om vad som bör räknas som naturli
ga resp kulturpåverkade ståndorter (och alltså 
inte heller kan följa hans indelning i ”synantro- 
pa” och indigena arter), tycker jag, att de 
almquistska iakttagelserna i detta hänseende är 
de mest omdömesgilla hittills och nästan de enda 
i den vägen, som det lönar sig att ta fasta på. 
Blick för den historiska och den floradynamiska 
aspekten hade Almquist alltsedan 1920-talet; den 
är också ovanligt väl tillgodosedd.

Några steg längre tar vissa utländska floror, 
vanligen i något olika riktningar. Vi har t ex 
Oberdorfers (1962) Pflanzensoziologische Ex
kursionsflora für Süddeutschland. Dess tyngd
punkt ligger vid tämligen ingående - dock 
generaliserande och inte alltid invändningsfria - 
redogörelser för ståndorts- och substratval jämte 
samhällstillhörighet. Den senare anges med hjälp 
av den i Mellaneuropa mycket väl befasta termi
nologi, som åtföljt den där långt drivna indel
ningen av växttäcket i bestämda, abstrakta växt
samhällen (Fig 2). Vad som saknas hos Oberdör
fer är bl a alla historiska och floradynamiska
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A. cynanchica Linn. Squinancy-wort.
Districts — — III. — V. - VII. VIII. IX. 
Native. On sandhills and dry sandy pastures near the sen. 
Common in tlie north of the county, local elsewhere, and 
absent from many apparently suitable sandhills. Peren. 
June—July. Calcicnle A.

III. Rather sparingly on the sandhills at Ballinskelligs, 
1000: R.lit.S'.—V. At intervals along the south shore of 
Tralee Bay from nearCampto Castlegregory ; very abundant 
and whitening the ground in many places for a considerable 
area on the sandhills to the north and west of Castlegregory as 
far as Kilshailnig and Fermoyle ; in several stations round 
Smerwick Harbour and Ferriter’s Cove west of Dingle : 
Hurt 1881. Still abundant about Castlegregory, Fermoyle 
and other stations named above, and on sandhills at Caher, 
Brandon Bay, and on Dcrrvmore. Tralee Bay, 1890-1007.—
VII. On the limestone rocks about Kilfenora and Fenit, 
Tralee Bay, and abundant at Barrow Harbour, especially 
on the north side and adjoining sandhills, 1890-1914.—
VIII. Abundant on the sandhills from Rahoneen to Ballv- 
heige. 188S-190Ö : Ti Il'.N,—IX. Abundant on sandhills at 
Beal Point and Ballybunnion : Stewart 1800. and in 1889- 
1908: Ä.H ..S.

First record in 1800 : Mnrkay Rnr.—1‘ Plentiful on the 
sandhills along the coast of Kerry." Thirty-four years 
earlier than this, however, Dr. John Rutty in his .Yat. Hist, 
of County Dublin, states that it was sent from the south of 
Ireland to Dr. Abraham Jenkins, then engaged in the 
preparation of an Irish flora, which, however, was never 
published. As the only southern localities on record are 
Youghal, which is certainly an error, and Trainore, 
Waterford, which is most probably another, it would seem 
that the plant referred to was sent from Kerry.

This is quite a characteristic plant of the sandhills in 
north Kerry and the Dingle1 peninsula, where it occurs often 
in great abundance. It is very rare elsewhere in the county, 
and appears to be quite absent from the extensive sandhills 
at the head of Dingle Bay and from those at Darrynane and 
at the mouth of the Inny River. It is most probably 
confined in Ireland to the southern half of its west side, 
front Galway to Kerry, finding its southern limit at Ballin
skelligs.

Fig 3. Asperula cynanchica enl Scully (1916). Fast 
disposition: Artnamn, regioner, ursprung och ställning 
i vegetationen, ståndorter, lokaler (redovisade med år
tal och källor), första fynd osv. Omfattar 490 sidor och 
saknar utbredningskartor.
Example of treatment of a species in Scully (1916).

uppgifter liksom redovisning av enskilda lokaler. 
Frågor rörande arternas ställning i vegetationen, 
invandringsvägar, skilda uppträdande på poten
tiellt naturliga respektive hemeroba ståndorter 
berörs inte alls.

Scullys (1916) flora över Kerry på Irland, ett 
tidigt exempel på en mångsidig, fint genomarbe
tad provinsflora (Fig 3), erinrar i sin uppläggning 
något om Almquists, under det att Benums 
(1958) flora över Troms fylke går ett steg längre i 
utförlighet (Fig 4); utan att dock försöka inordna 
växterna i döpta eller på annat sätt identifierbara 
växtsamhällen. Fler exempel på individuellt ut
formade artförteckningar kan lätt ges från olika 
länder.

Ett något annorlunda grepp har Fitter (1978) 
prövat. Hans Atlas of the wild flowers of Britain 
and northern Europe är i första hand en sam
manställning av utbredningskartor (1972 styck
en). På var och en finns inkopierat ett diagram 
(”box diagram”), som schematiskt försöker visa 
respektive arts amplitud i förhållande till mar
kens (substratets) fuktighet, pH och näringsrike
dom samt i förhållande till ståndortens ljusför
hållanden.

Västmanlandsflorans artförteckning

Vad som gäller för en växt på en punkt på 
jordklotet, gäller inte för samma växt på en 
annan punkt. Endast med mycket stor förenkling 
kan en arts ekologi inom ett större område 
sammanfattas. Svårligen ens då. Med full tydlig
het visas detta av Fitters just omnämnda verk. 
Hur väl han än möjligen undersökt förhållandena 
i sitt hemland, ger ändå hans ekologiska art
karakteristik beträffande Sverige (som upptar en 
väsentlig bit av varje karta) sällan en nyanserad 
bild av verkligheten.

Också inom så små landytor som landskap gör 
sig skillnader i uppträdandet hos en och samma 
art väl märkbara.

Liksom Sverige i sin helhet kännetecknas av 
en rad mer eller mindre utpräglade, växtgeogra
fiska zoner, liksom av övergångar, där oceaniska 
och kontinentala, nordliga och sydliga förhållan
den möts och blandas, kännetecknas Västman
land av högst olikartade naturgeografiska förut
sättningar inom områdets olika trakter. Avbrot
ten är stundom tvära, såsom där Mälarslätten vid 
35^10-m-nivån övergår i Skogslåglandet, eller 
där avvikande berggrund präglar marken; men 
vanligen är övergångarna mera glidande och 
obestämda. Landskapet genomdras av gradien- 
ter: övergångar från torrt och sommarvarmt till 
nederbördsrikt och mera kyligt klimat, från sty
va leror till mellanleror och moiga och mjäliga 
jordarter, från uppodlade slättbygder till sam
manhängande skogsbygder, från flacka trakter 
till höglänta och kuperade bergslagsbygder. 
Också odlingshistorien har haft ett inom olika 
områden skiftande förlopp och företräder där
med en gradient i tiden.

Allt detta och ytterligare åtskilliga omständig
heter bestämmer från trakt till trakt florans 
sammansättning, ävensom vegetationens. Att 
västmanlandsflorans ekologi var dess egen och
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Callitriche venia L.

(C. vernal is Kütz.).
Småvasshår.
Map no. 385.

1. On sandy, clayey or peaty, muddy, also 
on gravelly soil. Amphicline.

2. Generally in sheltered places in shallow 
lakes, in ponds and quiet streams, on inundated 
river banks, in pools, puddles and ditches etc. 
Also on wet and muddy roads in the woodland, 
and on paths and tracks in the pastures.

3. In the lowland, very seldom up to the wood 
limit. Bardu: Altavatn: Rovkskar 650 m.s.m.

4. Kvinangcn : Burfjorddal, 23. Klykk. (T.). 
Nordrcisa: Reisdnlcn, 10. R.-H. (O.). Nordkjo-.

99. Fr. (not.). Nordkjosbotn, 99. Fr. (not.). Batfjcll. C4 
Not. (T.). Vinnclys, 65. N. (lit. 1894). Sorkjos, 98. I k 
(not.).

Storfjord: Skibotn, 82. N. (lit. 1894). do. 02. I k 
(T.). do. 10. R.-H. (O.). Skibotn dal: Oldcrclv, 02. Fr.
(not.). — Ovrevatn, 82. N. (lit. 1894). — Haskelv, 82
N. (lit. 1894). — Lulle. 82. N. (lit. 1894). Falsnes. 02.
I r. (not.). Hattcng, 82. N. (lit. 1894). Kittdal, 02. Fr.
(not.). Signaldal, 82. N. (lit. 1894).

Lyngcn : Varto, 31. B. (not.).
Helgoy: Helgoy: Helgoy, 80. N. (lit. 1894). — 

Gullclv, 80. N. (O.).
Tromsoysund : Tromsoy, M. N. Bl. (Th. Fries). 
Balsfjord: Laksclvdal, 36. Dev. (lit. 1939). Furu- 

skognes — 0vcrgard, 77. N. (lit. 1894). Bomstad, 36. Dev. 
(lit. 1939). Fjellfroskvatn: Fjellfroskclv, N. (O.). — Lom- 
bola, 34. B. (not.). Skjcret. 84. N. (lit. 1894). Skjcrct — 
Trollskogen, 84. N. (lit. 1894).

Malangen: Sandsvatn, 39. B. (not.). Mcistervik: 
Haugafjcll: Brynelv, 40. B. (not.). Skjavikor: Storbuktdal, 
40. B. (T.). Vrangen: Litlevatn, 42. B. (not.). Nordfjord- 
dal, 42. B. (T.). — Rundvarn, 42. B. (not.). — Rottvatn, 
42. B. (not.).

L e n v i k : Rossfjordvatn, 15. Hb. (B.). do. 38. B. (T.). 
Lvsvatn, 65. N. (lit. 1894). Heggvatn, 65. N. (lit. 1894). 
Nedre- — 0vre Kvannås, N. (lit. 1894). Scnja: Lakselv- 
vatn, 10. Not. (T.). — Troilbuvatn, 65. N. (lit. 1894). 
do. 37. B. (O. Sc T.). — Allmenningsvatn, 37. B. (T.).

Sorreisa: Reisvatn — Straumen, 03. Not. (T.). 
Reisvatn, 65. N. (O.). Finnset, 65. N. (lit. 1894). Gumpc- 
dal, 83. N. (lit. 1894).

Målsclv: Flatnes, 73. N. (lit. 1894). Leirbakkmo, 
63. N. (O.). Mocn, 83. N. (lit. 1894). Bakkchaug, 83. N. 
(O.). Sandkjosmo, 75. N. (lit. 1894). Nordmo, 65. N. (O.).

Iselvdal: Austmosxter — Skrcbekkcn, 49. B. (not.).
Överbygd: Bjorkeng, 73. N. (lit. 1894). Overby. 

83. N. (lit. 1894). Overgard, 83. N. (lit. 1894). Sverresvoll
— Kongsli: Rostaluobal, N. (lit. 1894). Kon gsvoll: Lombo- 
la, 35. B. (not.). Rosta, 71. N. (lit. 1894). Elvevoll, 71. N. 
(lit. 1894). do. 35. B. (not.). Rostadal: Sordal, 14. Hb. 
(B.). Dividal: Rostancs, 73. N. (lit. 1894). Skjeggesncs, 75. 
N. (lit. 1894).

Bardu : Sundli, 79. N. (lit. 1894). Skoelvdal, 79. N. 
(lit. 1894). — Fossmosaeter, 83. N. (lit. 1894). Finnkrokcn, 
79. N. (O.). Sartcrmocn — Storala, 79. N. (lit. 1894). 
Sartermovatn, 33. B. (not.). Straumsmo, 75. N. (lit. 1894. 
Altavatn: Osen, 75. N. (lit. 1894). do. 51. B. (not.). — 
Rovkskar, 51. B. (not.). Salangsdal: Livelta, 79. N. (lit. 
1894, — Moholt, 67. N. (lit. 1894). — Bonnes, 14. Fr. 
(O.). — Bonnes — Blåfjell, 14. Fr. (not.). — Budal, 14. 
I:R. (not.). — Stordal, 14. Fr. (not.).

Berg: Straumsbotn: Botnclvos, 84. N. (lit. 1894). 
Heggdal: Storjord, 84. N. (lit. 1894).

Dvroy : Dvroy: F.spejord, 70. N. (O.). — Espcjord
— Djupvik, 70. N. (lit. 1894).

Sal an gen: Skårvik — Seljcskogen, 14. Fr. (not.). 
Nedrcvatn, 39. R. (O. & T.). Elvevoll, 67. N. (O.). Furu- 
holtan, 14. Fr. (O.). Lavangseid, 14. Fr. (not.).

Trondencs: Kassfjord: Grunnvassbotn, 48. R 
(not.). Mokkelandsvatn, 45. R. (not.). Sollifjell: Trippe- 
dalsvatn, 39. R. (not.). Hagavatn, 37. R. (not.). Harstad- 
hamn, 63. N. (O.). Storvassbotn: Sorli, 48. R. (not.).

S a n d t o r g : Svartdalsas; Musvatn, 37. R. (not.). 
Sorvikfjell, 37. R. (not.). Sorvik: Vikvatn, 82. N. (lit. 
1894). Gausvikvatn, 37, 38 Sc 42. R. (O. Sc T.). Storvatn, 
42. R. (not.). — Kongsvikclvosen, 47 R. (not.).

S k å n 1 a n d : Nipvatn, 32. B. (not.). Lysvatn, 32. B. 
(not.).

K v x f j o r d : Raumoldhei, 66. N. (lit. 1894). Botn
clvos, 44. R. (not.). Storjord, 44. R. (not.).

Seldom abundant in its habitats.
5. Rather frequent in Fennoscandia, north

wards to Finnmark, N. Finland and the Kola 
Pen., east to the White Sea and Karelia. Infre
quent in Denmark.

Boreal circumpolar plant, from Iceland, Bri
tish Is., Fennoscandia and N. Russia, south to the 
Mediterranean Sea, the Black Sea and Caucasus. 
In Asia, through Siberia to Kamtchatka, south 
to scattered st. in C. Asia, from Aral-Caspia to 
Manchuria and Japan. In N. America, from 
Alaska to S. Labrador and Newfoundland, south 
to California and Florida. (Fl. URSS XIV, p. 
497. and Hultén 1947, p. 1124).

Fig 4. Callitriche verna (C. palustris) (smålånke) enl Benum (1958). Siffrorna betyder: 1. Jord och pH. 2. Stånd
orter. 3. Vertikal utbredning. 4. Horisontell utbredning. 5. Nordisk utbredning. Totalutbredning. Omfattar 496 
sidor i stort format och innehåller 546 utbredningskartor.
Example of treatment of a species in Benum (1958). The figures mean, according to Benum: 1. Soil and soil 
acidity. 2. Habitats. 3. Vertical dispersal. 4. Horizontal dispersal and frequency. 5. Dispersal of the species in 
Fennoscandia and Denmark. The total geographical area of the species.
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Namn Artens eller artkollektivets gällande, vetenskapliga namn (inom parentes i senare
tid använda synonymer); svenskt namn.

I Aa i Eventuella nomenklatoriska anmärkningar och förklaringar.

Första uppgifter Första publiceringstillfälle samt härvid meddelade uppgifter om lokal m m. Om 
om arten växten varit känd i landskapet före detta tillfälle dessutom upptäcktsår/första

insamlingsår/omnämnande samt korresponderande källa och lokal(er). (Om lokal
förteckning meddelas och primärlokalerna upptas där, hänvisas betr lokalnamnet 
till förteckningen medelst siffra: lok. 1, lok. 2 osv.)

j Bb
1--------------------------------------------------------- ;------

I Eventuella anmärkningar och förklaringar till föregående.

Utbrednings- Utbredningsbilden sammanfattas med beaktande av olikheter i frekvensen inom 
sammanfattning; olika regioner, delområden och naturgeografiskt skilda trakter. Vid låg frekvens 
kort förklaring (upp till ca 50-100 fynd) inleder oftast en siffra, motsvarande det exakta antalet 
av utbredmn fynd. Utbredningssammanfattningen gäller recenta förhållanden; om dessa skiljer 

sig från de tidigare i negativ riktning, antyds detta. - Utbredningsbilden tolkas 
kort; sannolika utbredningsbegränsande faktorer anges; olika regionala skillnader 
(rörande t ex ståndortsval, fuktighetskrav, beständighet mm), beroende på skill
nader i jordarts- eller berggrundssammansättning, klimatiska olikheter, olika 
odlingsintensitet osv, påpekas, liksom troliga reliktförekomster och ev ofullbordad 
spridning.

Utbredningstyp; Utbredningstypen anges med en flerdelad kod, som förklaras närmare på annan 
karta nr plats.

| Cc j~ Eventuella anmärkningar och förklaringar till föregående; t ex, om så är påkallat, kommentarer till-! 
j tidigare utsagor, som företrätt i olika avseenden avvikande uppfattningar om frekvens m m.

Autekologiska (I) Ställning i vegetationen (idiokorofyt, agriofyt, epökofyt, efemerofyt). Grad av 
uppgifter hemerofili resp hemerofobi (betr idiokorofyter).

(2) Idiokorofyter och agriofyter: Förekomst i potentiellt naturliga växtsamhällen 
(med ex, ev hänvisning till vissa lokaler i lokalförteckning). Ev diskussion om 
beskaffenheten hos tänkta, ursprungliga ståndorter och samhällen.
(3) Idiokorofyter: Slag av apofyt (aktiv apofyt, aktiv reliktapofyt, passiv relikt- 
apofyt).
(4) Förekomst på hemeroba ståndorter/i hemerob vegetation: euhemerob, meso- 
hemerob, oligohemerob; preferenser; uttömmande exemplifiering, ev knuten till 
enskilda, namngivna lokaler. Ev frånvaro på vissa hemeroba ståndorter.
(5) Substratförhållanden (slag av substrat, humushalt/humustyp, fuktighet, pH, 
näringsgrad). Ev skillnader i substratval inom olika regioner (om ej berört under 
C: 1), vid olika fuktighet, vid olika grad av kulturpåverkan m m.
(6) Underlag (hällmark, morän, sand, lera m m).
(7) Ljuskrav.
(8) Konkurrenskraft i olika omgivning; betestålighet; ev groningsbiologiska an
märkningar m m.

E: 1 Invandrings- Invandringstyp (akolutofyt, xenofyt, ergasiofygofyt; det förstnämnda underför
historia och stått betr idiokorofyter). Tid för invandringen (arkeofyt, tidig neofyt, sen neofyt 
dynamik osv). Betr ergasiofygofyter: Odlingshistoria (första odlingstillfälle i Västmanland/

Sverige, odlingsintensitet vid olika tidpunkter och i olika trakter, tidpunkt för för- 
vildning, skäl till ev oregelbunden förvildning m m). Betr akolutofyter och xenofyter: 
Invandringsvägar och -historia. Betr samtliga: Ökning, minskning, beständighet
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(generellt eller i olika regioner); orsaker. Individmängd på enskilda lokaler. Ev 
periodicitet i uppträdandet.

E:2 Hot; skydd För bofasta arter (ej efemerofyter), som är hotade av allvarlig reducering, anges 
graden av utsatthet (sårbar, mycket sårbar, utdöende) liksom hotets art. Ev före
slås skyddsformer.

F
_____

Övrigt

L
Här kan upptas t ex förekomst av märkesträd (med måttsuppgifter) - om inte 
redan inarbetat under E.

J
G Lokalförteck- 

ning, typformen
Fullständig lokalförteckning för mera ovanliga arter (varav i hela området upp till 
ca 60-80 fynd). För mera vanliga arter med ojämn utbredning anges de växtgeogra- 
fiskt eller i annat avseende mest intressanta lokalerna, t ex utpostlokaler/utbred-
ningsbegränsande lokaler. Den fullständiga utbredningen framgår här enbart av 
utbredningskartan. (För mer eller mindre vanliga, i alla regioner jämnt spridda 
arter, meddelas vanligen blott utbredningskarta eller - betr överallt allmänna arter - 
blott utbredningssammanfattning [punkt C: 1-2].) - Förteckningen kan disponeras 
i grupper, t ex efter ståndorter, efter tidpunkter för förekomst osv. Betr vissa 
arter är lämpligt att åtskilja förekomster av spontan resp subspontan karaktär. 
Också andra indelningsgrunder kan komma i fråga.

Lokalerna uppräknas regionsvis, inom regionerna i delområdenas (vanligen 
socknarnas) och därefter i ortnamnens alfabetiska ordning. Lokalerna åsätts 
oftast löpande numrering för att bekvämt möjliggöra hänvisningar (bl a från den 
föregående texten i artförteckningen).

Efter lokalnamnen utsätts upptäcktsår/första publiceringsår och år för sista 
återfynd. Ev anges också vissa eller alla mellanliggande fyndår. Härtill redovisas 
källor/meddelare, förvaringsplats för citerade herbarieark m m. Ståndorter och 
andra uppgifter tilläggs, då de bedöms vara av intresse.

Oriktiga eller Inom klammer anförs och kommenteras i förekommande fall oriktiga eller av 
ifrågasatta upp- någon anledning betvivlade uppgifter, odlade (t ex friplanterade) förekomster 
gifter; odlade och - betr vissa anmärkningsvärda taxa - fynd strax utanför områdets gränser, 
förekomster mm

71

Varieteter, 
former m m

Sist anförs taxa av lägre rang jämte ev kommentarer till dem. Också avvikelser 
utan egentligt systematiskt värde kan kortfattat behandlas.

Fig 5. Grundplan för Västmanlandsflorans förteckning över vildväxande kärlväxter. Inom heldragna linjer 
aspekter som alltid eller i regel behandlas. Inom streckade linjer olika typer av anmärkningar och tillägg, som 
ibland kan förekomma.
Standard disposition of the catalogue of vascular plants in the flora of Västmanland, Sweden (in prep.). A. 
Species name. Aa. Comments on nomenclature. B. First mentioning of the species (in literature and elsewhere). 
Bb. Comments on B. C:1. Distribution. C:2. Distribution type. Map No. Cc. Comments on C. D. Autecological 
survey (communities, habitats, substratum and so on). E:l. Immigration history and dynamics. E:2. Threats; 
protection. F. Other information. G. List of localities. H. Misstatements; cultivated occurrences. I. Varieties, 
forms, morphological deviations.

att den blott delvis hade beröringspunkter med 
de i andra landskapsfloror och i riksflororna 
fastslagna normerna, stod klart redan vid arbe
tets början. Det gällde alltså att ge den en 
individuell behandling och att sedermera bestå 
den en någorlunda sanningsenlig och uttömman
de redovisning. I vad mån överensstämmelser 
med andra landskap sedan förelåg, skulle detta 
kunna utläsas, sedan dessa erhållit en i motsva
rande mån utförlig behandling.

Vad som kunde göras skulle sammanfattas 
inom ramen för den dispositionsplan som fram
går av Fig 5.

Anmärkningar till artförteckningens plan

Planen i Fig 5 är en grundplan, som givetvis inte 
kan följas slaviskt vid behandlingen av varje art. 
Att skriva samman artförteckningen saknar i och 
för sig inte inslag av möda; att skriva den kort är

30 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6
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ett svårare företag. Dvs så kort som den rimligen 
kan anses få vara för att i någon mån uppfylla 
målsättningen. Allt sitt kunnande, alla frågor, 
förbehåll och lockande sidoblickar, kan en för
fattare av en landskapsfloras artförteckning ald
rig få ge utlopp åt. Han måste inskränka sig till 
att redovisa, vad han i sin belägenhet - för sin 
egen och för den skiftande läsekretsens del - 
finner vara det oundgängligaste. Också detta 
visar sig mången gång bli skrämmande skrym
mande - med tanke på den mängd arter, som alla 
skall bli föremål för nästan samma omsorg.

Mindre omsorg har jag låtit tillfalla efemerofyterna (de 
överallt i längden obeständiga och tillfälliga arterna). 
Vid behandlingen av dem slopas alltid vissa delar av 
programmet, i synnerhet punkt D. Detta sker dock inte 
rigoröst utan i större eller mindre grad, allt beroende 
på den behandlade artens allmänna intresse, dess 
frekvens m m.

En avvikelse från planen kommer också i fråga, då 
antalet fynd är mycket lågt (upp till ca 5-7). Vid så låg 
frekvens uppräknas givetvis alla lokalerna noggrannt; 
dock ej i en efterställd lokalförteckning utan i en 
inledande sådan. I denna är inga svårigheter att finna 
de uppgifter, som i vanliga fall särskilt skulle ha 
upptagits under B, varför denna punkt blir obehövlig. 
Också C: 1, som därpå följer, kan ges en förkortad 
form.

Vad gäller punkterna D:2-4, kan framställningen 
väl, ibland med fördel, i synnerhet då utrymme kan 
vinnas, sammanflätas på ett annat sätt än i planen.

Av de enskilda punkterna skall i det följande 
några kommenteras med avseende på det förbe
redelsearbete, de kräver.

A - Namn

Att gällande, taxonomiska nomenklatur bör an
vändas, är en självklarhet. Lids (1974) Norsk og 
svensk flora är i förhållande till den första 
upplagan av samma bok betydligt moderniserad 
vad gäller nomenklaturen. Denna är i hög grad 
(men inte helt) ansluten till namnbruket i Flora 
europaea. Det senare bör anses vara normeran
de på de punkter, där senare forskning inte 
åstadkommit förändringar eller där inte särskild, 
personlig övertygelse föranleder en att tillämpa 
andra grunder vid släktes- och underartsindel- 
ningen. Aktuellare än Flora europaeas tre första 
band (Tutin m fl 1964-72) är emellertid Ehren- 
dorfers (1973) Liste der Gefässpflanzen Mittel
europas. Denna rymmer också de avdelningar, 
som hittills inte hunnit behandlas i Flora euro
paea. Jag har själv så gott som genomgående

följt Ehrendorfer (också beträffande de familjer, 
som behandlas i Flora europaeas fjärde band 
1976, Plantaginaceae, Asteraceae mfl). Beträf
fande odlade växter, ej upptagna i något av de 
nyssnämnda verken, följs lämpligen Hylander 
mfl (1977), på enstaka punkter något konserva
tiv. Auktorsbeteckningarna, som har uteläm
nats, måste sökas på annat håll. Svenska namn 
kan med fördel hämtas ur sistnämnda samt ur 
Lid (1974).

C - Utbredning

De växtgeografiska regioner, som i de flesta 
(alla) landskap är tillfinnandes och som vanligen 
överensstämmer med vissa naturgeografiska re
gioner, bör redan vid inventeringsskedets början 
preliminärt urskiljas. Det vidare fältarbetet kan i 
vissa fall visa sig berättiga till en mera förfinad 
indelning än den ursprungliga. För Västman
lands del har jag låtit fem sådana stortrakter 
bilda utgångspunkt för grupperingen av växtlo
kalerna (Mälarområdet, Mälarslätten (inkl före
gående), Skogslåglandet, Nedre Bergslagen och 
Övre Bergslagen).

Inom regionerna behöver en underindelning 
göras. I enlighet med gammal praxis (inom såväl 
botaniken som arkeologin) har som delområden 
tagits kyrksocknar och dessas ekvivalenter 
(sammanslagna stads- och landsförsamlingar, 
kapellförsamlingar). Såväl de senare som de 
förra benämns alltid med sina namn (lagom 
förkortade), ej med kodbeteckningar. Detta låter 
sig göra, då jag ytterst sällan har behov av mera 
vidlyftiga delområdesuppräkningar. Om en 
ojämnt utbredd art saknas i något eller i många 
delområden, framgår detta förhållande i regel av 
utbredningskarta och/eller lokalförteckning. Ej 
karterade och lokalförtecknade arter är vanligen 
i verklig mening allmänna, dvs bevisat eller med 
ytterst stor sannolikhet anträffbara i samtliga 
delområden. Undantag finns från dessa båda 
kategorier, dock så få, att de inte motiverar de 
läsvänliga namnens ersättande av symboler.

Redan vid denna punkt - C - finns anledning 
att stanna upp inför den inriktning artstudiet i 
fält måste anta, om dispositionsplanens skilda 
avsikter skall kunna fullföljas. Planen förutsätter 
något mer än blott och bart artregistrering. Av 
den framgår, att en arts ställning i vegetationen 
bör bedömas - inom hela det vida undersök
ningsområdet - och att invandringstypen skall
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fastställas. Redan från första början och vid varje 
enskild iakttagelse i fält av ett visst taxon, bör 
dessa saker beaktas. Detta oavsett om en enda 
inventerare (som i mitt fall) eller ett lag av 
sådana gemensamt skall svara för de olika ekolo
giska bedömningarna. (Om det senare är fallet, är 
det säkert givande att tillsammans, före fältsä- 
songen, ingående dryfta inriktningens detaljer.) 
Vad beträffar särskilt punkt C, gäller att göra 
klart, om någon viss population företräds av 
skilda ”invandringstyper”.

Förekommer jämsides med en akolutofytisk 
(spontant invandrad) och förmodat inhemsk po
pulation av en art också adventiva populationer 
av samma art och vice versa? Om så är fallet - 
var och i vilka proportioner uppträder de olika 
kategorierna i förhållande till varandra? Blanda
de? Åtskilda? Både blandade och åtskilda? Vilka 
slutsatser om en arts utbredning som idiokorofyt 
kan dras av dess uppträdande som t ex ergasio- 
fygofyt (kulturflykting)? Osv.

Svaren på dessa frågor bör, om de har nämn
värt, självständigt intresse, ges under punkt C. 
Att en art har markant skilda utbredningsbilder 
som spontan och subspontan bör framgå (och 
diskuteras). Om utbredningstyper (C:2) upp
ställs, bör i sist nämnda fall oftast två sådana 
uppges, en för vardera kategorin. (Också på 
kartor kan de hållas åtskilda, medelst olika 
tecken.) Det bör kanske här tilläggas, att mera 
obestämda, till sitt spridningssätt mer eller mind
re okända apofytförekomster, helt eller huvud
sakligen rekryterade från en stam av sannolikt 
indigent ursprung (allt sedan äldsta tid), utbred- 
ningsekologiskt inte kan eller skall behandlas 
fristående från potentiellt naturligt förekomman
de bestånd; åtminstone inte så länge de i någon 
mån följs åt geografiskt.

Någon gång kan utbredningsförhållandena kräva 
en mera utförlig diskussion än som normalt förs 
under C. Dess plats är lämpligen punkt Cc, där 
den trycks med mindre stil. Här också omnäm
nande av äldre frekvensuppgifter, som oberätti
gat strider mot dem som uppgivits under C.

Till förekommande av alltför många inströdda 
Cc:n, skulle jag, om jag hade haft en möjlighet 
att påverka en del äldre västmanlandsflorister, 
ha velat utdela några tumregler: (a) En art kan 
utan större samvetsbetänkligheter kallas ”all
män”, om den inom en yta av omkring 100 km2 
anträffas på mer än ca 40, någorlunda jämnt

fördelade lokaler, (b) En art är inte obetingat 
”tämligen allmän” om den inom samma yta 
hittas på mer än 5-7 lokaler, (c) En art bör inte i 
första hand kallas någonting, om antalet fynd
ställen per 100 km2 understiger 40. Först sedan 
varje enskild lokal förtecknats för sig (för att på 
begäran benäget utlämnas till utbredningskartö- 
rer mfl) må var och en efter eget skön välja 
frekvensbeteckning för eget bruk. (d) Att man 
sett en art på några ställen (kanske många) i 
omgivningen av sin egen stuga/by/fiskesjö, får 
inte föranleda en att obesett kalla den allmän 
eller tämligen allmän i hela den socken eller 
kommun, där nämnda närströvområden är beläg
na. (e) Förväxla inte ”allmän” och ”riklig”, då 
Du syftar på regionala frekvensförhållanden! 
Även om Galinsoga parviflora (gängel) fullstän
digt kryllar i Din grannes potatisland, är det inte 
säkert att den är allmän i hela Tisselmark. 
Möjligen är Din granne den ende, lycklige ägaren 
av denna xenofyt i hela landskapet, (f) Kalla 
slutligen inte en art allmän i ett visst område, där 
den i själva verket blott högst lokalt lyckats 
besätta en passande omgivning. Salix fragilis 
(skörpil), som uppträder ett stycke längs den å, 
som flyter genom socknens centralort, men ing
enstans i dennas milsvida, omgivande blåbärs
skogar och myrkomplex, får inte uppges som 
allmän i denna socken. Möjligen kan den kallas 
lokalt allmän - under förutsättning av, att före
komstområdet och dettas ekologiska särdrag 
närmare preciseras.

D - Autekologi
Ett obestridligt faktum är, att Sveriges växtso- 
ciologiska tradition gick i kvav vid frontalkolli- 
sionen med den mellaneuropeiska skolans fram- 
frustande samhällsdanare. Kvar blev tills vidare 
ett vakuum, vari slängts diverse löst gods, som 
dock inte nämnvärt lyckats fylla ut hålrummen. 
Från skilda synpunkter kan detta vara försvar
bart och tom i visst avseende en stor fördel. 
Nämligen i så måtto, att bättre lösningar än de 
hittillsvarande kan komma att uppnås - under 
användning av annorlunda och kanske mera 
genomtänkta principer för indelningen än de 
hittills prövade (jfr de annorlunda infallsvinklar, 
som berörs i Fig 1). Frukterna av denna fördel 
återstår dock för framtiden att skörda. F n måste 
landskapsfloristen finna sig i, att ingen konse
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kvent genomförd, enhetligt uppbyggd, svensk 
växtsamhällsindelning tillnärmelsevis täcker de 
många vegetationsaspekter, han i verkligheten 
möter. Också att den mellaneuropeiska, som 
skapats på stället och utan sidoblickar på Skan
dinavien, endast med största möda låter sig 
pressas på våra förhållanden.

Ej heller vore det tillrådligt att göra det. En 
lokalflora är knappast rätt forum för att för första 
gången utnyttja ett i det närmaste obekant veten
skapligt system. Inte minst vore det olämpligt 
med tanke på att åtskilliga av de mellaneuropeis
ka samhällena bär namn av växter, som över 
huvud taget inte förekommer i Sverige.

Man kan emellertid karakterisera växtsamhäl
len också på annat sätt än genom latinska namn, 
bildade enligt en internationell nomenklaturkods 
bestämmelser. Man kan avstå från att tala om 
abstrakta samhällen - som det i detta fall rör sig 
om - och i stället tala om konkreta sådana, döpta 
efter en eller flera dominerande arter (så brukas 
f n). Man kan fö helt undvika att tala om 
samhällen; i stället känneteckna vegetationens 
olika yttringar medelst lämpliga sammansätt
ningar med efterleden ”-vegetation”.

Jag har i Västmanlandsfloran i detta avseende 
beträtt flera banor. Som ett uttryck för, att jag 
erkänner närvaron av under bestämda förhållan
den återkommande (delvis fasta) artkonstellatio
ner (ehuru lydande andra lagar än den klassiska 
växtsociologins), har jag för den potentiellt na
turliga vegetationens samhällen dels accepterat 
vissa i Sverige välkända, tillika förtjänstfulla 
indelningar av några (ej utsagt men underförstått 
”naturliga”) ekosystem, dels, i konsekvens här
med, i övrigt genomgående begagnat efterleden 
”-samhälle”. Jfr D:2. Beträffande barr-, bland
skogs- och viss sumpskogsvegetation följer jag 
sålunda Tore Arnborgs nyligen av Ebeling något 
modifierade skogstypsschema (Ebeling 1978), 
beträffande myrvegetation Fransson (1972). Till 
”-samhälle” bildas så med lämpliga förleder 
beteckningar på övriga, abstrakt och vanligen 
vitt fattade vegetationsenheter. Till grund för 
indelningen läggs här främst de i Sverige likaså 
välkända, nilssonska ”serierna” (jfr bl a Sjörs 
1967 s 43 ff). Stundom lånas termer ur Sjörs 
(1948) (fastmattsamhällen, lösbottensamhällen 
osv); stundom åter är beteckningarna nybild
ningar. Deras närmare innebörd skall då framgå 
av korresponderande vegetationsavsnitt i florans 
allmänna text.

Ovanstående anordning är ett ”mixtum com
positum” men är i varje fall för vår tid fullt 
begriplig.

Beträffande den hemeroba (kulturpåverkade) 
vegetationen växlar jag mellan användning av 
”-vegetation”, utrustat med lämpliga förleder, 
och beteckningar på ståndort (kärrdiken, lund- 
bryn, klippängar, markhällar, ängsädellövskog 
osv osv). Dock karakteriseras den euhemeroba 
växtligheten så gott som uteslutande genom dess 
ståndorter.

En god avgränsning i fält av bestämda växt
samhällen kräver förhållandevis stor erfarenhet. 
Kryptogamvegetationen bör i detta fall invägas i 
bedömningen; i synnerhet bryofytvegetationen 
(mossorna) utgör i de allra flesta fall ytterst 
talande vittnesbörd om de ekosystem, vari de 
ingår. Emellertid kan också blotta ståndortsupp- 
gifter, om de är tillräckligt nyanserade och i 
förekommande fall valda i anslutning till geobo- 
taniskt språkbruk, ge utmärkta upplysningar om 
en kärlväxts ekologi.

Mina fasta meddelare i Västmanland under 
1970-talet skulle jag ha velat be (om jag hade haft 
några, förutom Lars Löfgren i Arboga), att de för 
det första aldrig skulle meddela en växt annat än 
tillsammans med dess ståndort; för det andra, att 
de borde tänka sig något för vid ordvalet. Ordet 
”skog” är som ståndortskarakteristik intetsä
gande. Rör det sig om mossetallskog eller fast- 
marksskog? Sluten skog eller hagskog? En 
dunge vid vägen eller en sjumilaskog? Lövskog 
eller barrskog? Hedlövskog eller ängslövskog? 
Ängsädellövskog eller annan biandlövskog? Ge- 
nomsilad skog, växelfuktig strandskog, ung 
skog, hyggesskog, kalkpåverkad skog? Sedan 
lämpligt ord eller uttryck tillgripits, tillräckligt 
talande för att onödiggöra dessa frågor, kan den 
som vill och förmår ytterligare förfina sin stånd- 
ortsangivelse på många olika sätt.

Ordet ”backe” är ur floristisk synvinkel för
kastligt, för att ta ännu ett exempel. En backe, 
dvs en sluttning, kan i själva verket företräda de 
mest skiftande miljöer och hysa de mest olikarta
de växtsamhällen. Den kan klädas av mesohe- 
merob torrängsvegetation och vara en örtbacke 
eller en klippäng; den kan också vara en frisk
äng, en landskapsarkitektdesignad gräskulle el
ler en ur snön framsmält skidbacke inom något 
nyligen tillskapat rekreationsområde. I de sist
nämnda fallen är risken stor, att det rör sig om 
euhemeroba ståndorter med däremot svarande,
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synantroprik ruderatmarksvegetation. En backe 
kan för övrigt vara en hel del annat också.

Skriv aldrig ”odlade ställen”! Menar Du ”po
tatisland” - skriv det! Menar Du ”timotejvall” - 
skriv det! Menar Du i själva verket inte alls någon 
brukningsjord utan en ladugårdsbacke, en grus
plan, ett dike eller något annat - skriv det!

G - Lokalförteckning
En myriad av detaljer redovisas i hopdragen 
form i lokalförteckningen. Räkneexempel: Regi
strerade, enskilda växtfynd: 100 000. Finnare av 
d:o: 100 000. Antal i någon form publicerade 
lokaler: 25 000. Herbariebeteckningar: 15 000. 
Registrerade ståndorter: 20 000. Abundansupp- 
gifter: 5 000. Osv.

Tusentalen är svåra att överblicka, men enta
len måste has under uppsikt, vartenda ett. Till 
den änden är det nödvändigt, att excerpering och 
registrering redan från början försiggår under 
ordnade former och med den dubbla bitanken, 
att registret vid arbetets avslutning dels skall 
vara hanterligt, lätt att överblicka och i alla 
avseenden fullständigt för sammanställarens be
hov, dels kunna deponeras därefter i arkiv i 
sådant skick, att varje uppgift lätt kan kontrolle
ras i efterhand och också utnyttjas för liknande, 
framtida arbeten (t ex sockenfloror).

Jag har själv fört tre register: ett över egna 
lokaler, ett över herbarieark och ett över övriga 
fynd (till största delen excerpter ur tryckta 
källor, handskrifter och liknande). I samtliga 
fallen har jag medelst olika indelningar av regis
terkorten respektive lapparna försökt underlätta 
åskådligheten. Erforderliga kolumner har delvis 
varit förtryckta. Herbarieregistret är maskinskri- 
vet på tunna, vita (andras samlingar) och gula 
(egna insamlingar) A5-blad och upptar med led
kort ca 19 hyllcm. Övriga register handskrivna.

Vidlyftigast är registret över ”övriga fynd”, 
som dock endast omfattar tre fyllda, 38 cm långa 
lådor för (linjerade) kort av A5-format. Samman
lagt omkring 2 900 kort. Sällsynta arters samt
liga lokaler förs där på ett kort (ev med 
fortsättningskort). Vanligare arter registreras re
gionsvis. På ett inledande kort antecknas de 
äldsta uppgifterna om arten, givna frekvensupp
gifter m m på framsidan, på baksidan ståndorts- 
och andra ekologiska uppgifter. På ett andra 
inledande kort förs ibland historiska och allmänt 
växtgeografiska uppgifter. Kort ur detta register

exemplifieras i Fig 6. (Dessutom använder jag 
som arkivlån ett mycket omfattande register på 
förtryckta underlagsblanketter i folioformat, fört 
av framlidne disp A. Hamrin, Kungsör.)

Vilka arter och former skall tas upp?

Det har hittills underförståtts, att artförteckning
ens huvuduppgift är att behandla en regions 
vildväxande arter. Någon gång har jag i Väst
manlandsfloran inom klammer (och givetvis med 
fin stil) också anfört uppgifter om vissa ergasio- 
fyter (enbart odlade, ej förvildade arter); nämli
gen sådana, som ibland uppgetts förekomma 
vildväxande i andra landskap och som samtidigt 
är av större lokalt, kulturhistoriskt intresse (jfr 
Malmgren 1978). Dessa är dock få. Några större 
betänkligheter har jag däremot inte haft att 
åtminstone omnämna samtliga de efemerofyter, 
som i äldre tider publicerats eller samlats under 
beteckningen vildväxande. Vissa av dem har 
påträffats (och påträffas ibland ännu) flera
många gånger, ett inte så litet antal dock bara en 
gång. Till de senare hör huvuddelen av de många 
hamnadventiver, som under 1920-talet påvisades 
i Västerås gamla hamn under ett skede, då några 
västmanlandsflorister hade sitt intresse riktat åt 
detta håll. Nästan hela skaran blev fö senare 
publicerad.

Skälen till att ingenting ratas är flera. Viktigast 
är kanske, att efemerofyterna äger ett eget 
floristiskt intresse, oavsett sin tillfällighet. Hu
vudsakligen är detta av historisk natur. Ett annat 
skäl är, att deras tillfällighetsprägel under alla 
förhållanden bör påpekas, dels såsom upplys
ning för dem som studerar vederbörande arters 
uppträdande inom större områden, dels som 
besked till de västmanlänningar, som läser om 
deras förekomst i Västmanland i äldre skrifter 
eller som själva anträffar dem invid samhällets 
tipp eller lastplats. Näste karterare av Nordens 
flora skall heller inte behöva tveka om en väst
manländsk efemerofyt bör utmärkas med en ring 
(som utgången) eller med ett fyllt tecken (såsom 
möjligen ännu tillfinnandes).

Av liknande anledningar omnämner jag vissa i 
numera ej hortikulturellt hävdad terräng kvarstå
ende och friplanterade arter - dock inte utan att 
redogöra för omständigheterna.

Tämligen stor liberalitet har jag också visat 
varieteter och former, förutsatt, att avvikelserna 
inte varit av rent modifikativ art. Jag har då
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särskilt haft i åtanke dem som särstuderar enskil
da arters morfologiska variation.

Exempel ur Västmanlandsflorans artförteckning

Av följande, fritt valda exempel på artbehand
lingen i Västmanlandsfloran företräder:

(1) Dianthus armeria: Sällsynt art med få fynd, 
där uppställningen trots detta helt följer disposi
tionsplanen (lokalförteckningen står sist). De 
olika avsnittens art, längd och innehåll motive
rar, att så sker; kanske främst, att primäruppgif
ten inte avser någon särskild lokal samt att den 
utrustas med en historisk anmärkning. Substrat- 
förhållandena (kända av förf på en av lokalerna) 
föranleder inga närmare utläggningar. Ej heller 
diskuteras ljusamplituden. Vad som är av vikt 
framgår av texten. Uppgifter om artens auteko- 
logi i större sammanhang måste här sökas i andra 
verk.
(2) Actaea spicata: Kort, enkel, rak framställ
ning i enlighet med dispositionsplanen. Ingen 
lokalförteckning.

(3) Hepatica nohilis: Motsatt fall: Planen har 
delvis försatts ur spel genom att artens ekologi 
jämförs med två andra arters. Förfaringssättet 
kan vara utrymmesbesparande men visar sig 
sällan meningsfullt kunna utnyttjas. Oftast skil
jer lika mycket eller mer än som förenar. Gäller 
även arter som i vissa samhällen nästan alltid 
växer tillsammans. (Att varje gång nämna dessa, 
i regel få samhällen kräver föga mer utrymme än 
att varje gång hänvisa till ”riktart”, under vilken 
de nämns.)

(4) Trollius europaeus: Exempel på lokalförteck
ning som uppdelats i två avdelningar. Behand
lingen av artens ekologi präglas av tveksamhet.
(5) Linum catharticum: En av många arter med i 
vissa avseenden vid ekologisk amplitud och 
förekomst på till synes helt olikartade typer av 
ståndorter. I texten påvisas gemensamma drag 
hos dessa.

(6) Potentilla thuringiaca: Exempel på behand
lingen av en (traktvis) mera vanlig epökofyt med 
tämligen okomplicerad ståndortsekologi och in- 
vandringshistoria. På den korresponderande ut- 
bredningskartan urskiljs fynd under 1800-t, fynd 
och återfynd (endast) 1900-49, 1950-69 och un
der 1970-t. (Sistnämnda skede utvisas medelst 
ett tilläggstecken - ett kort streck utgående från 
den fyllda punkten; se avsnittet Utbredningskar- 
tor.)

Tillsammantagna är de sex exemplen tämligen 
representativa. Utförligare framställningar före
kommer (bl a vid vissa arter, vilkas ekologi vid 
olika tillfällen tidigare diskuterats, t ex Viscum 
album, mistel), men också mera kortfattade. 
Mindre läsvärda torde måhända för de flesta te 
sig utredningar av hoprörd nomenklatur. Dylika 
är dock ibland nödvändiga för att säkerställa t ex 
invandringsförloppet.

Tillfogas bör kanske den brasklappen, att 
utdragen här nedan visas i en ännu något prelimi
när form.

Dianthus armeria L. - Knippnejlika

Friherre A. H. Wrangel enl. Linné 1745b ss. 
Dianthus 345 (1755 ss. D. armeria) (”in arvis 
Wesmanniae”).
Ej mindre än tre Wranglar med initialerna A. H. kan 
komma ifråga som uppg.-lämnare. Av dessa var två 
studenter i Uppsala under 1730-t. (Samme sagesman 
torde i Linné 1745b, 1755 ha bidragit med lok. även 
från Småland och Västergötl.) Den ovan citerade uppg. 
betvivlades sedermera av Wahlenbg (1824, 1831), 
”sed ... Vestmanniae sine speciali loco forsan incer- 
ta”, och nämndes inte alls i Hartm. flora (1820 och 
senare), ej heller i 1800-t:s Vstm-floror.

3; ännu en liten lokalgrp på S. Ängsön med 
Långholmen, dess enl. Hultén (1971) näst nord
ligaste växtpl. i Sverige (ngt nordligare vid 
Frötuna vid Uppl.kusten). Sydlig art, i Sverige 
sydligt suboceanisk med stora anspråk på milt 
vår- och höst- och trol. även förhållandevis milt 
vinterklimat. Utbr.typ: XX.

Fig 6. Två kort ur register med excerpter ur tryckta källor, handskrifter, insända växtlistor och liknande. Det övre 
kortet, varav framsidan visas, inleder och innehåller bl a primäruppgifter och frekvensutsagor. Det undre kortet 
upptar enskilda växtlokaler inom en viss region, införda utan tidsordning. Kolumnerna upptar från vänster till 
höger: Nummer. Tryckår. Fyndår. Uppgiftslämnare (versaler = tryckt källa). Växtlokalens namn (delområ
de + ortnamn m m). Autekologiska uppgifter. Återfynd (ev hänvisning till nummer, som behandlar samma lokal).
Example of card index.
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Epökofyt. Under 1700—1800-t. känd som åkersynan- 
trop (”in arvis”, ”in agris”), under 1970-t. återf. i torr, 
euhemerob ängsveg. (se vidare nedan).

Xenofyt. Neofyt. Sannol. från början införd med 
frövaror (säd och/el. vallfrö). Mkt sårbar. Hotas främst 
av igenväxn. Vid Roligheten kommer växtpl. att för
störas vid ev. breddn. el. omläggn. av vägen min 
Ryssbo och Skurusund.
Mäl.omr: Ängsö Tpt Roligheten, in agris 1886 (A. E. 
Luhr enl. Sam. 1923a; JOH, S)-77(!). Återf. 300 m Ö 
tpt i kulturgränsen nära åker, 3 ex. bland låga nypon- 
snår, Anthemis tinctoria, Galium boreate och G. verum. 
L. Långholmens gd (Lind. & Wessbg 1971 i fotobil.: 
”endast på två lokaler”)-77 (Eva Jerpdal: ”... fann vi 
den först i 5 exemplar nedanför potatiskällaren vid 
Lilla Långholmen i vägkanten. Några dagar senare så 
fann jag 9 exemplar, även dessa i vägkanten men nu 
där vägen från Norrudden går ihop med vägen till Stora 
Långholmen.”; conf.!). Fam. Jerpdal, Ängsö prästgd, 
arrenderar f.n. långholmsägorna.

Actaea spicata L. - Trolldruva
His. 1828 (Skinn: På några enda ställen [ = Nyts- 
bäcken vid tegelbruket och gamla hyttan enl. His. 
1832b]). Tidigast omnämnd i Wahlenbg ms 1821 
från samma plats (”Nyten ... vid bäcken uti 
slagghögarna”).

Allm. inom större delen av Mäl.omr.; täml. 
sälls.-sälls. på öv. Mäl.sl. och i Skogsl.; åter 
vanligare i Bergsl., här gynnad av kalkstens- 
påverkad mark. Den ojämna frekvensen är eda- 
fiskt betingad. Utbr.typ: XX. Karta 00.
Idiokorofyt. Begränsat hemerofil. Ängsskog, ofta po
tentiellt naturlig: lövskog av frisk-fuktig örttyp (för
utom lundenklaver med ädla lövträd och/el. hassel 
oftast Ainus - Prunus padus-samh. i välbevattnat läge, 
ss. bäckdälder, källdragssluttn., raviner); svagt växel
fuktiga Ainus glutinosa - Ulmus - Prunus padus-samh. 
vid Mälarens tillandn.stränder; gran- och blandskog av 
frisk-fuktig örttyp (påverkad av genomsilande mark
vatten el. kalk). Förekommer som apofyt el. reliktapo- 
fyt i måttligt starkt kulturpåverkade faser av nyssn. 
skogssamh., i parklundar (nordligast i Baggå i Skinn 
1975!), på bottnen av igenväx., kalkförande dagbrott 
samt på igenväx., kalkrik varp och slagg. - Frisk-väx- 
elfuktig el. genomsilad, väl neutraliserad mull på 
skiftande underlag. Skugga-halvskugga. Beteskänslig 
men kvarlever ibland i hagmarkers tätare hasselsnår.

Varaktig om ej stark utglesn. el. avverkn. sker. Ofta 
fåtalig.

Hepatica nobilis Schreb. (Anemone hepatica) - 
Blåsippa
His. 1831 ss. Anemone hepatica (Skinn s:n).

Allm. inom Mäl.omr.; f.ö. spridd-täml. allm. 
(i kalktr. allm.), dock med luckor i flacka jord-

bruksomr. och oligotrofa skogs- och myrtr. Fö
rekommer i Bergsl. övervägande på kalklok. 
men också på andra lok. med gynnsamma mark
förhållanden. Utbr.typ: XX. Karta 00.
Idiokorofyt. Begränsat hemerofil. Påminner till socio
logi och ekologi i övr. starkt om främst Actaea spicata 
(antr. således också, främst på näringsrikt underlag vid 
mälarstränderna, i svagt växelfuktiga A Inus glutinosa - 
Prunus padusi-Ulmus)-samh. av ängskaraktär); se Ac
taea, även betr. uppträdandet som apofyt. I förhållan
de till Paris quadrifolia mindre fuktighetstolerant (sak
nas i källkärr, myrkantveg. och på mkt blöt mull), i 
förhållande till båda mera uttorkn.tolerant (konstant 
och ofta allm. inom Pinus - Juniperus - Brachypodium 
pinnatum-samh. på frisk-torr kalkmull samt i närstå
ende, örtrika Pinus-samh.).

Från båda skiljer sig blåsippan dessutom gm sin 
större ljustolerans, varigenom den är bättre anpassad 
till täml. öppna, örtrika (vanl. hemeroba) gläntsamh. 
på frisk, mullrik mark (lövbryn, -hagar, bäckgläntor 
m.m.), t.o.m. till öppna ängssamh., om markuttorkn. 
kompenseras av kalkrikt substrat: Skinn: S. Gäddtjär- 
nen, kortvarigt genomsilad fuktäng på morän under 
kalkbrotten)!), V.fors: NÖ Semla-Dammsjön, öppen 
kalkbgbrant mot S (jordsamlande fickor)(!). (Som ra
battväxt fullt livskraftig i soligt läge.) Som apofyt 
också, till skillnad från Actaea och Paris, sälls. iaktta
gen på öppna jvbankar (V.färn: vid Storljusen enl. 
Loh. 1951). Så också i Uppl. enl. Almq. (1965).

Tål svagt betestryck men förblir i hagveg. spars. 1 
ängslövskog med hassel samt i kalkpåv. skog ofta ymn.
Varierar ofta med violetta blmr (f. violacea Neum.) 
och mer el. mindre rödaktiga blmr (f. rosea Neum.), 
täml. ofta med vita (f. alba [Milk] Gürke), mera sällan 
med brokiga i vitt och violett/blått (f. variegata 
Neum.).

F. fl. pl. (med fyllda blmr): Gryt Björskogsnäs 
1970-t. (Em. Änd.). Karb Sandviken vid Hörendesjön 
[1950-t.] (Nordin). K.Karl Sandskogshagen 1949 (G. 
Nyqvist gm Ham.). Aldrig återf. under talrika senare 
besök av åtsk. florister. Rams N Håkansboda 1950-t. 
(J. Lind). V-Bark Almö-Lindö, V-sidan 1935 (S. Holm- 
blad gm Nordin). Kottskogen SV k:an [1950-t.] (Nor
din).

F. ”phyllantha" (med ”högblad” =ombildade kalk
blad, utgående omedelbart under blomman): Bad 
Björnön 1912 (Wolf, VÄ, ex. med två, brett ovala, 
gröna blad under blomman).

F. glabrata Fr.: Arb Kalkugnsbgt, 1 ex., ej insamlat 
[1940-50-t.] (Kjell.). Ås udde 1954 (Kjell., S, 2 ex., 
båda c. fl. alb.).

F. multiloba C. Hartm. (med 1-6 övertaliga bladfli- 
kar): Ett 20-t. fynd, oftast enst. stånd bland normala. 
Funnen såväl på kalk som på icke kalkrik mark.

F. marmorata T. Moore (med fläckiga blad): Blad 
med distinkta, ljusa, ngt olika anordnade och olika 
formade bladfläckar (se Påhlmans utredn. 1908 av hur 
denna typ bör avgränsas) syns ej vara så allm. Typen 
övergår utan bestämda gränser i allm. förekommande 
ff. med mera dunkelt marmorerade blad.
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Trollius europaeus L. - Smörbollar; daldockor
Bergenskiöld 1784 (Gryt: Älvestp; Nora N: 
Knutsbg)'. His. 1832b (lok. 19).
1 ”Jag ärhindrar mig att då jag för Fjorton år sedan 
hade den hedern vara i Sällskap vid Elfstorp[ = Älvestp] 
i Grythyttan med Herr Professoren Bergius och dess 
Broder framlidne Herr Banco Commissarien, fagnade 
det desse Vittre Män att emellan Bergen här uppe 
träffa den täcka Trollius. Samma finnes uti trakten här 
vid Knutsberg och jag har sökt plantera den uti 
Trägården och Blomsterkorgen men min Trägårds
mästare lärer dervid icke varit nog försiktig.”

Täml. allm.-traktvis allm. i V. Bergsl.; Ö om 
Stråssa, Lindesbg och Järleån hastigt mkt sails. 
Förr fler stänklok. i Ö. Vstm; där den trol. åtm. 
delvis försvunnit gm ingrepp. Attraheras i Berg
sl. mkt av kalkrik mark men förekommer lika 
ofta på annan, ej alltför sur (oftast lövgödslad) 
mark. Den skandinaviska utbredn.luckan i bl.a. 
Ö. Vstm och Uppl. är en oförklarad gåta, som 
trol. bör sättas i samband med ofullbordad 
spridn. Det förhållandevis torra och nederbörds- 
fattiga klimatet och den relativa bristen på frisk— 
fuktig lövglänteveg. på Mäl.sl. och i Ö. Skogsl. 
torde där också ha begränsat artens möjligheter 
att finna lämpliga ståndorter. Utbr.typ: XX. 
Karta 00.
Idiokorofyt el. (gml) agriofyt. Antr. ej ofta i ahemerob 
veg. För arten naturlig veg. i Vstm kan emellertid vara 
källkärr-myrkantsamh., t.ex. Ljus: Nubbtp, på tuvor i 
kärrbrynet (f.d. slåttermark)(!), och avsnitt av poten
tiellt naturliga fuktängssamh., t.ex. den sluttande, 
källdragspåverkade övergången min lövskog och ett 
nedanförligg., Phragmites-dom. kärr under Storhöjden 
i Ljus(!). Att den kunnat uppträda som urspr. i gles 
ängslövskog (naturlig lövgläntveg.) är också tänkbart, 
nu sedd t.ex. i täml. mörka gläntor i Utterbäckens 
lövträdsfyllda ravin V Skrymtarboda i Linde S(!); jfr 
också lok. 1. Däremot syns den i regel sakna betydelse 
i ostörda, öppna geolitoralsamh.

Huvuddelen av populationen växer nu på hemeroba 
ståndorter, främst i frisk-ngt fuktig lövgläntveg. i olika 
stadier av igenväxn. (övergivna hagar och slåttermar- 
ker, bryn m.m.). Dess roll i använda betesmarker är i 
nutiden liten. Vidare inte ovanlig i ängsveg. i kultur
gränsen, på vägrenar och likn.

Frisk-genomsilad(-växelfuktig), föga sur-alk. löv- 
och ängsmull, säll. väl neutraliserad och genomluftad, 
grund kärrtorv. Underlag skiftande (morän, mosand, 
lera). Halvskugga-öppet ljus.

För artens spridn. i Bergsl. har säkerl., allt sedan 
medeltiden, ängshävden spelat en mkt stor roll. Till 
sina östligare lok. har den trol. införts täml. sent 
(1700— 1800-t.), sannol. mest med hö el. frövaror. 
Prydnadsodlad i Sverige åtm. sedan 1700-t., tycks den 
i Vstm ha varit mkt litet använd i trädgdr och kan 
misstänkas vara/ha varit förv. endast på ett par lok. (2, 
12). Att den sällan blivit beständig och föga spritt sig

utanför V. Bergsl. kan bero på, att de sporadiskt 
införda kolonierna ofta snart bortodlats m.m. utan att 
ha hittat fram till ngn samtidigt skyddad och lämplig 
ståndort. Att förutsättn. för beständighet fanns på 
Mäl.sl. visas gm lok. 11 (där känd i drygt 80 år). 1 
nutiden knappast stadd i spridn. Ö-ut. Bestånden i V. 
Bergsl. är ofta mkt individrika.
De i sen tid konstaterade lok. Ö om Lindesbg är följ.: 
Skogsl: Fell N 1 Kärrbohammar 250 m SÖ-ut, ung, 
fuktig björk-klibbalskog invid Sverkestaån 1977(1). 2 
Rockhammars herrgdspark 1977(1). Linde S 3 Si- 
monstp S-ut, övergiven lövhage vid bäcken, riklig 
1977(1). Ramn 4 Djupebo 1960 (Ham.). Märkligt fynd, 
som senare inte kunnat upprepas vid åtsk. besök kring 
platsen av B. Erikss., ! m.fl. V. Sked 5 V-sidan av 
Skedvisjön 1964(Walld. ms).

Ne. Bergsl: Norb 6 Gäsjö (C. H. Joh. enl. Wall 
1852: ymn.)-1936 (Å. Qvarfordt gm Almq.)-58 (E. 
Jacobss. enl. Nordin 1959: Ö ån intill lv min Damm
sjön och Gäsen). 7 Ö. Djupkärra 125 m S p. 165,95, 
igenväx. lövglänta, 40 ex. 1974 (Malmg. 1975). Skinn 
8-9 Bastnäs; Skräppbo 1973 (Nordin).
De äldre, nu åtm. i Skogsl. och på Mäl.sl. utgångna 
förekomsterna inom samma omr. är: Mäl.sl: Bro S 10 
Dömsta vid vägsk. till Lyftinge 1911 (Strandbg enl. 
Sam. 1923a). Ding II Hallsta ”på en äng kallad 
Linningen ymnigt” (Wall 1852)—1935 (Ohlin, VÄ). 
Enl. Woll. 1926 (VA) växte den i en ”löväng”, belägen 
enl. Lundblad (Sam. 1923a) i gränsen mot Bäckby (lok. 
förs av L. till Lund). Denna plats upptas nu av ett 
motorvägsmot jämte rester av koloniträdgdr. K.Karl 12 
Gersilla S-ut 1908 (Ham.). St II 13 tFredriksbg (Troil. 
1860). V-Bark 14 Nära Oxnö, hage (Wall 1852).

Skogsl: Hed 15 Karmansbo, 1 ex. (Sved. enl. Sam. 
1923a. Kila 16 Tullsta gärde [min 1833 och 1846] 
(Weström enl. Bergstrand 1851: "har ej sedermera 
kunnat igenfinnas”). 17 Lill s:n (Troil. 1860). Romf N 
18 Hallsta [1800-t.] (F.----

Linum catharticum L. - Vildlin 
His. 1831 (Skinn s:n).

Förr möjl. spridd inom Mål.omr., nu sails, och 
minskande; härovan starkt kalkgynnad (i Skogsl. 
nästan frånvarande). Utbredn. bestämd av 
markförhållanden och i S och Ö samtidigt av 
markanvändn. Utbr.typ: XX. Karta 00.
Sannol. helt missvisande och schablonartat kallad 
allm. av Post 1844 (Köp), Wall 1852 och Iv. 1877 
(Vstm), Troil. 1860 och Lundblad enl. Sam. 1925 
(västeråstr.), Dahlg. 1911 (Sala) och Bomg. enl. Sam. 
1925 (Nora). Mkt av detta torde återgå på Walls 
omdöme, som emellertid i sin tur först och främst 
grundades på hans kännedom om förhållandena på 
strandängarna längs Västeråsfjärdens inre del, dvs. i 
trakten av hans hemstad.
Idiokorofyt. Hemerofil. Urspr. i kalkklippängssamh. 
och kalkhälltallskog. I potentiellt naturlig veg. av detta 
slag nu t.ex. Arb: Kalkugnsbgt, Nora N: Bergsäng 
N-ut, kalkklippa i strandkärrets bryn; Björknäs,



454 Ulf Malmgren SVENSK BOT. TIDSKR. 73 (1979)

strandklippa vid Färvilen, Sala: Solbohällarna m.fl., 
Viker: Röjängenklippan (alla !), Nora N: Kalkudden 
(Ekh. 1975), Linde N: Talludden (Ekh. 1978, m.fl.), 
Viker: Bengtstp [St. Udden] [börj. 1900-t.] (Bergd., 
BER)-1953 (Björk. ms). Möjl. även urspr. i vissa 
(fuktängsartade) avsnitt av Schoenus-rikkärr (så på 
andra håll i Sverige), uppgiven från trakten av Vena- 
kärret i Viker (Binn. 1921), liksom i sluttande källkärr: 
Ljus: Nubbtp på blocktuva 1976(1).

Merendels som apofyt: på div. Ijusöppna, ej långva
rigt sanka, katkpåv. ståndorter med glest el. lågvuxet 
fältsk. (örtrika fuktängar, gläntor, varp, slig, hällmark i 
omgivn. av kalkbrott och i kulturomgivn.; ngn gång 
diken och vägrenar el. euhemerob grusmark, ss. invid 
gamla jvspåret N Strå kalkbruk i Sala[!]’ inom silikat- 
omr. källdragspåv., gm slåtter och betn. lågvuxna, 
örtrika fuktängar N om Mäl.sl., växelfuktiga d:o inom 
Mäl.omr. (belägna på salt- och näringsrik lera och 
gyttjelera, mest på lägsta nivå); örtbackar på Mäl.sl. 
Sistn. förekomstsätt sälls. (lok. 4 och 29). Inom 
silikatomr. ej på euhemeroba ståndorter.

Gemensamt för dessa till synes disparata växtpl. 
syns vara bl.a. mkt väl neutraliserat-alk. Substrat 
(jämte därav betingade markförhållanden). Sådant rea
liseras på kalkrik mark, vid genomsiln. samt i SO i 
örtbacksveg. gm det där härskande, täml. arida klima
tet (med snabb omsättning som följd), och utgör i regel 
kalkklippmull ("rendzina”) el. torr-fuktig, mullartad 
el. humusbemängd mineraljord; i källkärr- (och ev. 
kalkrikkärr-)samh. tunn, väl neutraliserad och genom- 
luftad kärrtorv. Inom lämpligt pH-omr. är fuktighets- 
amplituden vid (fuktig-torr). Kräver vidare goda 
ljusförhållanden och låg konkurrens. Underlag skiftan
de, tycks dock i Vstm helt och hållet saknas i klippäng
ar på sura bgarter. Ngt betestålig (jfr lok. 26, där den 
f.n. är betesberoende).

Arten har minskat på hemeroba ståndorter i hela 
omr., främst i fuktängsveg. Överallt är skälet ändrad 
markanvändn.: bebyggelse, ss. kring Västeråsfjärden, 
torrläggn. samt igenväxn. efter upphörd slåtter och 
betn. Ex.: Förekom förr i Ljus: Nubbtp i källdragspåv. 
siåttermark, förvunnen sedan slåttern efterträtts av 
täml. hård betn. samt följts av viss igenväxn. med träd 
(L. Stångbg. 1976). Jfr lok. II. 18. 23 m.fl. Vanl. 
fåtalig; i kalkhälltallskog vissa år riklig.
[Härpå följer ett urval lokaler, närmare bestämt de 35, 
som är el. var belägna utanför Bergslagen och kalk
stocken i Sala.]

Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link (coll.) — 
Tysk fingerört

Binn. 1921 (10 lok., belägna i Hjul, Järn, Linde, 
Nora och Viker). Först funnen 1882 av E. L. 
Svenss. (Linde: Bergåsen; UPSV, s.n. P. incli- 
nata).

Spridd (traktvis möjl. täml. allm.) i kulturomr. 
i de centrala delarna av V. Bergsl.; i Skogsl. och 
på Mäl.sl. sälls. Trol. klimathärdig i hela omr. 
Den nuvarande tyngdpunkten i V. Bergsl. beror 
främst på, att den första invandringen främst

träffade denna trakt. Spridn. ofullbordad. Som 
arten dessutom i V. Bergsl. är mera individrik än 
på andra, kända lok., finns möjlighet, att den 
föredrar moiga(-sandiga) jordarter framför slätt
bygdernas leror. Också i Ö f.ö. mest funnen på 
grövre (sandig-ftngrusig, slaggig) mineraljord. 
Utbr.-typ: XX. Karta 00.
Epökofyt. Mestadels torra, euhemeroba ståndorter: 
särsk. vägrenar och vägkanter, därjämte äldre grustag 
(flera fynd), gml slagg (d:o), jvomr. (fem lok.), kalk
brott (en lok.), kanten av övergiven åker (Guld: 
Korslund [!], gräsvallar (några lok.). Förr tydl. åker
ogräs: Guld: Storå i åkrar 1918 (K. Joh,, S, UPS). Som 
f.d. vall- el. slåtterängssynantrop ännu ymn. i nu över
given frisk-torr ängsmark vid Hidingen i Linde S(!); 
trol. fl. i V. Bergsl. Sistn. ståndorter kan betecknas 
mesohemeroba. Så också en hagäng N om Solbacka i 
Fell N och nederdelen av en obetad, åkervänd ört
backe i Högtomta i d:o, där enst. ex. iakttagits 1978(1). 
- Frisk-torr, helst humusrik-mullartad men också nyl. 
blottad, oftast euhemerob mineraljord, slagg. Trol. 
föga näringskrävande. Underlag oftast mo, sand, mo
rän; på lera funnen i Hall S (lok. 6). Funnen (fastän 
underordnat) också i kalktr. (ej kalkskyende). Svag 
skugga-öppet ljus. Trol. beteskänslig.

Xenofyt. Sen neofyt. Primärfyndet (1882) är ett av 
de äldsta av arten i Sverige (jfr Thedenii historik 
1889). Under 1800-t. f.ö. endast följ.: Viker: Bengtstp 
1886 (Elmq., LD), Nora N/S: Hammarby bruk 1888 
(A. Heine, S), Nora N: Hagby 1893 (Göth., GB, LD); 
alla i V. Bergsl.! På sistn. lok. åteif. 1957 (Almq.). Ö. 
Vstm tycks den ha nått först under 1900-t. Främsta 
spridn.medium var länge utsäde, framförallt av konti- 
nentaleuropeiskt timotej- och annat vallfrö (jfr Adlerz 
1903). Spreds f.ö. ngt (i Vstm ej så mkt) också med 
banvallsfrö samt annat gräsfrö (gäller dock de flesta 
lok. Ö om V. Bergsl.). Sistn. typ av spridn. torde ha 
försiggått fram till 1950-t., nu i stor utsträckn. ha 
upphört. Nämnvärd ökn. av utbredn. är ej att förvänta. 
Viss minskn. trolig. Ss. flerårig åtm. på vissa lok. mer 
el. mindre beständig (jfr ovan). Däremot i Ö. Vstm mkt 
litet självsådd (här fortfarande blott enst.-få ex. på 
varje lok., delvis ej blomm.; i V. Bergsl. ställvis mera 
riklig).
[Härpå uppräknas de 16 östligaste lokalerna.]

Utbredningskartor

I Västmanlandsfloran karteras i första hand 
flertalet av de arter, som inte är närvarande i alla 
delområden eller som, om de är det, inom några 
eller många är mer eller mindre ovanliga. Dock i 
regel inte arter, funna endast på ett fåtal platser. 
Artförteckningens text är då tillfyllest.

Varje förekomst utmärks på kartorna på dess 
exakta plats. Ehuru det numera, både i Sverige 
och utomlands, blivit populärt att indela utbred- 
ningskartor i rutor (motsvarande t ex UTM-nä-
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• • O Grundtecken med neutral innebörd: lokal, där arten påvisats

Förekomst på kalkrikt substrat (kalksten, dolomit, vittrande grönstenar och därav präglade, lösa
★ * "rT jordarter; kalkrik slig och varp)

Förekomst på åsmaterial och andra sandiga-grovmoiga avlagringar (in situ). (Minnesstöd: ås i 
A i A genomskärning.) Tecknet används då detta slags underlag har nämnvärd betydelse för växtens 

förekomst inom hela eller del av området

X x ® Järn vägsförekomst. (Minnesstöd: trafikskylten ”Varning för tåg”)

■ ■ □ Förekomst på hemerob ståndort. Betydelsen anges närmare under varje karta

^ Förekomst, vilkens exakta läge ej uppgivits. Tecknet placeras i regel mitt i det delområde, till
vilket det hänförts

0 Förvildad. Tecknet används endast då den subspontana populationens utbredning avviker från
den spontanas

Odlad

Tämligen allmän-allmän. Rastrets innebörd i det enskilda fallet anges under varje karta

Troligen tämligen allmän-allmän

Tämligen sällsynt-spridd. Kompletterar teckenmarkeringarna då dessa kan antas ge en ofull
ständig bild av frekvens/utbredning. Rastrets innebörd i det enskilda fallet anges under varje karta

Fig 7. Använda standardsymboler i Västmanlandsfloran. Dessutom ibland halvfyllda (stora) tecken för att 
tidsmässigt ange ett fyndskede mellan det yngsta och det äldsta (Fig 9-10; avsnittet Utbredningskartor). De 
neutrala grundtecknens (fyllda prickar) storlek bestäms genomgående (och övriga teckens någon enda gång) av 
mängden markeringar på den enskilda kartan. Är dessa många, används det prickformat, som ses på Fig 8-9, valt 
för att tämligen bekvämt kunna läsas vid stark förminskning. De små prickarna (= de äldre fynden) blir dock föga 
framträdande (Fig 9). Vid få fynd används ett något större pricknummer (Fig 10), varvid såväl stora som små 
tecken tydligt framträder.
Map symbols, used by the author.

tets), i vilka endast närvaro och frånvaro marke
ras - detta numera också vid kartering av helt 
obetydliga områden - syns mig denna metod 
sakna fördelar, så länge karteringen inte gäller 
ytor av stora länders och världsdelars format. 
Inte heller då måste den uppfattas som den enda 
saliggörande. Vad gäller någorlunda väl under
sökta småområden, t ex av landskaps storlek, 
kommer nätets förmenta stringens och prickar
nas radräta, för ögat vetenskapligt objektiva 
anordning i själva verket att innebära en subjek- 
tivisering av resultaten, större, ju grövre rutnä
tets maskor är. Skillnaden mellan allmänt och

glest uppträdande inom olika delområden utslä
tas, i sämsta fall intill meningslöshet. Samman
trängda men bofasta och kanske individrika 
utpostgrupper av en viss art kan, om de beteck
nas med endast en prick, inte skiljas från t ex 
tillfälliga, kanske av bara enstaka individ bestå
ende, antropokora gästspel av samma art. Stor 
risk finns, att betydelsefull information om sam
spelet mellan den karterade växten och områdets 
naturgeografiska smådrag går förlorad. (Typex
empel härpå är, när fastlandsförekomster ham
nar ute i sjöar och sjöväxter inprickas uppe på 
torra land.)
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Fig 8 (ovan). Hepatica nobilis (blåsippa). Art, som mindre ofta meddelas och vars verkliga frekvens därför 
troligen är något högre än på kartan. Blåsippan är vanligen mycket stabil på sina lokaler, oavsett om ståndorten 
utsätts för mindre kulturpåverkan. Det har därför inte funnits anledning att tidsmässigt dela upp fynden i yngre 
och äldre; särskilt som mer än 95% av markeringarna gäller fynd, som gjorts under skedet 1950-70-t. Tät 
skraffering: Allm. Gles d:o: Täml allm enl Binning (1921)= sannol spridd.
Hepatica nobilis in Västmanland, Sweden.

Fig 9 (upptill till höger). Chenopodium rubrum (rödmålla). Små, fyllda tecken Fynd (endast) före 1945. Halvfyllda 
tecken Fynd/återfynd (endast) 1945-69. [Gäller främst område kring V Mälaren, som noga undersöktes av A. 
Hamrin under 1950-t och som jag själv avstått från att återundersöka, till förmån för andra, dåligt kända 
områden.] Stora, fyllda tecken Fynd/återfynd 1970-t (främst 1977).
Chenopodium rubrum in Västmanland, Sweden.

Fig 10 (nertill till höger). Pulsatilla vernalis (mosippa). Täml få fynd (ca 72 lokaler), vilkas upptäcktshistoria 
försöksvis anges närmare medelst tilläggstecken (punkter). - Små, fyllda tecken Fynd (endast) under 1800-t. 
Halvfyllda tecken Fynd/återfynd (endast) 1900-49. Stora, fyllda tecken Fynd/återfynd 1950—70-t. - En punkt 
Först funnen under skedet 1900-49. Två punkter Först funnen under 1800-t. [De runda tecknen och stjärnorna 
underförstår här förekomster på torrare (väldränerad), ofta starkt (små)blockig el sandig silikatmorän resp mer 
el mindre grund rendzina - något som framgår av artförteckningen. - Till denna karta fullständig, kommen
terad lokalförteckning.]
Pulsatilla vernalis in Västmanland, Sweden.

Ett annat syfte har den ”rutnätskartering”, 
som f n begagnas i Dalsland för att redovisa på 
förhand som ”allmänna” bedömda arters grov
fördelning; se Andersson 1978. Rutnätet - som 
visas utan underliggande kartbild - tjänar här 
närmast som ett slags griffeltavla för minnesan
teckningar.

I SBT:s trevliga och välskrivna temahäfte om 
Ångermanland ger Ericson (1977) prov på, hur 
en arts substratval kan fås att framgå på utbred- 
ningskartor medelst skilda kartsymboler. Att på 
motsvarande sätt redovisa såväl substratval som 
en del annat, var från början min egen önskan, 
fastän den sedan inte fullt ut kunnat realiseras.
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Också här spelar fältregistreringens utförlighet 
en stor roll; också här utgör t ex exakta ståndorts- 
uppgifter ett värdefullt komplement till själva 
artnoteringen. Ja, de är i själva verket i många 
fall nödvändiga.

Av dem som förr var verksamma florister i 
Västmanland, var det endast Erik Almquist, som 
någorlunda konsekvent antecknade ståndorter 
(då de syntes honom vara av intresse). Några 
andra gjorde det ibland, de flesta aldrig. Följden 
är, att vi i dag beträffande uppskattningsvis 50 
procent av de västmanländska växtfynden sak
nar alla underrättelser utöver art- och ortnam
nen. Detta betyder i regel inga olägenheter för 
artförteckningens text, i vilken ju förf kan stödja 
sig på egna iakttagelser och förbise, vad han inte 
känner till; för utbredningskartornas del bleve 
däremot en sådan inkonsekvens kännbar.

Svårligen ginge det t ex att skilja ut sådana i 
och för sig intressanta saker som fördelningen 
mellan en arts myr- och fastmarksförekomster, 
mellan en arts förekomster i öppen och sluten 
omgivning, på euhemeroba ståndorter och 
mindre kulturpåverkade sådana, i potentiellt 
naturlig vegetation och som apofyt osv.

De landskapsfloreprojekt med karaktär av 
täckande lagarbete, som nu börjar eller som 
nyligen börjats, befinner sig här i ett gynnsam
mare utgångsläge. Detta bör naturligtvis utnytt
jas på bästa sätt!

Emellertid har jag ganska framgångsrikt kun
nat urskilja åtminstone några ståndortskatego
rier, nämligen biotoper, påverkade av kalksten, 
vittrande grönstenar och vissa andra, ”rikare” 
bergarter, biotoper belägna på isälvsmaterial och 
grovmoiga-sandiga avlagringar i allmänhet (in 
situ) samt järnvägsförekomster. Dessa katego
rier utmärks också på de flesta kartor (kalk- och 
järnvägsförekomster alltid). Dessutom förbe
hålls ett tecken för redovisning av hemeroba 
ståndorter. Detta begagnas ibland. Individuella 
tilläggstecken kan förekomma.

Vidare nyttjas särskilda symboler för att be
teckna odlade och förvildade förekomster. - Se 
vidare Fig 7.

Vad gäller tidsupplösningen, finns två redo
visningssätt, som sällan kan förenas utan att 
kartan blir rörig och svårläst. Det ena är att med 
skilda symboler åskådliggöra en arts gradvisa 
invandring eller ökning = upptäckt shistoria 
(ibland enbart denna!). De olika tecknen företrä
der härvid vissa valda tidsskeden, under vilka en

art anträffats, oavsett vad som sedan blivit av 
den (och om den rentav hunnit dö ut innan 
kartan blivit färdig). Ex på sådan invandringshis- 
torisk redovisning bl a hos Jonsell (1968 s 99). 
(På samma karta anges genom tecknens form tre 
biotopkategorier: strandförekomster, ogräsföre
komster och förekomster med okänd ståndort. 
Denna sistnämnda kategori har jag själv avstått 
ifrån.) Ett annat ex med annan kartteckenteknik 
hos Hovda (1973).

Det andra sättet att belysa en arts uppträdande 
i tiden är att redovisa sina kunskaper om dess 
aktuella utbredning. Antagande, att dessa kun
skaper har större intresse i en landskapsflora, 
har jag på Västmanlandsflorans allra flesta kar
tor valt att med tecknens hjälp ange: (a) Före
komster, kända under de sista utforskningsske- 
dena (1970-t, 1950-70-t eller 1945-70-t)= stora 
fyllda tecken. Stundom sker en uppdelning av 
sistnämnda två perioder såtillvida, att 1970-tals- 
fynden utmärks med tilläggstecken (kort streck).
(b) Äldre förekomster, vilka ej på nytt anträffats 
eller eftersökts under det skede, som de stora 
tecknen representerar =små, fyllda tecken.
(c) Förekomster, (senast) kända under ett mel- 
lanskede =stora, halvfyllda tecken. Används 
ibland, särskilt då den invandringshistoriska as
pekten har intresse, (d) Utdöda förekomster, 
dvs sådana som medvetet och med stor eller 
åtminstone tämligen stor noggrannhet eftersökts 
med negativt resultat resp sådana som man 
annars vet (bebyggelse!) eller har synnerligen 
stor anledning misstänka vara utgångna =ofylld 
ring.

Eftersom symboliken växlar från art till art, 
måste de under a-c avsedda tidsskedena anges 
under varje karta.

Min betraktelse slutar här med exempel på 
utbredningskartor ur Västmanlandsfloran (Fig 
8-10) samt en tillönskan till övriga landskapsflo- 
rister, att de måtte undgå de ofullkomligheter, 
som jag redan ser i mitt eget arbete och som 
säkerligen kommer att påspädas under vinterns 
lopp.
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Södermanland - några tidigare floristiska arbeten
Carl-Johan Clemedson

Clemedson, C.-J. 1980 01 31: Södermanland - några tidigare floristiska arbeten. [Some 
earlier floristic contributions from the province of Södermanland. Sweden.] Svensk Bot. 
Tidskr. 73: 461-464. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
An account is presented of some earlier floristic works from the province of Södermanland, 
E Sweden, including the two existing floras of the province, viz. Hofberg's flora of 1852 and 
that of Thedenius (1871), which also comprises the province of Uppland.
Carl-Johan Clemedson, Vintervägen 17, S-182 74 Stocksund, Sweden.

Södermanland torde utan tvekan ur botanisk 
synpunkt vara ett av de minst utforskade land
skapen i vårt land. Dock gäller detta inte för 
landskapets östra del, där främst det område, 
som ingår i Stockholms län, varit föremål för 
omfattande inventeringar, vilka legat till grund 
för de av Botaniska Sällskapet i Stockholm 
initierade och utgivna båda upplagorna av arbe
tet Stockholms traktens växter, av vilka den 
första upplagan utkom år 1914 med Gunnar 
Andersson, J. Berggren, J. W. Hamner, Govert 
Indebetou och Nils Sylvén som utgivare, och 
den andra upplagan år 1937, redigerad av Erik 
Almquist och Erik Asplund. Stockholmstraktens 
växter utgör ett gott underlag för fortsatt floris- 
tiskt arbete inom denna del av Södermanland, 
men en hel del av lokaluppgifterna i densamma 
är nu inaktuella, emedan den del av landskapet 
som denna flora omfattar är den, som undergått 
de största förändringarna på grund av tätortsbe- 
byggelse, markexploatering, vägbyggen etc.

Egentligen är det ganska egendomligt, att 
Södermanland trots närheten till universitetsstä
derna Stockholm och Uppsala och trots att flera 
städer med gamla gymnasier finns inom landska
pet ändock förblivit så okänt ur botanisk syn
punkt ända in i senaste tid. Det är sålunda först 
under de senaste tio-femton åren som förhållan
dena börjat ändras, bl a genom att Stockholms 
universitets floristikkurser och även andra dyli
ka kurser förlagts till olika delar av landskapet
31 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6

samt genom de översiktliga vegetationsinvente- 
ringar som skett och sker genom länsstyrelsens i 
Södermanlands län och Stockholms läns lands
tings försorg. Dessa kommer att beröras i Hans 
Rydbergs bidrag. Härigenom har nu ett bättre 
underlag skapats för igångsättandet av arbetet på 
en sörmlandsflora. Givetvis finns det en hel del 
äldre floristiska uppgifter från Södermanland, 
men många av kartorna i Eric Hulténs (1950,
1971) Atlas över växternas utbredning i Norden 
visar, hur sparsamt det är med lokaluppgifter 
från det inre av landskapet. Som ett talande 
exempel kan anföras utbredningskartan för nål
starr, Carex dioica (se Fig 1). Detta är ett av de 
mest extrema exemplen, men många andra före
kommer. Givetvis kan avsaknaden av uppgifter 
från det inre av landskapet bero på att arterna 
ifråga inte förekommer där, men i många fall 
beror den säkerligen på att de inre och västra 
delarna av Södermanland är så ofullständigt 
undersökta.

Landskapsfloror

Det finns endast två äldre floror över landskapet 
Södermanland, av vilka den ena dessutom om
fattar Uppland. Den första sörmlandsfloran ut
kom år 1852. Det var läkaren och sedermera 
föreståndaren för Kungl Livrustkammaren Jo
han Herman Hofberg (1823-1883), som detta år 
utgav sin flora Södermanlands Phanerogamer
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och Filices. Redan under skoltiden i Strängnäs 
och som ung student bedrev Hofberg botaniska 
studier i Strängnästrakten och även i andra delar 
av Södermanland, och hans undersökningar re
sulterade i fyra artiklar i Botaniska Notiser, 
nämligen tre stycken (Hofberg 1842, 1843a, c) 
om sällsyntare växter funna i och omkring 
Strängnäs och en (Hofberg 1843b) från Södertäl- 
jetrakten. Flertalet av de 48 arterna i den sist
nämnda uppsatsen förekom på den bekanta loka
len vid Viksberg och på Korpberget i Salems 
socken. I Södermanlands Phanerogamer och 
Filices förtecknar Hofberg 884 arter fördelade på 
93 familjer. Detta är något mer än hälften av de 
1753 arter, som enligt Elias Fries’ (1845-1849) 
Samma Vegetabilium Scandinavian vid den ti
den var kända i Norden. Trots sitt för en 
landskapsflora ganska ringa omfång - endast 87 
sidor - innehåller den ganska rikligt med lokal
uppgifter.

Apotekaren och sedermera lektorn vid Stock
holms gymnasium och Stockholms norra latinlä
roverk Knut Fredrik Thedenius (1814-1894) ut
gav år 1871 en Flora öfver Uplands och Söder
manlands Fanerogamer och Bräkenartade Väx
ter. Redan 1850 hade Thedenius publicerat ett 
större arbete om Stockholmstraktens faneroga
mer och ormbunkar omfattande nära 900 arter, 
vilket antal sex år senare ytterligare något utöka
des genom en tilläggsförteckning. Thedenii flora 
över Uppland och Södermanland var resultatet 
av mer än trettio års fältundersökningar i Stock
holmstrakten, på Södertörn och i Uppland samt 
av litteraturuppgifter och av lokaluppgifter läm
nade av ett stort antal samtida botanister och av 
elever till Thedenius. En hel del lokaluppgifter 
torde Thedenius ha hämtat ur Hofbergs flora, 
men han anför även en hel del nya. Antalet inom 
Södermanland säkert iakttagna arter är i Thede
nii flora drygt 950, varav 41 kärlkryptogamer. I 
detta antal har då inräknats ett antal odlade och 
förvildade växter men däremot ej de till betydligt 
mer än ett hundratal uppgående underarter och 
varieteter som påträffats i landskapet.

Lokalfloror
Så några ord om ett antal tidigare botaniska 
arbeten, som behandlar mindre delar av Söder
manland. Ett av de allra tidigaste, mera omfat
tande floristiska arbetena från landskapet är 
Johan Linders Flora Wiksbergensis. Den utkom

redan 1716 (en andra upplaga publicerades 1728) 
och har alltså förlinneansk nomenklatur (en 
kommenterad bearbetning av Flora Wiksbergen
sis med de latinska namnen transponerade till 
linneansk nomenklatur utgavs av Clemedson
1972). Flora Wiksbergensis är den fjärde i 
ordningen av svenska lokalfloror, föregången 
endast av Ericus Johannis Schroderus’ (1633) 
växtförteckning i hans Encomion Uplandiae, 
Elias Tillandz’ (1673) åboflora Catalogus planta- 
rum prope Aboam och Olaus Olai Bromelius’ 
(1694) Göteborgsflora Chloris gothica. Johan 
Linder, som år 1719 adlades Lindestolpe, var 
under sex somrar brunnsläkare vid Wiksbergs 
surbrunn vid foten av det tidigare nämnda Korp
berget. Hans flora upptar 485 fanerogamer och 
60 kryptogamer från ett område, som sträckte sig 
en fjärdingsväg (ca 2,5 km) ut från Viksberg. En 
del av uppgifterna är dubiösa, möjligen beroende 
på svårigheter att tolka de förlinneanska latinska 
namnen, men en art som blåstång, Fucus vesicu- 
losus, som Linder uppger sig ha funnit vid 
Viksberg måste uppenbarligen ha kommit någon 
annanstans ifrån.

Ett annat arbete som förtjänar att nämnas i 
detta sammanhang är strängnässtudenten Carl 
Axel Carlsons Flora Strengnesensis, en under
sökning av Strängnästraktens flora, vilken Carl
son försvarade som akademisk avhandling i 
Uppsala år 1791 under Carl Peter Thunbergs 
presidium. Detta arbete upptar 634 arter, varav 
117 kryptogamer, främst från själva staden och 
dess närmaste omgivningar. Flora Strengnesen
sis har bearbetad och försedd med kommentarer 
utgivits av Clemedson (1956).

Från ett tjugotal sörmlandssocknar har mer 
eller mindre omfattande floraförteckningar pub
licerats. Flera av dessa socknar tillhör det områ
de, som omfattas av Stockholmstraktens växter, 
exempelvis Mörkö, Vårdinge och Sorunda. För
fattare till flororna över dessa tre socknar var 
prästerna Carl Ulrik Ekström (1828), Axel Tors- 
sander (1897) respektive Johan Gustaf Laurell 
(1898). Vårdinge sockens flora jämte dess vege
tation har för några år sedan nyinventerats av 
Hans Rydberg (1977). Andra sörmlandssocknar, 
som varit föremål för botaniska undersökningar, 
som publicerats, är Österåker (J. P. Hellbom 
1851), Bogsta (Axel Albert Lindström 1892-93), 
Helgesta (Sten Qvarfort 1926), Grödinge (Olof 
Arrhenius 1945) och Åker (Allan Johansson 
1946). Slutligen har jag själv publicerat socken-



SVENSK BOT. TIDSKR. 73 (1979) Södermanland tidigare 463

Fig 1. Utbredningskartan för nålstarr, Carex dioica, i Norden visar, att arten är så gott som okänd i det inre av 
Södermanland (endast 6 prickar), delvis möjligen på grund av att arten är ovanlig där, men kanske främst emedan 
landskapet Södermanland - med undantag av Stockholmstrakten och Södertörn - är så föga utforskat ur botanisk 
synpunkt. Landskapet omfattar på kartan i stort sett det vita området med endast ett fåtal prickar S om de 
markerade sjöarna (Mälaren och Hjälmaren). Karta enligt Hultén 1971.
The distribution of Carex dioica in Fennoscandia according to Hultén (1971). The species has only very few 
known localities in the inner parts of the province of Södermanland, E Sweden (only six dots on the map), 
possibly due to its being uncommon in this province, but probably due mainly to the fact that Södermanland has 
been only very poorly explored botanically.

floror från de båda Selaösocknarna Ytterselö och 
Överselö (1965), Taxinge (1970) och Kärnbo och 
Mariefred (1973). Dessa arbeten omfattar även 
ifrågavarande områdens kulturhistoria samt nu
tida vegetation.

Slutligen skall några floristiska arbeten från 
andra, mindre områden i Södermanland nämnas. 
Tva linnélärjungar har lämnat botaniska bidrag 
fran landskapet, nämligen Carl Johan Luut och 
Daniel Henrik Söderberg, som med endast två 
års mellanrum - åren 1769 och 1771 - under 
Linnés presidium i Uppsala försvarade avhand
lingarna Flora Åkeröensis respektive Pandora et 
Flora Rybyensis. Luut upptager i sin förteckning 
478 växter, varav 18 kärlkryptogamer, från ön 
Åkerö i Yngaren, där slottet med samma namn 
vid den tiden ägdes av Linnés gode vän riksrådet

greve Carl Gustaf Tessin. Söderberg behandlar 
insektsvärlden och växterna omkring gården 
Ryby (nuvarande Ribby) i Västerhaninge, vilken 
då likaledes ägdes av en vän till Linné, arkiatern 
Abraham Bäck. Professor J. E. Wikströms 
stort upplagda arbete Stockholms flora, vars 
första del utkom 1840, blev aldrig fullbordat, 
men det av Wikström och många andra under 
25 år hopbragta materialet har varit till stor 
nytta för senare arbeten över Stockholms
traktens växter. Postexpeditören C. J. R. 
Elgenstjerna (1873) gav i en sockenkrönika 
över V. Vingåker en del uppgifter om denna 
sockens flora. Sydvästra delen av landskapet har 
varit föremål för växtgeografiska undersökning
ar av bl a G. O. A:n Malme (1891) och av C. W. 
Lindwall (1892). Nära 40 år senare publicerade
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Malme (1927) ett Bidrag till Trosatraktens flora. 
Ett par bidrag till Nyköpingstraktens flora har 
lämnats av C. H. Blom (1916) och lektorn H. W. 
Arnell (1917). Vidare kan nämnas att Måns 
Ryberg (1971) publicerat floristiska undersök
ningar från trakten av Tullgarn.

Ytterligare ett flertal floristiska notiser och 
uppgifter från olika delar av Södermanland mås
te av utrymmesskäl förbigås. Uppgifter härom 
kan erhållas i en del av de ovan nämnda arbetena 
liksom hos Krok (1925) och Clemedson (1954).
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The province of Södermanland is floristically very unevenly investigated. This has partly 
been compensated for by official surveys for nature conservancy purposes, carried out 
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Det floristiska arbetet i Sörmland har under 
1970-talet fått en större omfattning än tidigare. 
Detta beror till viss del på den naturvårdsplane- 
ring som äger rum inom länen, och som årligen 
utmynnar i nya, mer eller mindre översiktliga 
naturinventeringar.

Landskapet Södermanland är uppstyckat i 
Södermanlands län och Stockholms län. Det 
senare fortsätter också norr om Stockholm och 
omfattar även östra delen av landskapet Upp
land.

Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Söderman
lands län startade sina översiktliga naturinvente
ringar i början av 1970-talet. Dessa utfördes och 
sammanställdes av Thomas Rafstedt, senare 
också av Etienne Edberg. Inventeringsarbetet 
kom sedan att stå stilla ett par år till 1977, då jag 
anställdes vid enheten med uppdrag att återupp
ta inventeringarna inom länet. Om något eller ett 
par år beräknas länet vara täckt av översiktliga 
inventeringar, varefter återstår en del mer detal
jerade undersökningar av fortlöpande karaktär.

Vad har man nu fått ut floristiskt av den här 
typen av översiktliga arbeten? Inventeringarna 
syftar till att täcka upp alla de naturförhållanden, 
som råder inom en kommun eller jämförbar 
enhet. Den floristiska sidan blir därför underord

nad helheten. Detta till trots finner man i rappor
terna många redovisade växtlokaler med exem
pel på arter som förekommer där. Genom den 
exakta lägesangivelsen går det lätt att hitta ut till 
det beskrivna området och inventera detta mer 
detaljerat.

Mitt specialintresse för floristik gör att jag vid 
mina länsstyrelseinventeringar konsekvent an
tecknar alla arter av intresse, som jag passerar 
under mina strövtåg. Alla dessa anteckningar 
förs in i en kartotekliknande sammanställning 
över landskapets växter, som jag senare åter
kommer till. En mindre del av observationerna 
redovisas också i de inventeringsrapporter, som 
utges av länsstyrelsen.

Länsstyrelserna i Södermanlands och Stock
holms län gör också mer detaljerade inventering
ar, oftast i områden som man överväger att göra 
till naturreservat. Många tillfälligt anställda bru
kar hjälpa till med den här typen av undersök
ningar och själv brukar jag få något sådant 
uppdrag varje år.

De floristiska förhållandena blir naturligtvis 
bättre belysta i sådana här mer noggranna arbe
ten och artlistan brukar oftast innehålla mer än 
en årstidsaspekt. Specialinventeringar görs van
ligen inom små områden och totalt sett motsva
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rar de inom Södermanland gjorda en areal av en 
å två normalstora kyrksocknar.

Landstingets naturresursinventering

Naturvårdsenheten i Stockholms län har inte 
gjort några översiktliga naturinventeringar inom 
den del som ligger inom Södermanland. Detta 
beror delvis på att man avvaktat resultatet från 
en naturresursinventering, som gick i landsting
ets regi och pågick under åren 1974-1975. Inven
teringens floristiska del bestod i att upprätta 
fullständiga artlistor från rika växtbiotoper, 
främst ädellövskogar och rikkärr. Eftersom Sö
dermanland i jämförelse med upplandsdelen av 
Stockholms län har så få rikkärr, så fick en del 
andra biotoper, t ex kalkberg och torrängar, en 
större plats i materialet än vad som var tänkt från 
början. Totalt lär över 700 artlistor från olika 
växtlokaler ha upprättats enbart inom Söder
manland. Trots det stora materialet var det här 
ingen totalinventering av floran i Stockholms 
län. Många vanliga biotoper som t ex barrskogar, 
skogskärr, hagmarker, ogräsmarker, diken och 
sjöar blev knappast alls undersökta, och för 
arbetet med en sörmlandsflora måste sådana 
biotoper besökas. Det material som framkom
mit är emellertid av mycket stort värde i all sin 
omfattning och kommer att underlätta det fram
tida floraarbetet avsevärt.

Ideellt inventeringsarbete

Det ideella inventeringsarbetet i Sörmland idag 
är uppdelat på mycket få händer. Carl-Johan 
Clemedson och jag är igång med nya floristiska 
arbeten, bl a sockenfloror, och några andra i 
landskapet för regelbundet anteckningar från 
botaniska exkursioner, anteckningar som kan bli 
till stor nytta i fortsättningen. Birger Pettersson, 
Nyköping, har t ex utfört ett betydelsefullt arbe
te i Nyköpingstrakten och på Södertörn, söder 
om Stockholm, har under senare år märkts en 
tilltagande floristisk aktivitet.

Universitetet i Stockholm gör genom Botanis
ka institutionen vissa insatser i anslutning till 
undervisningen. Bland annat hålls floristikkur- 
serna inom landskapet och material från dessa

exkursioner är givetvis av stort värde. Nämnas 
bör också de forskningsprojekt, som äger rum 
inom institutionen, och som till stor del är 
knutna till det botaniskt intressanta Tullgarnsom- 
rådet, beläget mellan Nyköping och Södertälje.

Artregistret

Under fjolåret påbörjade jag en sammanställning 
av alla kända fanerogamer och kärlkryptogamer 
inom landskapet Södermanland (frånräknat 
Kvarsebo i Östergötlands län och några socknar 
tillhörande Västmanlands län). De flesta littera
turuppgifter, nästan alla inventeringar och en hel 
del herbariematerial från Riksmuseets och Bergi- 
anska trädgårdens samlingar har gåtts igenom 
och lagts in i sammanställningen. Allt aktuellt 
material, från såväl mina egna som andras ex
kursioner, läggs kontinuerligt in i arbetet.

Det bör i sammanhanget tilläggas att endast 
vederhäftigt material insorteras och att det ofta 
möter stora svårigheter att bedöma vilka uppgif
ter som kan anses sannolika eller inte. Många 
gränsfall har därför markerats med ett ? samt en 
kommentar av typen ”Bör kontrolleras”.

Arturvalet är generöst, bland annat därför att 
det i efterhand är enklare att göra strykningar än 
tillägg. Därför ingår alla påträffade adventiv- 
växter och förvildade trädgårdsväxter i samman
ställningen, liksom hybrider och taxa av lägre 
rang än art, i de fall dessa kunnat beläggas.

Arbetet bygger på ett lösbladssystem inlagt i 
pärmar, där det skall vara lätt att nå resp att 
lägga in uppgifter. För de allra vanligaste arterna 
görs en sammanvägning av frekvensbedömning
en i befintliga riksfloror, Hulténs atlas samt 
genom den egna erfarenheten i fält. För mindre 
vanliga eller sällsynta arter inordnas uppgifterna 
per socken. Socknarna ligger på lösblad i en 
bestämd ordning underordnat ett huvudblad, 
som bl a innehåller växtartens namn. Arterna 
ligger av praktiska skäl i bokstavsordning.

Sammanställningen av den sörmländska floran 
skall dels tjäna som uppslagsbok för mitt arbete 
på länsstyrelsens naturvårdsenhet, dels vara ett 
förstadium till den landskapsflora, som framöver 
torde bli verklighet även för Södermanland.
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Danielsson, B. 1980 01 31: Mot en ny Härjedalsflora. [Towards a new province flora of 
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Work with a new flora of the province of Härjedalen, C Sweden, has been started by Dr Ö. 
Nilsson, Uppsala, and the present author. Methodological problems are discussed, 
especially regarding the mapping of plant distributions. We intend to use 10 km squares of 
the national grid, at least when mapping plants having a wide distribution in the province. 
Preliminary maps are given for three species mapped at the 5 km and the 10 km square level.
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Den enda provinsflora, som behandlar kärlväx
terna i hela Härjedalen, utkom för över 70 år 
sedan (Birger 1908). Det finns dock åtskilliga 
publikationer, som beskriver floran i delar av 
landskapet. Viktigast bland dessa är Harald 
Smiths avhandling (Smith 1920), som dock inte i 
första hand är ett fioristiskt arbete utan ett 
vegetationshistoriskt. Birgers flora är starkt för
åldrad och har ett mycket blygsamt omfång (96 
sidor) och det behöver inte ytterligare motiveras, 
att behovet av en modern landskapsflora är 
stort.

Örjan Nilsson har under åtskilliga somrar 
botaniserat med utgångspunkt från Fjällnäsom- 
rådet, se t ex Nilsson (1976), och själv har jag 
erfarenhet från Linsells socken i mellersta Här
jedalen (Danielsson 1973) och sedermera även 
från landskapets norra delar. Eftersom vi samlat 
in en stor mängd floristiska data, har vi nu 
preliminära planer på att sammanställa en land
skapsflora över Härjedalens kärlväxter. I det 
följande skall diskuteras hur vårt material skulle 
kunna presenteras, främst med utgångspunkt 
från erfarenheter, som gjorts i samband med den 
nämnda Linsell-inventeringen. Nomenklaturen 
följer Lid (1974).

Landskapets indelning

Härjedalens yta är 12 849 km2 fördelat på nio 
socknar. Socknarna är så stora, att de blir alltför

ohanterliga som inventeringsenheter. Vid Lin
sell-inventeringen arbetade jag inledningsvis 
med en ”naturlig” sektionsindelning, där grän
serna utgjordes av vägar eller vattendrag. I 
praktiken befanns dock en sådan indelning inte 
särskilt praktisk, bl a därför att den ena sidan av 
en gränsbäck eller väg kommer att höra till en 
annan sektion än den andra sidan. En annan 
nackdel är att sektionerna inte blir likstora.

Det föreföll då lämpligare att använda något av 
de rikstäckande koordinatnät, som finns inlagda 
på den topografiska kartan. Dels återges det s k 
UTM-nätet (Universal Transverse Mercator), 
dels rikets nät (2°, 5W Stockholm). UTM-nätet 
har använts för kartorna i Atlas florae europaeae 
(Jalas & Suominen 1972-73), där enheten är 
rutor av dimensionen 50 x 50 km.

Sett i Europa-perspektiv vore det kanske bäst 
att använda UTM-nätet. Att jag ändå kom att 
använda rikets nät har flera orsaker. Den främsta 
är av praktisk natur: indelningen av den topogra
fiska kartan är baserad på rikets nät, och rutor
nas beteckning kan bekvämt avläsas på kartbla
den. En annan orsak är att andra pågående 
botaniska inventeringar använder samma system 
(t ex Dalsland, Småland, Västerbotten). Vidare 
kan nämnas, att ett annat riksomfattande inven- 
teringsprojekt, Svensk fågelatlas (Svensson
1973), utgår från rikets nät. Möjligheterna till 
intressanta jämförelser mellan olika växters och 
djurs utbredningar skulle underlättas, om inven-
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Fig 1. Arbetskarta i rikets nät för Ranunculus acris 
(smörblomma) tom 1979. Stora prickar betecknar 
rutor, där arten antecknats av mig. Små prickar 
markerar lokaler hämtade ur litteraturen. Kartorna 
bygger på samma primärdata. Den övre kartan baseras 
på kvadrater med 10 km sida. I den undre kartan har 
förekomster i 5 x 5 km-rutor markerats. Själva rutnätet 
har dock inte utritats. Eftersom smörblomma troligen 
finns i nästan alla rutor, kan Fig 1 sägas återspegla 
inventeringsläget över huvud taget.
Localities where Ranunculus acris has been observed 
until 1979. The province has been divided into squares 
in the Swedish national grid. The upper map shows the 
presence of the species in 10 x 10 km squares. In the 
lower map occurrence in 5 x 5 km squares is recorded. 
Large dots: records by the author. Small dots: 
literature records.

teringarna genomfördes efter en enhetlig plan. 
Innan större biologiska inventeringar startas i 
Sverige bör man, enligt min åsikt, noga överväga 
att använda rutor i rikets nät som inventerings
enhet. Kanske dock med undantag av Öland, 
som med Linnés ord även i detta avseende är 
”annorledes än de andra Sveriges provinser”. 
Öland kan ju sägas ha sitt eget nät bestående av 
små socknar. Många Ölandsrutor i rikets nät 
domineras helt av vatten.

Rutstorleken

När man tagit ställning till förmån för rikets nät, 
återstår den viktiga frågan om vilken storlek 
inventeringsrutorna bör ha. För Linsells socken 
användes rutor med 5 km sida, och 54 av 
socknens 67 rutor besöktes. Ett dussintal av de 
67 rutorna faller dock till större delen inom 
angränsande socknar.

För hela Härjedalen är antalet 5-km-rutor ca 
570, och det säger sig självt, att det är ett 
omöjligt företag att inom rimlig tid - 10 å 15 år — 
besöka alla dessa. Rikets nät kan emellertid 
betraktas som ett modulsystem, där man i prin
cip kan välja vilken rutstorlek som helst. Så har 
t ex rutor med 100 m sida använts vid detaljkar- 
tering av Nigritella nigra (brunkulla). Se Björk
bäck m fl (1976).

För Härjedalens del torde rutor av storleken 
10 x 10 km vara en lämplig modul, när det gäller 
karteringen av flertalet kärlväxter. Erfarenheter 
från England ger också vid handen, att detta nät 
är tillräckligt finmaskigt för att visa olikheter i 
utbredning mellan nästan alla kärlväxter (Heath 
& Perring 1975). Frågan om valet av rutstorlek 
har diskuterats av Ouren (1966), som bl a kunde 
visa, att rutor på 10 x 10 km visade stor variation 
i utbrcdningsmönstret t o m för arter av samma 
utbredningstyp (12 oceaniska arter, 25 rutor). 
Det finns naturligtvis svagheter med ett så grov- 
maskigt nät. En är att eventuella frekvensolikhe
ter i olika delar av utbredningsområdet inte 
framträder tydligt. A andra sidan kan man lättare 
utnyttja något inexakta litteratur- och herba- 
riedata vid användning av det grövre nätet.

Fig 1 visar inventeringsläget tom 1979 för 
Ranunculus acris (smörblomma) återgivet i 10- 
km-rutor och i 5-km-rutor (en prick per ruta 
oavsett antalet lokaler i rutan). Kartorna återger 
givetvis inte ens preliminärt smörblommans ut
bredning - den torde finnas i nästan alla rutor -
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Fig 2. Arbeiskarta för Gymnadenia conopsea (brud
gran). Se i övrigt texten til Fig 1.
Preliminary map for Gymnadenia conopsea in Här
jedalen. For explanation see text to Fig. 1.

Fig 3. Arbetskarta för Astragalus atpinus (fjällvedel). 
Se i övrigt texten till Fig 1. Arten följer Ljusnan långt 
ner i skogslandet.
Preliminary map for Astragalus alpinus. For explana
tion see text to Fig. 1. The alpine milk-vetch is 
distributed along River Ljusnan deep into the conifer 
belt.

utan visar vad som nu är känt beträffande 
förekomsten genom studium av litteratur och 
genom mina egna exkursioner. Material, som 
kan finnas i de offentliga herbarierna, har dock 
ännu inte beaktats. Troligen finns dock inte så 
många ark i dessa: smörblomman är så vanlig,

att den inte samlas särskilt ofta. Ett dilemma vid 
kartering av allmännare växter är just detta att 
herbariebelägg är sparsamma och att uppgifter i 
äldre litteratur ofta blir vaga och generaliseran
de.

Fig 1 visar, att det för en sådan vanlig växt är
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tillräckligt med det grövre nätet. Även när det 
gäller en något ovanligare art (Gymnadenia co- 
nopsea, brudgran), Fig 2, förefaller det tillräck
ligt med 10 x 10 km-rutor, även om ett finare nät 
givetvis är bättre, om man t ex skulle vilja 
relatera utbredningen till förekomsten av kalkrik 
berggrund.

Det är viktigt, att man inte binder sig vid en 
enda typ av kartor. För de mer sällsynta arterna 
bör man om möjligt välja ett finare nät. Man kan 
också tänka sig en kombination av fint och grovt 
nät för vissa växtgeografiskt intressanta arter, 
såsom Pedicularis oederi (gullspira), varvid det 
finmaskiga nätet skulle användas för kartering av 
artens sydgräns, som går genom Härjedalen.

I de slutgiltiga kartorna är avsikten att lägga 
in de större sjöarna och älvarna ungefär i den 
omfattning som antytts i Fig 1-3 (det stora 
vattenmagasinet vid Sveg har inte markerats). 
Detta underlättar orienteringen och förklarar 
också utbredningen av växter, som är spridda 
längs vattendragen. En sådan art är Astragalus 
alpinus (fjällvedel), Fig 3. Kanske kan också 
några mer sällsynta arter prickas in i kartor av 
konventionell typ, utan anknytning till rutnät, på 
det sätt som P.-A. Andersson (1978) planerat för 
Dalslandsfloran.

Fältarbetet

Slutligen skall här nämnas något om hur jag 
bedrivit arbetet i fält. Ett 16-sidigt häfte i A4 med 
väntade arter uppskrivna i systematisk ordning 
har använts vid exkursionerna. I fyra kolumner 
finns plats för kryss eller annan anteckning vid 
varje art. Överst i varje kolumn skrivs exkur- 
sionsmålets namn jämte 5x5 km-rutans be
teckning. Även om presentationen kommer att 
ske i lOx 10 km-rutor, finns ju ingen anledning 
att inte i fältprotokollen ange i vilken 5x5

km-ruta man exkurrerat. Efter exkursionerna 
prickas arterna in på arbetskartor av den typ, 
som visas i Fig 1-3.

Upprop

Örjan Nilsson och jag är angelägna att komma i 
kontakt med botanister, som har opublicerade 
anteckningar om Härjedalens kärlväxter eller 
pressade växter därifrån. Min adress finns angi
ven i början av artikeln. Örjan Nilssons är 
Botaniska trädgården, Villavägen 8, 752 36 Upp
sala. Vi uppmanar också personer, som kan åta 
sig att inventera något område att höra av sig. 
Härjedalen är stort och behovet av inventerings- 
hjälp närmast omättligt!
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been published before. The area is not very densely populated, so it has not been possible 
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herbarium material. Field trips have been made to places which could be floristically 
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very important rich areas were, however, detected. All parts of the province have been 
visited, although more visits have been made in areas which turned out to be floristically 
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flora of the province will be published about 1982.
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Arbetet med en kärlväxtflora över Ångerman
land planlades från början med professor Erik 
Almquist i Uppsala som rådgivare. Värdefulla 
synpunkter har senare kommit från flera håll. I 
synnerhet har givande diskussioner under arbe
tets gång förts med professor Bengt Pettersson i 
Umeå.

Litteratur och herbarier

Det finns ingen tidigare sammanställning av 
ångermanländsk floristisk litteratur. Därför var 
litteratur- och herbariegenomgången ett av de 
mest krävande och omfattande momenten. För 
att något begränsa arbetsvolymen uteslöts vid 
excerperingen ett antal trivialarter som bedöm
des som allmänt utbredda i området. Det 90-tal 
arter, som sålunda har förbigåtts vid genomgång 
av litteratur och herbarier, har dock upptagits i 
de artlistor av kryssmodell som utarbetades för 
fältarbetet. I efterhand har det visat sig, att några 
av dessa arter inte är triviala i hela landskapet. 
Andra, som tagits upp i registreringen, har 
däremot visat sig så allmänna att de skulle 
kunnat uteslutas. Detta beror givetvis på den 
bristfälliga tidigare kunskapen om Ångerman

lands flora. Hulténs prickkartor har visat sig 
synnerligen schematiska när det gäller vissa 
allmännare arters fördelning, framförallt i de inre 
och norra delarna av Mellannorrland. Det hade 
utan tvivel varit klokt att begränsa listan över 
”trivialarter” ytterligare något.

En mindre allvarlig nackdel med att utesluta 
arter är, att primäruppgifter från landskapet inte 
kan redovisas för dessa. Eftersom de mest 
alldagliga arterna säkerligen observerats av 
många botanister utan att de antecknats eller 
publicerats, är dock primäruppgifter i dessa fall 
av skäligen ringa intresse.

Tillvägagångssättet

Uppgifter ur litteraturen skrevs av art för art på 
maskin eller kopierades, om publikationerna 
utgjordes av artförteckningar. 1 det förra fallet 
finns givetvis en risk för felskrivningar. Varje 
artuppgift i de erhållna artförteckningarna för
sågs med kodnummer, svarande mot publika
tionsåret (25 = 1925, 857 = 1857 etc) med tillagda 
bokstäver a, b, c osv för att åtskilja publikationer 
från samma år. Sedan klipptes listorna isär och 
alla excerperade uppgifter ordnades artvis och
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kronologiskt i plastmappar, som i sin tur ko
pierades för att få lätthanterliga blad att sätta i 
pärmar. Ytterligare källor som kommit fram vid 
kompletterande litteraturgenomgång har förts in 
för hand på dessa blad.

På listorna har även herbarieuppgifter förts in, 
varvid herbariebelägg till publicerade uppgifter 
oftast införts i anslutning till dessa. Förutom de 
stora institutionsherbarierna har även några, 
delvis omfattande, privata herbarier gåtts ige
nom.

På särskilda blad under varje art har tillfogats 
växtuppgifter som lämnats direkt till floraprojek- 
tet av andra botanister, som verksamt bidragit 
till landskapets kartläggning (jfr Mascher 1978). 
Här har också införts flertalet efter litteraturex- 
cerperingens avslutande utgivna naturvårdsin- 
venteringar från länsstyrelserna i Härnösand och 
Umeå. Även visst opublicerat material har där
vid kunnat utnyttjas.

1 ett tredje avsnitt har egna fältiakttagelser och 
insamlingar registrerats i kronologisk ordning. 1 
en spalt längst till vänster på bladen anges 
socken för varje notis, så att uppgifterna lätt 
skall kunna sammanställas sockenvis. Ett alter
nativ hade varit att använda sockenindelade 
blad, vilket dock på grund av den ofta mycket 
ojämna fördelningen av uppgifter kunnat bli 
onödigt skrymmande. Det alfabetiskt ordnade 
artregistret omfattar i nuvarande uppställning 7 
A4-pärmar.

Fältarbete

Tidigare publikationer, herbariesamlingar och 
andra uppgifter ger en mycket ojämn täckning av 
landskapet. Fältarbetet måste syfta till att kon
trollera och komplettera äldre uppgifter, samt att 
i möjligaste mån fylla ut luckorna där inga eller 
mycket få undersökningar gjorts. Eftersom det 
inte gick att samla en medarbetarstab, som 
kunnat fördela insatserna inom landskapet, var 
det otänkbart att i ett föga utforskat landskap av 
storleksordningen 20 000 kvadratkilometer arbe
ta enligt en systematisk rutkarteringsmetod.

Fältundersökningarna i okända delar av land
skapet har därför lagts upp stickprovsvis. Bil
färder i olika socknar planerades utefter det 
tillgängliga vägsystemet inklusive det omfattan
de nät av skogsbilvägar, som på senare tid 
snabbt byggts ut. Färderna har därvid lagts i 
huvudsak för att nå objekt, som enligt kartan

kunde bedömas intressanta: sydberg, skogsslutt- 
ningar på näringsrik mark, sjöstränder, bäck
stråk, raviner och myrar. Tillgängliga geologiska 
kartor har anlitats för att finna områden som 
kunde förväntas hysa en rikare flora.

Redan från början utarbetades fältprotokoll av 
krysslistetyp för olika viktigare miljötyper, i 
första hand sydväxtberg och örtrik skog, våt
marker och havsstränder. Dessa listor har under 
arbetets gång reviderats och kompletterats. De 
har även tagits upp av länsstyrelsens natur
vårdsenhet i Härnösand, där de har anpassats för 
databehandling (se artikel av Nettelbladt i detta 
häfte av SBT). Dessa fältlistor har avsevärt 
underlättat både fältarbetet och bearbetningen 
av materialet.

Eftersom landskapets socknar varierar starkt 
ifråga om floristisk rikedom, och har vägnät av 
varierande täthet, är täckningen ändå ojämn. 
Där de rekognoscerande exkursionerna i olika 
miljötyper pekat på att det rört sig om botaniskt 
fattiga områden, har i allmänhet inga nämnvärda 
ytterligare ansträngningar gjorts. Undantag finns 
dock, bl a när det gällt efterforskningar efter 
arter med ”udda” miljökrav.

De stickprovsexkursioner, som företagits runt 
om i landskapet, har inte avslöjat några okända 
botaniska rikområden av betydelse. Bilden av 
den rikare florans utbredning i Ångermanland 
har - trots luckorna i tidigare undersökningar - i 
allt väsentligt stått sig. Enstaka begränsade 
objekt av intresse har dock upptäckts, t ex en 
lokal amfibolitförekomst med Asplenium ruta- 
muraria (murruta) i den eljest botaniskt mycket 
fattiga socknen Anundsjö. För att ge en grundval 
för bedömningen av de prickkartor som utarbe
tas, kommer exkursionernas fördelning över 
landskapet att åskådliggöras i kartform.

Arbetsinsats

Floraprojektet påbörjades 1968 och har helt och 
hållet bedrivits på fritid vid sidan av ett 45 
veckotimmars yrkesarbete med jourberedskap. 
Med undantag för sommarmånaderna torde i 
genomsnitt 15 skrivbordstimmar/vecka ha äg
nats åt floramaterialet under en tioårsperiod. 
Detta motsvarar två års heltidssysselsättning (40 
timmars arbetsvecka). Sedan 1970 har arbetet 
under en kväll/vecka bedrivits tillsammans med 
floraprojektets medhjälpare rektor Evert Mo. 
Vissa moment, såsom sortering av växtnotiser
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artvis och sockenvis, underlättas avsevärt om 
två personer hjälps åt, vilket också innebär en 
värdefull dubbelkontroll.

För den ännu inte avslutade herbariegenom- 
gången beräknas ca två veckor vardera i S och 
UPS, som har det rikaste materialet från Ånger
manland, något mindre i LD, GB och UME.

Antalet arbetsdagar i fält är svårt att uppskat
ta. Under de första somrarna ägnades så gott 
som all ledig tid åt exkursioner, frånsett kortare 
semestervistelser på annan ort. De senaste sä
songerna har dagliga utflykter företagits under 
4-5 semesterveckor, mest i juli, och därutöver 
har någon utfärd gjorts per vecka.

Till den arbetstid som direkt ägnats åt floran 
måste läggas en omfattande korrespondens, 
medverkan i länets och kommunernas natur- 
vårdsplanering, akuta naturskyddsärenden m fl 
viktiga sidoengagement, som oundvikligen följer 
med ett landskapsfloreprojekt. Periodvis har 
ytterligare 4-6 veckotimmar ägnats åt sådana 
insatser.

Redovisningen

Ängermanlandsfloran kommer att bestå av tre 
huvudavsnitt: en inledande textdel, artförteck
ning med lokaluppgifter samt prickkartor. Inne
hållet planeras preliminärt enligt följande: (1) 
Topografi, geologi, klimat etc. (2) Naturtyper 
och typiska växtsamhällen. (3) Representativa 
och särskilt intressanta växtlokaler. (4) Växt- 
geografisk översikt. (5) Förändringar i floran. (6) 
Botaniskt naturskydd. (7) Historik över Ånger
manlands botaniska utforskning. (8) Systema
tiskt ordnad artförteckning med lokaluppgifter 
sockenvis. (9) Ca 250 prickkartor. (10) Littera
turförteckning med nära 300 titlar. (11) Övrigt 
källmaterial.

I artförteckningen kommer i princip Lids flora 
att tillämpas, men för kritiska grupper, där det

finns tongivande utredningar som ej kommit med 
i Lid, kommer dessa att följas. Släktena Tarax
acum och Hieracium lämnas åsido i avvaktan på 
den behandling av ångermanländskt material 
som planeras av Erik Evers, Nyadal.

För varje art anges latinskt och svenskt namn. 
När det gäller sällsynta och mindre vanliga arter 
redovisas det totala antalet lokaler samt antalet 
socknar där arten är funnen. Därefter följer en 
kortfattad beskrivning av artens miljökrav i 
landskapet. Växtplatser uppräknas sockenvis. 
Både fyndår, meddelare, författare, publika
tionsår och eventuella herbariebelägg anges. 
Ofta återkommande meddelar- och författar
namn förkortas, men i övrigt kommer endast ett 
begränsat system av förkortningar att användas. 
I anslutning till de enskilda lokaluppgifterna ges 
upplysningar om växtmiljön, då detta bedöms 
vara av intresse. Beträffande vanligare arter 
uppräknas ej växtlokaler, men i vissa fall redovi
sas antalet fynd i varje socken. När det gäller 
arter med utbredningsgräns i landskapet anges 
gränslokaler och utposter.

Kartorna trycks i tvåfärg med återgivande av 
topografi, hydrologi, basiska bergarter och 
sockengränser. Två kartor/sida planeras, varvid 
skalan blir 1:1,5 milj. Markeringarna för växt
lokaler begränsas till två typer, prickar och 
ringar, av vilka de senare i huvudsak reserveras 
för gamla, utgångna förekomster.

Innan ett fullständigt manuskript kan samman
ställas återstår viss litteraturuppföljning och her- 
bariegenomgång. Härtill kommer det tidsödande 
arbetet med prickkartor. En realistisk bedöm
ning är att ängermanlandsfloran kan gå i tryck 
1982.

Citerad litteratur
Mäscher, J. W. 1978: Några för Ångermanland nya

indigena kärlväxter. Svensk Bot. Tidskr. 71: 303-
314.
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Västerbottens läns florainventering
Stefan Ericsson

Ericsson, S. 19800131: Västerbottens läns florainventering. [The flora project in Väs
terbottens län, N Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 475^180. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
The author iso working on a flora of Västerbottens län (includes the province of 
Västerbotten, Asele lappmark, Lycksele lappmark and NE Ångermanland), an area which 
covers c 1/7 of Sweden. All available information regarding distribution and ecology of 
vascular plants in the area is inquired for. Since the area is little known also notes 
concerning common plants are welcome. Two types of field lists are used, one for the 
mountain areas, one for the coastal areas. The registration of finds is in 5 x 5 km squares in 
the Swedish national grid.
Stefan Ericsson, Hemvägen 8, S-902 33 Umeå, Sweden.

För ungefär två år sedan påbörjade jag provin
venteringar i Västerbottens län med hjälp av 
förtryckta artlistor. Jag hade funderat på att göra 
en sammanställning av Västerbottens växter, 
eftersom de utbredningsuppgifter som förekom
mer i litteraturen i många fall stämmer mindre 
bra. Arbetet svällde snabbt ut för att till slut anta 
formen av en landskapsflora. Fyra olika inven
teringar utfördes parallellt för att få grepp om 
omfånget av det erforderliga arbetet. De fyra 
inventeringstyperna var: genomgång av olika 
typer av uppsatser, genomgång av antecknings
böcker, direkta fältinventeringar och katalogi
sering av herbarieuppgifter. Försöken pekade 
mot ett lyckat resultat och jag har nu bestämt 
mig för att fortsätta inventeringarna.

Arbetsmetod

För alla inventeringar används samma blankett, 
vilket förenklar arbetet väsentligt. Alla uppgifter 
från samma 5x5 km-ruta i rikets nät samlas 
bakom en sammanräkningsblankett för hela ru
tan (Fig 1). På detta sätt är det lätt att snabbt ta 
reda på vad som samlats, skrivits och genom
sökts inom rutan. I slutbehandlingen av materia
let är det också praktiskt att ha informationen 
koncentrerad till ett relativt litet antal blanketter.

Västerbottens läns flora beräknas utkomma 
1990. För första gången kommer då en fylligare 
beskrivning av floran i denna sjundedel av Sveri
ge att finnas. Den enda tidigare floran, av 
Backman och Flolm (1878), var mycket summa
risk och omfattade hela övre Norrland. Efter
som länsfloran är ett pionjärarbete kommer am
bitionsnivån att ligga lägre än hos en del projekt i 
landets sydligaste delar. I första hand ska det 
som hänt under de senaste hundra åren sum
meras. Syftet med inventeringen är alltså inte att 
försöka hitta alla kärlväxter som växer i länets 
alla 2573 rutor, utan att samla allt vi redan vet 
om länets flora i ett enhetligt system. Parallellt 
med det arbetet utförs emellertid tämligen nog
granna inventeringar i de områden där uppen
bara luckor i vårt vetande finns. Västerbottens län 
består tyvärr till större delen av sådana områden 
(Fig 2). I andra hand kompletteras listor från de 
smärre områden som är relativt väl kända, för att 
få begrepp om florans totala sammansättning 
inom dessa.

En viktig bit i denna landskapsflora är den 
ekologiska aspekten. Till varje art bör det finnas 
en ganska utförlig beskrivning av dess krav och 
levnadsbetingelser inom länet. För att kunna 
belysa de olika betingelser som råder i norra 
Sverige har jag medvetet valt ett inventerings-
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VÄSTERBOTTENS UNS FLORA INVENTERING
samlas alltid 
bör samlas 

k fridlyst UPPMARKSL ISTAN
INVENTERINGSDATUM
Ar mAn dag

Ev.Extiq Ev.slutdatum
Ar mAn dag

STRÖ

ADRESS (eller källa)

EXKURSIONSLOKAL (J, förhAllande till namn pA topografiska 
kartan och större ort,gärna socken)

övriga noteringar

Lycopod sel 
Lycvclavatu 
Lycvannotin 
Lyc alpinum 
Lycvcomplan 
Selaginella 
Isoetes lac 
Iso echinos 

O
Equiset arv 
Equ pratens 
Equ sylvati 
Equ palustr 
Equ fluviat 
Equ hyemale 
Equ variega 
EquTscirpoi 

Equ» _

O
Botrych lun 
Bot boreale_ 
Bot»lanceol_ 
Bot multifi 
Pteridium a_ 
Cryptogramm 
Matteuccia 
Blechnum sp 
Aspleni sep 
Asp rutamur 
Asp viride 
Athyriu fil_ 
Ath distent 
Cystoptf fra 
Cys montana 
Woodsia ilv 
Woo alpina 
Thelypt phe 
Gymnoca dry 
Dryopte fil 
Dry assimil 
DryTcarthus 
Polysti lon 
Polypodium

Pinus sylve 
Picea abies 
Juniperus c 

O “ 
Sparganvhyp 
Spa▼minimum 
Spavangusti 
Spavfriesii 
Spavsimplex 
Spa^glomera 
Spa»
Calla palus 

O
Potamog^nat 
Pot^gramine 
Potvalpinus 
Potyperfoli 
Potrpraelon 
Pot»rutilus _ 
PotTpusillu 
Potvfilifor 

Po t»
O

Trigloc pal 
Scheuchzeri 
Alisma plan 
Sagitta»nat 
Sag»natXsag

O
Phragmites 
Phalari aru 
Anthoxanthu 
Hieroch»odo_ 
Mi Ilium eff_ 
Phleum prat_ 
Phl commuta 
Alopecu pra 
Alo genicul 
Alo aequali 
Agrosti ten 
Agrrgigante 
AgrTstoloni_ 
Agr canina 
Agr boreali_ 
Agr»clavata_ 
Agr»

Calamagvcha
Cal lapponi 
Cal neglect 
Cal canesce 
Cal purpure 
Cal epigeio 
Cal»
Apera»spica 
Descham cae 
Des alpina 
Des flexuos 
Vahlodea at 
Trisetu spi 
Sesleria»ca 
Melica nuta 
Molinia cae 
Dactyli glo 
Cyno.ur cri 
Poa»remota 
Poaeangusti 
Poa»pratens 
Poa»irrigat 
Poa»alpigen_ 
PoavpraCOLL 
Poa arctica 
Poa flexuos 
Poa alpina 
Poa glauca 
Poa nemoral 
Poa»palustr 
Poa»trivial 
Poa annua 
Phippsi alg 
Festucavrub 
Fes ovina _ 
Fes vivipar 
Fes pratens 
Lolium pere 
Nardus stri 
Bromus iner 
Elytrig rep_ 
Roegner can 
Roe boreali 
Elymus aren

Eriopho vag 
Erivbrachya 

Eri scheuch 
Eri angusti
Eri latifol_
Eri»gracile_
Scirpus syl 
Sei lacustr 
Eleocha aci 
Eie quinque 
Ele»uniglum 
Eie palustr 
Elevmamilla 
Trichop cae 
Tri alpinum 
Schoenu»fer 
Rhyncho alb 
Kobresivmyo 
Kob»simplic 
Carex dioic 
Car»paralle 
Car capitat_ 
Car»arctoge 
Car paucifl 
Carrmicrogl 
Car rupestr_ 
Car chordor 
Car diandra_ 
Car»appropi_ 
Car»pairaei 
Car maclovi 
Car»leporin 
Car lachena 
CarTheleona 
CarTtenuif1 
CarTdisperm 
Car loliace_ 
Car cahesce 
Carvbrunnes_ 
Car echinat 
Car buxbaum 
Car adelost 
Carvnorvegi 
Car*media _ 
Car atrata _ 
Car atrofus

Car rufina 
Car bigelow 
Carvnigra 
,Carr juncell 
Carvcaespit 
,Car acuta _ 
Car aquatil 
Car globula 
Car ornitho 
Car digitat 
Car flava 
Car»lepidoc 
Carvoederi 
Car»scandin 
CarTglacial 
Car vaginat 
Car panicea
Car livida _
Car pallesc 
Car magella 
Car limosa _
Car»rariflo_
Carvlaxa _
Car capilla_ 
Car»hirta _ 
Car lasioca_ 
CarTrhyncho_ 
Car rostrat_ 
Car rotunda_ 
Car vesicar_ 
Car»stenole_ 
Car saxatil 

Car»
Car»
Car»
Car»

O
Juncus arct 
Junybalticu 
Jun filifor 
Jun bufoniu 
Jun bulbosu 
Jun alpinus 
Jun trifidu 
Jun castane

Jun stygius 
Junvtrigluin 
Junvbiglumi 
Luzula pilo 
Luz parvifl 
Luz wahlenb 
Luz luzuloi 
Luz arcuata 
Luz spicata 
Luzvmultif 1 
Luzvfrigida 
LuzTSudetic 
Luz pallesc 

O
Tofield pus 
Paris quadr 
Maianthemum 
Pol-tum ver 
Convallaria 
Cypripedium 
Dactylovtra_ 
Dacvincarna 
Dacvlapponi 
Dac*maculat 
Chamorchis 
Coeloglossu 
Platant bif_ 
Leucorchis 
Gymnade con 
Epipact atr_ 
Epipogium a 

Listera ova 
Lis cordata 
Goody era re_ 
Corallorhiz_ 
Hammarbya p 
Calypso bul

O
Salix herba_ 
Sal polaris_ 
Sal reticul_ 
Salvmyrsini 
SalTglauca 
Salvlanata 
Salvlapponu_ 
Salvarbuscu

Salvhastata
SalTboreali
Sal»nigrica
Salvphylici
SalTcaprea
Salvcoetane
Sa lTcinerea
Salvaurita
Salvstarkea
Salvmyrti 11
Sal pentand

Sal»
Sal»
Sal»
Sal»
Populus tre 
Myrica gale 
Betula verr 
Bet pubesce 
Bet "tortu" 
Bet nana 
Bet»
Alnus incan 
Ulmus glabr 
Urtica dioi 

s.sonden 
Urt urens 

O
Koenigia is 
Oxyria digy 
Rumex longi 
Rum aquatic 
Rum acetosa 
Rum acetose 
Rum»
Pol-num»avi 
Pol tomento 
Pol amphibi 
Pol vivipar 
Pol convolv 
Chenopo alb 
Montia lamp 

O ” 
Scleran»ann 
Spe-ula arv 
Spe-ria rub
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Fig 2. Karta över Västerbottens län. Varje ruta motsvarar ett ekonomiskt kartblad (5x5 km). Med olika symboler 
har lagts in hur många arter som är registrerade från varje ruta, sedan ca 1/10 av litteraturen och en del 
fältobservationer och herbariematerial har lagts in. Undersökningsluckorna är alltså inte fullt så stora som de kan 
synas av bilden, bl a är det stora materialet från Vindelälven inte registrerat ännu.
A map of Västerbottens län. The squares are 5x5 km. Different symbols denote the number of registered taxa 
from each square (legend in the upper right corner). Although only c. 1/10 of the literature has been scanned, the 
trends are very clear: vast areas have never been visited by botanists.

område som omfattar både kust, inland och fjäll. 
Någon närmare plan över den ekologiska delen 
av inventeringen har ännu ej utarbetats.

Nuläget
Jag befinner mig fortfarande i ett slags förstadium 
till det egentliga arbetet. Jag har ännu ej gått 
igenom hela det länsherbarium som finns i 
Umeå. Av de 460 litteraturreferenserna har en
dast 50 bearbetats. Fältarbetet har till stor del 
försummats eftersom jag just nu gör värnplikten. 
Jag hoppas att jag kan ägna större delen av min

tid till floraarbetet efter muck och avslutade 
studier.

För att kunna fullborda floran behöver jag 
naturligtvis kompanjoner. Råd och inventerings- 
hjälp har jag fått av goda vänner, men det behövs 
mer folk runt hela länet. Av länets alla SNF- 
kretsar har endast Norsjö/Malå svarat positivt 
på en förfrågan som skickats ut. Antagligen har 
man i de flesta kretsarna trott att floraarbetet 
rörde sig på en hög akademisk nivå och inte 
vågat tacka ja, trots ett groende växtintresse. 
För att kunna samla intresserade planeras nu en 
särskild botanisk förening. Föreningen skulle ha

Fig 1. Krysslista för lapplandsdelen av Västerbottens län (orig A4). Blanketten kan användas såväl vid 
exkursioner som för att föra in litteratur- och herbariematerial.
A field list for Västerbottens län. A dot denotes taxa which should always be collected, a triangle those 
which preferably should be collected. Species which are protected by law have been marked by a black circle 
segment.
32 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6
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Fig 3. Norsknoppan (Omalotheca norvegica) är en av de växter vars lägre utbredningsgränser inte 
är väl kända. Det inre av Norrland är fortfarande mycket dåligt undersökt. Norsknoppan når långt 
ned i skogslandet och förekommer på höjderna nästan ned till kusten i Västerbotten. Foto Sune 
Jonsson, Umeå.
Omalotheca norvegica is one of several mountain plants with little known distribution in the lower 
parts of N Sweden.
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Fig 4. Författaren studerar korsandmat (Lemna trisulca) på en för arten typisk lokal, en skyddad strand i 
Västerbotten (Ostnäs). Foto Ria Ericsson-Wester.
A typical locality for Lemna trisulca in Västerbotten, a sheltered shore.

en klar amatörprägel, ordna nybörjarcirklar, fort- 
sättningscirklar, helgkurser, probleminriktade 
exkursioner och bestämningsträffar. Förening
ens främsta uppgift skulle vara att väcka själva 
intresset genom att ordna utställningar, fotokväl
lar etc. Förhoppningsvis löser sig även den 
ekonomiska frågan om man kan visa upp en 
aktiv förening. Hittills har bidrag endast erhållits 
från Svenska Turistföreningen.

Den färdiga floran

Västerbottensfloran bör skrivas så att den kan 
läsas av de flesta. Detta är en synpunkt som jag 
mött överallt. Den måste bli en flora som väcker 
och inte släcker intresset hos läsaren. Därför vill 
jag använda löpande text och kartor i stället för 
tabeller, förkortningar och lokaluppräkningar i 
den mån det är möjligt. För den i länet obevand
rade är det mycket svårt att hålla reda på var alla 
byar ligger. En by i Lappland motsvarar gott och 
väl en mellansvensk socken, och Vilhelmina 
socken är obetydligt mindre än Södermanland.

Goda kartor kan förstås med ett ögonkast och 
kan även läsas av utlänningar.

Varje arts ekologi kommer att tas upp på det 
sätt vi uppfattat den, så att jämförelser med 
andra landsändar kan göras. Vissa taxonomiska 
problem kommer också att belysas på det sätt 
som vi uppfattat situationen.

Under botanistdagarna i Kalmar diskuterades 
livligt vilken nomenklatur som borde användas i 
landskapsflororna. Personligen anser jag att vi 
bör använda Flora europaeas namn. De latinska 
namnen är ju till för att förstås över nationsgrän
serna, och Flora europaeas namn slår förhopp
ningsvis igenom när den femte och sista delen 
kommer ut inom kort. Nästa upplaga av Lids 
flora kommer tydligen också att använda Flora 
europaeas nomenklatur. Vi bör alltså vänja oss 
vid att säga Chamomilla suaveolens för gat- 
kamomill, Silene dioica förrödblära ochLathyrus 

japonicus för strandärt. De förr brukliga namnen 
kan ju anges som synonymer. Beträffande sven
ska namn hoppas jag på den kommitté som 
tillsattes i Kalmar.
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Upprop

De ekonomiska resurserna är mycket knapra och 
allt arbete utförs hittills helt ideellt. För att 
slutföra inventeringarna behövs alltså hjälp. Alla 
intresserade är naturligtvis välkomna med hjälp 
och bidrag, men jag vill särskilt efterlysa:

(1) Personer intresserade av att inventera i 
botaniskt mycket dåligt undersökta områden.

(2) Anteckningar från tidigare gjorda exkursioner 
i Västerbottens län. Dessa kan skickas in för 
avskrift, eller kopieras och skickas in. Även 
äldre uppgifter är naturligtvis av intresse.
(3) Pressat material från provinserna Västerbot
ten, Åsele lappmark, Lycksele lappmark och 
Nordmaling, Bjurholm och Hörnefors socknar i 
Ångermanland. Växterna läggs till det särskilda 
länsherbariet, nu omfattande ca 11 000 ark, som 
förvaras på nedanstående adress. Samlingarna 
består dock till största delen av växter från 
Umeå och ett par andra socknar. Allt material 
mottages därför tacksamt. Växterna behöver 
inte vara monterade, men de måste bifogas en 
godtagbar etikett, ett kollektnummer med liggare

eller motsvarande. Tänk på att en samlings värde 
höjs väsentligt om den läggs till ett forsknings- 
herbarium.
(4) Särtryck och uppsatser som berör floristik i 
Västerbottens län eller växtekologi i Nordskan
dinavien. Parallellt med inventeringsarbetet upp
rättas en helt ny samling av särtryck, kopierade 
uppsatser och referenslitteratur; den samlingen 
bör vara så komplett som möjligt.
(5) Synpunkter av alla, som är intresserade av 
inventeringar av det här slaget.
Exkursionshandledning och inventeringsblan- 
ketter (något olika för kust och lappmarker) kan 
rekvireras från denna adress: Västerbottens läns 
flora, inst för ekologisk botanik, Umeå universi
tet, S-901 87 Umeå, Sweden. Tel: 090/16 54 92.

Citerad litteratur
Backman, C. J. & Holm, V. F. 1878: Elementarflora 

öfver Vesterbottens och Lapplands fanerogamer 
och bräkenartade växter. Uppsala.

Tutin, T. G. m fl (red) 1964-1980: Flora europaea 1-5. 
Cambridge.



Fältinventeringsmetodik
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Nettelbladt, M. G. 1980 01 31: Fältinventeringsmetodik. [Methods for field investigations.] 
Svensk Bot. Tidskr. 73: 481—490. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
This paper deals with methods for floristic field investigation of vascular plants. Field 
record cards have been in use for many years in Norway but have only recently appeared in 
Sweden. The author believes that convenient record cards must be designed for ADP, have 
Latin abbreviations according to a generally accepted system and use modern nomencla
ture. The base area for the record card is recommended to be 5 x5 km2, in common with 
individual sheets of The Swedish Economic Map Series. A Finnish system of frequency 
classes based on the arithmetic series i2/82 is recommended, making it possible to indicate 
frequencies without subjective influence. Two Norwegian ADP surveys of plants compris
ing 50,000 km2 are mentioned. Plants not identified in the field and rare plants found in new 
localities should be collected. Methods for preserving and recording plants are outlined.
Mats G. Nettelbladt, Universitete 
N-9001 Tromsd, Norway.

Artikeln grundar sig på flerårig erfarenhet från 
botaniska inventeringar i Sverige och Norge. Jag 
inskränker mig till den floristiska inventerings- 
delen vad gäller kärlväxter och tar dels upp olika 
typer av fältanteckningar, dels insamling av 
belägg.

Den norska krysslistan

Medan man i Sverige först under de allra senaste 
åren så smått börjat använda förtryckta artlistor, 
s k krysslistor, är detta gjort utomlands sedan 
lång tid tillbaka. I Norge t ex har man haft 
krysslistor i snart 30 år. Fig 1 visar en sådan 
lista, ifylld och något förminskad. Exemplet 
visar också de extratecken som föreslås men 
som inte används konsekvent. De är dessutom 
starkt subjektiva (se under Frekvensangivelser). 

Fördelarna med krysslistorna är otvetydiga:
(1) snabbare att göra än en konventionell artlista;
(2) lätt att kontrollera om en viss art redan är 
noterad; (3) inga problem för andra (eller en 
själv) att tolka svårläst handskrift; (4) arterna 
kan skrivas av direkt i systematisk eller alfa
betisk följd beroende på hur listan är uppställd;

t i Troms0, Institutt for Biologi og Geologi, Boks 790.

(5) enda sättet att få en god regional översikt av 
vanliga arters utbredning.

Principiella nackdelar med en sådan här lista 
är att upplysningar utöver dem som kan anges 
som tilläggstecken måste skrivas på annat ställe, 
och att nybörjare kan ha svårt att lära sig de ofta 
extrema förkortningarna. Bruk av förkortningar 
får vägas mot formatet, som måste vara så litet 
och behändigt som möjligt. En viktig invändning 
mot krysslistorna är att de inte kan kontrolleras i 
efterhand.

På de norska botaniska museerna har man 
efterhand fått omfattande krysslistearkiv. Det 
underlättar väsentligt att de flesta listor är av 
samma typ men det är ändå mycket tidsödande 
att använda sig av arkivet om man vill studera 
utbredningen av en viss art. Man har därför 
planer på att ge ut en ny norsk lista, helst 
samtidigt med nästa upplaga av Lid: Norsk og 
svensk flora och då med modern nomenklatur, 
antagligen enligt Flora europaea (Tutin m fl 
1964-1980).

Under det norska botanistmötet i Elverum 
1979 diskuterade man ingående frågan om ny 
krysslista (R. Elven pers medd). Man gick in för
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Ela 6, hy, 3. Hyp hi, ma, mo, pe, pu. Cras. Sed ac, al, ang, ann, ma, 
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ve, vi. C^(n. Potar, X- eg. X- n*- no* reP- th- ^ib. u
D^. Fil 6,{^) X ac, X glab. glau- gl°* mic> mu- ox* Pa- P1* Pr> 
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bo, co, di, lu, mo, pr, pu, ro, sa, Ero. Merc a, p. Euph cy, es, he,
pa, pe. Call he, in, pi, po, st, ve. Ac pi, ps. Polyg a, s, v. Imp n-t, p. II. 
Rh c, f. Corn sa, Hed. Hyd. San. Ery. Ajdth. Myr. Tor. Car. Coniu. 

Cic. Cono. Pirn s Aeg. Ses. Aet. Sel. l/g. Conios. Ang XX X ^eu- 
Im. Her a, 1, si, Dau.

DXßJPyr ch, me, prf, no, y6. Rjtm Mone. Chi. Mono hph, hpi. Led, 
Rho. AXd Cass h, 4 Arc(^) u-u Er ci, 4. Ox mi, 4. 

\ a Emp^l n. Pr fi, sc, st, ve, vu. Andr. Lys ne, nu, t, v.
X Glx. Ana ar. Centn Arm s, /. Lam. Frx. Lig. M<<n Gen am, au, 

ba, X' ni, Pn. pu, te, ul. Centau e, p. Conv a, s. Cus eu. Pol a, c. 
Cyn. Lap d, m. r. Asp. Sy o. Anch a, o. My ar, ba, co, di, la, pa, si, 
st. Mert. Lit a, o. Ech.y

Aj p, r. Teu Scut. ^Jle. Dra r, t. Pru. Gallia, s, 4. Lam al, am, 

hy, mo, pu. Le. Sta p, s. Sat a, v. Or. Thy p, s. Lyc. Men aq, ar, g. 
Hyo. Sol d, n Verb n, t-s. Lin mi, v. Scr n. Lim. Vero an-a, ag, al, ar, 
be, ch, ir, lo, of, pu, sc, se, sp, ve. Dig. Mel c, j/, /£ Ei/f’*11' bo. br, cu, 
fr, hy, la, mi, sc. Od 1, r. iyfi ma, mi. Ped fl, hi, yL, oe, (ig) ^c. si.

Lat. Pin a, vi, Utr i, ma, mi, o, v.
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Trag. Son as, ar, o. Lact(^ mu, si. Crep få) pr, t.

Fig 1. En ifylld norsk krysslista. Originalets format är 213x200 mm. 
Baksidan är blank, vilket gör att listan kan vikas på mitten till ett 
behändigt format. På baksidan kan man också notera tillkommande arter, 
reproducerade här bredvid tillsammans med de använda symbolerna och 
deras betydelse.
The Norwegian field list (orig. 213x 200 mm). A slash (/) denotes that 
the species has been seen, a cross that it is common. Framed symbols 
denote various degrees of dominance, but these symbols are ill-defined 
and in practice they are sporadically used. A new list, based on modern 
nomenclature, will probably be developed within a near future.

Symboler
/ Fins i området 
X Vanlig
gj Vanlig og dominant
<£> Vanlig, stedvis dominant
(2> Sjelden, stedvis dominant

Taksa i tillegg:
Dryopteris assimilis & 
Poa alpigena / 
Carex aquatilis x bigelowii / 
Cochlearia arctica / 
Myosotis decumbens / 
Taraxacum croceum / 
Hieracium gr Alpina / 
H. gr Sylvaticiformia / 
H. gr Vulgatiformia /
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en lista med arterna ordnade i spalter och att 
formatet skulle vara max A4. En optiskt läsbar 
fältlista kommer man kanske att få problem med 
genom smuts, veck och förändringar i papperet 
pg a fukt. Därför vore en möjlighet att använda 
en förminskad fältlista utan avkryssningsfält och 
senare föra över till en optiskt läsbar lista i större 
format. Den sistnämnda, vare sig fältlista eller 
inte, kan vara av två typer, antingen kryssar man 
av i fält med fast position eller stryker man över 
alla arter som inte är observerade och därmed 
registreras alla andra arter. Det är dock fortfa
rande en öppen fråga om listan ska vara syste
matisk eller alfabetisk. Inte heller kunde man 
enas om huruvida underarter skulle tas med.

Genom att ha alfabetisk ordning av arterna 
undviker man problem med vilken systematisk 
ordning man ska välja. Nya Lid kommer nämli
gen sannolikt inte att följa ordningen i Flora 
europaea.

Den mellaneuropeiska florakarteringen

Inom ramen för en kartering av Mellaneuropas 
kärlväxter (Niklfeld 1971) har man tagit fram 
krysslistor som var och en omfattar ca 2100 
arter. De är utformade som dragspel, men bara 
tryckta på ena sidan. Man har också gjort 
instickspärmar, som är praktiska i fält. När 
’dragspelet’ är insatt i pärmen, så kan man 
bläddra i det som i en bok, och man har samtidigt 
ett bra underlag för att anteckna i det. En sida av 
listan visas i Fig 2.

Projektet löper som ett samarbete mellan flera 
länder, och man har därför tryckt listor med den 
förklarande texten på olika språk. Man har dock 
enats om artavgränsning, arturval, namnsättning 
och förkortningar av artnamnen, och har givit ut 
en artförteckning (Ehrendorfer 1973), som i stort 
följer Flora europaea men delvis är modernare 
än denna.

Projektledningen finns i Wien, men varje land 
och provins har egna centraler. Man beräknar att 
först bli klar med regionala kartverk, ett över 
Västtyskland redan 1980 (Schönfelder m fl 1979), 
och först därefter kommer den sammanfattande 
atlasen över Mellaneuropa, troligen i mitten av 
80-talet.

Svenska krysslistor

De flesta svenska listorna har uppstått i samband 
med landskaps- eller lokalfloraprojekt (se andra

artiklar i detta nummer av SBT). Smålands- och 
Blekingelistorna är i mitt tycke alltför otympliga 
för fältbruk medan däremot Västerbottenslistor- 
na är mer behändiga. Det sistnämnda gäller 
också listorna från länsstyrelsen i Västernorr
land (Fig 3), som emellertid genom sin ekologis
ka uppdelning närmast är avsedda för inven
tering av mindre områden, t ex naturreservat. En 
nyhet hos dessa länslistor är att de går att 
använda direkt som stansunderlag och är fram
ställda inom RUBIN-systemets ram (se vidare 
Björkbäcks artikel). Direkt anpassad till auto
matisk databehandling (ADB) är också Lage 
Karlssons Flora lapponica-lista (Fig 4), men han 
använder inte RUBIN-förkortningar utan egna.

Rekommendationer

Medan man i Norge även i fortsättningen verkar 
föredra en ”rikslista” verkar det i Sverige vara 
på väg att bli ett antal skilda listor inom de olika 
landskapsfloraprojekten. Om detta gäller ADB- 
anpassade listor blir det en dyr affär, eftersom 
man då måste ha ett särskilt program för varje 
lista. Genom att ta efter de mellaneuropeiska 
listorna borde det vara förhållandevis enkelt att 
framställa en lättanvänd svensk rikslista. Som 
tillägg till den kan man, om man vill, ha land- 
skapslistor för manuellt bruk, gärna med mindre 
skrift och utan avkryssningsfält.

För att undvika alltför breda namnspalter 
eller inkonsekventa förkortningar föreslår jag att 
man på samtliga listor för alla kärlväxter inför ett 
konsekvent förkortningssystem enligt RUBIN, 
dvs fyra bokstäver för släktnamn och tre för 
artnamn (möjligen med undantag för Carex), och 
utgår från modern nomenklatur, dvs Flora euro
paea och Ehrendorfer (1973). Även om det kan 
vara svårt i början för somliga att vänja sig vid 
latinska namn och en alfabetisk ordning som inte 
tar hänsyn till familjer, menar jag att detta i 
längden blir det enda ekonomiskt rimliga syste
met.

När och hur ska en krysslista användas?

Krysslistor använder man för att snabbt få en 
överblick av floran i ett område. De pågående 
landskapsfloraprojekten verkar för det mesta 
basera sig på rutnätsbestämda kvadrater. En 
lämplig storlek har i Norge oftast visat sig vara 
5x5 km, som i undantagsfall har ökats till
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Tabell 1. Exempel på en neutral definition av frekvens
beteckningar. Genom att multiplicera de relativa frek
venserna i tabellen med totalantalet undersökta lokaler 
i området (här 2445) får man fram de absoluta frekven
serna. Med hjälp av de siffrorna går det lätt att 
klassificera en art som sällsynt, tämligen allmän osv, 
efter antalet lokaler den förekommer på. - Observera 
att en art kan förekomma mycket rikligt eller endast 
fåtaligt på var och en av de olika lokalerna. Det är 
någonting som är oberoende av antalet lokaler, och bör 
redovisas separat från klassifikationen allmän-sällsynt.
Table 1. An example of a neutral definition of the terms 
very rare-very common, according to the quotient 
between the number of localities where a species was 
found and the total number of investigated localities. 
From Kallio et al. (1969).

Frekvensklass Sym
bol

Relativ
frekvens

Absolut
frekvens

mycket sälls I 0,000-0,015 0- 38
sällsynt 11 0,015-0,062 39- 152
tämligen sälls III 0,063-0,140 152- 343
spridd IV 0,141-0,249 344- 611
tämligen allm V 0,250-0,390 612- 955
allmän VI 0,391-0,562 956-1375
mycket allm VII 0,563-1,000 1376-2445

lOx 10 km i öde trakter med lågt antal naturty
per (se även Bengt Danielssons uppsats i detta 
SBT-häfte). Det betyder att det för svenskt 
vidkommande i allmänhet passar bra att följa den 
ekonomiska kartans indelning med en krysslista 
per kartblad. Krysslistor kan naturligtvis även 
användas närhelst man önskar, t ex för att ange 
arter på en speciell växtlokal.

F rekvensangi velser

Frekvensangivelser brukar vara en källa till 
problem eftersom de nästan alltid bygger på 
subjektiv uppfattning. Jag ska här ge ett exempel 
på en neutral indelning där frekvenssymbolerna 
följer en aritmetisk serie. Skalan (Tabell 1) 
används i Finland och är hämtad från Kallio m fl 
(1969, översatt från engelska). Med den relativa 
frekvensen menas antal krysslistor (områden

eller lokaler) där arten förekommer dividerat 
med totalantalet krysslistor (områden, lokaler).

Gränserna mellan klasserna är (1/8)2, (2/8)2, 
(3/8)2 osv; man har dock slagit ihop de två högsta 
klasserna för att undvika alltför stor koncentra
tion i klasserna med sällsynta arter. I exemplet 
har man haft så många som 2445 observations- 
områden. Dessa varierar dock starkt i utsträck
ning, vilket naturligtvis minskar noggrannheten i 
indelningen.

Olika typer av frekvensskalor har ofta använts 
i Sverige, men de bygger i allmänhet på den 
oftast odefinierade termen ”lokal”. Som defini
tion för termen har i senare tid föreslagits 
”förekomst i km-ruta i rikets nät”. Vid inven
tering av större arealer kan man dock sällan hålla 
reda på en arts alla förekomster inom krysslis
tans område, med undantag för de ovanligaste 
arterna. Därför är det bäst att basera frekvens
skalan på krysslisteförekomster, dvs per 25 km2, 
om man har valt den enheten.

En helt annan sak är det naturligtvis att ange 
frekvensen inom en lokal. Det kan göras betyd
ligt mera objektivt, eftersom man snabbt kan få 
överblick över hela lokalen. Om man tar en 
separat krysslista för en lokal, kan det vara 
värdefullt att ange hur ymnigt de olika arterna 
uppträder. Se vidare Roland Carlssons uppsats i 
detta häfte av SBT.

Datafloror

Med en lämplig rutindelning och datorhjälp kan 
man snabbt få en god överblick över ett områdes 
flora, och även t ex upptäcka luckor i inven
teringen. 1 Norge har professor Tore Ouren i 
Bergen framställt ”datafloror” för Gauldalen 
mellan Trondheim och R0ros. Den ena, utdrag i 
Fig 5, visar utbredningsmönster för vattenväxter 
i form av grafiska kartor omfattande 50 milrutor i 
UTM-systemet. Den andra, utdrag i Fig 6, anger 
alla observerade kärlväxter i de olika milrutorna 
inom samma område. Listorna ger en utmärkt 
översikt av floran men bör nog helst ersättas av 
traditionella kartor vid publicering.

Fig 2. Den centraleuropeiska krysslistan. Här visas en av de 4 sidorna. Originalet är 150 x 210 mm. Man sätter en 
hake för alla observerade arter. Kollektivarter har markerats ° efter artnamnet; om man avser just den småart, 
som har samma namn som huvudarten, så stryker man tecknet; om man avser någon annan småart, får den läggas 
till på slutet av listan, där det finns utrymme. Herbariebelägg anges med ’dubbelhake’. Genom bokstäver före 
haken kan man ange, om man anser arten vara obeständig (adventiv), nykomling eller odlad.
The Central European field list. See Nikifeld 1971.
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Fig 3. En fåltblankett för florabeskrivning från läns
styrelsen i Västernorrland. Blanketten fungerar direkt 
som stansunderlag vid överföring till ADB. Originalet 
är i format A4 med blank baksida. På en andra 
blankett, som inte visas här, beskrivs och namnges 
lokalen (i detta fall berget Bråtan i Nora, se SBT 71 
(1977) sid 376-377).
A form (210x297 mm) for floristical description of 
rocky wooded habitats in the province of Västernorr
land. Other forms are available for other habitats. The 
form is designed for ADP according to a system 
developed at the Swedish Museum of Natural History 
(the RUBIN system).

Insamling av belägg

Herbarier används numera så gott som uteslu
tande för vetenskapligt bruk. Tyvärr är ganska 
många amatörbotanister, och faktiskt också pro
fessionella, ovetande om nyttan och värdet av 
att samla belägg av en del av de växter de träffar 
på. Det finns många exempel på att arter som 
tagits med på krysslistor eller i anteckningsbok 
senare inte kunnat godkännas eftersom belägg 
saknats. Även om många botaniska museer är 
mer eller mindre sprängda ligger det i deras 
intresse att få in representativa samlingar.

I Sverige har museerna inte direkt avgränsade 
regioner men i Norge är det annorlunda. Univer- 
sitetsmuseet i Oslo uppfattas som ett riksmu
seum medan bestämda ansvarsområden är tillde
lade de andra museerna i Kristiansand, Sta
vanger, Bergen, Trondheim och Tromsp. Den 
nordiska floran är inte så dåligt känd att man 
normalt behöver ta flera dubbletter av varje 
kollekt till olika museer.

Det är en absolut fördel att numrera sina 
kollekter. Det blir av någon anledning inte så 
ofta gjort i Norden men är närmast ett krav 
under utomeuropeiska expeditioner. Man kan 
antingen ha en löpande serie eller börja på nytt 
varje år. Om kollekten skulle delas mellan olika 
museer följer numret med och vid en ev revision 
ser man omedelbart att det är frågan om samma 
kollekt. Växter som ges samma nummer och 
därmed utgör samma kollekt, bör givetvis ha 
samlats i ett och samma bestånd och uppvisa så 
liten variation som möjligt. Vill man exemplifiera 
förekomsten av olika typer av samma art på en 
och samma lokal, ger man de olika typerna olika 
nummer.

Andra fältanteckningar

1 en anteckningsbok bör man varje dag ange hur 
man kört och/eller gått (ännu hellre på karta). 
Vidare är det en fördel om de viktigaste vegeta- 
tionstyperna beskrivs kortfattat och speciellt 
ståndorterna (se Journaljöring nedan) och ev 
värdväxt för de växter man samlar. Särskilt 
intressanta lokaler kan gärna beskrivas mer 
ingående och ibland kan det vara bra att ta en 
separat krysslista för en lokal. Motiv och rikt
ning av fotografier bör också noteras, liksom 
självfallet datum och år!

Vilka växter bör samlas?

(1) Växter som av olika orsaker inte fullständigt 
kan bestämmas vid insamlingstillfället, samt ex
empel från systematiskt kritiska grupper. Bland 
dessa kan nämnas Salix caprea/coaetanea, Ru- 
mex acetosella, Cakile maritima, Lotus cornicu- 
latus (i fjällen), Euphrasia-arter och Carex nigra. 
En del av de svårbestämda arterna bestämmer 
man lämpligast själv under vintersäsongen, 
medan andra måste lämnas till specialister. Sär
skilt släkten med många småarter, i synnerhet 
Hieracium (fibblesläkte) och Taraxacum (mask
rosor), brukar vålla bekymmer. Min åsikt är att
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Fig 4. Lage Karlssons Flora lapponica-lista. Formatet är A5; fram- och baksida visas här.
A field list for use in Lapland (N Sweden) made by Dr Lage Karlsson, Uppsala. The list is 145 x 210 mm; the two 
sides of it are shown.

man bör samla också sådana släkten efter för
måga och sunt förnuft, och i alla fall så att en 
specialist kan få en någorlunda överblick av 
variationen inom området.
(2) Ovanligare växter som upptäcks på nya 
lokaler bör samlas, men naturligtvis måste man 
visa stor återhållsamhet när bestånden är små, 
och hålla reda på de arter som är fridlysta i 
området. Känsliga arter kan fotograferas, och 
man kan t ex insamla ett par lösa blommor för att 
göra detaljundersökning möjlig. Det är utmärkt 
när det anges på krysslistorna vilka arter som 
bör/ska samlas (se t ex Smålands- och Väster- 
bottenslistorna.)

Tips om växtpressning

Att pressa en växt är inte alltid så enkelt. Det 
finns bra beskrivningar i Krok & Almquist (1960

men även tidigare upplagor) och Olsson (1972). 
Tilläggas kan att tidningssidor ägnar sig bra som 
”lakan” och istället för lösa lappar skriver man 
då bäst kollektnr och kanske fullt namn direkt på 
lakanet med tjock textpenna. När växterna pres
sats ett dygn bör man släta ut blad som vikts och 
skära bort blad där de ligger alltför tjockt.

De flesta blå blommor har lätt att mista färgen 
och man kan då försöka med mättad saltlösning 
i droppflaska som ibland kan hjälpa (bättre än 
olöst salt som ger prickar). Saltlösningen drän
ker man in i lakanet över blommorna, helst när 
växten pressats några timmar och blivit mer 
hanterlig.

En del scrophulariaceer (lejongapsväxter), 
t ex Melampyrum (kovall) och Rhinanthus 
(skallra), svartnar vid pressning. Detta undvikes 
om de kokas en minut (inte blommorna) före 
pressning. Däremot bör inte Dactylorhiza-arter 
(nycklar) kokas eftersom fläckarna på bladen då
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** VANNPLANTER NOVEMPER 1979 ** DATE 110779
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Fig 5. Datalista som visar utbredningsmönster för vattenväxter inom 50 st milrutor i Gauldalen (S0r-Tr0ndelag,
Norge). Utarbetad av professor Tore Ouren
An example of a simple kind of computer-mapping: presence/absence of selected freshwater plants within 50
squares (10 x 10 km) in Gauldalen (Norway). The method is developed by Professor Tore Ouren, Bergen, and can
be used to get a view of the actual state of an investigation of the flora in an area.

L IS T E OVER REGISTRERTE PLANTER INNEN UTM-RUTF NQ59 SIDE 1

121 POLYP001 UM VULGARE 522 PARIS QUADR IFOLIA 931 DESCHAMPSIA FLEXUOSA
123 PTFRIDIUM AQUIL INUM 523 CONVALLARIA MAJALIS 933 A PRHENATHFRIIM PUBESCENS
131 PL E C HN UM SPICANT 531 MAJANTHEMUM PI FOLIUM 943 PHRAGMITES COMMUNIS
1 33 ASPLENIUM SEPTENTRIONAL I 533 POLYGONATUM VERT ICILLA 951 MELICA NUTANS
142 AS °L ENIUM VIRIDE 541 JUNCUS ALPINUS 952 MOL INI A COERULEA

143 AT HY RI UM FILIX-FFMINA 543 JUNCUS ART I CULA TU 1012 DACTYLIS glomerata
1 51 AT HY RI UM DI ST ENT I FOL I UM 552 JUNCUS RUFONIUS 1013 POA ALPINA
211 DRYOPTFRIS ASS IMIL IS S57 JUNCUS CASTANPUS 1021 POA ANNUA
212 DRYOPT ER I S FILIX-MAS 612 JUNCUS FF FUSUS 1022 POA GLAUCA
213 GYMNOCARPIUM DRYOPTERIS 613 J UNCUS FILI FORMIS 1023 POA NEMOPALIS
221 THELYPTER IS L IMROSPERMA 621 JUNCUS STYGIUS 1031 POA PRATENSIS
222 THELYPTERIS PHEGOPTERIS 622 JUNCUS SUPINUS 1032 POA REMOTA
223 ORYOPTFRIS CARTHUS I ANA 623 J'JNCUS TRI F IPUS 1033 POA TRIVI ALIS
232 POLYSTIC HUM LON CHI T IS 631 JUNCUS TRIGLUMIS 1042 GLYCERIA FLUITANS
2 33 MATT EUCCI A ST RUTH I OP T 641 LUZULA MULTIFLORA 1043 FFSTUCA OV I N A
241 CYSTOPTERIS FRAGILIS 642 LUZULA PILOSA 1051 FESTUCA PRATENSIS
243 WOODS I A ALPINA 64 1 LUZULA SPICATA 1052 FESTUCA RUFIR A
251 WOODSIA ILVFNSI S 651 LUZULA SUDF TICA 1053 FESTUCA VIVIPARA
311 EQUISETUM ARVENSE 712 DACTYLORHI7A FUCHSII 1112 NARDUS STR ICTA
313 CQUI ES ETUM FLUVIATILE 71 3 DACTYL0RHI7A INCARNATA 1121 ROEGNERIA CANINA
321 EQUISETUM PALUSTRE 721 DACTYLORHI7A MAC IJL ATA 1122 ELYTRIGIA REPENS
322 FOUISE TU" PRATENSE 722 DACTYLORHIZA PSEUDOCORDI 1211 EPIOPHORUM LATIFOLIUM
331 EQUISETUM SILVATICUM 731 COELOGLOSSUM VIRIDE 1212 EPIOPHORUM ANGUSTIFOL
332 EQUISETUM V AR IEGA TUM 733 LEUCORCHIS * L B I DA 1221 ERIOPHORUM VAGINATUM
333 LYCOPODIUM ALPINUM 751 LISTERA COPDAT A 1223 SCIRPUS CAESPITOSU
341 LYCOPODIU" ANNOTINUM 752 LISTERA OVAT A 1231 SCIRPUS HUDSON IANU
352 LYCOPODIUM SEL AGO 75^ CORALLORHIZA TRIF IDA 1232 SCIRPUS PALUSTRIS
353 SELAGINELLA SELAGINOID 761 GOODYEARA REPENS 1233 SCIRPUS QU INQUEFLORUS
361 ISOETES ECHINOSPOR 762 HAMMARRYA PALUDOSA 1241 SCIRPUS MAMILLATUS
411 PINUS SILVESTRIS P 11 PHALARIS ARUNDINACE 1243 SCHOENUS FFRRUGINEU
412 PICF a ABIES P12 ANTHOXANTHUM ODORATUM 1231 RHYNCHOSPORA ALBA
413 JUNIPERUS COMMUNIS 822 PHLEUM commutatum 1253 KOPRECIA SIMPLICIUS
422 SCHEUCHZERIA PALUSTRIS 823 PHLEUM PRATENSE 1262 ERIOPHORUM GRACILE
423 TRIGLOCHIN PALUSTRF 832 ALOPECURIS GENICULATU 1311 CAREX ADELOSTOMA
431 POTAMOGETON ALPINUS P 4 2 A GROS T IS PORFAL IS 1313 CAREX ATRATA
433 POTAMOGETON GRAMINEUS 843 AGROSTIS CANINA 1321 CAREX ATRUFUSCA
441 .POTAMOGE TON NATANS 852 AGROSTIS TENUIS 1322 CAPEX PIGFLOWII
442 POTAMOGE TON PERFOLIATU 912 CALAMAGROSTIS NEGLECTA 1331 CARFX PUXBAUMII
511 NART HE CI UM OSSIFRAGUM 913 CALAMAGROSTIS PURPUREA 1332 CAREX canescens

512 TOFIELDI A PUSILLA 923 DESCHAMPSIA CAESPITOSA 1333 CAREX CAPILLARIS
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Fig 7. Exempel pa kollektjournal (original 2 A4-blad), med kolumner för kollektnummer, preliminär bestämning, 
reviderad bestämning, provins, karta, koordinater (här i UTM-systemet), höjd över havet, lokal, ståndort, datum, 
herbarium där kollekten förvaras, kod som man märkt lakanet med, samt anteckningar t ex om blomfärg.
Suggested format for a list of vouchers.

försvinner. Växterna ska sedan inte monteras 
innan de skickas till specialist eller museum.

Journalföring

I samband med pressningen noteras alla uppgif
ter om insamlingen i en kollektjournal. Denna 
kan vara förtryckt som i Fig 7 och alla uppgifter 
som kan ses här bör vara med. (I Sverige 
används rikets nät som ersätter både kart- och 
UTM-nr.) Lokalangivelse ska ske i förhållande 
till namn på den topografiska kartan. Undantags
vis kan andra namn användas i tillägg men de bör 
da sättas inom parentes. Datum skrivs bäst enligt 
den nya standarden år, månad, dag. Under 
rubriken ”anm” är det viktigt att notera blom

färg och andra karaktärer som man befarar kan 
försvinna. Här kan också anges en märkkod för 
lakanen som gör det mycket lättare att hitta 
bland de färdigpressade växterna. Om inte be
läggen registreras på detta sätt måste de antingen 
anges på använda manuella krysslistor eller i 
fältanteckningsboken.

Citerad litteratur
Ehrendorfer, F. (utg) 1973: Liste der Gefässpflanzen 

Mitteleuropas. 2. uppl. Stuttgart.
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Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S. 1960: Svensk flora

Fig 6. Början på en datalista som visar vilka kärlväxtarter som observerats inom milrutan NQ 59 i Gauldalen. 
Utarbetad av professor Tore Ouren.
The data used to produce the diagrams in Fig. 5 can also be used to get complete species lists for each square 
within the investigated area.
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Några adresser
För dem som vill veta mera om de olika projekt som 
berörs i artikeln, ger vi här adresser till kontaktperso

ner (andra bidrar med egna artiklar i detta SBT-häfte, 
och deras adresser finns i slutet av de engelska 
sammanfattningarna, som inleder varje uppsats).
Fil dr Lage Karlsson, Växtbiologiska institutionen, 
Box 559, 751 22 Uppsala (Flora lapponica-listan).
Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands 
län, Fack, 871 01 Flärnösand (har ett utbyggt system 
för databehandling av olika typer av inventeringar).
Dr Harald Nikifeld, Botanisches Institut und botani
scher Garten der Universität Wien, Rennweg 14, 
A-1030 Wien, Österrike (kartering av Mellaneuropas 
flora).
Professor Tore Ouren, Geografisk institutt, Norges 
handelsh0yskole, N-5000 Bergen, Norge (kartografisk 
teknik, 'datafloror’).



Om florainventering
Erik Genberg

Genberg, E. 198001 31: Om florainventering. [On floristical investigations.] Svensk Bot. 
Tidskr. 73: 491^194. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Some views on the registration of plants and their distribution are given. Different ways of 
dividing an investigation area into sections are discussed. This subdivision should be made 
with regard to the number of field workers available and the time deemed reasonable for the 
investigation.
Erik Genberg, Djupsundsvägen 4, S-602 36 Norrköping, Sweden.

Nutida snabba miljöförändringar påverkar i hög 
grad sammansättningen av den förefintliga flo
ran. Det måste därför vara av stort värde att 
fastställa dess nuvarande sammansättning för att 
med denna som bakgrund kunna konstatera 
senare inträffade förändringar. Detta kan ske 
genom florainventering av större eller mindre 
områden med det teoretiska slutmålet att så 
småningom uppnå en heltäckande bild av landets 
flora. Intresset för att medverka i och starta 
dylika inventeringar synes vara stort och därför 
må på begäran några synpunkter på målsättning, 
planering och registrering anföras.

Målsättning

Grundläggande för en florainventering är om
rådet och programmet. För att området skall 
kunna infogas i ett större sammanhang bör det 
vara geografiskt klart avgränsat och icke någon 
”trakt”, utan bestå av en eller flera socknar, ett 
landskap eller en ö. I programmet anges vilka 
växter som skall inventeras inom området. Av- 
gränsningen är här något mera komplicerad och 
berör t ex i vilken utsträckning hybrider, variete- 
ter och former samt förvildade kulturväxter skall 
medtagas. Alla dessa inventeringsobjekt beteck
nas nedan för korthetens skull som ”arterna”, 
ehuru de icke alltid är några arter ur rent 
systematisk synpunkt.

Inventeringens mål är att fastställa/öreÄoms/ert 
av de olika arterna, hur deras utbredning vari
erar inom området samt förekomst av anmärk
ningsvärda utbredningsluckor. I den resulteran
de florabeskrivningen bör innebörden av frek
vensbeteckningarna a och ta definieras och för 
ett område, som omfattar flera socknar eller 
sektioner (se nedan) bör de innebära, att före
komst noterats på minst en lokal i varje.

Planering

Området, som fortsättningsvis mera konkret an- 
tages vara ett landskap, uppdelas lämpligen i ett 
antal smärre delområden, sektioner, i vilka ut
forskas vilka arter som förekommer i varje. Man 
uppgör således en artlista för varje sektion, 
nedan kallad sektionslista, i vilken antecknas en 
lokal för varje förekommande mer eller mindre 
vanlig art. För arter, som förmodas ha ringa 
utbredning inom landskapet (säg mindre än 25% 
av antalet sektioner), antecknas varje lokal upp 
till ett visst antal. Anteckning skall även göras 
om en förekomst sannolikt är kulturbetingad. 
Lokalangivningen göres under fältarbetet på en
klaste sätt, dock så att den senare (vid skrivbor
det) kan omvandlas till koordinater i t ex rikets 
nät.

En sektionslista kan naturligtvis aldrig bli 
100-procentig, men stor möda bör nedläggas på
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dess fullständigande, så att en 98-99-procentig 
täckning erhålles. Sektionslistor med mindre 
täckning ger en ofullständig bild av landskapets 
flora. Det är därför betydelsefullt, att ingen 
förekommande art blir förbisedd eller bort
glömd, vilket lätt kan ske med vanliga arter, om 
två eller flera sektioner inventeras samtidigt. Det 
är lättare att förbise triviala arter än sällsynta, 
som väcker större uppmärksamhet. Genom att 
före varje exkursion upprätta ”efterforsknings- 
listor” (se nedan under Registrering) å onotera
de men sannolika arter i resp sektioner, kan 
uppmärksamheten skärpas och förbiseende und
vikas.

Antalet arter i en sektion är beroende av dess 
topografiska och edafiska karaktär. De flesta 
arter är mer eller mindre biotopbundna, t ex till 
vattendrag, myrar, barrskog, berghällar, backar 
eller lundar. Några arter är mer eller mindre 
”ubikvistiska” och kan växa litet var som helst. 
Ju större en sektion är (arealmässigt), desto flera 
slag av biotoper rymmer den i allmänhet, och 
därigenom blir antalet förefintliga arter även 
större.

Vid små sektioner, säg 25 km2 eller mindre, 
erhålles en ganska detaljrik bild av landskapets 
flora och man kan utläsa luckorna i utbredningen 
av de vanliga arter, som i övrigt förekommer i 
större delen av landskapet. Dessa småluckor, 
som i de flesta fall betingas av frånvaron av 
lämpliga biotoper, kan emellertid sällan vara av 
så stort intresse, som motsvarar åtgången av 
härför erforderlig tid och personal. Vid större 
sektioner, säg 100 km2 och större, erhålles en 
mindre detaljrik bild. Sektionerna kommer här
vid att omfatta ett större antal biotoper, de blir 
artrikare och man kan i regel i varje sektion 
påräkna förekomst av de flesta inom landskapet 
förekommande vanliga arterna. Härtill kommer 
besparing av tid och personal.

Tidsåtgången beror naturligtvis i hög grad på 
fältbotanistens vana och förmåga att säkert igen
känna arterna i deras olika utvecklingsstadier. 
Härför kräves mångårig träning. Osäkra före
komster måste lämnas obeaktade, uppsökas vid 
annan årstid eller insamlas för bedömning av 
tränad botanist (gissning får ej förekomma).

För att inventera en sektion på 100 km2 är 
tidsåtgången icke 4 gånger så stor som för en 
sektion på 25 km2. Uppsakttningsvis är den 
högst dubbelt så stor, dvs den torde vara ungefär

proportionell mot kvadratroten ur sektionsarea
len. Detta beror bl a på att vanliga arter går 
fortare att finna i en större sektion än i en 
mindre. De behöver ej efterforskas i samma 
utsträckning utan erhålles ofta ”på köpet” vid 
uppsökandet av lokaler för andra arter.

Om ett landskap med landarealen A km2 
indelas i sektioner om ca 100 km2 och tidsåtgång
en för inventering av en dylik sektion uppskattas 
till T persondagar, blir totaltiden för hela land
skapet vid några olika sektionsstorlekar upp
skattningsvis enligt nedan:

Areal km2 totaltid
pr sektion persondagar

25 0,020 AT
100 0,010 AT
200 0,007 AT
400 0,005 AT

Inte ens för en van fältbotanist vågar jag sätta T 
till mindre än 10-12 dagar i södra Sverige, om 
sektionslistorna skall ligga på 98-99 procents 
nivå. För artfattigare landskap kan T möjligen 
sättas något lägre.
Sektionsstorleken. Den lämpliga sektionsstor- 
leken måste avvägas tillsammans med önskad 
totaltid och tillgänglig personal. Om inven
teringen skall utföras som oavlönat hobby
arbete är även antalet dagar pr år, som per
sonalen kan avsätta för inventeringen bety
delsefullt. Ett inventeringsprojekt får icke draga 
ut för långt på tiden om resultatet skall kunna 
betraktas som aktuellt. Maximaltiden bör sättas 
till 10 år. Ett approximativt räkneexempel be
lyser denna avvägning. Antag att ett landskap på 
10 000 km2 uppdelas i 100 sektioner om ca 100 
km2 och att den genomsnittliga tidsåtgången T 
för varje sektion uppskattas till 14 persondagar. 
Den erforderliga totaltiden blir då ungefär:
0,010 x 10 000 x 14 = 1 400 persondagar

Om arbetet uppdelas på 10 personer, som varde
ra avsätter 20 dagar pr år, bör inventeringen 
kunna slutföras på 7 år. Om sektionerna göres 25 
km2, blir totaltiden under samma förutsättning 
dubbelt så lång, och om de ökas till 400 km2, blir 
den endast hälften.
Gränsdragningen mellan sektionerna kan göras 
på olika sätt. Ett sätt är att använda kartrutor i
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rikets nät, ett annat är att använda församlings- 
gränser, men den kan naturligtvis även ske på 
annat sätt. Det förra sättet vill jag kalla ”rut- 
metoden” och det andra ”sockenmetoden”. I 
intetdera fallet kan sektionerna få exakt samma 
landareal.

Rutorna omfattar vattenarealer av varierande 
storlek och vid landskapsgränserna täcker de 
landskapet endast till en viss del. För att undvika 
för små sektioner och alltför onaturliga sektions- 
gränser bör vid användning av rutmetoden lämp
liga korrigeringar göras vid landskapsgränserna, 
vid stränder samt i skärgårdsområden. En ruta, 
som endast täcker en ringa del av landskapet, 
bör sammanföras med en annan och ett smalt 
strandområde bör sammanföras med det intillig
gande landet. Ävenledes bör naturliga ögrupper 
och enstaka mindre öar icke uppdelas på olika 
sektioner. Då lokaluppgifter i litteratur och her- 
barier nästan alltid är angivna med socken, kan 
svårigheter uppstå att hänföra dessa till rätta 
sektioner och utförda sockeninventeringar kan ej 
utnyttjas, när sektionerna utgöres av kartrutor.

Socknarna är av mycket varierande storlek. 1 
Götaland finns dock ingen socken på över 400 
km2 och endast 6 är över 300 km2 (2 i Ög, 3 i Sm 
och 1 i Vg). Redan i Svealand finns emellertid 
betydligt större socknar och i Norrland finns 
socknar på över 12 000 km2, dvs större än flera 
sydsvenska landskap. För att med Sockenmeto
den erhålla sektioner av ungefär samma storlek 
måste man därför sammanslå mindre, angrän
sande socknar och på lämpligt sätt dela stora 
socknar. Gränsdragningen bör vid delning ske 
utefter någon i terrängen klart synlig linje, t ex 
väg, bäck eller kraftledning. För att icke tvek
samhet skall uppstå om en lokals sektionstillhö- 
righet, bör vid sådan delning området intill 20 m 
på vardera sidan om linjen hänföras till samma 
sektion, dvs sektionsgränsen dragés i verklig
heten 20 m vid sidan av den synliga linjen. 
Sockenexklaver bör hänföras till omgivande 
sektion.

Förflyttningar under fältarbetet inom en sek
tion underlättas avsevärt vid gränsdragning en
ligt sockenmetoden, emedan vägnätet i stor 
utsträckning ansluter sig till socknarna. Häri
genom sparas tid och undvikes samtidig inven
tering av flera sektioner med de nackdelar, som 
ovan berörts. Sockenmetoden underlättar även 
en samordning av uppgifter i litteratur och her- 
barier.
33 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6

För att under fältarbetet förenkla lokalangiv- 
ningen måste sektionerna numreras eller förses 
med annan enkel kodbeteckning samt deras 
omfattning noggrant anges.

Registrering

Registreringen av funna växtlokaler kan natur
ligtvis ske på en mångfald olika sätt och varje 
botanist bör göra på det sätt, som passar honom 
bäst. Numera är databehandling modernt, men 
jag vill likväl här redogöra för den metod, som 
jag arbetat fram under många år och som jag 
tycker är enkel och på ett ögonblick ger en klar 
bild av inventeringsläget inom olika sektioner, 
dvs om sektionslistorna kan anses färdiga eller 
om några arter måste kontrolleras eller efterfor- 
skas ytterligare. Metoden innebär uppläggning 
av följande register: exkursionsbok, central
register och urkundspärmar samt eventuellt en 
separat lokalförteckning.
Exkursionsboken utgöres av en lämplig anteck
ningsbok i fickformat, som medföres under fält
arbetet. I densamma antecknas i kronologisk 
följd: datum, sektionsnummer, socken och lokal 
samt därstädes observerade arter av intresse 
enligt program och planering.
Centralregistret utgöres av en större anteck
ningsbok (format A4). 1 denna införes på vän
stersidorna namnen å samtliga arter enligt pro
grammet och resten av uppslaget indelas i ko
lumner för de olika sektionerna. I registret 
införes efter varje exkursion noterade arter med 
endast datum, som hänvisar till i exkursions
boken noterad lokal. För att slippa årtal kan olika 
datumfärg användas för olika år. 1 centralregis
tret införes även urkundnummer för främmande 
uppgifter (se nedan).

Centralregister upplägges endast av den som 
leder inventeringen av landskapet eller inven
terar ett större antal sektioner. Medhjälpare till 
denne, som endast inventerar enstaka sektion, 
överför sina noteringar från exkursionsboken till 
en sektionslista, från vilken uppgifterna årligen 
överföres till centralregistret.

1 centralregistret ser man med ett ögonkast 
vilka arter som noterats och vilka som saknas i 
viss sektion. Med ledning av noteringarna i 
övriga sektioner (kolumner) kan efterforsknings- 
listor uppgöras för nästa exkursion eller nästa år. 
Centralregistret visar även för varje art i vilka
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sektioner den noterats och var den sannolikt 
saknas och tjänar härigenom som underlag vid 
florans slutliga sammanfattande.
Urkundspärmar. Främmande lokaluppgifter om 
floran inom landskapet, som utgöres av kopior, 
avskrifter eller utdrag ur publicerade arbeten, 
herbarieuppgifter m m, förses med ett urkund
nummer och samlas i lämpliga pärmar. Detta 
nummer införes som hänvisning i centralregistret 
för resp art och sektion. Olika nummerserier kan 
användas för att särskilja uppgifter av t ex olika 
ålder.
Lokalförteckningen utgöres lämpligen av ett 
kortregister eller en ringbok. På ett kort eller 
blad för varje art införes från exkursionsboken 
lokaluppgifter endast för de arter, som enligt 
programmet skall noteras på alla lokaler, dvs de 
mer eller mindre sällsynta eller av särskilt intres
se. De återfinnes visserligen i exkursionsboken, 
men kan överföras till denna särskilda förteck
ning för att lättare återfinnas. Exkursionsboken 
kan ju även lätt gå förlorad vid strövtåg i naturen 
och kan även vara besvärlig att läsa efter längre 
tids hantering i olika väderlek.

samband med starten av ett inventeringsprojekt.
Sedan program och område preciserats gäller 

det att ”mönstra” tillgängliga personalresurser, 
vilka är avgörande för projektets planering och 
genomförande. Den disponibla personalen torde 
i allmänhet vara tämligen heterogen, både med 
avseende å inventeringsvana och möjlighet att 
disponera tid för exkursioner. Den genomsnitt
liga sektionsstorleken måste avvägas mot bak
grunden härav, för att projektet skall kunna 
slutföras inom rimlig tid.

Är personalresurserna goda, överväger man 
om sektionerna skall göras många och små eller 
färre och större med åtföljande kortare totaltid. 
Om personaltillgången är ringa, måste antingen 
sektionerna göras stora eller en mindre fullstän
dig inventering genomföras. Härmed menar jag, 
att sektionslistorna endast beräknas täcka t ex ca 
95 % av förefintliga arter, dock så att inga 
sektioner blir förbisedda. Tiden T kan då avse
värt förkortas. Även en sådan inventering kan 
vara av värde men vid valet mellan stora sektio
ner och hög täckningsgrad eller små sektioner 
och lägre täckningsgrad vill jag personligen 
föredraga det förra.

Sammanfattande överväganden

Avslutningsvis vill jag sammanfatta mina syn
punkter på de överväganden, som bör göras i



Riksskogstaxeringen - ett medel för 
inventering av vegetation och flora
Olle Persson

Persson, O. 1980 01 31: Riksskogstaxeringen - ett medel för inventering av vegetation och 
flora. [The National Forest Survey - a means for description and mapping of vegetation and 
flora.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 495^197. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
A brief description of the sampling method used by the Swedish National Forest Survey is 
given. Potential possibilities of using the data from this survey in mapping flora and 
vegetation are discussed. The possibility of connecting special botanical investigations in 
the field is also discussed.
Olle Persson. Institutionen för biometri och skogsindelning, Sveriges lantbruksuniversitet,
S-901 83 Umeå.

Vid riksskogstaxeringen - som utförs av institu
tionen för skogstaxering vid Sveriges lantbruks
universitet - insamlas varje år uppgifter om 
Sveriges skogar, i första hand avsedda för plane
ring och kontroll av skogens utnyttjande regio
nalt och på riksnivå. Resultaten utnyttjas av 
samhällsorgan, branchorganisationer och enskil
da skogsföretag och inom skoglig forskning. 
Utöver de rent skogliga uppgifterna insamlas 
också en rad andra som skulle kunna utnyttjas 
för bl a översiktliga vegetationskartor. Möjlighet 
finns också att koppla på specialinventeringar. 
Sådana har gjorts i begränsad omfattning. Som 
exempel kan nämnas att särskilt utbildade mark- 
kartörer medföljt vissa taxeringslag och utfört 
speciell markkartering parallellt med det löpande 
inventeringsarbetet. En förutsättning för att så
dana specialundersökningar ska kunna utföras 
utan ökad kostnad är dock att de inte går 
långsammare än det ordinarie arbetet. Special
registreringar har också under kortare tid lagts in 
i det ordinarie arbetet. Under månaderna juli
september åren 1974-77 registrerades av samtliga 
taxeringslag förekomst av väl synliga spridda 
marksvampar. Dessutom noterades särskilt kan- 
tarell. Resultatet håller på att sammanställas. 
Vid 1979 års taxering noterades förekomst av 
hjortron, lingon och tranbär. Begränsad möjlig
het finns således - om medel ställs till förfogande

och lagens arbetstid tillåter det - att inlemma 
specialundersökningar i det ordinarie taxerings- 
arbetet.

Taxeringens utformning

Riksskogstaxeringen genomförs genom en s k 
systematisk stickprovsinventering - inventering 
av ytor i regelbundet mönster i motsats till rent 
slumpmässigt - som årligen berör så gott som 
hela landarealen nedanför fjällgränsen av riket. 
En utförlig beskrivning av metoden finns i In
struktion för fältarbetet vid riksskogstaxeringen 
(senaste utgåva 1979). Kortare beskrivningar 
finns i t ex Bengtsson (1978) och Ohlsson (1975). 
Stickprovet består av cirkelprovytor med 10 
meters radie (area: ca 315 m2). Provytorna är 
lokaliserade längs sidorna av kvadratiska ”tax- 
eringstrakter”, vilka bildar ett regelbundet 
mönster som är fullständigt efter 5 år. Traktsidans 
längd ökar från 1000 m i södra Sverige till 
1600 m längst i norr. Stickprovstätheten varierar 
också från söder till norr, så att medelavståndet 
mellan två trakter i ett femårstraktnät är knappt 
5 km i sydligaste och ca 10 km i nordligaste 
Sverige. Denna variation har åstadkommits ge
nom att landet indelats i fem regioner. Fig 1 visar 
regionindelningen och ett exempel på lokali
sering av trakter under ett år inom Västerbottens
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Fig 1. Kartan till vänster visar regioner för riksskogstaxeringen. - Den stora kartan visar lokalisering av 
taxeringstrakter för år 1979 i Västerbottens län. - Kvadraten uppe till höger visar traktutformningen inom region 
1. Punkterna representerar provytor. Kvadratens sida är 1600 m.
The left map shows the regions used by the Swedish National Forest Survey. - The large map shows the location 
of survey tracts of the year 1979 in the county of Västerbotten (S part of regions 1 and 2). - The square to the right 
shows the tract design in region 1. The dots represent sample plots. Side-length of the square: 1600 m.

län. Dessutom ses utformningen av en trakt inom 
region 1. Antalet provytor med beskrivning av 
markvegetation är mellan 15 000 och 20 000 per 
år. Inventeringen utförs av ett 20-tal taxerings
lag. Den pågår från mitten av maj till oktober i 
södra Sverige, kortare tid längst i norr. Ett 
taxeringslag består av 5 personer och leds av en 
lagledare, vanligen jägmästare eller skogsmäs- 
tare, som ansvarar för arbetet. Fig 2 visar ett lag 
i arbete.

Vegetationsbeskrivning vid ordinarie inventering

Inom ägoslagen skogsmark och myr görs på 
provytorna en vegetationsbeskrivning, som om
fattar beståndets trädslagsblandning, busk-, fält- 
och bottenskiktens täckningsgrad och artsam
mansättning. Registrering av vissa bärris samt 
beskrivning av vissa markegenskaper sker också 
på vegetationskortet (förstansade hålkort, s k

pennstanskort används). Vegetationsbeskriv- 
ningen är i första hand avsedd för bördighetsklas- 
sificering men kan också utnyttjas för översiktlig 
vegetationskartering. Enskilda arter noteras 
dock endast i undantagsfall, varför beskrivning
en knappast kan användas för kartering av arter. 
Ett undantag är dock enskilda trädslag. Exempel 
på sådana kartor grundade på äldre taxeringar 
finns i Atlas över Sverige, 1953-1971.

En ackumuleringsregel tillämpas. Som exem
pel kan nämnas beskrivning av buskskiktet. För 
att buskskiktet ska registreras krävs minst två 
individer av följande arter. (Dessa behöver dock 
inte tillhöra samma art.) Ask, tibast, vildkornell 
+ benved + hagtorn + fläder, hassel + måbär + 
olvon, hägg, gråal + klibbal (indikatorarter). - 
Hallon, slån + björnbär + rosenbuskar, rönn, 
en, brakved, viden, pors, dvärgbjörk (domine
rande arter anges).

Arterna är ordnade efter fallande bördighet 
och ackumuleras i denna ordning. Den art som
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Fig 2. Taxeringslag i arbete (survey crew at work).
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representerar lägsta bördighet ger namn åt klas
sen. Om t ex tibast och hägg finns på ytan kodas 
ytan som hägg.

Vidare gäller t ex att vegetationstypen Hög- 
örtstyp kan vara indikerad av olika arter beroende 
på provytornas lokalisering. I fjälltrakterna kan 
den vara indikerad av t ex torta (Lactuca alpi
na), mot kusten och söderut av midsommar
blomster (Geranium sylvaticum).

Potentiella möjligheter

Det befintliga materialet från vegetationsbe- 
skrivningen ger möjlighet till framställning av 
översiktliga vegetationskartor med koppling till 
rent skogliga data, såsom huggnings- och ålders
klass mm. Materialet från taxeringarna finns 
lagrat på magnetband och är koordinatsatt. Kar
tor kan därför framställas med hjälp av dator. 
Mer detaljerade kartor - över t ex ett län - skulle 
i framtiden kunna framställas om specialister

medföljde taxeringslagen och gjorde särskild 
inventering parallellt med det ordinarie arbetet. 
(För tillräcklig representation av ett län fordras 
dock längre tid än ett år!) Denna möjlighet kan 
alltid diskuteras med institutionen för skogstax- 
ering. En sådan specialinventering av flora och 
vegetation skulle t ex kunna belysa förändringen 
av en viss vegetationstyp från kust till fjäll.
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Floristiskt intressanta lokaler i norra Kalmar län
Birger Danielsson

Danielsson, B. 1980 01 31: Floristiskt intressanta lokaler i norra Kalmar län. [Floristically 
interesting localities in NE Småland.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 499-506. Stockholm. ISSN 
0039-646 x.
In the coastal part of NE Småland valleys with fertile soils alternate with raised ridges 
dominated by bare bedrock. Deciduous woodland is common in this part. On a S-facing 
slope with deciduous wood a tall form of Carex sylvatica has been found together with 
Festuca gigantea, Bromus benekenii, Brachypodium sylvaticum, Epipactis helleborine, 
Neottia nidus-avis and Viola reichenbachiana. Other species with outposts in coastal NE 
Småland are: Hordelymus europaeus, Cephalanthera longifolia, Lysimachia nemorum and 
Baldellia ranunculoides. Three Rubus species have their only Swedish localities here: R. 
afjinis, R. fuscus and R. vestervicensis (possibly a local endemic). - In the interior of NE 
Småland coniferous forest on base-poor moraine dominates. The wetlands are floristically 
trivial, but where calcareous seepage water occurs, the flora can be amazingly rich with, e.g., 
Primula farinosa, Eriophorum latifolium, Carex flacca, C. acutiformis, C. vaginata, Linum 
catharticum and Viola epipsila (Alsta in Frödinge parish). After lowering the water-table of 
the lake Solaren (Djursdala parish), its shores have been colonised by, e.g., Myricaria 
germanica, Equisetum variegatum, Epipactis palustris and Sagina nodosa.
Birger Danielsson, Bagarebacken 11, S-593 00 Västervik, Sweden.

Norra Kalmar län, här avgränsat med en linje 
från Misterhult strax norr om Oskarshamn över 
Hultsfred till Mariannelund (Fig 1), uppvisar 
inom sig stora kontraster. 1 kustlandet, särskilt 
N och NV om Västervik, sätter de skarpt 
markerade sprickdalarna i NV-SO-lig riktning 
sin prägel på landskapet. Området ligger under 
högsta kustlinjen. Dalbottnarnas bördiga lera är 
uppodlad, medan höjdryggama till stor del be
står av kalspolade berg eller hällmarkstallskog. 
Dalsidorna är i allmänhet skogklädda. Utefter 
hela kuststräckan finns en vid skärgård. Kust
landet, som sedan gammalt kallas Tjust, tillhör 
till större delen Västerviks kommun. Likartad 
natur förekommer i de fyra socknarna längst upp 
i Smålands NO-hörna, Gärdserum, Hannäs, Try- 
serum och Ö. Ed, vilka numera ingår i Östergöt
lands län.

Norra Kalmar läns inland är i stort sett ett 
kuperat barrskogslandskap på mager morän med 
insprängda odlingsbygder, rullstensåsar och tall
mossar. I Stångådalen är dock landskapet mera

öppet. Större delen ligger över högsta kustlinjen 
och berggrunden går där mera sällan i dagen. 
Huvuddelen av inlandet faller inom Vimmerby 
kommun. Gemensamt för kustland och inland är 
sjörikedomen och den magra berggrunden - i 
huvudsak granit.

Nomenklaturen följer Lid (1974). Växtgeografiska 
uppgifter i stort är hämtade ur Hultén (1971). Thomas 
Karlsson, Lund, har bestämt belägg av kritiska arter, 
för vilket framföres ett varmt tack.

Västervik

Även om barrskogen dominerar inom sprick
landskapet är lövskogen väl företrädd, särskilt 
inslaget av ek är påfallande stort. På torrare 
mark är ekbackar med Melampyrum cristatum, 
Lathyrus niger, Laserpitium latifolium och Ra
nunculus polyanthemos (korskovall, vippärt, 
spenört och backsmörblomma) karakteristiska, 
men även hedekskogar har rätt stor utbredning.
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E län

Västerviks
kommun

Vimmerby 
kommun

F län

Hultsfreds
Oskarshamnskommun

kommun

Fig 1. Karta över NÖ Småland. O 
kommuncentrum. • lokaler för i 
texten beskrivna biotoper och en
skilda arter: - 1 Lundbranter vid St. 
Vrången, Dalhem. - 2, 3 Hordely- 
mus europaeus, skogskorn, i V. Ed 
resp Västervik. - 4 Lysimachia ne- 
morum. skogslysing, vid Västervik.
- 5, 6, 7 Cephalanthera longifolia, 
svärdsyssla, i resp Västrum, Gamle
by och Loftahammar. - 8 Baldellia 
ranunculoides, flocksvalting, i Uk- 
na. - 9 Rubus fuscus, blekbloms- 
björnbär, lokalgrupp i Ukna-V. Ed.
- 10 Rubus affinis, smålandsbjörn- 
bär, vid Västervik. - 11 Rubus ves- 
tervicensis, västerviksbjörnbär. - 12 
Våtäng och kärr vid Alsta, Frö- 
dinge. - 13 Ljusgölen, Frödinge. - 
14 Strandparti (Solaren) i Djursdala.
- Skalan är 25 km.
Map of the NE parts of the province 
of Småland. The figures denote 
localities mentioned in the text (see 
the legend in Swedish).

Solexponerade dalsidor med gynnsamma jord
arts- och grundvattenförhållanden hyser ofta en 
artrik och yppig lundflora. I det följande skall 
denna biotop närmare beskrivas.

Lundbranter vid Stora Vrången

I Dalhems socken ca 4 mil NV om Västerviks 
stad når branterna kring sjön St Vrången impo
nerande mått. Dalsidan N om sjön höjer sig 75 å 
80 m över vattenytan och är ställvis mycket 
brant. De lösa jordlagren består av morik lera. 
Under en följd av år har jag haft tillfälle studera 
floran i denna sydsluttning ner mot sjön från 
Björndalen i V till Brotorp i Ö, se Fig 2.

En knapp km Ö om Björndalsstugan leder en 
skogsväg norrifrån ner till en sluttning kallad 
Bengts hål. Här växer på en yta av ca 3000 m2 
bl a följande arter: Dryopteris dilatata, Milium 
effusum, Festuca gigantea, Bromus benekenii,

Brachypodium sylvaticum, Scirpus sylvaticus, 
Carex re mota, C. sylvatica, Epipactis hellebori- 
ne, Neottia nidus-avis, Paris quadrifolia, Cory- 
lus avellana, Actaea spicata, Ranunculus fica- 
ria, Dentaria bulbifera, Crataegus-arter, Malus 
sylvestris, Sorbus aucuparia, Rubus saxat ilis, R. 
corylifolius, Vicia sylvatica, Lathyrus niger, L. 
vernus, Acer platanoides, Rhamnus cathartica, 
Tilia cordata, Viola reichenbachiana, Daphne 
mezereum, Sanicula europaea, Primula veris, 
Fraxinus excelsior, Pulmonaria officinalis, Gali
um odoratum, Lonicera xylosteum, Sambucus 
nigra, Viburnum opulus, Cirsium palustre och 
Lactuca muralis (lundbräken, hässlebrodd, 
långsvingel, strävlosta, lundskafting, skogssäv, 
skärmstarr, skogsstarr, skogsknipprot, nästrot, 
ormbär, hassel, trolldruva, svalört, tandrot, hag- 
tornsarter, vildapel, rönn, stenbär, krypbjörn
bär, skogsvicker, vippärt, vårärt, lönn, getapel, 
skogslind, lundviol, tibast, sårläka, gullviva,
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ask, lungört, myska, skogstry, fläder, skogsol- 
von, kärrtistel och skogssallat).

En liten, sommartid uttorkande bäck rinner 
genom området och utefter den växer rikligt en 
högvuxen form av Carex sylvatica (Fig 3), tidiga
re beskriven blott för Uppland (Hylander 1966). 
Stråna har en längd av 100-210 cm och förmår ej 
hålla sig upprätta utan växer i en vid båge med 
axen nående marken. På ett ställe där bäcken 
planar ut, samdominerar de fyra exklusiva 
”lundgräsen” Carex sylvatica, Festuca gigan- 
tea, Bromus benekenii och Brachypodium sylva- 
ticum. Lokalen berörs delvis av ett under 1950-ta- 
let upptaget hygge med åtföljande granplante
ring. Med markägarens (Domänverket) tillstånd 
har granen nu borttagits på lokalen och försiktig 
gallring av det täta, av ek och asp dominerade 
slyuppslaget utförts. I Ö kanten av lokalen och 
vidare Ö-ut finns orörd äldre blandskog av ek, 
asp, björk, tall och gran. Här växer Hedera helix 
(murgröna) på flera ställen i rasbranten. Skilt av 
en bergshöjd finns ca 500 m V om Bengts hål ett 
litet bestånd av en mera typisk form av Carex 
sylvatica med ca 50 cm höga, upprätta strån. 
Bromus benekenii återkommer på ett flertal 
ställen utefter St Vrången, och även Festuca 
gigantea och Brachypodium sylvaticum finns 
här och där. Vid Björndalen växer ett av de få 
bestånden av spontan Ulmus glabra (skogsalm) i 
länsdelen, och vidare finns där t ex Roegneria 
canina och Matteuccia struthiopteris (lundelm 
och strutbräken).

Som ytterligare tecken på de gynnsamma 
växtbetingelserna vid St Vrången kan nämnas 
några sydöstliga eller i NÖ Småland kustbundna 
arter, som annars är sällsynta eller saknas så 
långt in i landet men som här (ca 2 mil från öppna 
havet) växer på berghyllor och backar: Dactylor- 
hiza sambucina (jättebestånd vid Brotorp), Poly
gonum dumetorum, Silene rupestris, Cardamine 
hirsuta, Vincetoxicum hirundinaria, Origanum 
vulgare (växer ”som ogräs”) och Veronica 
spicata (Adam och Eva, lövbinda, bergglim, 
bergbräsma, tulkört, kungsmynta och axveroni- 
ka). Vidare kan nämnas några kalkgynnade ar
ter: Agrimonia procera och Satureja acinos 
(luktsmåborre och harmynta) vid Korshult, Car- 
lina vulgaris ssp. longifolia (spåtistel) vid tillfarts
vägen till Bengts hål, Cotoneaster integerrimus 
(oxbär) på en berghylla alldeles vid sjöns NV- 
spets och Carex acutiformis (brunstarr) i strand
kanten nedanför.

Fig 2. Karta över St. Vrången med den bergiga 
omgivningen. ”Bengts hål” har markerats med en 
prick. Särtryck ur Topografiska kartan 7G Västervik 
NV. Publiceringstillstånd nr 13479, LiberKartor, 
Stockholm. Godkänd ur sekretessynpunkt för sprid
ning. Statens Lantmäteriverk 1979-11-13.
A map of the lake St. Vrången to show the marked 
precipices surrounding it. The dot indicates a locality 
with e.g. Carex sylvatica (Fig. 3), Festuca gigantea, 
Bromus benekenii, Brachypodium sylvaticum, 
Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis and Viola 
reiche nbachiana. Hedera helix, Ulmus glabra 
(spontaneous), Roegneria canina and Matteuccia 
struthiopteris is found in the same area.

Av de exklusivare lundväxterna är Bromus 
benekenii känd från ett 10-tal lokaler i Tjust. 
Brachypodium sylvaticum förefaller vara något 
sällsyntare, medan Festuca gigantea är vanligast 
av de tre gräsen och tycks ha något mindre krav 
på växtplatsen; inte sällan påträffas den kultur- 
spridd utefter skogsvägar. Viola reichenbachi- 
ana, som växer rikligt vid Bengts hål, finns enligt 
äldre uppgifter på ett par lokaler i kustbandet.

Strölokaler för lövskogsväxter

Några växtgeografiskt intressanta arter har i 
Tjust sina enda smålandslokaler.
Hordelymus europaeus (skogskorn) finns på två 
lokaler. (1) Djursnäs i V Ed med belägg i S 
(Riksmuseet) från 1847 och senare. Fanns 1975 
tämligen rikligt i ett par bestånd intill pågående 
fritidsbebyggelse V om gården. (2) Halvön i sjön

34 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6
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Fig 3. Manshög form av Carex 
sylvatica, skogsstarr, vid St. 
Vrången i Dalhems socken.
A tall form of Carex sylvatica (up to 
2.10 m tall) grows on the locality 
marked in Fig. 2. In the vicinity the 
common, low-growing form of the 
species has also been found. The tall 
form has otherwise only been re
corded from C Sweden (Hylander 
1966).

Maren strax NV om Västervik (Danielsson 
1973). Här har arten brett ut sig på lokalen sedan 
upptäckten 1972.
Lysimachia nemorum (skogslysing) finns på en 
lokal vid Sandalia 6 km NV om Västervik, där 
den är känd sedan mer än 100 år (Stenar 1951). 
Den växer i ett fuktstråk intill vägen. År 1950 
fanns enligt Stenar gammal granskog på lokalen. 
På 70-talet har arten genomlevt en hyggesfas; 
på frivillig väg har röjning av slyskogen (mest al 
och asp) skett under de sista åren, och arten 
lever kvar i ett livskraftigt bestånd. Lokalen är 
den enda svenska utanför Skåne.

Cephalanthera longifolia (svärdsyssla) är känd 
sedan länge på två lokaler i Tjust (Stenar 1950).
(1) Mörhult i Västrums socken i ett litet lundparti 
vid Ålsjön. I början av 1970-talet fanns den i ett 
10-tal blommande ex; att grävlingar bökar i 
jorden runt ett gryt inom lokalen är väl närmast 
gynnsamt för arten. (2) Segersgärde i Gamleby 
socken i en lundsluttning V om Fruberget. Loka
len ligger inom Segersgärde naturreservat.

En ny lokal för arten upptäcktes av lektor 
Sune Andersson, Västervik, hösten 1974 på L 
Askö i Loftahammars socken. Under försom
maren 1975 besökte vi tillsammans lokalen, en 
ekbacke intill cn inäga 700 m NNV om gården. 
Där växte då nio blommande och två sterila ex 
bland Lathyrus montanus, L. niger, Melampy- 
rum pratense och fåtalig Melica uniflora (gök
ärt, vippärt, ängskovall och lundslok). Ett 50-

tal m närmare saltsjön fanns ytterligare fem 
blommande ex. Tjustlokalerna är de enda i 
Småland; närmaste fastlandslokaler finns i Dals
land (Andersson 1978), i Blekinge, Skåne och i 
Stockholmstrakten.

1 sammanhanget förtjänar en strandväxt, Baldel- 
lia ranunculoides (flocksvalting) att omnämnas. 
Arten har i Sverige sin huvudförekomst på 
Gotland, Öland och i Skåne. Förutom några 
strölokaler på västkusten och i V Blekinge anges 
den för tre lokaler i Småland (Hylander 1953): 
Helgasjön i S Småland samt en lokal vardera i 
Hannäs och Ukna socknar i NÖ delen av land
skapet. Hannäslokalen är känd sedan 1854, och 
flera belägg från sjön Vindomen i delen närmast 
kyrkan finns i S och UPS. Från Fuldbosjön i 
Ukna föreligger belägg i S från 1861. De två 
lokalerna ligger 6 km från varandra. Tidigaste 
uppgiften för arten i Tjust tycks dock vara 
Gärdserums socken (Scheutz 1857), grannsock
en V om Hannäs. Ekstrand (1866) anger den 
dessutom för Grävsjön i Tryserum socken (sjön 
är numera utdikad och växtplatsen troligen för
störd). År 1949 besökte Stenar Fuldbosjön och 
fann då arten växa i ”uppskattningsvis ett 1000- 
tal ex” vid badstranden strax Ö om gården Fuld 
(Stenar opubl manuskript i S). Den 30 september 
1979 besökte jag tillsammans med Thomas 
Karlsson och Tord Holm växtplatsen vid Fuld. 
Trots den sena årstiden blommade Baldellia på 
ett par ställen i ävjan på strandkanten. Artens
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numerär kunde dock inte fastställas i det till
tagande mörkret.

Rubus-floran
När växtligheten i Tjust skall karakteriseras, kan 
knappast den rika Rubus-floran förbigås. Släk
tets björnbärsarter inom området har ingående 
studerats av flera framstående Rubus-kännare. 
A. A. W. Lund, som var adjunkt i naturalhistoria 
i Västervik under 1800-talets senare hälft, upp
ger med dåtidens synsätt drygt ett 20-tal taxa för 
västervikstrakten (Lund 1877). Bl a beskrev han 
R.fuscus (R. mitigatus, blekblomsbjörnbär) från 
Stenborum i Ukna socken (belägg i S 1875). Ett 
10-tal år innan hade en skolelev insamlat den 
från Blidstena i grannsocknen V. Ed, rapporte
rad som/L horridus (Ekstrand 1866). Sedermera 
hittades R. fuscus på ytterligare ett par lokaler i 
de två socknarna, där den ännu har sina enda 
kända svenska förekomster. Närmaste lokal lig
ger i Danmark (Oredsson 1970); arten är f ö 
västeuropeisk.

En annan Rubus-art, R. affinis (smålands- 
björnbär) med enda svenska förekomst kring 
Västervik uppgavs redan av Scheutz (1857) för 
ett par lokaler i stadens utkanter, dit även senare 
fynd är begränsade. Arten, som är mellaneuro- 
peisk, förekommer även den närmast på en lokal 
i Danmark (Oredsson 1969). Rubus-specialisten 
C. E. Gustafsson, som var telegrafkommissarie i 
Västervik på 1910-talet, upptäckte 1915 en för 
vetenskapen ny art, R. vestervicensis (väster- 
viksbjörnbär) på ön S Malmö en halvmil NO om 
staden (Gustafsson 1938). Lokalen är fortfarande 
den enda kända för arten. Dessa tre växtgeogra- 
fiskt intressanta Rubus-arter kunde Thomas 
Karlsson och Tord Holm förevisa på ursprungs
lokaler i Tjust vid en exkursion i september 1979!

I skogsbryn och skogsmark i själva kustbandet 
är Rubus glandulosus (rostbjörnbär) ofta rikligt 
förekommande. Artens svenska utbredning är 
begränsad till kuststräckan Norrköping-Oskars- 
hamn (Oredsson 1970); närmaste lokaler påträffas 
även i detta fall i Danmark, där den är tämligen 
vittspridd. Av övriga förekommande björnbärs
arter skall här endast nämnas Rubus nessensis 
(skogsbjörnbär), som har den vidaste spridning
en i länsdelen, följd av i tur och ordning R. 
corylifolius (krypbjörnbär) och R. thyrsanthus 
(spirbjörnbär). Dessa tre är mera vittspridda i 
Sverige.

Li Ilsjön

Solaren

Fig 4. Karta över strandparti invid Solaren i Djursdala
socken. Streckade partier är tidvis översvämmade 
områden med rik flora.
Map of the W shore of the lake Solaren in Djursdala 
parish. The hatched areas are seasonally inundated 
and have been colonised with Myricaria germanica, 
Equisetum variegatum, Epipactis palustris, Saginä 
nodosa and several other rare species.

Vimmerby
Floran i inlandet är rikare än vad som kanske 
vore att vänta med traktens geologiska förhållan
den. Lundfloran är naturligtvis inte alls så rikt 
utformad här som i kustlandet, och av lundgrä
sen går i allmänhet bara Milium in i området. 
Däremot är torrängsfloran mera framträdande. 
Särskilt i det fina odlingslandskapet kring Djurs
dala kyrka förekommer rika bestånd av t ex 
Anemone pulsatilla och Thymus serpyllum 
(backsippa och backtimjan), arter som är mycket 
sällsynta i Tjust. Märkligt nog tycks Phleum 
phleoides (flentimotej) och Potentilla tabernae- 
montani (småfingerört) jämte några närstående 
Potentilla -arter, vilka söderifrån når upp till 
Målilla-Järeda (strax S om Hultsfred), saknas i 
Vimmerby kommun (arterna har ett par strölo- 
kaler i Tjust).

Våtängar och kärr är i allmänhet triviala men 
får ibland, om de tillföres kalkhaltigt källvatten, 
ett tillskott av mera fordrande arter. Som exem
pel kan nämnas våtängen 200 m SV om Alsta i 
Frödinge socken, där Primula farinosa (majviva) 
finns i ett par bestånd tillsammans med bl a 
Carex flacca, C. hostiana, Thalictrum simplex
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Fig 5. Strandpartiet N om Lillsjöns tillflöde till Solaren. Kortvarig översvämning efter ett kraftigt regn i juli 1979.
The area in Fig. 4. The ground is flooded after a heavy rain in July. The area is more permanently flooded in 
spring, and will therefore probably remain open.

och Pinguicula vulgaris (slankstarr, ängsstarr, 
backruta och tätört). Närmare vägen finns i 
sluttningen ett av lövträd och buskar igenväxan
de parti, växlande mellan skogsäng och back
kärr. Här växer ett kraftigt bestånd av Carex 
acutiformis intill ett källflöde, och i övrigt finns 
inom partiet t ex Salix starkeana, S. nigricans, 
Selinum carvifolia, Trollius europaeus, Viola 
epipsila, Cardamine flexuosa och Crepis prae- 
morsa (ängsvide, svartvide, krusfrö, smörbol
lar, mossviol, skogsbräsma och klasefibbla). I 
skogen drygt 500 m mot SSO finns ett sluttande, 
vitmossrikt kärr med bl aEriophorum latifolium, 
Carex dioica, C. vaginata och C. flava (gräsull, 
nålstarr, slidstarr och knagglestarr).

Floran kring de många tallmossegölarna är 
intressant, särskilt om dyiga lösbottenpartier 
förekommer, t ex vid Ljusgölen strax N om 
Frödinge kyrka. Här växer bl a Eriophorum 
latifolium, E. gracile, Scirpus hudsonianus, S. 
quinqueflorus, Carex pauciflora, Hammarbya

paludosa, tre Drosera-arter och Pedicularis 
palustris (gräsull, kärrull, ullsäv, tagelsäv, tagg
starr, myggblomster, tre sileshår-arter och kärr
spira), och vid Lunds botaniska förenings exkur
sion 28 juni 1979 blommade här sida vid sida fyra 
Utricularia-arter (bläddror): U. vulgaris, U. in
termedia, U. minor och U. ochroleuca, den 
sistnämnda ny åtminstone för socknen (floran i 
Frödinge, en typisk inlandssocken, har nyligen 
beskrivits, se Danielsson 1979).

Strandparti vid Solaren

En säregen lokal med överraskande växtgeo
grafiska inslag finns vid Solarens V strand i 
Djursdala socken 12 km NNO om Vimmerby (Fig 
4). Genom sänkning av sjöns yta på 1920-talet 
avsnördes den västligaste delen och nuvarande 
Lillsjön bildades. Det torrlagda området mellan 
sjöarna är nu till största delen bevuxet med 
tallskog. Intill Solaren finns på båda sidor om
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Fig 6. Parnassia palustris, 
slåtterblomma, växande på 
en hög tuva av Molinia co- 
erulea, blåtåte]. Även några 
strån av Juncus alpinus 
subsp. alpinus, torvtåg, kan 
ses.
A tussock in the area shown 
in Fig. 5. Parnassia 
palustris, Molinia coerulea 
and Juncus alpinus subsp. 
alpinus can be seen.

y
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Lillsjöns tillflöde öppna, årligen översvämmade 
partier om vardera drygt ett ha. I själva sjökan
ten har genom isskjutning en uppemot meterhög 
strandvall bildats, vilken dämmer upp området 
innanför.

Särskilt partiet N om tillflödet är intressant 
(Fig 5). De lägsta delarna är vattendränkta längre 
eller kortare tid under sommarhalvåret och sak
nar vegetation på stora ytor, så när som på några 
spridda ex av Mentha arvensis, Veronica scutel- 
lata, Utricularia intermedia, Potamogeton gra- 
mineus (med endast flytblad) och några höga 
tuvor av Scirpus hudsonianus jämte en och

annan albuske (åkermynta, dyveronika, dy- 
bläddra, gräsnate och ullsäv). Högre upp mot 
tallskogen V-ut finns ett mera slutet Myrica gale 
- Molinia caerulea-samhälle (pors, blåtåtel) 
med strödda al- och tallbuskar. 1 gränszonen 
nedåt, där tillfälliga översvämningar glesar ut det 
nyssnämnda samhället, växer en delvis mycket 
märklig flora: Equisetum variegatum, Triglochin 
palustre, Calamagrostis purpurea, Eriophorum 
latifolium, Scirpus quinqueflorus, S. hudsoni
anus (här riklig), Carex dioica, C. flava, Juncus 
alpinus ssp. alpinus, Epipactis palustris, Sagina 
nodosa, Parnassia palustris (Fig 6), Linum cat-
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harticum, Myricaria germanica och Pedicularis 
palustris (smalfräken, kärrsälting, brunrör, gräs
ull, tagelsäv, ullsäv, nålstarr, knagglestarr, 
torvtåg, kärrknipprot, knutnarv, slåtterblomma, 
vildlin, klådris och kärrspira) jämte Agrostis 
canina, Eriophorum angustifolium, Rhynchos- 
pora alba, Carex echinata, C. panicea, C. oede
ri (här i en högvuxen form, 20-30 cm), Salix 
repens, Ranunculus flammula, R. reptans, Po- 
tentilla erecta, Drosera rotundifolia, D. anglica, 
D. intermedia, Peucedanum palustre, Pingui- 
cula vulgaris, Succisa pratensis och kanske 
några till (brunven, ängsull, vitag, stjärnstarr, 
hirsstarr, ärtstarr, krypvide, ältranunkel, strand- 
ranunkel, blodrot, rundsileshår, storsileshår, 
småsileshår, kärrsilja, tätört och ängsvädd). 
Närmast innanför strandvallen är marken mera 
permanent kärrartad med en trivial vegetation av 
Juncus effusus, J. articulatus, Carex rostrata, 
C. lasiocarpa, al- och videbuskar etc (veketåg, 
ryltåg, flaskstarr, trådstarr).

Lokalen är känd sedan ca 1960, då geologen 
Gunnel Linnman upptäckte Myricaria-beståndet 
(muntligt medd av Bertil Wahlin, som visade mig 
växtplatsen i slutet av 1960-talet). Upptäckten av 
Equisetum variegation gjordes av en slump 1970, 
då framlidne G. A. Westfeldt vid Göteborgsbota- 
nisternas exkursion i området insamlade en My- 
ricaria-tuva och vid hemkomsten till Borås fann 
ett strå av arten (medd i brev). I samband med 
naturvårdsinventering (Andersson 1972) under
sökte jag i juli 1971 floran på lokalen. I augusti 
1979 besökte jag åter platsen för att studera 
florans utveckling under mellantiden.

Någon större förändring i träd- och buskskik- 
tet har inte inträffat under de gångna åtta åren, 
och någon igenväxning med skog på de öppna 
partierna tycks inte kunna ske under nuvarande 
hydrologiska förhållanden. Däremot kan några 
års extrem väderlek (torka eller ovanligt rik 
nederbörd) orsaka stora variationer. De tre sista 
vintrarna har varit nederbördsrika med sen snö
smältning, och somrarna har varit solfattiga. 
Översvämningarna har därigenom blivit långva
rigare och berört högre liggande mark mera än 
normalt. Detta förhållande har gynnat vissa arter 
och missgynnat andra. Arter som tydligt tilltagit 
sedan 1971 är Eriophorum latifolium, Scirpus 
quinqueflorus, S. hudsonianus, Rhynchospora 
alba, Carex oederi och Juncus alpinus ssp. 
alpinus. Equisetum variegatum hör kanske 
också till gruppen, i varje fall har den nu hittats 
på flera fläckar än tidigare. I början av 1970-talet

var klimatförhållandena snarast de motsatta, och 
Myricaria-beståndet var individrikt och livs
kraftigt liksom Epipactis palustris. Dessa 
båda arter har gått starkt tillbaka. År 1979 fanns 
ett 25-tal gamla buskar av Myricaria som börjat 
slå gröna skott nere vid markytan, i övrigt sågs 
endast vissnade rester av beståndet. Av Epipac
tis fanns nu ett 30-tal sent utvecklade, sterila 
skott.

Översvämningspartiet S om tillflödet liknar 
det nyss beskrivna området men är artfattigare. 
Myricaria fanns dock även här 1971 men kunde 
inte återfinnas nu. Däremot har ett rikligt be
stånd av starrhybriden Carex flava x oederi 
nyupptäckts 1979.

Det är inte troligt att den exklusiva floran i sin 
helhet inkommit på lokalen efter sjösänkningen; 
åtminstone flertalet av arterna torde ha funnits 
vid den forna stranden.

Solaren-lokalen föreslogs avsättas som natur
reservat vid naturvårdsinventeringen (Anders
son 1972). Ännu har ingenting hänt mer än att 
skogsmaskiner på sistone börjat röra sig i den nu 
galiringsmogna skogen alldeles i grannskapet.
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Hagarna
Kartan i Fig 1 visar var i Högsby-trakten det 
ännu finns ängar och hagar kvar. Som synes 
förekommer ännu ängsrester i västra delen av 
kartans område, men de är inte lika omfattande 
som på andra sidan gränsen till Kronobergs län, i 
Uppvidinge kommun. Desto större är rikedomen 
på bevarade beteshagar. Högsby kommun hör 
säkerligen till de hagmarksrikaste trakterna i 
landet. Här finner man ännu ett landskap, präg
lat av levande hagmarksbruk. Särskilt vackra 
och betydelsefulla för landskapsbilden är hagar
na i Emådalens sluttningar. Även i närheten av 
Fågelfors och Ruda finns det mycket hagmark. 
Hagarna S om Ruda är av särskilt intresse genom 
sin geologi (dödiskullar med mellanliggande käll- 
kärr samt extremt enbuskrika hällmarker) och 
sin flora med bl a massor av spindelört och 
gråfingerört (Thesium alpinum, Potentilla cine
rea).

Hagar av ”klassiskt” utseende, med domine
rande björk och underväxt av enbuskar, finns 
ofta på åsarnas krön. Eftersom åsarna sträcker 
sig i riktningen SO-NV, så kommer den flora, 
som hållit sig kvar i dessa solöppna miljöer, att 
på ett vackert sätt spegla de sydostliga arternas

avtagande och de nordvästliga arternas tilltagan
de frekvens, då vi rör oss mot sydsvenska 
höglandet. Åsfloran kan kanske delvis ses som 
en relikt från den tid, då handelsvägarna följde 
åskrönen - lokalerna för trollsmultron och smal- 
bladig lungört (Potentilla rupestris, Pulmonaria 
angustifolia) vid Ramsebo i Virserums socken 
kan möjligen förklaras på detta sätt (se också 
artikel av Bengt Lundgren (1979) om sträv nej
likrot, Geum hispidum, i nr 2 av SBT för 1979)!

1971 publicerade jag ett arbete om odlings
landskapet i Högsby-trakten (Christoffersson 
1971). Till arbetet hör en karta, som i tre 
färger visar skyddsvärdet hos de beskrivna 
områdena. Kartan avser att vara en sam
manfattning av naturvårdsvärdet hos såväl 
det fullt produktiva som det m el m relikta 
odlingslandskapet och var, liksom arbetet i dess 
helhet, avsedd att användas direkt i det praktiska 
naturvårdsarbetet. Det var min förhoppning att 
arbetet skulle följas upp genom liknande be
skrivningar av andra delar av länet. Någon sådan 
uppföljning har emellertid inte skett. Den nuva
rande utvecklingen är sådan, att kartan kan sägas 
snarare illustrera det ursprungliga värdet hos en 
rad förstörda odlingsmiljöer. Exempel på av
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Emån

Allgunnen fl

Fig 1. Bevarade ängsmarker (rött) och hagmarker (grönt) i Högsbytrakten. - Be Berga, Fa Fagerhult, Få
Fågelfors, Hö Högsby, Ru Ruda. - Skala 1:350 000. H---- 1---- F — länsgräns, --------- kommungräns,
------------ gräns för undersökningsområdet, ej sammanfallande med läns- eller kommungräns.
A map of the Högsby area in E C Småland. Hay meadows and wooded pastures still in use are marked with red 
and green, respectively. Especially rich are the wooded pastures along the river Emån and S of the place of Ruda 
(Ru).

olämplig bebyggelse allvarligt skadade områden 
är t ex Guttebo och Århult (Fig 2) i Fagerhults 
socken.

Emån och Alsterån
Emån är ju ett i hela landet landet känt miljö- 
vårdsobjekt. An är en typisk representant för 
våra sydostliga floder med deras speciella vat- 
tenföring: extrem vårflod med ofta svåra över
svämningar, sommartorka och ett mindre accen
tuerat höstflöde. Lerslätten, åsarna, lövskogarna 
och odlingslandskapet i sluttningarna, kulturmil
jön med byar, gårdar och fornminnen, land
skapsbilden samt de botaniska och zoologiska

värdena har gjort emålandskapet till ett självklart 
riksobjekt för den naturvetenskapliga och kultu
rella naturvården. Kartan (Fig 3) visar ett märk
ligt drag hos Emåns nedre del, nämligen vattnets 
framrinningsmönster. Bifurkationerna (i trakten 
kallade kvillar) är särskilt talrika vid Grönskog i 
Fliseryd socken. Lägg också märke till de tvära 
krökarna vid Ryssäng och Gåsgöla ängar samt 
den f d bifurkationen från Örnebäcken till Emån 
(numera avbruten genom en vall)!

Mellan Emån och Alsterån (Fig 4) finns det 
både likheter och olikheter. Likheterna gäller 
t ex flödet under olika årstider och rikedomen på 
bifurkationer. Olikheterna är flera: Emån är i sitt 
nedre lopp en slättflod, Alsterån en skogsflod;
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Fig 2. Sluttningen mot Kiasjön vid byn Århult i Fagerhult socken hörde till de blomrikaste miljöerna i Småland. 
Våren 1975 blommade här mera än 10 000 ex av Sankt Pers nycklar (Orchis mascula). Våren 1976, mitt i 
orkidébeståndet och i det till naturreservat föreslagna området, uppfördes här ett fritidshus.
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Early summer aspect of a meadow at Århult in Fagerhult parish. Orchis mascula and Primula veris occur in dense 
stands. The place is now spoilt since a summer house has been built in the middle of the area.

Emån rinner fram genom gammal kulturbygd 
medan Alsterån rinner genom obygd; Emån är 
reglerad genom kraftverksdammar och invall- 
ningar samt rejält förorenad, Alsterån längs 
långa sträckor orörd och med mycket rent vat
ten. Även bifurkationsmönstren hos de båda 
åarna är olika: om Emåns kvillar oftast kan sägas 
vara normalstora, så kännetecknas Alsterån av 
mycket stora och mycket små kvillar (de sist
nämnda ej synliga på kartan). Bifurkationerna 
börjar redan innan Alsterån nått fram till sjön 
Allgunnen, med en överledning av vatten till den 
sydligare Snärjebäcken. I Allgunnen rinner vis
serligen det mesta av vattnet runt den stora 
halvön Hästenäset, men en del vatten tar vägen 
tvärs över madmarkerna vid halvöns bas - man 
skulle alltså kunna säga, att Allgunnen ”har ett 
avlopp till sig själv”. Allgunnens egentliga av
lopp är hela tre stycken: Skureboån åt N, Lopp
ån åt NO och den ”riktiga” Alsterån till en 
början åt SO. Det är ett avsevärt område, ca 0,8

mil2, som på detta sätt kring- och genomflytes av 
de skilda bifurkationerna. Det säregna och in
vecklade mönstret beror naturligtvis främst på 
den mycket flacka topografin från Allgunnen och 
österut, men det har också historiska orsaker - 
så lär Skureboåns vatten en tid efter isavsmält- 
ningen ha runnit åt motsatt håll, mot Allgunnen.

Allgunnen och reliktskogarna
Allgunnen och området Ö om sjön besöktes på 
1940-talet av den bekante botanisten Rikard Ster
ner, som egentligen var ute för att söka återfinna 
sjönöten (Trapa natans) på dess från 1700-talet 
kända växtplats i Hökesjö på gränsen mellan 
Långemåla och Ålems socknar. Sjönöten hittade 
Sterner inte, men han fann under sina cykel- och 
kanotfärder en ödemarksskog, vars karghet 
plötsligt kunde brytas av ”oaser” med rik växt
lighet. I stort sett består Allgunnen-naturen, 
enligt Sterner (1950), av moränkullar med gles



510 John Christoffersson SVENSK BOT. TIDSKR. 73 (1979)

Kyllensjöarna

Kagmarsund

Fliseryd

Gåsgöla ängar
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Fig 3. Emåns nedre del. Pilarna visar vattnets strömriktning. - Skala 1:200 000.
Map of the distal parts of the river Emån (cf. Fig. 1). Note the network formed by the many bifurcations

tallskog och undervegetation av ek (påfallande 
ofta bergek, Quercus petraea), tall - skvattram- 
mossar och risiga fattigkärr. Överraskande är 
rikedomen på ärtväxter, t ex gökärt, vårärt, 
vippärt, backvicker, skogsvicker och sötvedel 
(Lathyrus montanus, vernus och niger, Vicia 
cassubica och sylvatica, Astragalus glycyphyl- 
los) samt bredbladiga gräs som piprör, hässle- 
brodd och långsvingel (Calamagrostis arundina- 
cea, Milium effusum, Festuca gigantea). I ett 
kärr S om Barnebosjön fann Sterner jättestarr, 
på Strömsholm lundskafting och slokstarr, vid 
den lilla sjön Örkullegölen ag (som också växer 
vid Lilla Råsgöl), i bokskogen vid Bötakvarn kal 
tallört (Carex riparia, Brachypodium sylvati- 
cum, Carex pseudocyperus, Cladium mariscus, 
Monotropa hypophegea). Även Hästenäset och 
ön Keanäs i Allgunnen visade sig hysa en rik 
lundflora. Sterner ansåg, att de insprängda miljö
erna kunde vara ett minne från en svunnen 
värmetid och att de bevarats på grund av det 
gynnsamma lokalklimatet vid rinnande vatten i

en tämligen orörd storskog. Faktum är, att man 
senare påträffat en rik insektfauna inom området 
med bl a en mängd sällsynta och värmekrävande 
skalbaggar, bl a två arter, som inte hittats när
mare än i mellersta Tyskland.

Nu är de vilda skogarna mellan Allgunnen och 
Hornsö, där för inte så länge sedan den svarta 
storken häckade, förvandlade till likadana kul
turskogar som på andra håll, men de ”relikta” 
växt- och insektsarterna tycks trivas bra inom de 
många domänreservaten. Av de skyddade områ
dena är fyra bokskogar av särskilt intresse, 
eftersom de kan vara de nordostligaste spontana 
i norra Europa. Den vid Skäfteskärr har marken 
täckt av myska (Galium odoratum). Bokskogen 
vid Bötakvarn är den största. Det är här, som 
allgunnenområdets alla kvillar äntligen förenas 
till en enda flod, och det är det rika inslaget av 
mörk idegran (Taxus baccata) och det ström
mande vattnet under ljusa bokvalv som skänker 
platsen sin särskilda stämning.

Då det gäller vattenföringen är troligen Bade-
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Fig 4. Alsteråns bifurkatio- 
ner närmast sjön Allgunnen. 
Pilarna visar vattnets ström
riktning. - Skala 1:200 000.
Map of the river Alsterån 
and the lake Allgunnen. The 
bifurcations are even more 
prominent than in the river 
Emån (Fig. 3). The running 
water probably helps in 
maintaining a favourable 
local climate. Several outly
ing occurrences of southern 
and southwestern species are 
found here, viz. Fagus 
sylvatica and Taxus baccata. 
Trapa natans persisted here 
until c. 200 years ago.
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bodaån, som från NV når Allgunnen, det mest 
extrema vattendraget - från att ha varit våldsamt 
forsande strax efter snösmältningen förvandlas 
ån och är på sommaren och hösten nästan helt 
utan vatten! Badebodaåns strömfåra är utbredd 
och blockuppfylld och med en yppig vegetation, 
som kännetecknas av idegran, safsa, hampflock- 
el och vattenmynta (Taxus baccata, Osmunda 
regalis, Eupatorium cannabinum, Mentha aqua- 
tica).

Allgunnen och de flesta andra sjöar inom 
området uppfyller grunda svackor i berggrunden 
- man skulle kunna kalla dem hällkarssjöar. De är 
rika på braxengräs, sylört och notblomster (Isoé-

tes-arter, Subularia aquatica, Lobelia dortman- 
na). Vid stränderna växer ibland safsa, ofta 
strandlummer och småsileshår (Lycopodium in- 
undatum, Drosera intermedia). Flera sjöar kan
tas av distinkta zoner av sjötåtel och dysäv 
(Deschampsia setacea, Scirpus multicaulis). Zo
neringen är väl utbildad t ex vid Bjärssjöns 
sydspets. Även lavzoneringen på strandens 
block är mycket väl utbildad (Nicklasson 1979).

Högsta kustlinjen för Baltiska issjön gick strax 
V om den nuvarande sjön Allgunnen. Det är 
därför överraskande, att vi V om Allgunnen 
finner ett stort område, där hällmarkerna saknar 
morän. Eftersom dessa marker aldrig har varit
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täckta av havs- eller issjövatten, som kan ha 
sköljt bort avlagringarna, måste de vara primärt 
kala (Knutsson 1966). Hällmarkerna bildar till
sammans med otaliga små sjöar och myrar en 
mosaik med stark vildmarksprägel, som sträcker 
sig ända från Kråksmåla till Allgunnen. Även 
hydrologiskt är detta ett högintressant område. 
Här finns t ex högt belägna källsjöar (Kroegöl) 
och sjöar, som av allt att döma avvattnas under
jordiskt (Fagrasjö och Ljusegöl, Torregöl) 
(Jonsson 1976).

AB Sydostvatten

Allgunnen är med sin längd av nära en mil länets 
största sjö. Märkligt är att denna stora sjö aldrig 
har reglerats för kraftändamål eller blivit sänkt, 
det senare säkerligen därför att inga odlingsvär- 
da jordar finns vid dess stränder. De vidsträckta 
madmarkerna vid sjön slogs emellertid förr med 
lie, och höet transporterades den långa vägen till 
gården Allgunnerum vid sjöns nordspets med båt 
eller med släde över isarna. Sjön är en öde- 
markssjö av enslig skönhet. Kanske är den allra 
vackrast i SO, där en liten arkipelag är utbildad.

Inom naturvårdsdebatten är ”unik” ett miss
brukat ord. Att man inte hittar ytterligare en sjö 
med Allgunnens särskilda kvaliteter lär dock 
vara ganska säkert. Det var alltså mycket olyck
ligt, att AB Sydostvatten beslutade sig för att 
satsa just på Allgunnen som färskvattentäkt för 
Kalmar - Öland-regionen. Även området V om 
sjön skulle drabbas av en reglering. ”Markens

vattenhållande förmåga är liten, eftersom jordar
terna är mycket grovkorniga. Hällmarkerna i 
väster och söder har självfallet extremt låg 
vattenhållande förmåga. En reglering av Allgun
nen skulle få katastrofala följder i stora delar av 
undersökningsområdet” (Jonsson 1976). AB 
Sydostvattens planer har varit kända länge. 
Många invändningar har riktats mot projektet, 
och åtskilliga gånger har länsstyrelsen uppma
nats att ordentligt låta undersöka naturvårds vär
dena i och kring sjön (t ex Andersson 1967). Det 
är därför ytterst förvånande, att länsstyrelsen 
inte ansett det angeläget att föranstalta om en så
dan undersökning.
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Lundgren, B. 1980 01 31: Något om södra Kalmar län. [Botanically interesting places in SE 
Småland.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 513-515. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
The SE part of the province of Småland (S Swedish uplands) is extremely flat. The bedrock 
is poor in lime and therefore the inland flora is mostly trivial. The rivers do not form distinct 
ravines, and their shores are regularly flooded during the spring. Viola uliginosa is 
characteristic of this habitat, and also Osmunda regalis, where the rivers are shaded. On 
the coast of the Baltic Sea the bedrock is only rarely visible; mostly it is covered with 
moraine, and where skerries occur, these are extremely flat and formed by the same 
substrate. The flora is rich, especially in sheltered bays, whereJuncus maritimus covers 
large areas.
Bengt Lundgren, Stensövägen 9 A, S-392 46 Kalmar, Sweden.

Någon regelrätt botanisk inventering av Kal
martrakten och Mörebygden torde ej finnas. 
Magnus Gustav Sjöstrands (1863) Calmar läns 
och Ölands flora är den enda, som täcker hela 
Kalmar län, men den har numera blott historiskt 
intresse. Frånsett några uppsatser som behand
lar delområden (Sterner 1933 om skärgården 
i Kalmarsund, Sterner 1954 om Allgunnenom- 
rådet, Stenstorp och Nelin 1976 om Virse- 
rum, Danielsson 1979 om Frödinge) får nog 
floran i Kalmar län anses vara mycket litet känd. 
I det följande skall jag beröra ett par ur botanisk 
synpunkt intressanta biotoper, som besöktes 
under Botanistdagarna i Kalmar i juni 1979: den 
s k moränkusten vid Kalmarsund, samt ett parti 
av Hagbyån SV Kalmar.
Uppgifter om geologi, klimat och allmän växtgeografi 
har tagits från Bergsten 1950, Nilsson 1950, Sterner 
1950 a, b och Hultén 1971.

Geologi, topografi, klimat

Från blekingegränsen i S till i höjd med Påskalla- 
vik går närmast kusten ett stråk av prekambrisk 
sandsten ungefär 10-15 km brett. V därom består 
bergarterna huvudsakligen av gnejser och grani
ter. Landskapet höjer sig mycket sakta och når

en högsta höjd av 100-150 m 2-3 mil från kusten. 
S om Skäggenäs, en halvö ca 2 mil N om Kalmar, 
saknas i stort skärgård.

Södra delen av Kalmar län är påfallande 
sjöfattig. De grunda sjöar som finns har i stor 
utsträckning blivit sänkta. Från Emån i norr till 
den historiskt berömda bäcken vid Brömsebro 
genomkorsas området av ett flertal åar, vilka har 
ett mycket flackt förlopp. Översvämningar vid 
vårflödet är vanliga.

Kalmar län ligger i regnskuggan av småländska 
höglandet och har bland de lägsta nederbörds- 
mängderna i Götaland: omkring 500 mm. Den 
förhärskande vindriktningen under våren är 
nordostlig: den sk ryssvinden. Det är en kall 
vind, som avkylts över Östersjön, varför våren 
åtminstone i kustbandet blir försenad. I gengäld 
är höstarna milda.

Moränkusten
Gemensamt för alla de varierande aspekterna av 
moränkusten är att den prekambriska berggrun
den blott på ett fåtal ställen går i dagen. Denna är 
täckt av ett tjockt lager av morän. Skärgården, 
som huvudsakligen utgörs av ändmoräner, är 
bäst representerad mellan Påskallavik och Skäg-
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genäs. De långgrunda vikarna med sina tidvis 
översvämmade strandängar är ur botanisk syn
punkt mest intressanta. Uddarna, däremot, är 
kantade med klappersten och har en tämligen 
trivial flora. Sandstränder hör till undantagen 
och förekommer huvudsakligen inom södra de
len av området.

En långgrund vik på Stensö S om Kalmar får 
här tjäna som exempel på denna speciella biotop 
på moränkusten. Av praktiska skäl kan den 
indelas i zoner: den sublitorala, som sträcker sig 
från 2-3 m djup upp till lågvattenlinjen (här 
befinner sig växterna alltid i vatten); den litorala, 
från lågvattenlinjen upp till högsta driftranden 
(utgör den egentliga strandängen); slutligen den 
supralitorala zonen, som aldrig dränks av vatten, 
men påverkas av havet genom vinden, som 
medför stänk av saltpartiklar (Hansson 1953). 
Den sublitorala zonen kommer ej att beröras i 
det följande.

Längst ut vid vattenbrynet och till en del även 
ute i det grunda vattnet finner man ett bälte av 
Scirpus maritimus (havssäv) följt av Phragmites 
communis (vass) i mer eller mindre täta ruggar. I 
denna region finner man ocksk Scirpus tabernae- 
montani (blåsäv) och något närmare själva 
strandängen ett markerat bälte av Scirpus uni- 
glumis (agnsäv). Fläckvis breder Juncus mariti
mus (strandtåg) ut sig över stora ytor, och 
förkväver då praktiskt taget all annan vegetation. 
Denna art, som har sin största utbredning längs 
moränkusten, är att betrakta som en karaktärs
växt för detta område. Ofta finner man den i ett 
brett bälte ut i vattnet någon meter från strand
kanten; dock väl så ofta ute på strandängarna, 
men då i betydligt glesare bestånd. I de fuktigare 
delarna av strandängen finner man också Carex 
extensa (segstarr), som har sin huvudsakliga 
nordiska utbredning vid Östersjöns stränder.

Strandängen domineras av två arter: Juncus 
gerardii (syltåg) och Agrostis stolonifera (kryp
ven). På ett par ställen har jag iakttagit täta 
mattor av Scirpus quinqueflorus (tagelsäv) och 
spridda förekomster av S. rufus (rödsäv). En 
kritisk och ofta förbisedd art, som finns här, är 
Carex scandinavica (står nära ärtstarr). I övrigt 
att lägga märke till från denna biotop är: Ophio- 
glossum vulgatum, Triglochin maritimum, Po- 
tentilla anserina, Trifolium fragiferum, Glaux 
maritima, Odontites litoralis, Plantago maritima 
och Centaurium litorale (ormtunga, havssälting, 
gåsört, smultronklöver, strandkrypa, strandröd-

toppa, gulkämpar och kustarun). Samolus vale- 
randi (bunge) har jag ej lyckats finna inom just 
detta område, men den torde sannolikt finnas, då 
den är relativt vanlig i biotopen på andra platser.

På gränsen mellan strandängen och nästa zon 
är Tetragonolobus maritimus (klöverärt) mest 
iögonenfallande och bildar en gul bård. Den är 
också en av karaktärsväxterna för moränkusten. 
I övrigt domineras denna zon av Festuca arundi- 
nacea, Artemisia vulgaris och Anthriscus sylve
stris (rörsvingel, gråbo och hundloka). Andra att 
nämna är Carex distans, Rumex crispus, Isatis 
tinctoria, Lotus corniculatus, Vicia cracca. An
gelica sylvestris, Armeria maritima, inte så säl
lan Glechoma hederacea och Galeopsis tetrahit, 
Solanum dulcamara, Valeriana officinalis, Aster 
tripolium och Centaurea jacea (glesstarr, krus- 
skräppa, vejde, käringtand, kråkvicker, strätta, 
trift, jordreva, pipdån, besksöta, läkevänderot, 
strandaster och rödklint). 1 tångvallarna sitter de 
båda A triplex- arterna litoralis och latifolia 
(strandmålla, spjutmålla), ofta tillsammans med 
Sonchus arvensis (åkermolke). På gränsen till 
moränbacken finner man Selinum carvifolia 
(krusfrö).

Listorna ovan skulle naturligtvis kunna kom
pletteras med åtskilliga arter, och skulle jag 
nämna ytterligare en, är det Potent illa collina 
(backfingerört), som på sina ställen kan anträffas 
i supralitoralzonen vid sandstränder, men som 
på Stensö förekommer något ovanför denna zon 
på torr gräsmark. Arten är huvudsakligen känd 
från SÖ Sverige, främst Kalmar län.

Äar med sumpviol
Åarna i södra delen av Kalmar län är värda sitt 
eget kapitel. Vid en inventering av Viola uligino- 
sa (sumpviol) för Projekt Linné har jag fått en 
ytlig uppfattning av deras flora. Det är huvud
sakligen tre åar S om Kalmar som inventerats: 
Ljungbyholmsån med olika tillflöden, Hagby- 
och Halltorpsån. Alla har sina källflöden på östra 
delen av småländska höglandet. De är, när de 
rinner över urbergsplatån, grunda och har ett 
mycket flackt förlopp, låga stränder och sväm
mar över sina bräddar under vårfloden. Viola 
uliginosa har sina största förekomster vid Ljung
byholmsån och dess tillflöden samt vid Hagby- 
ån. Utan överdrift kan den där betraktas som 
karaktärsväxt. I andra halvan av maj, när den 
står i sitt bästa flor, utgör arten en verkligt
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anslående anblick. Förekomsten av Viola uligi- 
nosa vid dessa åar torde vara den största i 
Sverige, näst efter fyndplatserna vid södra Dal
älven (L.-Å. Gustafsson 1979).

Osmunda regalis (safsa) hör till de arter, som 
knappast kan förbigås i detta sammanhang. Ar
ten uppträder ej så allmänt som den föregående, 
och finns i skuggigare biotoper. Där den kantar 
stränderna, ibland manshög, med sina stora, 
breda blad och karaktäristiska sporgömmesam- 
lingar, gör den mer intryck av att höra hemma i 
en tropisk djungel.

Som representativt för denna speciella biotop 
har jag valt ett område vid Hagbyån i närheten 
av Tokebo i Mortorps socken, ca 2 mil SV 
Kalmar. Ån har här ett mycket flackt förlopp och 
är omgiven av mader och fuktig ängsmark, som 
står under vatten till långt fram i juni. I en zon 
kring högvattennivån finner man Viola uliginosa 
kring stenar, alrötter och i porssnår, ibland i 
sällskap med V. palustris och V. stagnina (kärr
viol och strandviol). Lite längre ut i våtmarken 
Caltha palustris, Ranunculus flammula och 
Hydrocotyle vulgaris (kabbleka, ältranunkel 
och spikblad). Bland Carex-arterna är C. vesica- 
ria (biåsstarr) förhärskande i det blöta; i allt 
torrare biotoper finner man C. nigra och C. 
pilulifera (hundstarr, pillerstarr). Kommer man 
upp på strandbrinken står Carex pairae (snår
starr) i täta bestånd. Denna art förefaller i dessa 
trakter betydligt vanligare än C. spicata (pigg
starr).

Ej ovanlig i Kalmartrakten, men i övriga 
landet sällsynt, ärLepidium heterophyllum (vall- 
krassing), som här växer på torr ängsmark.

Ovanstående lista utgör huvudsakligen vad 
man har tillfälle att få se i mitten av juni på 
lokalen. För att ge en lite fylligare bild av 
biotopen ger jag här en mera uttömmande, men 
ändå knappast fullständig, artlista:
Alisma plantago-aquatica, Phragmites communis, 
Phalaris arundinacea, Agrostis canina, Calamagrostis 
ca ne scens, Deschampsia caespitosa, Scirpus lacu- 
stris, Carex elata, C. acuta, C. panicea, Juncus 
conglomeratus, J. effusus, J. filiformis, Iris pseudaco- 
rus, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Comarum palu- 
stre, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, Epilobi- 
um palustre, Peucedanum palustre, Lysimachia vul
garis, Menyanthes trifoliata, Mentha aquatica, Sola
num dulcamara, Galium palustre och Eupatorium can-

nabinum (kranssvalting, vass, rörflen, brunven, gren
rör, tuvtåtel, säv, bunkestarr, vass-starr, hirsstarr, 
knapptåg, veketåg, trådtåg, gul svärdslilja, vit näckros, 
gul näckros, kråkklöver, älgört, fackelblomster, kärr- 
dunört, kärrsilja, strandlysing, vattenklöver, vatten- 
mynta, besksöta, vattenmåra och hampflockel).

Kalmartrakten - land att upptäcka

Som jag inledningsvis påpekade, finns det ingen 
aktuell inventering av floran i södra delen av 
Kalmar län. Orsakerna är givetvis många. En är 
kanske, att Kalmarbotanisterna, som ur botanisk 
synpunkt bor mer privilegierat än de flesta andra 
botanister i Norden - Småland utanför husknu
ten och Öland på andra sidan bron - känt sig 
mest lockade av Öland. Jag kan tala av egen 
erfarenhet. I samband med Projekt Smålands 
Flora har jag kommit att ändra uppfattning om 
Kalmartraktens flora. Den har redan bjudit på 
åtskilliga fina överraskningar, och fler finns med 
all sannolikhet redan bakom nästa vägkrök. 
Vägarna i Småland är mycket krokiga.
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Naturvårdens behov av landskapsfloror
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and the need for province floras.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 517-520. Stockholm. ISSN 
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The profound and decisive influence from agriculture and forestry on the flora and 
vegetation can be directed only to a limited extent by authorities through the Act for the 
conservation of nature. Thus the care of the flora and vegetation is chiefly in the hands of 
the land users. Province flora projects and continued observation mainly by private persons 
are necessary in the supervision of the flora of the country. An organisation serving this 
purpose is outlined. It is founded on joint work by officials at the national level, officials 
and/or private organisations at the regional level, and private persons at the local level. The 
following features of a province flora seem especially desirable from a nature conservancy 
point of view: (1) investigation both at species and community level; (2) data should be 
current, viz. preferably from the last decade; (3) current trends should be recognized; (4) 
investigation should be reproducible, i.e. detailed data on localities and species abundance 
should be included; (5) sampling from all over the area; (6) suggestions for management 
measures for threatened plants and communities.
Sven Bråkenhielm, Statens naturvårdsverk, Box 1302, S-I7120 Solna, Sweden.

I samband med att samhället åtog sig naturvård i 
vårt land och inrättade naturvårdsverket och 
länsstyrelsernas naturvårdsenheter, åtog det sig 
också skydd och vård av landets växt- och 
djurarter. En uppgift är att skydda växtarterna 
mot utrotning och kraftig minskning och ett mål 
är att bevara en artrik flora. En sådan är en 
garanti för bl a en långsiktigt stabil och uthållig 
produktion i de areella näringarna och för ett 
varierat natur- och kulturlandskap.

Naturvårdslagen

Den samhälleliga naturvården har möjlighet att 
vidta skydds- och vårdåtgärder med stöd av 
naturvårdslagen (N VL). Dessa åtgärder fördelas 
på följande typer:

Fridlysning (14 § NVL) riktar sig dels mot 
allmänheten till skydd mot plundring av attrakti
va, vanliga arter särskilt i närheten av större 
tätorter, dels mot botaniska samlare till skydd 
för utrotningshotade arter. Dessutom ger den i
35 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6

sin nyare lydelse (av 1974) ett visst, om än svagt 
skydd mot olämplig markanvändning på växtlo
kalen.

Föremåls- och biotopskydd (13 § NVL naturmin
ne) ger staten möjlighet att inom en begränsad 
yta - högst ca ett hektar - styra markanvänd
ningen fullständigt - mot ersättning. Skyddet är 
främst avsett att gälla föremål, t ex flyttblock, 
enskilda träd o dyl, men kan även användas för 
en växtlokal.

Områdesskydd (4 § NVL nationalpark, 7 § NVL 
naturreservat, 19 § NVL naturvårdsområde, 20 § 
NVL samrådsområde). I nationalpark och natur
reservat kan naturvården styra markanvänd
ningen helt efter köp av marken eller, beträffan
de naturreservat, intrångsersättning till mark
ägaren. I naturvårdsområde kan markanvänd
ningen bara styras så långt att inte pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. I samråds
område skall markägaren anmäla innan han 
företar något som kan komma att ändra natur
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miljön avsevärt, så att länsstyrelsen kan vidta 
åtgärder om t ex en växtlokal hotas.
Av det ovanstående framgår att nationalpark, 
naturreservat och naturminne ger det effektivas
te skyddet, medan de återstående är svagare. 
Alla utom fridlysning och i viss mån naturminne 
omfattar särskilt utpekade och avgränsade om
råden. För all annan mark finns naturvårdsla
gens första paragraf som bl a säger att man skall 
vidta åtgärder för att motverka eller begränsa 
skada på naturen vid arbetsföretag. Denna para
graf räcker dock uppenbarligen inte till för att i 
nämnvärd grad motverka negativa effekter av 
jord- och skogsbruk och annan markanvändning 
på t ex flora och vegetation.

Det är ju, som alla vet, förändringar i markan
vändning i jord- och skogsbruk som orsakat 
1900-talets stora förändringar i floran. I förhål
lande till dessa förändringar är förordnanden 
enligt naturvårdslagen mestadels att betrakta 
som små, lokala men ändå nödvändiga brand
kårsutryckningar.

Av större betydelse är då dels det opinions
tryck som enskilda och organisationer kan utöva 
på markägare och myndigheter, dels naturvår
dens möjligheter att påverka utformningen av 
tillämpningsanvisningar till exempelvis skogs
vårdslagen. F n pågår dessutom vid naturvårds
verket utformning av hänsynsregler avsedda för 
jordbruket. Det är en förhoppning att man i 
sinom tid skall få in dem i motsvarande tillämp
ningsanvisningar till lagen om skötsel av jord
bruksmark, som trädde i kraft 1979.

Landskapsflororna

Var kommer landskapsflororna in i bilden? Jo, 
för att både samhällets naturvård och den ideella 
naturvården skall kunna vidta åtgärder för att 
skydda och vårda floran krävs god kunskap om 
det aktuella tillståndet och förändringarna i hela 
landet. Är en art utrotningshotad i landet, är den 
stadd på tillbakagång eller frammarsch, eller 
är den tom på väg att bli ett besvärligt ogräs? 
Dessa frågor kan bara besvaras efter en lands
omfattande inventering. Och för att naturvår
den alltid skall kunna ha en aktuell överblick 
över läget krävs dessutom en fortlöpande rap
portering om tillståndet.

En förstagångsinventering kan lämpligen re
sultera i en landskapsflora. Floran blir en gene

ralmönstring av växtarterna och deras utbred
ning i regionen, en anvisning var åtgärder be
höver vidtas, ett utgångsläge för fortsatta obser
vationer och en stimulans till ytterligare obser
vationer.

Varken första inventeringen eller den fortsatta 
floraövervakningen kan av resursskäl läggas helt 
på samhället och det kanske inte heller är 
önskvärt. Frivilliga insatser, grundade på spon
tant intresse kan aldrig ersättas med tjänsteman
naarbete och tillräcklig lokalkännedom har bara 
de som bor på orten. Exempel på goda, frivilliga 
insatser har vi inom projekt Linné och Sveriges 
ornitologiska förening.

Förslag till organisation

Här följer ett förslag till en organisation för den 
fortlöpande floraövervakningen som bygger på 
samverkan mellan tjänstemän och frivilliga en
skilda och organisationer.

Centralt
Tjänstemän (vid Statens naturvårdsverk och Na
turhistoriska riksmuseet) upprättar ett
- artregister (på datormedium enligt RUB1N- 
systemet) samt
- bearbetar, utvärderar och sammanställer infor
mation, föreslår principiella åtgärder samt infor
merar allmänhet och myndigheter.

Regionalt - län eller landskap
Tjänstemän (vid länsstyrelsen) och/eller ideella 
organisationer (t ex Svenska naturskyddsföre
ningen, botaniska föreningar) upprättar ett
- regionalt artregister (manuellt eller på dator
medium) samt
- samlar in uppgifter, gör regionala sammanställ
ningar, rapporterar uppåt, föreslår konkreta 
åtgärder, informerar och utger floror.

Lokalt - kommun eller socken
Enskilda ideella eller i vissa fall anställda obser- 
vatörer/inventerare
- observerar, rapporterar uppåt, håller kontakt 
med markägare och framför åtgärdsförslag till 
dessa eller myndigheterna.
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För en central tjänst har medel hittills utan 
framgång sökts vid naturvårdsverket för budget
året 1979/80. Ansökan kommer att upprepas för 
kommande budgetår och torde kunna få särskild 
tyngd om en omfattande landskapsfloraverksam- 
het pågår. Dessutom skall möjligheten undersö
kas att åtminstone få bidrag till resor för invente- 
rare.

Önskemål beträffande landskapsfloror

För att vara maximalt användbar i naturvårdsar- 
betet bör en landskapsflorainventering ge följan
de:

(1) Bild av växtarternas aktuella tillstånd, dvs 
inte längre än under ca en tioårsperiod. Äldre 
fynd bör särskiljas från fynd under t ex det 
senaste decenniet.

(2) Bild av pågående förändringar och tendenser 
hos enskilda arter, växtsamhällen (t ex ängshav- 
retorrängar) och hela floran. Även vissa andra 
kryptogamer än ormbunkar bör kunna ingå, t ex 
lättigenkännliga mossor, lavar och svampar.
(3) Sådana uppgifter att inventeringen vid upp
repning kan ge tillförlitlig information om för
ändringar - reproducerbarhet. För att både 
mängdförändringar och försvinnande eller ny
uppträdande av arter på en lokal skall kunna 
konstateras krävs en enkel uppgift om artens 
mängd (t ex tre klasser) på varje enskild lokal.

(4) ”Fleltäckande” stickprov, dvs inventeringen 
skall inte bara omfatta tidigare kända lokaler 
utan också lokaler i systematiskt fördelade om
råden (t ex kartblad eller socknar) över hela 
landskapet, så att ingen större bit blir obesökt av 
inventerare.

(5) Uppgift på vilka arter som är hotade i 
området.

(6) Beskrivning av arternas biotopkrav i landska
pet, särskilt detaljerad för hotade arter.

Det är dessutom värdefullt om inventeringen 
ger:

(7) Förslag till realistiska skydds- och vårdåtgär
der för hotade arter.

(8) Uppgift om hotade vegetationstyper.

Det är viktigt att växtintresset inte bara uttrycks 
i exklusivt samlande av artprickar på kartan och

ett passivt iakttagande av förändringar. Skall det 
fylla en verklig, oersättlig funktion i samhället 
måste det vara biotopinriktat och offensivt i den 
meningen att oroväckande förändringar upp
märksammas och rapporteras samt motåtgärder 
föreslås.

Fågelskådandet har länge intagit en domine
rande plats hos naturintresserade. Är det inte på 
tiden att växtskådandet blir lika ”inne” och att 
våra blommande vänner kommer under lika 
stark bevakning som våra vingade diton?

Diskussion

Måns Ryberg, Stockholm: Sven Bråkenhielms 
redogörelse för naturvårdslagen som skyddsin- 
strument för hotade naturtyper och arter skulle 
jag vilja komplettera med några synpunkter.

Vad beträffar naturminne (13 §) omfattar detta 
som nämnts ett mycket litet område, max 1 ha. 
Detta innebär att risken för en negativ påverkan 
av en biotop eller dess arter genom ingrepp i 
naturminnets omgivningar är mycket stor och att 
skyddet därför många gånger är illusoriskt.

Värdet av 19-20 § är tvivelaktigt. I varje fall 
medger inte dessa att några naturvårdsåtgärder 
får utföras som nämnvärt inskränker på mark
ägarens rättigheter. Här finns också anledning att 
framhålla den nya skogsvårdslagen och de av 
skogsstyrelsen utarbetade förslagen till tillämp
ningsföreskrifter. I kommentarerna till skogs
vårdslagens egentliga naturvårdsparagraf (21 §) 
tillmäts visserligen naturvårdssynpunker stor 
betydelse men värdet inskränks avsevärt av an
visningarna i det föregående! Så rekommenderas 
t ex i 21 § att lövträd sparas i stor utsträckning 
vid slutavverkning, i synnerhet om de utgörs av 
för trakten mindre vanliga arter, är värdefulla 
som boträd osv. I en tidigare paragraf rekom
menderas avverkning av lövinslaget senast vid 
sista gallringen. Mycket allvarligt är också att 
lagen medger endast tre avverkningsformer, röj
ning, gallring och slutavverkning. Skogsbruks- 
planer inriktade på ett naturvårdsinriktat skogs
bruk upprättas f n på flera håll av företrädare för 
statliga och kommunala myndigheter. Ett sådant 
skogsbruk låter sig knappast förenas med lagens 
föreskrifter.

Med dessa exempel vill jag bara varna för att 
man annat än i begränsad omfattning vågar förli
ta sig på skogsvårdslagen och i vissa fall även 
naturvårdslagen som effektiva instrument för ett



bibehållande av variationen i landskapet, som i 
sin tur är en förutsättning för en stor del av den 
inhemska florans fortbestånd. Om den komman
de lagen om jordbruksmark och dess utnyttjande 
som Bråkenhielm nämnde kan få någon sådan 
effekt är mig obekant. Här måste man även kom
ma in på användningen av kemiska bekämp
ningsmedel i jordbruket och dessas effekt såväl 
på den odlade marken som i dennas omedelbara 
grannskap.
Erik Fjällman, Kristinehamn: Vad har skogsbe- 
sprutning för inverkan på artrikedomen i skogar
nas fältskikt? Har Naturvårdsverket lagt ut nå
gra provytor i artrika bestånd för att se vad som 
händer vid besprutning?
Hugo Sjörs, Uppsala: Torleif Ingelög (Ultuna) 
har undersökt besprutningseffekten på bärris. 
Då dessa liksom många andra av fältskiktets 
växter kan regenerera från underjordiska delar 
har någon långvarig negativ effekt ej kunnat på
visas. Vidare påverkas ju inte monokotyledoner- 
na av besprutningsmedlen. Effekten på fältskik
tet dämpas också av ett tätt buskuppslag vid 
besprutningstillfållet. Emellertid är det märkligt 
att man så länge underlåtit att lägga ut provytor 
för att undersöka besprutningseffekten.
Sven Bråkenhielm: Naturvårdsverket borde 
bättre undersöka skogsbesprutningens effekt på 
fältskiktet.
Måns Ryherg: Åke Nilsson (Stockholm) har lagt 
ut provytor vid Siljan på Skogsvårdsstyrelsens 
initiativ. Förändringarna i fältskiktet blev myck
et små efter besprutning. Endast den annuella 
Cardaminopsis arenosa (sandtrav) försvann från 
provytorna. Åke Nilsson har sedan gjort nya 
försök i Södermanland. Det blev då knappast 
några bestående förändringar i fältskiktets sam
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mansättning efter besprutning. Försöken var 
dock inte helt invändningsfria. Tyvärr är Åke 
Nilssons resultat ej publicerade.

Jordbrukets besprutningar har säkert på sikt en 
mera negativ effekt än skogsbesprutningen. Ge
nom vindens inverkan vid besprutningen kom
mer vägkanter, dikesrenar, skogsbryn osv att 
påverkas och gräsen tar överhand.
John Kraft, Landskrona: Lantbruket består re
dan av monokulturer och skogsbruket är på väg 
åt samma håll. Om nu de resterande impedimen- 
ten skall utnyttjas för energiskog, blir det då 
några ytor kvar för vildfloran?
Sven Bråkenhielm: Jag tror inte att energiskogar
na kommer att bli en så stor succé som man 
ibland vill göra gällande. Vidare utgör Natur
vårdsverkets våtmarksinventering, om den får 
fullföljas, ett gott underlag för undantagande av 
värdefulla våtmarker från exploatering.
Hugo Sjörs: Det är egendomligt att samhället 
skall vara så beroende av frivilliga insatser för 
datainsamling av typ landskapsflorainventering- 
ar. Kan inte samhället bidra åtminstone med res- 
kostnader för inventeringar?
Håkan Lindström, Härnösand: Nu när Natur
vårdsverket har synpunkter på landskapsfloror- 
nas utformning borde inventerarna få någon 
form av ersättning. Det känns svårt att arbeta 
ideellt för en så pass trög naturvård som vi har 
idag.
Sven Bråkenhielm: Vi på Naturvårdsverket mås
te arbeta för att få fram en form av subventione- 
ring av inventeringarna. Det finns redan nu vissa 
fonder, men där är konkurrensen med redan eta
blerade projekt mycket hård.
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Representativa vegetationstyper i Norden - ett hjälpmedel vid 
landskapsinventeringar?
Lars Påhlsson

Påhlsson, L. 1980 01 31: Representativa vegetationstyper i Norden - ett hjälpmedel vid 
landskapsinventeringar? [Representative nature types in Norden.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 
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The Nordic Council of Ministers has established a working group to propose a subdivision 
of Norden in natural geographic regions, so that areas with representative nature types could 
be selected for nature conservation. This classification was found insufficient, however, and 
the work has continued with a survey of the major vegetation types in Norden. This 
survey will be available as a manual with short descriptions and lists of characteristic and 
dominant species. Although primarily intended for selection of areas to be protected and 
perhaps for future planning of land use, the material can be of use e.g. for florists when 
describing habitat preferences of the different species.
Lars Påhlsson, Växtekologiska institutionen, Ö. Vallgatan 14, S-223 61 Lund, Sweden.

En viktig del av naturvårdsarbetet är att skydda 
och bevara värdefulla naturområden. Principer
na för prioritering av sådana områden har disku
terats i många olika sammanhang. Inom ett 
projekt underställt Nordiska Ministerrådets ar
betsgrupp för naturvårdsfrågor pågår en genom
gång av representativa naturtyper och hotade 
biotoper i Norden.

Regionindelning
Som utgångspunkt för detta arbete har en region
indelning av Norden utförts. Områden med i 
stort sett homogena naturförhållanden har av
gränsats och beskrivits översiktligt (Fig 1). Ett 
grundläggande kriterium för denna indelning var 
växtgeografiska förhållanden. Till dessa koppla
des klimatförhållanden och landskapets geomor- 
fologi. De variabler som beaktades vid regionin
delningen blev således desamma som utnyttjas 
vid olika former av naturvårdsplanering.

En sammanvägd indelning av denna typ är 
inte helt problemfri. Avgränsningarna blir ofta 
kompromisser mellan olika naturvetenskapliga 
uppfattningar och indelningar.

Regionerna i söder får en annan karaktär än de 
i norr. På grund av landskapets småskalighet i

övergångszonen mellan skandinaviska och mel- 
laneuropeiska naturtyper, blir regionerna i söder 
förhållandevis små. De är också bättre invente
rade än de i norr.

Kusternas naturtyper uppträder ofta inom 
mycket smala zoner, påverkade av havets när
het. På bergsluttningar förekommer kraftiga gra- 
dienter, som ger upphov till en stor variation. 
Dessa förhållanden kan inte alltid återges riktigt 
på en relativt småskalig karta.

Representativa naturtyper
De korta beskrivningarna till de olika regionerna 
har visat sig vara otillräckliga för att materialet 
skall bli användbart vid praktisk planering, t ex 
prioritering av konkreta områden med represen
tativ natur. Därför har arbetet fortsatt med en 
genomgång av Nordens vegetationstyper och 
terrängformer och en fördelning av dessa på 
regionerna. Genomgången har gjorts så fullstän
dig som möjligt med hänsyn till dagens kun
skapsläge. Vegetationstyperna redovisades i en 
preliminär rapport under november månad 1978. 
Efter remissbehandling skall denna rapport bear
betas vidare, varför den inte tills vidare bör 
komma i allmänt bruk.
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Fig 1. Naturgeografiska regioner i Norden. - 1 V Jylland, 2 Centraljyllands sjölandskap, 3 V Limfjordsområdet, 4 
Himmerland - Djursland - Nordsjälland, 5 Vendsyssels marina landskap, 6 SÖ Danmark - SV Skåne, 7 centrala 
Skåne och Bornholm, 8 NÖ Skånes skogslandskap, 9 Blekinges sprickdalsterräng, 10 S Hallands kustland, 11
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2 Nordens skogs typer
2.1.4 BARRSKOG AV BLÄBÄRSRISTYP

Utbredning/region: Förekommer inom granens hela utbred
ningsområde, även i planterade granskogar i Dan
mark och södra Sverige.

Areal: Mycket stor (mycket större än 10000 ha)
Allmän beskrivning: Det vanligaste skogsekosystemet i den 

boreala barrskogen. Gran och tall dominerar i 
trädskiktet men ofta finns björk, rönn och ek-in
slag. Friska moränjordar, podsoler med kraftiga 
mårtäcken. Produktiv barrskog. I markvegetatio
nen finns dominerande ris och mossor. Enstaka 
örter. Ofta gräsinslag i gläntor och under hygges- 
faser.

Arter (D:dominanter K:karaktäriserande)
D Deschampsia flexuosa 

K Luzula pilosa 
K Maianthemum bifolium 
K Melampyrum pratense 

D Picea abies 
D Pinus silvestris 

K Trientalis europaea 
D Vaccinium myrtillus

K Barbilophozia lycopodic 
D Dicranum-arter 
D Hylocomium splendens 

K Lycopodium annotinum 
D Pleurozium schreberi 

K Ptilium crista-castrens

Utnyttjande, hävd av naturtypen: Skogsproduktion. Kalhugg
ning, plantering. Planteras i många fall med tall 

Bedömning av stabilitet och förändring i vegetationen:
Stabil skogstyp. Genomlöper olika faser efter 
kalhuggning. I en naturlig igenväxningssucces- 
sion dominerar i början lövslyg och tallinslag, 
som så småningom ersätts med gran. Frodig hygges-

Litteratur: Som för typ 2.1.2. Särskilt Dahl et al 1967, 
Nillgård 1970, Sjörs 1971, Kielland-Lund 1973.

Fig 2. Protokoll för vegetationstyp. 
Example of description of vegetation types

Varje vegetationstyp, eller variant av denna, 
beskrivs koncentrerat i protokollform (Fig 2). 
Indelning och typnamn är i många fall nykon
struktioner, eftersom målsättningen har varit att 
finna ett gemensamt språk för de nordiska län
derna och olika växtsociologiska uppfattningar. 
Samtidigt har strävan dock varit att ge en sådan 
information i översikter och tabeller att alla med 
någon erfarenhet av vegetationsklassificering 
kan hitta rätt (Fig 3).

För identifiering av de olika typerna beskrivs i

2.2.4 Ekskog v artt.lt .3 Hedekskog (Sjörs 1956). Ekkratt-
typ skogar. Ek-björkskog av Fago-Guer- 

cetum -typ (Sissingh 1970). De
schampsia flexuosa-samhäl le(Wallin 
1973). Populo-Quercetum (Kielland- 
Lund 1973). Mealmpyro-Quercetum 
roboris (Olsson 1974).

2.2.5 Ekskog V arttik Hasselfattig ängsekskog (Sjörs
typ 1956). Quercus robur-Stellaria 

holostea-samhälle (Berglund 1963). 
Melico-Quercetum (Kielland-Lund
1973).

2.2.6 Ek-hasse Ekhasselskog (Sjörs 1956). Löv
blandskog med Oxal is acetosella-,
Ueum rivale och Athyrium filix- 
femina-samhällen (Andersson 1970). 
Laserpitium-Trifolium medium ek
bestånd (Hinneri 1972). Oxalis
acetosella-samhälle (Wallin 1973).

Fig 3. Ur tabell över skogstypsbenämningar.
From a table with a survey of names of forest types

protokollen allmänna fysionomiska drag, en del 
omvärldsförhållanden, förekomst etc. Vidare 
räknas de viktigaste arterna inom vegetationsty
pen upp med angivande av de vanligen domine
rande och karaktäriserande arterna.

Vegetationstyperna har i rapporten förts sam
man i huvudgrupper: fjällvegetation, skogar, 
myrar, havsstrandvegetation, odlingslandska
pets vegetation, samt sjövegetation. Varje grupp 
kommenteras särskilt i ett inledande textavsnitt. 
I dessa visas också översiktsscheman över ty
perna och grupper av arter med olika floristisk 
utbredning.

Materialet har sina brister. Kännedomen om 
olika vegetationstyper är mycket varierande bå
de vad beträffar klassificering och förekomst 
inom Norden. Frågan är också om det i så 
koncentrerad form som i de presenterade proto
kollen går att ge en sådan information att

sydsvenska höglandets västsida, 12 SÖ Smålands slättområden, 13 sydsvenska höglandet, 14 Öland och Gotland, 
15 kustområden i Västsverige och Sydnorge, 16 Sörlandets ekskogsregion, 17 Sörlandets tall-björkskogsregion, 
18 kustskogsområden utanför Oslofjorden, 19 SÖ-norska blandskogsregionen, 20 Östlandets centrala 
barrskogsregion, 21 kuperat skogslandskap av Dalslandstyp, 22 Götalands centrala slättbygder, 23 Tiveden - 
Tylöskogen - Kolmården, 24 Svealands sprickdalsterräng, 25 Östersjöns kuster och skärgårdar, 26 
skogslandskapet S om 'limes’, 27 skogslandskapet N om 'limes’, 28 sydligt boreala kuperade områden, 29 
kustslätter och dalar vid Bottenviken, 30 mellanboreala skogsområden, 31 Jämtlands kambrosilurområde, 32 
skogsområden i N Sverige/N Finland, 33 förfjällsregionen, 34 barr-fjällbjörkskogsområde N Dovre, 35 S 
fjällregionen, 36 N högfjällsregionen, 37 Västlandets löv- och tallskogsregion, 38 västnorska ljunghedsregionen, 
39 Möre och Tröndelags kustskogsregion, 40 Möre och Tröndelags kustregion, 41 Tröndelags låglandsregion, 42 
Nordlands kustalpina region, 43 Nordlands björk - tallskogsregion, 44 Troms björk-tallskogsregion, 45 N Troms 
kustregion, 46 Västfinnmarks kustregion, 47 Östfinnmarks kustregion, 48 Finnmarks björk-tallskogsregion, 49 
kontinentala skogar i Finnmark och Lappland, 50 björk- och tallskogar i Sör-Varanger, 51 Enare träsk och inre 
Pasvik, 52 Barrskogslappland, 53 N Österbottens skogar och myrar, 54 sydliga vaara-regionen, 55 Suomenselkäs 
myrregion, 56 S Österbottens inland, 57 S Österbottens kustland, 58 Insjö-Finland, 59 sydliga lerslätten i Finland, 
60 SV-kustens ekskogsregion i Finland.
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vegetationstyperna verkligen går att identifiera. 
Den variation och dynamik som finns i naturen 
kan aldrig fullständigt täckas in.

Landskapsinventeringar

Det måste understrykas att det här beskrivna 
materialet bearbetats med ett särskilt syfte. Det 
skall tjäna som underlag vid framtagande av 
representativa naturområden i Norden, möjligen 
också som ett instrument vid framtida former av 
fysisk planering. Kan detta system också vara 
användbart i samband med landskapsinvente
ringar?

Landskapsinventeringar av den typ som dis
kuteras i detta häfte av SBT är i första hand 
inriktade på dokumentation av den enskilda 
växtarten och dess förekomst. Informationsvär
det ökas emellertid avsevärt om den vegetations
typ, i vilken arten förekommer, anges. Detta 
gäller både för naturvännen, som då lättare kan 
finna arten i fråga, och för forskaren, som 
försöker bearbeta olika samband i naturen. Är 
typen som angetts väl definierad och allmänt 
känd kan detta vara en fördel.

Än så länge går det inte att avgöra i vilken 
utsträckning det system för vegetationsindelning 
som nu tas fram genom Nordiska Ministerrådet 
kommer att utnyttjas i samband med fysisk 
planering. Om det accepteras allmänt skulle ett 
utnyttjande av detta eller ett liknande system vid 
landskapsinventeringar medföra att resultaten 
lättare kunde tillämpas i praktiskt planeringsar
bete. Därmed skulle de som arbetar med land
skapsinventeringar också kunna få uppleva att 
resultaten får en mångsidigare användning än 
hittills.

Citerad litteratur
Naturgeografisk regionindelning av Norden. Nordiska 

Ministerrådet NU B 1977 (34).
Representativa naturtyper och hotade biotoper i 

Norden: Vegetationstyper. Nordiska Ministerrådet. 
Remissupplaga november 1978.

Representativa naturtyper och hotade biotoper i 
Norden: Vegetationstypernas fördelning på de 
naturgeografiska regionerna i Norden. Nordiska 
Ministerrådet. Remissupplaga november 1978.

Diskussion
Sven Bråkenhielm, Uppsala: Jag vill understry
ka att man vid inventeringar bör relatera fynden 
av intressanta växtarter till bestämda vegeta
tionstyper, så att man inte missar kopplingen 
mellan arterna och vegetationstyperna.

Lars Påhlsson: Systemet med representativa ve
getationstyper är anpassat för att man skall kun
na rekonstruera sådana från inventeringsmateri- 
al i efterhand. Visst är det värdefullt om en in- 
venterare kan vegetationstyperna vid sökandet 
efter intressanta arter, men det väsentliga är att 
man gör någon form av vegetationsbeskrivning, 
t ex genom att notera följearterna.

Eftersom vi har en dynamisk flora stöter man 
ofta på problem i form av svårtolkade mellanty- 
per av vegetation. Inventeraren måste därför av
gränsa ett område med homogen vegetation 
kring den funna växten. Om vegetationstypen 
direkt kan hänföras till någon vedertagen vegeta
tionstyp räcker det ju att ange denna, i stället för 
att upprätta en fullständig artlista.
Roland Carlsson, Lekeryd: Inom projektet Söd
ra Vätterbygdens flora söker vi upp och invente
rar olika växtsamhällen. Vi försöker klassificera 
dem efter Hugo Sjörs’ Nordisk växtgeografi, 
men i praktiken är det svårt att identifiera växt
samhällena enligt denna.
Lars Påhlsson: Vi funderar på att utarbeta en 
lista med karaktärsväxter för olika vegetations
typer. Med hjälp av dessa kan man sedan identi
fiera de aktuella vegetationstyperna. Kanske det 
rentav kommer att vara tillräckligt att ange dessa 
vid inventering.
Håkan Lindström, Härnösand: Jag tycker inte 
att inventerarna skall behöva anpassa sig till nå
got uppgjort system för vegetationstyper. Det är 
bättre om landskapsfloristerna lokalt får beskri
va sina vegetationstyper, varefter man centralt 
kan sammanställa dessa till representativa vege
tationstyper.



Landskapsfloraprojekten - en jämförelse
Hugo Sjörs

Sjörs, H. 1980 01 31: Landskapsfloraprojekten-en jämförelse. [Swedish province floras-a 
comparison.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 525-527. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
Provincial floras are useful as bases for distribution atlases covering larger areas; for 
nature conservancy; for estimating floristic changes; for autecological studies; and as a 
stimulus to botanical studies at all levels. Older provincial floras differ in accuracy and 
the investigated areas are often unevenly covered; the current projects will, however, give 
a satisfactory coverage. Lack of precision in citation of localities and in habitat descriptions 
make several of the older province floras almost useless for nature conservancy work. 
The use of grid squares as basic units, instead of the time-honoured parishes, has now 
become widespread. Coordinates should be registered for all finds (although normally 
not published). Local frequency should preferably be estimated, at least for interesting 
localities and species. Flora writers are recommended to point out endangered areas 
and species, and also to suggest actions to be taken for their protection. Great at
tention should be paid to the autecological notes. Several older floras are too scholarly, 
being difficult to use for the amateur. The future floras will no doubt be less esoteric.
Hugo Sjörs, Växtbiologiska institutionen, Box 559, S-75122 Uppsala, Sweden.

Jag har hedrats med den krävande uppgiften att 
ge en syntes av de arbeten som har lagts fram 
och diskuterats under de två botanistdagarna i 
Kalmar 1979. Det ligger i sakens natur att en 
sådan syntes inte kan förberedas vidare mycket. 
Jag kan dock kort och gott konstatera att själva 
omfattningen av landskapsfloraarbetet i dag är 
imponerande och ger gott hopp för framtiden.

Floristik handlar ju inte bara om landskapsflo- 
ror. Det finns som bekant floraarbeten över 
mindre områden som t ex socknar. Det finns 
också floror över hela länder. Och dessutom 
finns det kartläggningsarbeten, som spelar väl
digt stor roll i den internationella floristiska 
växtgeografin.

Användningsområden

Landskapsfloror är inte bara självändamål. De 
viktigaste användningsområdena kan sägas vara:
(1) Underlag för utbredningskartor omfattande

större områden, typ Hulténs atlas över Nordens 
kärlväxtflora.
(2) Underlag för naturvård, markdisposition och 
naturanpassad skötsel av områden, t ex skogsut- 
nyttjande med hänsynstagande till skyddsvärda 
arter, vegetationstyper och miljöer.
(3) Underlag för bedömande av växtvärldens 
förändringar, tidigare och nu pågående.
(4) Underlag för bedömande av arternas före- 
komstsätt, deras ekologiska anpassning, deras 
fördelning i landskapet efter klimat- och mark
skillnader osv.
(5) Slutligen stimulans till botanisk verksamhet. 
Det innebär bl a hjälp för den naturintresserade 
allmänheten att hitta i det botaniska landskapet, 
för ledaren att anordna exkursioner och för 
läraren att arrangera friluftsaktivitet i skolan, för 
amatören att upptäcka naturens ofta oanade 
rikedom, i hembygden eller i den bygd man 
gästar under fritiden.



526 Hugo Sjörs SVENSK BOT. TIDSKR. 73 (1979)

I vilken utsträckning motsvarar existerande, 
oftast äldre landskapsfloror dessa 
användningsområden?
(1) Som underlag för utbredningskartor har 
landskapsflororna stora brister, t ex för ojämn 
undersökningstäthet. Det finns fortfarande 
många helt oundersökta eller bara sporadiskt 
kända områden. Detta är delvis en följd av att 
olika landskap fått sina floror vid vitt skilda 
tider, då man haft alldeles olika pretentioner på 
precision och lägesangivelser. Framför allt är de 
relativt vanliga arterna mycket ojämnt behandla
de. Å andra sidan kan den ofta väl genomförda 
kritiska artbehandlingen i många existerande 
floror framhållas, vilket medfört utmönstrande 
av många osäkra lokaler. Man har kanske ibland 
varit kritisk till övermått.
(2) Som underlag till naturvård är framför allt de 
äldre flororna genomgående mycket bristfälliga, 
främst genom att lokaler och naturtyper är så 
opreciserat angivna. Inte heller de nyare flororna 
är särskilt väl adapterade till naturvårdens krav.
(3) De äldre flororna innehåller massor av värde
fullt material för bedömande av floristiska för
ändringar. Möjligen kan man anmärka att väl 
stark markering ofta gjorts av det första kända 
fyndet och mindre av senare växlingar i före
komsten, och nästan aldrig finns säkra uppgifter 
om vad som försvunnit och när detta skett.
(4) Flororna är i ekologiskt hänseende väldigt 
skiftande. En del innehåller omfattande växtgeo
grafiska diskussioner eller tar upp relationer till 
berggrund, terräng- och klimattyper, odlingsfor
mer osv. Men genomgående är ståndortstypen 
för den enskilda arten bara vagt angiven, ofta 
tom dåligt karakteriserad.
(5) Många av de existerande flororna är så 
föråldrade att deras bildningsvärde för skola och 
allmänhet numera är lågt. Ofta är de helt enkelt 
oåtkomliga för andra än bibliofiler och finns 
kanske bara på enstaka bibliotek. Många floror 
är i och för sig bra men väl lärda eller fyllda av 
tekniska förkortningar som gör dem onödigt 
svåra att arbeta med, särskilt för nybörjare, 
amatörer och ungdomar.

Motsvarar då de nya eller framväxande 
flororna dessa förväntningar?
Beträffande undersökningstäthet och undersök- 
ningsjämnhet har det blivit mycket bättre. Den 
största bristen i dag är att det fortfarande finns 
stora områden utan en modern flora, och att det 
därför behövs medveten styrning av floristernas 
arbete till sådana kanske inte alltid särskilt 
attraktiva områden.

Jag ska nämna några sådana landsdelar: Stora 
delar av Norrbottens och Västerbottens läns 
skogslandsområden. Hälsingland och delar av 
Gästrikland. Nordligaste Värmland (dock finns 
en rätt ofullständig undersökning av Norra Finn
skoga socken).

Förbättringar i fråga om nyttan för naturvår
den är kanske på väg, men jag tror det fordras en 
mer medveten insats, bl a att floristen speciellt 
pekar ut de mest skyddsvärda och vårdbehövan- 
de biotoperna i sitt område, föreslår skydd åt 
arter som bedöms hotade osv.

Mer skärpta uppgifter om naturtyper och/eller 
växtsamhällen är kanske också på väg. Detta är 
betydelsefullt både för ekologin och för adekvat 
skydd och vård av floran.

Helt säker är jag på att framtidens floror blir 
mer läsbara för allmänheten och därmed får ett 
effektivt bildningsvärde, inte bara ett veten
skaps- och lärdomshistoriskt. Floran bör inte 
vara en svårhanterlig uppslagsbok utan ge lättbe
griplig information, även om den tar lite mer 
plats än en extrem koncentratprodukt. Populära 
floror för Öland och Gotland borde bli tillgängli
ga.

Några tekniska frågor

(a) För att få någorlunda jämn undersökningstät
het arbetar nu de flesta med rutor som alla ska 
undersökas i minst ett par biotoper. Därvid är det 
önskvärt att biotoperna inte avgränsas snävt ty 
då kommer inte alla förekommande arter med, 
eftersom många finns i gränsområden mellan 
olika biotoper, i labila vegetationstyper eller i 
speciellt heterogena biotoper.

I södra och mellersta Sverige är 5 x 5 km en 
lämplig storlek ( = ett ekonomiskt kartblad). I 
Norrlands glesbygder får man nog nöja sig med 
10 x 10 km om arbetet ska framskrida någorlun
da snabbt. För att möjliggöra en framtida över
gång till tätare rutnät bör dock alla lokaler
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koordinatsättas, åtminstone med 1 km noggrann
het.

Alternativet sydsvenska socknar eller socken
delar som enheter används fortfarande. Norrut 
och i glesbygder är socknarna alldeles för stora, i 
t ex Skåne ger däremot sockenindelning i sektio
ner en ytenhet som är avsevärt mindre än 5 x 5 
km-rutan.
(b) Den traditionella indelningen i landskap och 
socknar kan diskuteras. Län och kommuner 
vore bättre om man vill ha relevans till dagens 
samhälle. Dessa enheter är emellertid fortfaran
de något instabila, och kommunerna är oftast 
alldeles för ytstora för att lämpa sig som läges
angivelser. T så fall bör nog både kommun och 
socken anges. För norra Sverige vore egentli
gen det topografiska kartbladet en bättre över
siktsenhet än socknen.

(c) Jag har nämnt att lokalerna bör koordinatsät
tas, vilket innebär att by- och gårdsnamn och 
andra namn på kartan blir överflödiga rent tek
niskt sett. Men för den lokalt arbetande botanis
ten är kartans namn långt mer läsarvänliga än 
koordinaterna. Man kan emellertid överväga, 
när det gäller inte speciellt ovanliga arter, om 
inte prickar inlagda på en lagom detaljerad 
underlagskarta skulle kunna helt ersätta långa 
lokallistor. För de märkligaste arterna bör dock 
alltid lokaler anges i texten.

En landskapsfloras speciella del skulle alltså 
kunna bestå av korta ekologisk-historiska artno
tiser illustrerade med en karta för varje art, utom 
för dem som finns i praktiskt taget alla undersök
ta rutor eller sektioner, och med lokalangivelser 
bara för sällsynta eller eljest märkliga arter.

(d) Kartorna kan vara av två typer, sådana för 
vanliga men inte likformigt utbredda arter med 
en prick mitt i varje ruta eller sektion, och 
därigenom återgivbara i mycket stark förminsk
ning, och kartor i något större skala på ett inte 
allt för detaljerat underlag och med så exakt 
prickläge som möjligt. Den senare typen av 
kartor gäller mindre frekventa arter, särskilt 
sådana med speciella ståndortskrav, där det kan 
vara givande att ange det exakta läget, särskilt 
när detta ska ersätta lokalangivelse i text.

(e) Jag anser att allt för mycket kring-information 
inte ska uppoffras i den likformiga stilens intres
se, och att man bör acceptera en viss olikhet i 
artbehandlingen. Alla arter är ju faktiskt inte lika 
intressanta, även om, som Måns Ryberg fram
höll, vi inte i dag vet vilka arter som blir 
intressanta i framtiden.
(f) En speciell svårighet gäller den lokala fre
kvensen, alltså inte frekvensen i stort som jag 
talat om tidigare. En objektiv mängduppskatt
ning vore önskvärd så att förändringar kunde 
bedömas bättre än nu är fallet. Men t ex individ
räkning är alldeles för tidskrävande för att kom
ma ifråga annat än i undantagsfall. Metoden med 
fasta provytor, eller fasta bandprofiler, alltså 
sociologiska metoder, är här att föredra.
(g) Jag tror man ska acceptera en viss individuell 
prägel hos landskapsflororna, så länge de görs av 
individer eller arbetslag, inte av myndigheter. 
Som Sven Bråkenhielm från naturvårdsverket 
sa: ”Spontana intressen är bättre än officiella”.





Bestämningsservice för svenska kärlväxter

[Karlsson, T. (ed.)] 1980 01 31: Bestämningsservice för svenska kärlväxter. [Determination 
service for Swedish vascular plants.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 529-532. Stockholm. ISSN 
0039-646 x.
A list of specialists, who have undertaken to do determination service for various groups of 
vascular plants, is presented. The list covers most critical groups in the Swedish flora. It 
will be continuously updated and the readers are invited to assist with comments and 
suggestions.
Thomas Karlsson, Editor, Svensk Botanisk Tidskrift, Botanical Museum, Ö. Vallgatan 18, 
S-223 61 Lund, Sweden.

Vid floristiska undersökningar är det vissa släk
ten och artgrupper, som ständigt vållar problem. 
Orsaken kan vara att skillnaderna mellan arterna 
är obetydliga, så att det fordras stor erfarenhet 
innan man kan dem; eller att omfattande hybridi- 
sering gör det till en omdömesfråga, var artgrän
serna skall dras. I sådana fall fordras det lite 
mera ingående studier än all-round-floristen i 
regel har tid att göra: det är oftast sådana 
släkten, som görs till ämnen för t ex doktorsav
handlingar.

För att ge service till inventerare på den här 
punkten har redaktionen sammanställt en lista på 
personer, som förklarat sig villiga att hjälpa till 
med bestämning av växter, som de har special- 
studerat.

Listan är inte fullständig. Många släkten är 
”lediga”: vi behöver hjälp med t ex Bromus, 
Calamagrostis, Crataegus, Festuca, Myosotis, 
Nymphaea, Poa, Polygonum, Potamogeton, 
Potentilla, Prunus, Sparganium och Viola. Och 
de personer som är listade, är endast de, som 
redaktionen råkat komma i kontakt med.

Om bestämningsservicen fungerar bra, så är 
avsikten att publicera aktuella versioner av listan 
med jämna mellanrum i SBT. Därför är det 
värdefullt med alla kommentarer: vilka ytterliga
re artgrupper behövs det hjälp med? Kan Du

själv vara till nytta? Känner Du till någon, som 
bör vara med på listan?

Så några allmänna rekommendationer.

(1) Samla alltid rikt material, flera individ om 
beståndets storlek tillåter. Om Du upptäcker 
variation, se till att det insamlade materialet 
exemplifierar denna: samla inte bara extremer- 
na, utan ta även med övergångstyper. Om Du 
misstänker hybridisering, samla även av de för
modade föräldraarterna! Se till att alla delar, som 
behövs för en säker bestämning, finns med (t ex 
basala skott hos Agrostis, frukter hos Calli- 
triche).
(2) De som hjälper Dig med bestämningen blir 
ofta tacksamma, om de får behålla en del av 
kollekterna för sina egna studier. Detta är ännu 
en anledning att samla någorlunda rikligt.
(3) Etikettera materialet innan det sänds iväg. 
Etiketten skall innehålla uppgift om landskap, 
socken, fyndplats (så att man kan kartera), 
biotop, insamlingsdatum, insamlarens namn. 
Växterna skall inte vara uppfästade, eftersom 
det ofta är nödvändigt att kunna se båda sidor.
(4) Du kan inte räkna med att få säkra svar på 
allt, även om insamlingarna är perfekta. Många 
av grupperna är så svåra, att man - med vår
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nuvarande kunskap - ibland helt enkelt måste 
avstå från att sätta namn.

(5) Servicen fungerar på helt ideell bas, och det 
innebär att bestämningsarbetet måste göras på 
fritid. Bli därför inte otålig, om svaret någon 
gång dröjer!

(6) Tänk på att bifoga svarsporto, när Du anlitar 
personer, som inte har institutionsadress!

(7) Slutligen skall erinras om, att man alltid kan 
sända in material till våra offentliga herbarier för 
att få bestämningshjälp. Adresserna ges i slutet 
av denna artikel. Men de personer, som ger den 
servicen, är trots all sin kunskap inte experter på 
alla kritiska släkten i den svenska floran! Om det 
gäller ett av de släkten som räknas upp nedan, 
bör Du därför i första hand vända Dig till den 
person, som står för släktet i fråga.

Förteckning över grupper

Agrostis: Lars Ericson. - Se till att hela skott
systemet, alltså även de underjordiska delarna 
kommer med!

Alchemilla: Roland Carlsson (spec sydliga ar
ter), Erik Evers (spec nordliga).

Atriplex: Mats Gustafsson. - Utvecklade frukter 
nödvändiga för bestämning.

Brassica: Sven Snogerup. - Välpressade blom
mor (ta gärna loss ett par och pressa lösa), 
övre och nedre blad nödvändiga. Anteckna 
ståndort!

Cakile: Reidar Elven.
Callitriche: Örjan Nilsson. - Frukter nödvändiga 

för säker bestämning.
Cardamine: Bengt Jonsell.
Carex-sektionen Extensae (dvs C. flava, lepido- 

carpa, oederi, extensa, hostiana och närstå
ende): Folke Björkbäck, Kjell Ivar Flatberg.

Carex-sektionenAcutae (dvs C. paleacea, aqua- 
tilis, acuta, nigra, elata och närstående): 
Lars Ericson.

Carex-sektionen Atratae (dvs C. buxbaumii, 
atrata, norvegica och närstående): Alf 
Schmitt.

Carcx-sektionen Muhlenbergianae (dvs C. spi- 
cata, pairae, divulsa): Per Flartvig.

Carex-sektionen Paludosae (dvs C. lasiocarpa, 
hirta, pseudocyperus, vesicaria, rostrata, 
saxatilis, rotundata, riparia, acutiformis och 
närstående): Örjan Nilsson.

Cerastium (fjällarterna): Bengt Jonsell.
Chenopodium: Mats Gustafsson. - Mogna frön i 

många fall nödvändiga!
Cochlearia: Bengt Jonsell.
Cotoneaster: Bertil Hylmö. - Det är en fördel 

om både blommor och mogna frukter från 
samma buske insamlas.

Dactylorhiza: Bengt Pettersson, Folke Björk
bäck, Carl Ingemar Sahlin, Finn Wischmann. 
- Välpressat material nödvändigt. Byt många 
gånger de första dagarna, och pressa losstagna 
blommor för sig. Växten får inte kokas, efter
som eventuella bladfläckar försvinner då. Det 
är en fördel om goda färgdias kan bifogas för 
dokumentation av blomfärg. - Enbart diabil
der av blomax eller stjälktoppar är oftast 
obestämbara! Om naturskyddshänsyn gör att 
växten ej kan samlas, bör åtminstone ett par 
blommor med stödblad nypas loss och bifogas 
fotot, som skall visa hela växten.

Draba: Reidar Elven.
Dryopteris spinulosa - dilatata - assimilis: Jaak

ko Sarvela. - Tänk på att samla dubbletter, 
eftersom Helsingfors-herbariet gärna vill ha 
material av gruppen!

Epilobium: Alf Oredsson, Sven Snogerup. - 
Material samlat på hösten är att föredra, 
eftersom de basala skotten är bäst utvecklade 
då (tänk på att få med stjälkbasen!).

Euphrasia: Thomas Karlsson. - Samla gärna 
flera ex från samma ställe!

Havsstrandsväxter i allmänhet: Lars Ericson.
Hieracium: Sten Nordenstam. - Det är viktigt 

med rikliga och välpressade kollekter; själv
fallet fullständiga ex med även basaldelarna 
kompletta. Pressa flera dubbletter av varje 
kollekt, byt gråpapper (kruttorra!) mycket 
ofta, flera gånger första dygnet.

Hierochloé: Gunnar Weimarck.
Juncus: Sven Snogerup.
Lepidium: Sven Snogerup.
Luzula: Finn Wischmann.
Mentha: Bengt Jonsell.
Montia: Örjan Nilsson.
Myrväxter i allmänhet: Folke Björkbäck.
Odontites: Britt Snogerup.
Orchidaceae: Bengt Pettersson, Carl Ingemar 

Sahlin, Finn Wischmann. - Om krav på mate
rialet, se Dactylorhiza!

Ranunculus auricomus-gruppen: Erik Julin. - 
Nödvändigt med rikt material (minst 5 och 
helst fler ex) av varje kollekt. Blommor och
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frukter måste finnas i samma kollekt. Rosett
bladen måste samtliga vara med, inga lösa 
blad. Däremot kan det mesta av rotstocken 
nypas av: då torkar växten fortare i pressen.

Ranunculus-undersläktet Batrachium (R. pelta- 
tus, trichophyllus, baudotii, fluitans och när
stående): Örjan Nilsson.

Ribes rubrum-gruppen: Örjan Nilsson. - Blom
mor nödvändiga.

Rorippa: Bengt Jonsell.
Rosa: Örjan Nilsson. - Höstexemplar med mog

na nypon är att föredra.
Rubus: Alf Oredsson. - För bestämning fordras 

en bit med minst 2 blad från årsskottets 
mittdel, samt ett blomskott, från garanterat 
samma buske. Anteckna om busken är upp
rätt, högbågig eller krypande!

Rumex acetosa och acetosella-grupperna: Rei- 
dar Elven.

Sagittaria: Lars Ericson.
Salicornia: Reidar Elven.
Salix: Reidar Elven.
Taraxacum: Carl Ingemar Sahlin.
Utricularia: Göran Thor. - Även sterilt material 

kan i de flesta fall bestämmas. Det måste då 
sändas i kärl med vatten och tas om hand 
omedelbart, eller våtkonserveras. Hur man 
konserverar material står omnämnt i en SBT- 
artikel i nr 5, 1979.

Valeriana: Bengt Jonsell.

Adresser
Folke Björkbäck 
Naturhistoriska riksmuseet 
Sektionen för botanik 
104 05 Stockholm 50

Roland Carlsson 
Skogsvägen 4 
560 28 Lekeryd

Reidar Elven 
Tromsp museum 
N-9000 Troms0 
Norge

Lars Ericson
Inst för ekologisk botanik 
Umeå universitet 
901 87 Umeå

Erik Evers 
Nyadal 1435 
870 20 Sandöverken

Kjell Ivar Flatberg 
DKNVS-museet 
N-7000 Trondheim 
Norge

Mats Gustafsson 
Svenska utsädesföreningen 
Box 35
270 50 Hammenhög 

Per Hartvig
Inst for systematisk botanik 
Gothersgade 140 
DK-1123 Kpbenhavn K 
Danmark

Bertil Hylmö 
Bygatan 30 
267 00 Bjuv

Bengt Jonsell 
Botaniska institutionen 
Stockholms universitet 
10691 Stockholm

Erik Julin 
Borgaregatan 11 
611 30 Nyköping

Thomas Karlsson 
Botaniska museet 
Ö. Vallgatan 18 
223 61 Lund

Örjan Nilsson 
Botaniska trädgården 
Villavägen 8 
752 36 Uppsala

Sten Nordenstam 
Emanuel Birkes väg 2 
144 00 Rönninge

Alf Oredsson 
Botaniska museet 
Ö. Vallgatan 18 
223 61 Lund

Bengt Pettersson 
Inst för ekologisk botanik 
Umeå universitet 
901 87 Umeå

Carl Ingemar Sahlin
Box 1090
430 41 Kullavik

Jaakko Sarvela 
Botanical museum 
Unioninkatu 44 
SF-00170 Helsinki 17 
Finland
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Alf Schmitt
Inst för taxonomisk botanik 
Ö. Vallgatan 20 
223 61 Lund

Britt Snogerup
Inst för taxonomisk botanik
Ö. Vallgatan 20
223 61 Lund

Sven Snogerup
Inst för taxonomisk botanik
Ö. Vallgatan 20
223 61 Lund

Göran Thor 
Botaniska institutionen 
Stockholms universitet 
106 91 Stockholm

Gunnar Weimarck
Inst för taxonomisk botanik
Ö. Vallgatan 20
223 61 Lund

Finn Wischmann 
Botanisk museum 
Trondheimsveien 23 B 
Oslo 5 
Norge

De svenska herbarierna
Botaniska museet GB
Carl Skottsbergs Gata 22 
413 19 Göteborg

Botaniska museet LD
Ö. Vallgatan 18 
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En atlas över Europas kärlväxter
Bengt Jonsell

Jonsell, B. 198001 31: En atlas över Europas kärlväxter. [The Atlas Florae Europaeae 
project.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 533-536. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
The Atlas Florae Europaeae project is presented for Swedish readers. The base for the 
statements on distributions in Sweden is Hultén’sAf/a.s of the distribution of vascular plants 
in northwestern Europe (1971). The basic maps for this Atlas are much more detailed than 
the printed version. They are preserved at S. Swedish florists are invited to participate with 
additions and corrections to the maps by Hultén. Also notes on extinction of species are 
requested.
Bengt Jonsell, Botaniska institutionen, Stockholms universitet, S-106 91 Stockholm, 
Sweden.

Idén om en Atlas florae europaeae föddes gan
ska tidigt under arbetet med Flora europaea 
(Tutin m fl 1964-80), det nu fullbordade verket 
för bestämning av Europas kärlväxter. Atlas 
betyder här kartverk och syftet är att framställa 
utbredningskartor för Europa av världsdelens 
samtliga kärlväxtarter, så långt möjligt också för 
underarter. Även om Flora europaea varit inspi
ratör och förutsättning för atlasen har denna helt 
och hållet sin egen organisation och ekonomi. 
Ordförande i atlaskommittén är professor Jaak
ko Jalas vid Helsingfors universitets botaniska 
institution, och där ligger också sekretariatet, 
som leds av docent Juha Suominen och drivs 
med hjälp av finländska anslag. Man arbetar med 
en eller några få växtfamiljer i taget. För dem 
begär sekretariatet in uppgifter från medarbetare 
över hela Europa, med någon särskilt ansvarig 
för varje land. Materialet sammanställs och redi
geras i Helsingfors, och om rapportering uteblir 
från bara något enstaka land äventyras utgiv
ningen av hela verket.

I atlasen avgränsas Europa på exakt samma 
sätt som i Flora europaea, dvs inkluderande 
t ex Azorerna och Spetsbergen, men inte exem
pelvis Frans Josefs Land, Novaja Zemlja eller 
Kaukasus. Också ifråga om artuppfattning och 
namnskick följer man Flora europaea, utom i de
36 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6

fall då färska forskningsresultat föranleder revi
derad ståndpunkt. Alla avvikelser från Flora 
europaea, både ifråga om taxonomi, namn och 
utbredning, kommenteras särskilt i atlasen, som 
därför i vissa avseenden utgör en aktuell kom
mentar till floran (se Fig 2).

Till grund för karteringen har man lagt det s k 
UTM-systemets indelning av Europa i 50 x 50 
km-rutor. Dokumenterad förekomst markeras 
med en prick i rutan, som eljest lämnas blank. 
Kartorna kan alltså inte ge någon bild av arternas 
frekvens. En relativt sällsynt men jämnt spridd 
art kan få samma kartbild som en som är mycket 
allmän. Uttunning mot t ex utbredningsområdets 
ytterkanter kan inte heller framgå, vilket gör att 
t ex många av våra Norrlandsväxter ser ut att 
vara vanliga i stora delar i Sydsverige, om man 
inte har karteringsmetodiken klar för sig (Fig 1). 
Det är utbredningsområdets omfattning och 
ingenting annat som kartorna vill ge - men det är 
mycket nog. Man försöker också skilja på inför
da och ursprungliga förekomster, vilket skapar 
många problem. Slutligen markerar man med 
särskilda symboler om en art nu är utgången 
eller sannolikt utgången från ett område.

Arbetet fortskrider tyvärr långsamt, främst på 
grund av svårigheter att i jämn takt få in uppgif
ter från de många länderna. Mellan åren 1972
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Fig 1. Kartan över Betula nana, dvärgbjörk, \ Atlas florae europaeae. Den använda karteringsmetodiken kan inte 
återspegla frekvensskillnader. Arten är allmän endast i Norrland, i Göta- och Svealand är den överallt en stor 
sällsynthet.
Betula nana is common only in N Sweden; in the S third of the country it is in reality extremely rare, although 
evenly distributed. The mapping method used cannot reflect differences in frequency.

och 1976 har tre delar utkommit, omfattande 
ormbunksväxter, gymnospermer, hängeträden 
och litet till (Jalas & Suominen 1972-76). Volym 
4 (Polygonaceae) och 5 (Chenopodiaceae) skall 
utkomma under 1979, varefter följer två volymer 
för Caryophyllaceae, för vilka det mesta av 
underlagsmaterialet ligger färdigt hos sekretaria
tet. Någon för hela verket fastställd tidsplan 
finns inte.

För vårt land utgör Hulténs atlas (Hultén 1971) 
den självklara utgångspunkten vid karteringen 
och då i första hand de ytterst detaljerade 
underlagskartorna till denna atlas, i större skala 
än de tryckta. De förvaras på Sektionen för 
botanik vid Riksmuseet i Stockholm. På dessa 
ligger prickarna mycket mera exakt än på den 
tryckta kartan; i många streckade, särskilt gles- 
streckade, områden är utbredningen i stället

markerad med prickar. Olika färger, jämte små 
notiser, ger mängder av källhänvisningar.

Som ansvarig för inlevereringen av kartuppgif
terna för Sveriges del försöker jag att tillfoga 
nyfynd, markera vad som sannolikt är utgånget, 
samt genomskåda eventuella felaktigheter. Ett 
problem är att ta ställning till alla de mer eller 
mindre tillfälliga fynd som finns inprickade på 
Hulténs kartor, t ex för sydliga arter uppåt 
Norrlandskusten. Endast mer stadigvarande 
förekomster skall finnas med på Europakartorna.

Uppgifter om nyfynd och andra förändringar 
gentemot Hulténs atlas har av praktiska skäl 
grundats på vad som publicerats. Bara i enstaka 
intressanta eller besvärliga fall har institutions- 
herbarierna genomsökts. Det finns varken tid 
eller pengar för en fullständig genomgång av 
herbarierna. Man bör också komma ihåg, att
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Salix myrsinifolia Salisb. - Map 223.

Salix nigricans auct. non. (?) Sm. Incl. S. borealis (Fries) Nasarov, see below.
Nomenclature. Corrected according to e.g. S. Grapengiesser, Bot. Not. 108: 327 (1955), who also points out 

that Salix nigricans Sm. was originally described as having hairy capsules, a feature excluded by FI. Eur. from 
the concept of the species in question. See also S. Rauschert, Feddes Repert. 79: 416 (1969).

Notes. Bu and ?Co added (not given in FI. Eur.), extinct in Hu (not given in FI. Eur.). Native occurrence doubt
ful in Da (given as native in Fl. Eur.): S. Odum, Rot. Tidsskr. 64: 17 (1968). It has been suggested by J. Chmelar 
(Hrno) that the Pyrenean plants possibly represent Salix canlabrica, whilst the data from Corse may belong to 
.S’, apcnnina, and those from Bulgaria to .S’, silesiaca.

Total range. Skvortsov 1968: 156 (incl. Salix borealis).

Salix borealis (Fries) Nasarov

Salix kolaénsis Schljakov; S. myrsinifolia subsp. borealis (Fries) Hyl.; S. nigricans subsp. borealis (Fries) B. F'lod.
1 axonomy. Considered a subspecies of Salix myrsinifolia by N. Hylander, Nord. Kärlvüxtfl. 2: 268 and 387 

(1966), and Skvortsov 1968: 154.
Nomenclature. The citation of the authors of Salix borealis is corrected according to the above sources.
Notes. The species is recorded from Scotland, Br (not given in FI. Eur.), by Neumann & Polatschek 1972: 629. 

However, judging from the text, this must result from lack of familiarity with the Fennoscandian plant here called 
Salix borealis. The data available do not allow its mapping as a separate unit. »N. Fennoscandia and N. Russia. 
Fe No Rs(N) Su» (F'l. Eur.).

Salix myrsinifolia

Fig 2. En sida ur Atlas florae europaeae. Salix myrsinifolia (svartvide) har fått två luckor i övre Norrland, som 
sannolikt endast beror på brist på uppgifter från dessa trakter. - Sidan illustrerar även den typ av resonerande 
text, som gör atlasen till en aktuell kommentar till floran. - Original 275 x 215 mm.
Salix myrsinifolia seems to be absent from two areas in N Sweden. There is no obvious reason why the species 
should not be present there; presumably they only reflect insufficient knowledge.
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trots att en och annan ruta på så vis skulle kunna 
fyllas ligger kartbilderna över vårt land vida 
närmare verkligheten än vad som med aldrig så 
stora insatser är möjligt för flertalet länder i 
Sydeuropa, t ex Spanien eller Jugoslavien, eller 
stora delar av Ryssland. Trots stora ansträng
ningar från många sådana länder måste man vid 
betraktandet av kartorna tänka på hur bristfällig 
kunskapen om floran ännu är i många delar av 
Europa. Men också Sverige tycks ha sina nästan 
vita fläckar. För delar av inre Västerbotten och 
sydöstra Lappland ger bristen på dokumentera
de fynd vita hål i karta efter karta, hål som 
knappast har sin motsvarighet i verkligheten (Fig 
2).

Alla ansträngningar som med rimlig arbetsin
sats kan göras för att göra de svenska uppgifter
na så aktuella som möjligt är givetvis välkomna. 
Det vore värdefullt om de som arbetar med 
landskapsfloror uppmärksammar fynd i ”nya” 
50x 50 km-rutor, dvs nya i förhållande till 
Hulténs atlas eller publicerade källor. Gränserna 
för dessa rutor finns inlagda på en Sverigekarta, 
av vilken jag gärna sänder kopior till intresserade 
florister. Under de närmaste åren blir återstoden 
av Flora europaeas volym 1 aktuell att kartera, 
d v s i huvudsak familjerna Ranunculaceae, Pa-

paveraceae och Cruciferae. Jag är glad för upp
gifter om nyfynd m m i första hand av arter i 
dessa familjer, men kom ihåg att endast mer 
stadigvarande förekomster är aktuella för karte
ring, att man bör försöka avgöra om förekomsten 
är spontan eller införd. Även försvinnan- 
den bör uppmärksammas, men minst 40 år 
bör ha gått sedan arten senast sågs för att den 
skall betraktas som sannolikt utgången.

Citerad litteratur
Hultén. E. 1971: Atlas över växternas utbredning i 

Norden. Andra upplagan. Stockholm.
Jalas, J. & Suominen,/J. 1972—76: Atlas florae 

europaeae 1-3. Helsinki.
Tudn, T. G. mfl 1964-80: Flora europaea 1-5. Cam

bridge.

Hur man skaffar Atlas florae europaeae
Boken distribueras genom Akademiska bokhandeln, 
Centralgatan 1, SF-00100 Helsingfors 10, Finland. 
Underhandlingar pågår fn om att göra det möjligt 
att abonnera på serien (så att man automatiskt 
erhåller nya delar).

Priser för del 1-4 är fn 10, 4, 18 resp 19 US dollar, 
men kommer att fördubblas för del 1-3 efter 
1 juli 1980.



Sumpröksvampens, Bovistella paludosa, utbredning i Sverige
Ett exempel på karteringsteknik

Folke Björkbäck och Lars-Åke Gustafsson

Björkback, F. & Gustafsson, L.-Å. 19800131: Sumpröksvampens, Bovistella paludosa, 
utbredning i Sverige. Ett exempel på karteringsteknik. [The distribution of Bovistella 
paludosa in Sweden. An example of mapping technique.] Svensk Bot. Tidskr. 73: 
537-544. Stockholm. ISSN 0039-646 x.
A list of Swedish finds of Bovistella paludosa (Lév.) Lloyd is given. The fungus is rather 
evenly distributed all over Sweden, but is restricted to moss carpets in calcareous fens. As 
a rule only a few individuals are found at the localities. The amount of work involved in 
preparing the locality list from information in herbaria and literature was considerable, and 
it is desirable that floristical data be given in such a form that they can be handled by ADP. 
Two computer-produced maps are presented, as well as a list of localities with UTM 
coordinates and latitude/longitude, also produced by computer.
Folke Björkbäck och Lars-Åke Gustafsson, Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för 
botanik, S-104 05 Stockholm 50, Sweden.

1 samband med en myrinventering i östra Medel
pad hösten 1974 upptäcktes en ny lokal för 
sumpröksvamp, en sällsynt, kalkberoende 
art (Fig 1). Detta fynd skulle kunna presen
teras under rubriken Floristiska notiser i SBT 
enligt följande:
Bovistella paludosa, sumpröksvamp. Medelpad, 
Hässjö sn, Hammermyran, 6 km SO om Hässjö 
kyrka, i södra delen av myren. Ca 1300 ex 
24.9.1974. Ny för landskapet. Beläggexemplar 
(S) har granskats av L. E. Kers.

Medelrikkärr, täml torrt, med bl a Andromeda 
polifolia, Trichophorum caespitosum och Carex 
lasiocarpa (rosling, tuvsäv, trådstarr). I botten
skiktet dominerade Campylium stellatum, Dre- 
panocladus cf intermedius och Tomentypnum 
nitens. Myren är starkt hotad av giftutsläpp från 
en industritipp, och en stor del av vegetationen 
är död. Svampen är ej iakttagen sedan 1975.
När man har gjort ett fynd av en sällsynt växt vill 
man ofta sätta in det i ett större sammanhang. Vi 
har gjort en sådan genomgång för sumpröksvam- 
pen. Trots att det rör sig om en sällsynt art med 
relativt få lokaler i landet tog den avsevärd tid,

särskilt vad gäller litteraturen. Resultatet pre
senteras i Tabell 1.

Förutom det konventionella sättet att ange en 
lokal (landskap, socken osv) har vi tillfogat en 
koordinatangivelse enligt RUBIN-systemet 
(Österdahl 1976, Björkbäck 1980). Lokaluppgif
ten tar betydligt mindre plats på det sättet - 
speciellt om en lokaluppgift enligt ”konventio
nell metod” skall göras detaljerad tar den myck
et plats, se t ex lokal 35-38 i Tabell 1. Framför 
allt finns möjlighet att ange en plats betydligt 
exaktare med koordinater än med konventionell 
metod. Dessa frågor diskuteras närmare i efter
följande uppsats (Björkbäck 1980).

När uppgifterna väl är koordinatsatta, kan de 
lätt handhas av en dator. På så vis har vi i en 
handvändning fått fram kartor över sumprök- 
svampen, dels för hela landet (Fig 2), dels för 
Jämtlands län (Fig 3). Man kan också få koordi- 
natvärdena ”översatta” till annat koordinatsys
tem, t ex de internationella UTM och latitud/ 
longitud-systemen (se Tabell 1).

Problemen med dokumentation och tolkning 
av äldre lokaluppgifter är säkert välbekanta för 
alla som haft till uppgift att inventera en viss art



eller ett visst område. Genom koordinatsättning 
avlägsnar vi alla osäkerheter om lokalens geo
grafiska läge, och därigenom gör vi det lättare att 
fastställa om en art är utgången eller finns kvar. 
Och genom att gå över till automatisk databe
handling sörjer vi för att framtida botanistgene
rationer inte skall behöva öda veckor på spåran
de av herbarieexemplar, sökande i litteraturen, 
och annat sådant rutinarbete.

Ekologi

Sumpröksvampen uppges i samtliga fall, där 
närmare uppgift ges, växa i extremrikkärr. Lo
kalen i Medelpad avviker i detta avseende, då 
ingen mer kalkkrävande art noterades. Botten
skiktets viktigaste mossor, Campylium stellatum 
och Drepanocladus revolvens (var. intermedius) 
tycks dock finnas på de flesta lokalerna i landet.

I materialet finns två rikliga förekomster note
rade, förutom Medelpadsfyndet även Loham
mars fynd i Abisko 1954. Båda dessa somrar var 
ovanligt nederbördsrika. Artens ekologi är dåligt 
känd, varför detaljerade undersökningar vore 
önskvärda. Vi hoppas att denna uppsats kan 
vara till hjälp för den ekologiskt sinnade mykolog 
som vill studera arten närmare.
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Fig 1. Sumpröksvampen, Bovistella paludosa, växer i 
kalkrika brunmosskärr. På bilderna ses bl a 
Campylium stellatum. - Medelpad, Hammermyran 
25.9.1974. Foto L.-Å. Janzon.
Bovistella paludosa usually grows in calcareous fens 
with Drepanocladus intermedius and Campylium 
stellatum as dominants in the bottom layer.
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TECKENFÖRKLARING 
• BOVISTELLA PALUDOSA

Fig 3. Sumpröksvampens utbredning i Jämtlands län. 
Liten prick anger 1 lokal, mellanstor 2 lokaler och stor 
3 lokaler.
The distribution of Bovistella paludosa in the county of 
Jämtland, C Sweden. A small dot denotes 1 locality, a 
medium 2 localities, and a large dot 3 localities.
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Tabell 1. Fynduppgifter om sumpröksvamp, Bovistella patudosa, i Sverige. - Lokalangivelserna är avskrifter av 
litteratur eller herbarieetiketter. 1 kolumnen Lägeskod anges koordinater enligt RUBIN och UTM (25 x 25 km), 
samt latitud/longitud (30' x 1°). Ekonomisk karta har använts vid koordinatsättning av lokalerna 35-39. Leg 
och Det anger insamlare resp vem som kontrollbestämt, om detta är en annan person. 1 kolumnen Biotop noteras 
hur ingående svampens miljö är dokumenterad: 1 endast omnämnande av svampen,2 enstaka följeväxter nämns, 
3 vegetationsanalys. Belägg anger i vilket herbarium belägget finns.

Nr Lokalangivelse Lägeskod Leg Datum Biotop Antal Belägg Referens
Det

1 Skåne, S. Sandby, 2C 5i 3827 M. Wigforss 8.1978 extremrikkärr1 ca 10 S Wigforss 1978
Sularpskärret, 33U UB 7575 det L. E. Kers (beskrivning av
2,5 km VSV om
S. Sandby k:a, 
där f d järnvägen 
skär Sularpsbäcken

55°30'N 13°0 lokalen)

2 Skåne, Benestad 2D If 2045 S. Waldheim 8.1948 kalkkärr2 - - Andersson 1950,
sn, Skvattemölla 33U VB 2525 

55°00'N 13°0
Regnéll 1976

3 Skåne, Benestad 2D Ig 031 1 S. Waldheim 8.1948 kalkkärr* _ _ Waldheim 1949,
sn, Örup, 33U VB 2525 Andersson 1950
vid Nymölla 55°00'N 13°0
D:o D:o C. Tyler ? kalkkärr1 flera - Tyler 1975 och 

brev 1977
4 Skåne, Ullstorp sn, 2D l h 0222 M. Wigforss 8.1979 översilat mer än s Wigforss i

2 km SV Kverre- 33U VB 2525 det L. E. Kers Drepano- 75 manuskript
stads kyrka 55°00'N 13°0 cladus- kärr2

5 Västergötland, 7D 8g 4339 L. Fridén 1956 extremrikkärr2 40 - Fridén 1959
Valstad sn, Gorsan 33V VE 2525 1957 20

58°00'N I3°0 1958 enstaka
D:o D:o L. Jerling 

det L. E. Kers
27.10.1975 extremrikkärr - s -

6 Småland, Lomma- 
ryds sn

7E3h ....
33V VE 7500 
57°00'N I4°0

L. Fridén 1956 kärr1 — — Fridén 1959

Småland, Lomma- 7E4h 2914 L. Fridén 1956 kalkkällmyr* _ _ Fridén 1979
ryds sn, 33V VE 7500
Hullarydsån 57°00'N 14°0

7 Västergötland, 8D Of .... L. Fridén 24.8.1959 extremrikkärr1 - - Fridén 1961
Gerumsbergets 33V VE 2525
sluttning 58°00'N I3°0

8 Västergötland, 8D 2f 4604 B. M. P. 10.7.1975 Schoenus- - s Larsson 1977
Brunnhem sn, 33V VE 2550 Larsson källkärr2
250 m NO om 
Ingevaldstorp

58°00'N 13°0

9 Västergötland, 8D 2f 4711 B. M. P. 26.7.1975 Schocnus- - s Larsson 1977
Brunnhem sn, 33V VE 2550 Larsson källkärr2
1 km ONO 
Ingevaldstorp

58°00'N I3°0

10 Västergötland, 8D 2g 0134 N. Albertson 3.8.1940 extremrikkärr* - UPS Sandberg 1940
Dala sn, myr strax 33V VE 2550
N om Mellomsjön 58°00'N 13°0
omkring 300 m N D:o G. E. Du 1959 extremrikkärr2 - - Du Rietz 1959
om Mellomsjö- Rietz
myren i myrens
NV extremrikkärr

11 Västergötland, 8D 3g 1607 B. M. P. 1975 Schoenus- - s Larsson 1977
Stenstorp sn, 300m 33V VE 2550 Larsson källkärr2
NV Nolheden 58°00'N 13°0

12 Västergötland, 8D 3g 3907 F. Rytterås 1975 Schoenus- - - Rytterås 1975,
Rådene sn, ca 33V VE 2550 källkärr2 Larsson 1977
300 m SO om 
Rådene herrgård

58°00'N 13°0
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13 Östergötland, Åsbo 8F Oc 3327 
sn, kärr vid Åsboån 33V WE 0025
nära Pålsbo äng; 
mellan Åsboån och 
Atterbomseken

58°00'N 15°0

14 Östergötland, 8F 8b 1539
Vinnerstad sn. 33V WE 0025
Knäppan vid sjön 
Boren

58°00'N 15°0

15 Södermanland, 9H 2f 4113
Svärta sn, Sand- 33V XF 0000
stugukärret (ca 5 58°30'N iro
km O om Nyköping)

16 Södermanland, 9H 2f 3714
Svärta sn. 33V XF 0000
Stäkkärret 58°30'N 17°0
D:o D:o

17 Närke. Axbergs sn, 10E 6d 2832
ca 750 m SSV om 33V VF 5075
Brunstorp 59°00'N 14°0

18 Västmanland, 10E 8i 0522
Viker sn, Röjängen, 33V VF 7575
kärr ovan Älv- 
långens västra 
strand

59°00'N 14° O

19 Västmanland, 10E 8i 2.4.
Viker sn, 8j 2.0.
Venakärret 33V VF 7575 

59°00'N 14°0
20 Västmanland, 10E 8j 4025

Viker sn, 300 m NO 33V VF 7575
om Ängalund 59S00'N 14° O

21 Västmanland, 11E 6e 3433
Hällefors sn, 33V VG 5025
Sångshyttan,
Särktjärn

59°30'N 14°0

22 Västmanland, 11F 2b 4837
Guldsmedshyttans 33V WG 0000
sn, Mårdshyttan, 
Smedsjön

59°30'N 15°0

23 Västmanland, 1 IF 3b 0143
Linde sn, Mårds 33V WG 0000
hyttan, at the NW 
part of Lake 
Dammsjön

59°30'N 15°0

24 Dalarna, Grangärde 12E 5i 0118
sn, Källfalletkärret, 33 V VG 7550
"Brittas rönning", 
vid och N om lands
vägen N om Skatt- 
lösberg, 275 möh

60°00'N 140O

25 Uppland, Bälinge 12H lh 1620
sn, "Bälinge 1713
mossar" 33V XG 2550 

60P00'N iro
26 Uppland, Väddö 12J 2d 0526

sn, Väddö, 2 km V 34V CM 7550
om Nothamn 60°00'N 18°0

L. Fridén 1961 extremrikkärr* enstaka -

L. Fridén 1972 Schoenus- 12 -
myr2

E. Julin 24.10.1962 extremrikkärr2 4 UPS

E. Julin 23.7.1968 extremrikkärr - UPS

G. Stenbeck 
N. Hakelier

N. Hakelier

? extremrikkärr* - -
1961 i ett kalk- 30-tal S,UPS

påverkat 
kärr2

18.8.1%1 extremrikkärr2 10-tal UPS

N. Hakelier 29.7.1961 extremrikkärr2 15-tal S,UPS

N. Hakelier 29.7.1961 extremrikkärr2 5 UPS

N. Hakelier 1973 extremrikkärr

N. Hakelier 1973 extremrikkärr -

N. Hakelier 22.7.1961 kärr2 30-tal S,UPS

G. E. Du 1948 extremrikkärr* - S
Rietz

Th. M. Fries 1907 Carex-
A mbly st e- 
gium-kärr1

K.-R. Jo- 3.8.1975 extremrikkärr 100-tals S
hansson

Referens

Fridén 1961, 
Rydén 1969, 
Gustafsson 1972, 
Hallin 1974

Fridén 1979

Julin 1963

Stenbeck 1971 
Hakelier 1961

Hakelier 1961

Hakelier 1961

Hakelier 1961

Hakelier i brev 
(arkiverat i S)

Hakelier i brev 
(arkiverat i S)

Hakelier 1961

Sjörs 1948 s 128, 
Tabell L.

Fries 1923 (första 
lokal i Sverige)
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Datum Biotop Antal Belägg

Gästrikland,
Valbo sn,
Igelsjön

13H 3g 3207
33V XH 2500 
60°30'N I7°0

L. Ericson 1965, 1966 rikkärr* få ex

Igelsjön (35 möh),
1 km SSO om 
Kubbo

D:o L. E. Kers 1.9.1973 rikkärr - S (Kers 
3964)

Uppland, Älvkarle
by sn, Djupsjön 
(17 möh), 3 km V 
om Älvkarleby

13H 3h 3.1.
33V XH 2500 
60°30'N 17°0

L. E. Kers 1.9.1973 rikkärr S (Kers 
3967)

Gästrikland, Valbo 
sn, Matyxsjön

13H 4g 3639 
33V XH 2500 
60°30'N 17°0

L. Ericson årligen 
sedan 1962

rikkärr3 från någ
ra få ex 
till 100- 
tals

UME

Uppland, Älvkarle
by sn, N om
Bölsjön

13H 4i 0.2.
33V XH 2500 
60°30'N 17°0

G. Fåhraeus 
& G. Stenlid 
det F.-E. 
Eckblad

21.8.1952 kärr1

Uppland, Älvkarle
by sn, Mararna,
1,4 km SSO om 
Gårdskärs fiske
hamn. Den östra av 
de tre Mararna, i
SV delen av rik
kärret, S om den 
öppna vattenytan

13H 4j 3141
33V XH 2500 
60°30'N 17°0

L. E. Kers 24.9.1975 rikkärr S (Kers 
4507)

Gästrikland,
Gävle, Utvalnäs

13H 7g 3.3.
33V XH 2525 
60°30'N 17°0

L. Ericson 22.8.1964 rikkärr* 2 UME

Gästrikland,
Gävle, Lövgrund

13H 7h 2.4.
33V XH 2525 
60°30'N 17°0

L. Ericson 1966 rikkärr* 1 —

Gästrikland,
Hille sn, avsnör- 
ningsgölar vid 
havet, 4,5 km
NO omTrödje

13H 9g 2.0.
33V XH 2525 
60°30'N 17°0

L. Ericson 1973 rikkärr* 3

Härjedalen, Tännäs 
sn, Hamrafjället, 
300 m SO om 
Hamrafjällets 
högfjällshotell.
Brant hängmyr 
mellan nya och 
gamla landsvägen, 
nära Tännån.
Ca 800 m

17C 9d 0113
33V VK 5025 
62°30'N 12°0

L. E. Kers 28.8.1978 rikkärr S (Kers 
4947)

Härjedalen, Tännäs 
sn, Hamrafjället.
Ca 950 m. Nedan
för liten dämd sjö, 
1,5 km NO om övre 
liften och O om 
stigen mot Skenörs- 
fjället

17C 9d 1728
33V VK 5025 
62°30'N 12°0

L. E. Kers 30.8.1978 rikkärr S (Kers 
4948)

27

28

30

32

33

34

35

36

Referens

vegetationsanalys 
privat hos L. E.,
Inst för ekologisk 
botanik, Umeå uni
versitet , 901 87 U meå

veg.analys hos L. E.

Fåhraeus & Stenlid 
1954

veg.analys hos L. E.

veg.analys hos L. E.

veg.analys hos L. E.
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Härjedalen, 
Funäsdalen sn, 
Hamrafjället. Sjö
systemet mellan 
Hamrafjället och 
Skenörsfjället.
Vid nordspetsen av 
sjön 1,3 km NNO 
om Hamraliftens 
övre stn, ca 900 m

17C 9d 1922 
33V VK 5025 
62°30'N 12°0

L. E. Kers 28.8.1976 rikkärr S (Kers 
4637)

Härjedalen, Tännäs 
sn, Hamrafjället. 
900 m. Nära övre 
björkskogsgränsen. 
Myr N om sjön,
1,5 km NNO om 
övre liftstationen,
V om stigen mot 
Skenörsfjället

17C 9d 2524 
33V VK 5025 
62°30'N 12°0

L. E. Kers 31.8.1978 rikkärr S(Kers
4946)

Medelpad, Hässjö 
sn, 3,5 km SO 
om Söråker, 
Hammermyran

17H 6i 2809 
2909

33V XK 2525 
62°00'N 17° O

F. Björkbäck 
& L.-Å. 
Gustafsson 
det L. E. Kers

24.9.1974 rikkärr; Lo
kalen trol för
störd av gifter 
från industri- 
tipp

ca 1300 S Björkbäck 1980

D:o D:o L.-Å. Janzon 
det L. E. Kers

26.9.1974 - - S -

Jämtland,
Mörsils sn,
Sällsjö

19D3i ....
33V VL 2500 
63°00'N I3°0

N. Hakelier 22.8.1965 extremrikkärr ~ UPS -

Jämtland, Mörsils 
sn, mellan 
Kvarntjärn och 
Fiskhusberget

19D3i 3500
33V VL 2500 
63°00'N 13°0

N. Hakelier 25.8.1964 kärrig, 
kalkpåver- 
kad skog

UPS

Jämtland, Öster
sund, 500 m V 
Spikbodarna

19E li 2941
33V VL 7500 
63°00'N 14°0

F. Björkbäck 4.9.1979 Schoenus-
kärr2

2 s Björkbäck i 
manuskript

Jämtland, Frösö sn 
(exklav) NO om 
Östersund, mellan 
Gråbodarna och 
Torråsen

19E 2j 1.0.
33V VL 7500 
63°00'N 14°0

H. Sjörs 14.8.1948 Litet, starkt 
sluttande käll- 
kärr nedanför 
örtrik fuktig 
skog2

25 s Sjörs 1949

Jämtland,
Häggenås sn,
Ollsta

19F 7c 0141
33V WL 0025 
63°00'N 15°0

I. Sjöström 10.8.1976 extremrik
kärr

1 s —

Jämtland,
Gåxsjö sn, 
Kälaslåtten

20F lb 3244
33V WL 0025 
63°00'N 15°0

F. Björkbäck 8.1977 extremrik
kärr

enstaka — -

Jämtland, Gåxsjö 
sn, Kälaslåtten

20F lb 3515
33V WL 0025 
63°00'N 15°0

F. Björkbäck 8.1977 extremrik
kärr

enstaka - -

Jämtland, Gåxsjö 
sn, Kälaslåtten

20F 1 b 3643
33V WL 0025 
63°00'N 15°0

F. Björkbäck 13.8.1976 Saxifraga
hirculus-
kärr1

3 s Björkbäck 1977

Jämtland, Gåxsjö 
sn, Stormyren 
(”Stora källan”)

20F lc 3513
33V WL 0025 
63°00'N 15°0

F. Björkbäck 
det L. E. Kers

30.8.1975 extremrik
kärr1

ca 10 
(0 ex 
1976)

s Björkbäck 1977

Jämtland, Hammer- 
dals sn, Stormyren, 
vid kanten av Saxi
fraga hirculus- 
källan nedanför 
Hallhåxåsen i

20F 4f 2.1.
33V WL 2550 
63°30'N 15°0

B. Pettersson 25.7.1939 Cratoneuron 
falcatum- 
samh. med 
Drepanocla- 
dus inter
im dius1

1 ex Sandberg 1940

källkalkkärr 
(Cratoneurion)
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50 Norrbotten, Neder- 25N 4a 1146 
kalix sn, Stortjärn, 34W FT 0075 
belägen på Säivis- 65°30'N 23°0 
näs mellan Lilla
Halsviken och 
innersta delen av 
Kilipilahti, 0,5 km 
från vardera (mitt 
emellan), 5 möh

51 Lule lappmark, 26J 8b 4525
Jokkmokks sn, rik- 34W DU 2575 
kärr vid tjärnen 1,5 66°30'N 19°0 
km O om Nårve-
jaure och 500 m 
NV om bron över 
Ruokojåkkå

52 Lule lappmark, 26J 9f 3900
Jokkmokks sn. 34W DU 5075
Haraudden. Rik- 66°30'N 19°0
kärr nedanför kalk
brottet (urkalk)

53 Torne lappmark, 301 6e 3644
Jukkasjärvi sn. Nis- 34W DA 0050 
sontjårro, nära den 68°00'N 18°0 
å kartan 1,3 km V
om punkt 639 
(Paddos) markera
de sjön, under 
skogsgränsen, 
ca 600 m

54 Torne lappmark, 301 7e 2436
Jukkasjärvi sn. 34W DA 0075
Abisko national- 68°00'N I8°C)
park, vid dess östra
gräns, vid en liten 
sjö ("Chara-sjön”)
N om Laksjön 
(Njakajaure)
D:o D:o
D:o D:o
D:o D:o
D:o D:o
D:o D:o

55 Torne lappmark, 301 7e-----
Jukkasjärvi sn, 34W DA 0075
Abisko, myr SO 68°00'N 18°ö
om SV spetsen av
höjden, som 
Leander Engströms 
gamla stuga ligger 
invid

56 Torne lappmark, 301 7e 2.3.
Jukkasjärvi sn, 34W DA 0075
Abisko national- 68°00'N 18°0
park, på flytmarks-
hed mellan Laksjön 
(Njakajaure) och 
Abisko turiststn

57 Torne lappmark, 301 9c 1.4.
Jukkasjärvi sn, 34W DA 0075
Tornehamn 68°00'N 18°0

E. Julin 2.8.1967 extremrik-
kärr1

T.-B. Engel- 1971 rikkärr
mark

T.-B. Engel- 31.8.1971 rikkärr 
mark

G. Sandberg 25.8.1937 brunmoss- 
& G. Wistrand kärr1

G. Sandberg 1.9.1936 brunmoss- 
kärr1

R. Santesson 8.1945 brunmosskärr
L. Holm 8.9.1946 myrmark
J. A. Nannfeldt 17.6.1948 myrmark
R. Rydberg 14.8.1954 -
G., Lohammar 8.1954 -

R. Rydberg 20.8.1966 rikkärr

G. Sandberg 9.1938 litet brun- 
mossdråg

G. Sandberg - kärr1

1 ex UPS Julin 1967 (beskriv
ning av kärret i 
Julin 1958)

fåtalig UME -

fåtalig S

Sandberg 1940

minst 30 - Sandberg 1940
(1938 ett
fåtal)

S
S
UPS - 
S

1.000-tals - muntlig uppgift 1974
S -

ett par ex - Sandberg 1940

Sjörs 1948
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I samband med presentationen av ett nytt fynd 
av sumpröksvampen (Bovistella paludosa) och 
sammanställningen av en karta över artens ut
bredning i Sverige (Björkbäck & Gustafsson 
1980) aktualiserades några problem som har 
allmänt fioristiskt intresse, nämligen dels frågan 
om definition av växtlokal, dvs storlek och 
omfattning, dels hur en lokals läge skall anges för 
att bli lätthanterlig för floristisk forskning. I 
denna uppsats kommer dessa problem att be
handlas, delvis med det nya fyndet som exem
pel.
Ett varmt tack riktas till l:e byråingenjör Arvid Eriks
son, Statens Lantmäteriverk, som granskat de kart
tekniska frågorna och givit värdefulla upplysningar.

Vad är en växtlokal?

När man studerar den floristiska litteraturen 
finner man, att ordet växtlokal (växtplats, växt- 
ställe, förekomst, fyndort etc) används utan att 
begreppet definieras, varken med avseende på 
storlek eller form. En lokal kan således uppta en 
yta som varierar från några m2 till flera km2, och 
formen kan växla från en kvadratisk ”provyta” 
till en oregelbundet slingrande bäckdal.

Det finns åtminstone två skäl till att en växtlo
kal skall kunna definieras. För det första är det 
viktigt att kunna ange en lokals verkliga omfatt
ning i terrängen och på en karta, om ett återfynd 
skall kunna göras med rimlig arbetsinsats. För 
det andra måste man i detalj definiera storleken 
på en lokal för att kunna göra kvantitativa 
karteringar. Problemet kan exemplifieras med 
ett citat om lokaler för Senecio integrifolius 
(fältnocka) i Skåne ur Nilsson & Gustafsson 
(1977 s 219): ”Den finns kvar på 7 lokaler varav 
dock 2 ligger så nära varandra att de eventuellt 
kan betraktas som en”.

Johansson (1897 s 13) är en av de få som 
behandlat problemet. Han skriver: ”Med afse- 
ende på storleken af hvarje lokal är det ej möjligt 
eller lämpligt att angifva exakta mått, allden- 
stund de yttre förhållandena måste tagas med i 
beräkningen. På Gotland, där jorden är i hög 
grad sönderstyckad, är ofta en hel äng eller en 
åker ej större än att den kan utgöra en lokal i den 
här åsyftade meningen. Belöper sig storleken af 
ett sådant område till många hektar, kan det 
fattas såsom en lokalgrupp, bestående af flera 
lokaler, i det marken kan tänkas uppdelad i 
kvadrater på 1 hektars storlek”.
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Fig I. Del av ekonomisk karta 17 H 6 i. Det 
streckmarkerade området anger den nya lokalen för 
sumpröksvampen. De två hektarrutor i rikets nät, som 
berörs av lokalen, är särskilt markerade. Siffrorna i 
kanten anger hektarrutornas numrering enligt RUBIN. 
Se vidare i texten. - Särtryck ur Ekonomiska kartan 
från Statens Lantmäteriverk. Publiceringstillstånd nr 
8078, Liberkartor, Stockholm. Godkänd ur sekretess
synpunkt för spridning. Statens lantmäteriverk 1977- 
05-11.
Part of the economic map 17 H 6 i. The locality for 
Bovistella paludosa is marked with slanting lines. The 
two 100 square meters in the national grid system are 
indicated with black lines. The numbers indicate the 
number of squares according to the RUBIN-system.

Av senare författare som behandlat frågan kan 
nämnas Berglund (1968) och Rydberg (1977), 
som båda föreslår att lokal skall definieras som 
en cirkelyta. Berglund (1968 s 291) skriver ”en 
lokal skall anses ha en radie av 200 m och 
följaktligen vara mer än 400 m åtskild från en 
annan lokal”. Rydberg använder en cirkel med 
100 m radie och han framhåller vidare (Rydberg 
1977 s 129): ”Om två individer av samma art

befinner sig på ett avstånd från varandra som 
överstiger 200 m, kommer de att utgöra 2 loka
ler.” Båda dessa författare använder dessutom 
begreppet lokal som synonym till ”kartprick” på 
utbredningskartor. Av praktiska skäl är det, 
enligt min uppfattning, olämpligt att använda en 
cirkelyta som definition då ett terrängavsnitt inte 
på ett logiskt sätt kan uppdelas i cirklar. Hur gör 
man t ex om man hittar en växt mellan tre 
angränsande ”cirkellokaler”?

En växtlokal skulle däremot, i enlighet med 
Johanssons (1897) idéer, kunna definieras som 
bestående av en eller flera sammanhängande 
hektarrutor.

Med lokal avses här enbart en geografiskt 
definierad yta avsedd att användas i floristiska 
sammanhang, bl a för kartering. Man kan ju även 
lägga in en annan betydelse i begreppet lokal, 
t ex biotop med enhetliga ekologiska förhållan
den.

Det nya fyndet av sumpröksvampen finns 
markerat på den ekonomiska kartan, se Fig 1. 
Förekomsten omfattar en yta som täcker delar 
av två hektarrutor. Det är således definitions- 
mässigt en lokal som omfattar två hektarrutor. 
Hur många hektarrutor som lämpligen bör ingå i 
en lokal blir en definitionsfråga.

Då det gäller noggrannheten vid avgränsning- 
en av en lokal måste målsättningen vara avgö
rande. Skall en lokal för en mycket svårfunnen 
växt kunna återfinnas i terrängen, behöver växt- 
platsen anges till 10 x 10 m-ruta. När det gäller 
arter som finns spridda över större arealer måste 
man tänka sig en enklare metod att ange lokalens 
omfattning. Man kan i sådana fall t ex ange en 
1 x 1 km-ruta där växten finns, och ev komplet
tera med någon frekvensangivelse.

Om en lokaluppgift enbart skall användas till 
en utbredningskarta kan det ibland räcka med en 
redovisningsnoggrannhet som kan hänföras till 
en 5x5 km-ruta. Variationen när det gäller att 
ange en lokals omfattning är således mycket 
stor.

Även med hänsyn till karteringsmetodiken är 
det lämpligt att använda ett rutsystem vid defini
tion av lokal. En detaljerad angivelse kan då på 
ett logiskt sätt hänföras till rutor av olika storlek. 
Behovet av normer vid lokalangivelse i samband 
med kartering diskuteras av Ouren (1966).
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Lokalangivelse på traditionellt sätt
Hur växtlokaler vanligen brukar anges i litteratur 
och på herbarieetiketter framgår av tabellen hos 
Björkbäck & Gustafsson (1980).

I samtliga fall har lokalerna angivits med 
referens till landskap och socken med högst 
varierande noggrannhet. Denna typ av lokalan
givelse har använts ända sedan slutet av 1700-ta- 
let. Den floristiska forskningen har således i 
mera än 200 år tillämpat socken som registre
ringsenhet. Sockengränsen var under äldre tid 
den naturliga och enda praktiskt möjliga referen
sen, men det finns inget skäl till att fortfarande 
använda socken som enda referens. Självfallet är 
det bra att behålla sockenreferens för att möjlig
göra jämförelser med äldre tiders inventeringar.
Landskap och s k lappmarker används i regel 
som överordnade registreringsenheter. Vissa av 
lappmarksgränserna är mycket svåra att lokali
sera på den topografiska kartan. Pite lappmarks 
sydöstra gräns är dessutom ofta felaktigt återgi
ven på kartor i floror och botaniska avhandling
ar. Lappmarkerna, som på 1880-talet upphörde 
som praktiskt fungerande administrativa regio
ner, är som registreringsenheter synnerligen 
ohanterliga och även här, liksom när det gäller 
sockenreferens, är det historiska orsaker till att 
de används. Varken lappmarksgränser eller 
landskapsgränser finns markerade på den topo
grafiska kartan, medan däremot länsgränserna 
fått en särskild beteckning.

Socknarna sägs ofta ha för all framtid fixerade 
gränser. Detta är inte riktigt vad gäller de s k 
exklaverna (sockendelar som ligger som ”öar” i 
grannsocknarna) och det finns många fall där 
exklaver ändrat eller kommer att ändra admini
strativ tillhörighet.

Systemet med sockenreferens kan ibland ge 
upphov till feltolkningar. Sjörs har helt korrekt 
angivit en lokal för Bovist el! a i Jämtland (lokal 43 
hos Björkbäck & Gustafsson 1980) som ”Frösö 
sn exklav NO om Östersund”. Sjörs’ uppgift har 
i en uppsats blivit citerad som ”Jämtiand, Frö
sö”, vilket är vilseledande eftersom lokalen inte 
har något med Frösön att göra. Området hör 
dessutom numera till Östersund.
Ett annat problem är förändringar i landskapsbil
den och därmed sammanhängande namnänd
ringar på kartor. Lokal 25 i tabellen har efter 
mycket tidsödande arbete gått att lokalisera med

hjälp av en vegetationskarta hos Eriksson (1912). 
Denna lokal var belägen inom ett stort myr
komplex, Bälinge mossar, som numera till stör
sta delen är utdikat och därigenom delvis saknas 
på moderna kartor.

Noggrannhet vid lägesangivelse

När man gör en lägesangivelse med hjälp av en 
karta, begränsar kartskalan de praktiska möjlig
heterna till noggrannhet. I praktiken kan man 
säga att minsta enhet är 1 mm. De ackumulerade 
felen i projektion och kartreproduktion gör en 
noggrannare angivelse meningslös. Om man an
vänder den topografiska kartan (1: 50 000) mot
svarar detta en avläsning på 50 m när (±25 m) 
och på den ekonomiska kartan (1: 10 000) kan en 
noggrannhet på 10 m (±5 m) uppnås. I norra 
Sverige finns dessutom topografiska kartor i 
skala 1: 100 000 och ekonomiska kartor i skala 1: 
20 000; se Fig 3 A. Noggrannheten där blir 100 
resp 20 m. Noggrannheten blir alltså något 
beroende av vilken karta som använts vid läges
angivelsen. Av denna anledning bör man alltid 
ange använd karta.

Ett konkret exempel

Om man nu använder det sedvanliga sättet att 
ange lokal (landskap, socken osv) med en nog
grannhet på 100 m när, så får fyndet av sump- 
röksvampen, som är markerat på Fig 2, följande 
angivelse:
Medelpad, Hässjö sn. Hammermyran, ca 6 km SO om 
Hässjö ka, i myrens södra del, 400 m S om 3:e m i 
Hammermyran. Lokalen omfattar ett ca 100 x 150 m 
stort område. Angivelsen gäller lokalens centrala parti. 
Top. karta 17 H Sundsvall NO (ed. 671031).

Noggrannheten är helt jämförbar med den hos 
andra metoder. Om en lokal skall anges på 10 
meter när, måste ekonomisk karta användas.

Det är ofta svårt att ange korrekt riktning. 
En lokal som anges ligga t ex SO om en viss 
punkt visar sig kanske i verkligheten vara belä
gen SSO om denna punkt. Är avståndet långt, låt 
oss säga 500 m, så blir förskjutningen i terrängen 
ca 200 m. För att få helt tillförlitlig riktning måste 
kompass användas. Använd karta (karttyp och 
tryckår) måste alltid anges, om lokalangivelsen 
skall bli giltig för framtiden. Man måste komma 
ihåg att landskapsbilden är föränderlig! På 
många kartblad är det också svårt att hitta en
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lämplig utgångspunkt för riktningsangivelse. 
Lägesangivelsen gäller inte på den ekonomiska 
kartan, utan måste skrivas om.

Att göra en detaljerad lägesangivelse tar ca 5 
min/lokal. Det är också mycket tidsödande (ca 
10 min/lokal) att överföra en lokaluppgift enligt 
denna modell till en prickkarta.

Krav på ett modernt registreringssystem

De här skisserade problemen visar att den kon
ventionella metoden har sina brister och att det 
finns ett stort behov av ett nytt, enhetligt sys
tem, som kan användas på olika typer av kartor 
och oberoende av hur landskapsbilden föränd
ras. Problemen kan lösas på så sätt att man 
tillämpar något koordinatsystem och att man 
definierar lokal som en ruta i ett sådant system.

Man kan sammanfattningsvis uppställa följan
de önskemål om hur ett växtfynd bör redovisas:
(1) Lokalen bör enkelt kunna anges på den 
topografiska och ekonomiska kartan, samt även 
på andra kartor, som är uppbyggda kring rikets 
nät.
(2) Lokalen bör anges i ett koordinatsystem, som 
är tillämpligt oberoende av hur landskapsbilden 
förändras.

(3) Metoden skall tillåta olika grader av nog- 
grannhetsangivelser, nertill 10 m-rutor.

(4) Lokaluppgiften bör vara lätt att bearbeta, t ex 
kartera, både manuellt och med dator.

(5) Lokalen bör enkelt kunna överföras på inter
nationella kartor.
(6) Systemet bör vara ett rutsystem som lämpar 
sig för utläggning av ytbaserade stickprovsun
dersökningar.

Jämförelse mellan olika koordinatsystem

För att kunna bedöma olika koordinatsystems 
lämplighet måste man känna till grundprinciper
na bakom dem. Här nedan beskrivs de olika 
system som finns på de svenska kartorna. Loka
len för svampfyndet (Fig 2) kommer att anges 
med dessa system på 100 m när, varvid också de 
olika metodernas lämplighet diskuteras.

Tre typer av koordinatsystem anges på den 
topografiska kartan, nämligen gradnätet (latitud

och longitud), UTM och rikets nät. Det första är 
sfäriskt, medan de båda andra är plana.

Gradnätet
Vissa svårigheter kan uppstå vid latitud/longitud-av- 
läsning på svenska kartor i stor skala. På t ex den 
ekonomiska kartan finns bara en lat/long-koordinat 
angiven per kartblad. Gradnätet trycks sedan i början 
av 1970-talet som ett brunt nät på den topografiska 
kartan, vilket avsevärt underlättar koordinatangivel- 
ser.

Med denna metod får lokalen följande angivelse:
62°29' 53 " N 
17-34'24" O

Då systemet bygger på grader, minuter och sekunder, 
och inte på decimaler, blir det ofta rent praktiska 
svårigheter att göra angivelser i olika noggrannhetsni- 
våer.

UTM
UTM (t/niversal Transverse Mercator) tillämpar en 
projektion där tre tangeringsmeridianer återfinns inom 
landets gränser. Till var och en av dessa medelmeridi
aner hör en UTM-zon, inom vilket UTM-nätet kan 
behandlas som ett rätvinkligt koordinatsystem. De 
olika zonerna bildar vinkel mot varandra - en sfär kan 
nämligen inte täckas av jämnbreda zoner utan att dessa 
överlappar mot polerna - och UTM-nätet täcker därför 
inte landet med ett sammanhängande system av rutor.

Nätet återges på de topografiska kartor, som är 
tryckta före 1972, med blå koordinatvärden i kartkan
ten samt med blått rutnät (Ixl km). Efter 1972 anges 
enbart koordinatvärden i kartkanten samt kryssmarke
ringar för mil-rutorna. UTM-systemets användning vid 
lägesangivning finns redovisat på den topografiska 
kartan. Enligt detta får lokalen (de två punkterna i Fig 
2) följande beteckning:
33 V XK 324 323 
33 V XK 324 324
Noggrannheten är ej jämförbar med den hos övriga 
metoder, då systemet ej går att tillämpa på den 
ekonomiska kartan. Om UTM-koordinater saknas på 
en karta, är det mycket komplicerat att överföra nätet. 
UTM-systemet är mer komplicerat att arbeta med 
jämfört med t ex rikets nät. En UTM-kod bör komplet
teras med den topografiska kartans beteckning för att 
bli hanterlig.

Rikets nät

Rikets nät tillämpas för Sveriges allmänna kar
tor. Det ger ett sammanhängande, plant, rätvink
ligt och kvadratiskt koordinatsystem, som täcker 
hela landet. Bladindelningen för de topografiska 
och ekonomiska kartorna bygger på detta sys
tem. Bladindelningen börjar söderifrån vid linjen
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Fig 2. Del av topografisk karta 17 H NO. Rutindelningen för de ekonomiska kartorna är inlagd med heldragna 
linjer och de olika kartornas benämning är markerade. De hektarrutor där sumpröksvampen förekommer är angiv
na med prickar. Siffrorna vid ekonomiska kartbladet 17 H 6 i anger hektarrutornas numrering enligt RUBIN. - 
Särtryck ur Topografiska kartan från Statens Lantmäteriverk. Publiceringstillstånd nr 4577, Liberkartor, 
Stockholm. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Statens lantmäteriverk 1977-05-11.
Part of the topographic map 17 H NO. The subdivision into economic maps (17 H 6 i etc.) is shown. The locality 
forBovistella is parted on two 100 x 100 m squares, which are indicated with dots. The small numbers indicate the 
numbering system of 100 x 100 m squares in the national grid system according to RUBIN.
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X=6100 km och västerifrån vid linjen Y = 1200 
km. Koordinaterna för det aktuella ekonomiska 
kartbladet finns markerade i Fig 2.

Landet är indelat i s k storrutor (5x5 mil) som 
anges med s k alfanumerisk beteckning, 1 A, 1 B,
I C .... 2 A, 2 B, 2 C, osv (se Fig 3A). Varje 
storruta består av 4 topografiska kartblad 
(25x25 km), som benämns med storrutans be
teckning med tillägget SV, SO, NV och NO (Fig 
3 B). Skalan för den topografiska kartan är 
1:50 000, utom för vissa delar av norra Sverige, 
där skalan är 1:100 000. För varje storruta finns 
dessutom ett s k arkivblad i skala 1:100 000.

Den storruta där fyndet av svampen gjordes 
får beteckningen 17 H, se Fig 3 A.

En storruta består av 100 ekonomiska kartblad 
(5x5 km) som benämns alfanumeriskt, 0-9 i 
syd-nordlig riktning och a-j i väst-östlig riktning. 
Först anges storrutans beteckning och sedan 
läget inom storrutan.

Det ekonomiska kartbladet där fyndet av 
svampen gjordes får följande beteckning: 17H 6i, 
se Fig 3 C.
Rikets nät återges på den topografiska kartan 
med svarta koordinatvärden i kartkanten och 
med svart rutnät (lxl km) på kartor som tryckts 
efter 1972. Före 1972 angavs UTM-nätet på 
kartorna. Övergången till rikets nät är orsakad 
av försvarsmaktens speciella önskemål, och det 
är framför allt de datatekniska frågorna som 
varit avgörande (Hård 1975). På den ekonomiska 
kartan finns fyrsiffriga koordinatvärden angivna 
i kartbladets sydvästra hörn. I kartkanten finns 
markeringar för varje km. På kartor som tryckts 
efter 1972 finns dessutom ett rutnät (500x500m). 
Rikets nät finns även markerat på arkivbladen, 
och på flera typer av planeringskartor.
Det finns två sätt att ange rutor i rikets nät. Man 
kan dels ange enbart siffervärden för X- och 
Y-koordinaterna (koordinatmetoden), dels an
vända de bokstavs- och sifferbeteckningar som 
systemet är uppbyggt av (s k alfanumeriskt be- 
teckningssystem).

Enligt koordinatmetoden får lokalen (två 
punkter, se Fig 2) följande beteckning:
69328 15909
69329 15909

Detaljerade anvisningar för metodens använd
ning finns på den topografiska kartan.

Noggrannheten är mycket god: 10 x 10 m-ru

tor går att ange med hjälp av ekonomisk karta 
genom att lägga till en siffra. Det kan rent 
praktiskt vara svårt att överföra koordinater till 
olika typer av underlagskartor, då man alltid 
måste känna till siffervärden på kartans rutnät.

Enligt det alfanumeriska beteckningssystemet 
går det ej att ange en lokal noggrannare än till 
5x5 km-ruta, dvs till ekonomiskt kartblad, i 
detta fall 17H 6i. Önskas större noggrannhet får 
man komplettera med riktning och avstånd från 
någon lätt identifierbar punkt, som vid den 
konventionella metoden.

Det finns dessutom en variant av det alfanumeriska 
systemet där bokstäverna ersatts med siffror (A=0, 
B = l, etc). Dessa siffror finns införda i höger- och 
undermarginalen på de topografiska kartorna som är 
tryckta efter 1970. Detta numeriska beteckningssystem 
har framtagits av centralnämnden för fastighetsdata 
(CFD) i samråd med lantmäteristyrelsen och rikets 
allmänna kartverk, och är avsett att användas i sam
band med datorbearbetning av kartytor. Se RAK-in- 
formation (1970). Det är således inte fråga om något 
koordinatsystem, vilket Cederholm (1977 a) menar, 
när han beskriver metoden som ”Typ IV - numeriska 
koordinater”. Samma metod beskrivs som ”standar
den för Rikets nät enl. nya Topografiska kartan” av 
Cederholm (1977 b s 73). Någon metod att ange 
km2-rutor eller ha-rutor med detta system finns inte 
heller publicerad.

Det finns dessutom en risk för förväxling, då några 
storrutor i rikets nät egentligen skulle få samma 
beteckning. Rutorna 7A och 7K skulle båda få beteck
ningen 70 (A = 0; K=10). Av denna anledning har 
storrutorna 7K, 8K, I0K och I1K fått specialbeteck
ningarna 470, 480, 400 och 410. Metoden bör inte 
tillämpas vid angivning av lokaler vid biologiskt fältar
bete och systemet kommer inte, vilket hävdats av 
Cederholm (1977 a), att ersätta det alfanumeriska 
systemet.

Lokalangivelsesystem enligt RUBIN
RUBIN {RUtin för Biologiska /A^venteringar) 
(Österdahl 1976), som är ett standardiserat an- 
teckningsförfarande avsett att användas vid bio
logiska inventeringar, har vidareutvecklat det 
alfanumeriska beteckningssystemet för angivel
se av lxl km-rutor, 100x100 m-rutor och 
10 x 10 m-rutor (Fig 3 D, 4). Man utgår därvid 
från den ekonomiska kartan (5x5 km) eller 
motsvarande ruta på den topografiska kartan. En 
sådan kartruta kan uppdelas i 5x5 (25 st) 
km-rutor och 50 x 50 (2500 st) 100 x 100 m-rutor. 
Km-rutorna numreras från 0-4 i syd-nordlig 
riktning och från 0^1 i väst-östlig riktning. Hekt



ar-rutorna numreras från 00-49 i syd-nordlig 
riktning och 00—49 i väst-östlig riktning. Vid 
angivelse av km-, ha- eller 10 x 10 m-rutor anges 
alltid syd-nord-beteckningen före väst-öst-be- 
teckningen, i analogi med sättet att ange både 
storruta och ekonomiskt kartblad.

RUBIN-koderna går enkelt att bestämma både 
på topografisk och ekonomisk karta.

Enligt RUBIN får lokalen, om 1 x 1 km-ruta 
skall anges, följande beteckning (se Fig 2):
17 H 6 i 2- 0-

Om 100 x 100-rutorna skall anges:
17 H 6 i 28 09 
17 H 6 i 29 09

Den topografiska kartans noggrannhet torde 
vara tillräcklig för lokalangivning vid de flesta 
floristiska undersökningar.

Om 10 x 10 m-ruta skall anges måste ekono
misk karta användas och man får då lägga till 
ytterligare siffror i koden. Den plats där svam
pen samlades och vegetationen översiktligt be
skrevs är markerad med en svart kvadrat i Fig 
4. Provtagningsplatsen får följande beteckning: 
17 H6i 292 095.

Noggrannheten vid denna metod är mycket god 
och rutorna är lätta att ange. Man behöver inte 
känna till några siffervärden för koordinater, det 
räcker med rutornas beteckning. Det går således 
att ange ett fynd med hjälp av KAKs bilatias med 
en noggrannhet av 5x5 km. Även planerings- 
kartorna går att använda för lokalangivelse enl 
RUBIN.

Att göra en detaljerad lägesangivelse tar en
dast ca 1 min per lokal, och att överföra en 
lokaluppgift till en prickkarta tar mindre än en 
halv minut per lokal. Motsvarande tidsåtgång för 
den konventionella metoden är ca 5 min resp 10 
min.
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Diskussion

När det gäller definition av lokal kan man skilja 
mellan ”floristisk” och ”ekologisk” lokal. En 
floristisk lokal kan definieras som hektarruta/ru
tor i rikets nät. Vid botaniska undersökningar, 
då man har behov av att kunna följa en viss 
populations utveckling, bör man ange samtliga 
hektarrutor där växten finns.

Den ”ekologiska” lokalen består av ett enhet
ligt växtsamhälle och omfattar i regel ett betyd
ligt mer begränsat område, i det här diskuterade 
fallet det prickade partiet i Fig 4. För att 
noggrant ange detta med hjälp av RUBIN-kod 
behöver man ange 10x10 m-rutor. Om en 
10 x 10 m-ruta skall användas som s k fast prov
yta, där man i detalj vill följa vegetationens 
utveckling, måste ytan markeras i terrängen eller 
på en specialkarta. En RUBIN-kod ger bara en 
noggrannhet på ± 10 m och anger ett ungefärligt 
läge inom hektarrutan.

För utbredningskartor, som ofta redovisas i 
varierande skalor, måste man i varje särskilt fall 
definiera vad en kartprick omfattar. När det 
gäller kartor i stor skala, t ex 1:100 000 (socken
karta) motsvarar en prick med 1 mm diameter en 
yta i terrängen som är ca 1 hektar medan samma 
prickstorlek i skala 1:10 milj (Sverigekarta) om
fattar en yta på ca 100 km2.1 det senare fallet kan 
en kartprick omfatta ett mycket stort antal 
lokaler.

Vid val av metod vid lokalangivelse måste 
man hålla isär begreppen registrering och redo
visning. Registreringsmetoden bör anpassas till 
de fältkartor som finns tillgängliga, medan val av 
metod för redovisning är beroende av bl a vilka 
typer av underlagskartor som finns. Om utbred
ningskartor framställs med dator behövs inte 
underlagskartor, då sådana kan produceras ma
skinellt (Österdahl m fl 1977). Cederholm (1977 
a) avråder bestämt från användning av UTM, 
förmodligen med hänvisning till registreringspro- 
blematiken, medan däremot Moberg (1977) till- 
lämpar UTM på grund av metodens lämplighet 
vid redovisning av floristiska data.

Vid registrering av växtfynd, oavsett hur mate
rialet sedan kommer att användas, anser jag att 
rikets nät enligt RUBIN är det lämpligaste 
systemet. Metoden uppfyller samtliga de önske
mål som uppställdes inledningsvis. Det finns 
dessutom några rent praktiska fördelar, förutom 
tidigare nämnda, som bör nämnas. En kod är 
betydligt mindre utrymmeskrävande än en lokal
angivelse enligt konventionell metod. Man kan 
se på de av Kers f ö föredömligt noggrant 
angivna lokalerna 37 och 38 i Bovistella-tabellen. 
De tar över 100 tecken i anspråk, medan de i 
RUBIN-kod bara upptar 9 tecken! Risken för 
felnotering är betydligt mindre jämfört med t ex 
koordinatmetoden. En kod enligt RUBIN ger
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Angivelse av växtlokal enligt RU
BIN. Finn storrutans beteckning, 
därefter ekonomiska kartbladets, 
och slutligen hektarrutans. - A: 
Storrutor i rikets nät (bladindelning
en för de topografiska och ekono
miska kartorna). Rutnätet finns 
tryckt i t ex KAKs bilatias. Lokalen 
är belägen i storruta 17 H. - B: Varje 
storruta motsvarar fyra topografiska 
kartor; lokalen ligger i kartbladet 17 
H NO. - C: Varje storruta motsva
rar 100 ekonomiska kartblad som 
anges med siffror och bokstäver 
(alfanumeriskt). Lokalen är belägen 
i ekonomisk karta 17 H 6 i. - D: 
Varje ekonomiskt kartblad kan de
las upp i 50 x 50 hektarrutor. Dessa 
numreras 00-49 i syd-nordlig rikt
ning och 00-49 i väst-östlig riktning. 
De två hektarrutor där svampen 
förekommer får beteckningarna 
17 H 6 i 28 09 och 17 H 6 i 29 09.
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dessutom upplysning om inom vilken topogra
fisk och ekonomisk karta som en viss lokal är 
belägen, vilket kan vara av mycket stort prak
tiskt värde.

Om en lokal skall lägesbestämmas, markeras 
läget lämpligen på en karta under fältarbetets 
gång, medan själva koordinatsättningen bör gö
ras hemma vid arbetsbordet. Genom att använda 
sig av en ”kartmall”, ett oleat med påtryckt 
rutnät, kan detta arbetsmoment förenklas.
Vid redovisning av floristiska data får målsätt
ningen med presentationen vara avgörande vid 
val av metod. Då redovisningen avser artlistor 
eller utbredningskartor, som skall presenteras i 
svenska publikationer, är RUBIN enligt min 
uppfattning det mest lämpade systemet. Om man 
publicerar en sockenflora eller landskapsflora är 
det självfallet inte nödvändigt och inte heller 
lämpligt att för varje lokal ange en kod i rikets 
nät. Det kan ofta vara mycket störande att i 
uppsats ta med alltför många sifferkoder. En 
lokaluppgift bör kompletteras med landskap, 
socken eller lämplig ort för att bli mer lättbegrip
lig och njutbar för läsaren. Det vanligen mycket 
omfattande grundmaterial, som insamlas i sam
band med inventeringar, bör emellertid koordi- 
natsättas enligt RUBIN och lagras vid någon 
central botanisk institution, t ex riksmuseet.

Lokaluppgifter som publiceras i internationel
la tidskrifter bör koordinatsättas enligt gradnätet 
(lat/long) eller UTM.

När det gäller etiketter för herbariebelägg bör 
RUBIN-koden kompletteras med internationellt 
gångbara koordinater.
Önskemålen som här presenteras kan tyckas 
vara alltför krävande för att bli praktiskt genom
förbara. Vem vill t ex lägga ner så mycket arbete 
på en lokalförteckning eller växtetikett? Det hela 
går att lösa med hjälp av en dator som snabbt kan 
räkna om inmatade RUBIN-koder till UTM- 
koordinater eller lat/long-koordinater (en viss 
försämring av noggrannheten sker, som dock

Fig 4. Hur man anger en lokal med 10 m noggrannhet 
enligt RUBIN. Detalj av ekonomisk karta 17 H 6 i. De 
hektarrutor där lokalen är belägen är angivna med 
stora siffror. Lokalens omfattning är i detalj markerad 
som 10 m-rutor. Dessa numreras 0-9 i syd-nordlig 
riktning och 0-9 i väst-östlig riktning. Den svarta rutan 
anger den plats där svampen samlades. Om den rutan 
skall anges på 10 m när far den följande beteckning: 
17 H 6 i 292 095.
If the economic map is used, it is possible to indicate 
the position of a locality with an accuracy of ± 5 m. - 
28, 29, 09 denote the 100 x 100 m squares from Fig. 3 
D. Each square is further subdivided into 100 squares 
of 10 x 10 m. Bovistella paludosa occurred all over the 
shaded squares. A collection was taken in the black 
square, viz. no. 17 H 6 i 292 095.

Fig 3. Rikets nät. För lokalangivelse, se den infällda texten. - I delfig A anger streckad linje skalgräns för de 
topografiska kartorna. N och V om linjen är skalan 1:100 000, i övrigt 1:50 000. - V om den prickade linjen är 
skalan för ekonomiska kartan 1:20 000, i övrigt 1:10000. För området V om den heldragna, grova linjen 
(= odlingsgränsen) utges ej ekonomisk karta.
A survey of how to give localities in the RUBIN system. — A: Find the code for the 50x50 km square. The 
locality in the example is in square 17 H. - B: Each such square equals 4 topographical map sheets. - C: Each 
square (e.g. 17 H) is subdivided into 100 economical maps. The locality in the example is in the map sheet 
17 H 6 i. - D: Each economic map can be divided into 2500 squares of 100 x 100 m. In the example, the fungus 
Bovistella paludosa occurs in the squares 17 H 6 i 28 09, and 17 H 6 i 29 09.
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knappast har praktisk betydelse). En sådan lista 
blir lätthanterlig för en internationell läsekrets. 
På samma sätt kan man få växtetiketter utskriv
na med önskade koordinater.

Avslutningsvis vill jag framhålla att det är 
önskvärt att botanister och zoologer, som arbe
tar med inventeringar, enas om att konsekvent 
tillämpa rikets nät enligt RUBIN vid registrering 
av lokaler (jfr Cederholm 1977 a). Den ansenliga 
mängd lägesbestämd biologisk information, som 
årligen publiceras eller lagras vid våra museer, 
skulle på så sätt bli avsevärt mer lättbearbetad.
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Röster om Lid

Lids Norsk og svensk flora har snabbt slagit 
igenom som den mest använda fältfloran i Sveri
ge. Det är inte att undra över, eftersom det är 
den enda flora över vårt land, som är både något 
så när fullständig och någorlunda modern i 
artavgränsning och nomenklatur. Desto viktiga
re är det, att eventuella brister påtalas, så att den 
nya upplaga, som lär vara under förberedelse, 
svarar emot behoven. Redaktionen har därför, 
på uppmaning från läsekretsen, bett tre botanis
ter komma med synpunkter på floran. De tre är 
Nils Gustaf Nilsson, Falkenberg, en av de dri
vande i arbetet med en ny hallandsflora, Torstein 
Engelskjpn, Oslo, som arbetar med taxonomiska 
problem, särskilt kromosomtalsskillnader och 
rasbildning i den norska floran, och Åke Lund- 
qvist, välkänd för SBTs läsare som bäraren av 
den sternerska traditionen i ölandsfloristiken.

Nils Gustaf Nilsson:

Jag skaffade Lid, Norsk og svensk flora när den 
nya upplagan kom ut 1974, men har inte använt 
den i någon större utsträckning förrän i år, i 
samband med inventeringar för Projekt Hallands 
flora. Man har ju alltid hört ”Lid” omnämnas 
positivt, för att inte säga högaktningsfullt, men 
jag tycker inte att den riktigt motsvarar förvänt
ningarna. Det enda negativa jag hade hört om 
”Lid” (förutom priset) är att språket (nynorsk) 
kan vara lite svårt i början. Naturligtvis är det 
något förvillande att ”snerpe” betyder borst och 
inte snärp, och att ”inneragn” i svenskt språk
bruk blir ytterblomfjäll, men sådana facktermer 
lär man sig fort med hjälp av den utmärkta 
ordlistan i slutet. En stor förtjänst hos Lids flora 
är att den är väl täckande genom att den förutom 
inhemska och naturaliserade arter också tar upp 
ett stort antal tillfälliga inkomlingar. Praktiskt

taget alla arter är avbildade, vilket underlättar 
bestämning.

Men en bra flora kan bli ännu bättre om 
botanisterna framför sina invändningar före 
eventuellt arbete med en ny upplaga. Trots 
begränsad erfarenhet har jag redan invändningar 
på följande punkter:

(1) När det gäller vissa kritiska artgrupper får 
man i Lid ofta intrycket att man har att göra med 
väl avgränsade taxa, medan man i verkligheten 
åtminstone skenbart finner en hel del övergångs
former. Man saknar kritiska kommentarer till 
bl a Poa pratensis-komplexet (ängsgröe), Caretc 
oederi-gruppen (ärtstarr), släktet Dactylorhiza 
(ängsnycklar m fl).

(2) Figurerna i Lid är, som sagt, en god hjälp vid 
bestämning, speciellt om det finns både habitus- 
och detaljteckningar, som t ex för familjerna 
Poaceae, Cyperaceae och Apiaceae. Ibland hade 
det varit bättre med detaljfigurer än habitusteck- 
ningar, t ex beträffande underfamiljen Alsino- 
ideae av Caryophyllaceae (arv, narv mfl), och 
släktet Centaurium (arun). För dessa växter 
finns det faktiskt bättre figurer i Krok & Alm- 
quist!

(3) För släktet Callitriche (lånke) vore det bra 
med bestämningstabeller för både vatten- och 
landformer, som i Weimarck, Skånes flora.
(4) Det kan också finnas direkta fel i bestäm- 
ningsnycklar, vilket är lite underligt med tanke 
på att det inte är första upplagan. Exempel: i 
nyckeln för släktet Epilobium (dunört) för punk
ten ”utan knoppskott” till E. glandulosum, om 
vilken det står i artbeskrivningen bl a ”kjöttfulle 
knoppskott ved grunnen”.
Vid samtal med andra botanister inom Projekt 
Hallands flora har jag fått bekräftat att jag inte är
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ensam om kritiska synpunkter. Frågan är om det 
vid inventeringar i Sydsverige inte skulle vara 
bättre med Krok & Almquist (1960) som fältflora, 
kombinerad med Weimarck (1963), som ju har väl
digt utförliga artbeskrivningar, där man även 
får en uppfattning om variationen inom arterna.

Torstein Engelskjon:

Avdöde konservator Johannes Lids Norsk flora, 
illustrert av Dagny Tande Lid, ble först utgitt 
1944, med ny utgave 1952. 1 1963 ble Sverige tatt 
med i floraens område, og 2. utgave av Norsk og 
svensk flora kom i 1974. En 3. utgave er under 
förberedelse.

Denne floraen synes å ha blitt normdannende 
for botanisk interesserte i Norge og Sverige, 
amatörer som fagfolk. Jeg vil i form av en kritisk 
recensjon av 2. utgave ta opp hvilke fordringer 
en bör stille til en slik flora - vitenskapelig og 
praktisk.

Lid maktet alt i utgangspunktet å läge et 
utmerket floraverk. Kortfattet morfologisk be- 
skrivelse og fortrinlige tegninger gis for alle 
arter, en del underarter, varieteter og hybrider. 
Forekomst, utbredelse og fenologi får en konsis 
beskrivelse.

De nyere utgavene har fulgt Lids intensjon: 
fullstendighet, klarhet og ökonomi i framstilling- 
en. Men jeg finner at det er tatt for lite hensyn til 
forskningsresultater fra de senere år. Revisjon 
på grunnlag av disse bör kunne gi et enda bedre 
floraverk. Jeg sikter både til taksonomisk og 
ökologisk forskning. En må stille krav til både 
hva som tas med i en ajourföring, og hvordan 
nyere viten presenteres. Til sammen er dette av 
stor betydning for floraens vitenskapelige profil 
og dens aktualitet.

Norsk og svensk flora behöver idag en mer 
gjennomgripende revisjon enn et forlag vanligvis 
tar sikte på ved nye utgaver av en ”bestselger” 
som Lid klart er blitt. Likevel skulle det ikke 
behöves saerlig lengre eller mer detaljerte teks- 
ter.

Nyere forskning har gitt bedre innsikt i varia- 
sjonens natur og artenes evolusjon. Flere plante- 
grupper har blitt allsidig behandlet av skandina
viske forskere Uten at de påfölgende taksonomis- 
ke revisjoner har slått gjennom i tradisjonelle 
floraer. En flora bör også ha som oppgave å 
avspeile forskningsfronten. Norsk og svensk flo
ra gjör dette i noen grad, men flere arbeider

utgitt för 1973 har ikke blitt påaktet av redaktö- 
rene, O. Gjferevoll og K.-I. Flatberg.

I det folgende vil jeg gi eksempler på felter 
hvor Lids flora bör gjennomgå en inngående 
revisjon. Momentlisten er ikke komplett, jeg tar 
f. eks. ikke opp den systematiske ordning i stort, 
som fölger et foreldet system av ordener og 
familier. Eksemplene er ment som et utvalg på 
slekts- og artsnivå og skal illustrere mer prinsi- 
piell kritikk. De kan forfleres, hvilket igjen 
understreker behovet for revisjon av floraen.

1. Morfologisk terminologi
Denne må forbedres, bli mer overens med mor
fologisk begrepsdannelse og gjöres bedre för
ståelig for svenske lesere. Der er en generell 
overforenkling av viktige morfologiske begreper 
og det brukes uformelle norskspråklige termer 
som lett kan före til feiltolkninger. Lid bruker 
ordet skaft både for scapus, petiolus og pedun- 
culus, som i sammensetningene ’blomsterskaft’, 
’skulpeskaft’ og ’bladskaft’. Utriculus hos Carex 
er konsekvent kalt ’frukt’. Beskrivelsen av Lu- 
zula sylvatica: ”Mange fåblomstra hovud i åpen 
kvast” virker temmelig konstruert når en sam- 
menlikner med Buchenaus ”Inflorescentia erec- 
ta, magna, supradecomposita, anthelata, diffu
sa”. Vagheten i morfologisk beskrivelse förer 
videre til at de nasrt beslektede Luzula arcuata 
og L. confusa kommer i ulike hovedavsnitt i 
bestemmelsesnökkelen, på grunnlag av karakte- 
rer med helt flytende övergånger, delvis som 
fölge av vegetativ modifikasjon.

2. Taksonomisk rang, slektsnivå
Her er Lid restriktiv og faller ikke for fristelsen å 
la underslekter eller seksjoner ta over som 
slekts-epitet. Dette er det flere eksempler på i 
nyere litteratur bl. a. for slektene Gentiana, Ra
nunculus, Lychnis, Minuartia og Sagina. For 
vidtgående oppdeling på slektsnivå kan virke 
kompliserende uten å gi ny erkjennelse. Likevel 
synes det önskelig å företa en slik oppdeling av 
slekten Scirpus s. lat.

3. Taksonomisk rang, artsnivå

Jonsell’s (1968) cytotaksonomiske revisjon av 
Rorippa er akseptert, mens Weimarcks (1971) 
studier av Hierochloé odorata er utilstrekkelig 
gjengitt, og Strandhedes (1966) revisjon av Eleo-
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charts subser. Palustres synes upåaktet. Grup
per av närstående arter, sasrlig di/polyploide 
artspar som er vel kjent i Norden, er også dårlig 
framstilt. Eksempler er Anthoxanthum odora- 
tum, Parnassia palustris, Campanula rot undifo
lia, Antennaria villifera (A. carpathica auct.) og 
Chrysanthemum leucanthemum.

På den annen side er det gitt artsrang til taksa 
som står hverandre meget naer. I noen tilfelle kan 
dette vasre hensiktsmessig, som for Pyrola ro- 
tundifolia og P. norvegica, men floraen gir 
mangelfullt uttrykk for slike arters ntere biologis
ke relasjoner. Det dreier seg ofte om regionale 
underarter som morfologisk ikke er godt åtskilt 
og ofte synes fullt interfertile. Eksempler er 
Salix lanata/S. glandulifera, Salix nigricans/S. 
borealis, Salix caprealS. coaetanea, Salix star- 
keana/S. xerophila, Draba dauricajD. dovren- 
sis, Viola canina/V. montana, Veronica alpi
nal V. pumila auct., Veronica serpyllifolia/ V. 
tenella, Erigeron unifloruslE. eriocephalus, Eri- 
geron acer/E. politus, Dactylorhiza incarna- 
ta/D. cruenta.

Som separate arter anföres videre Papaver 
angusticarpum Nordhagen (ined.) og P. relictum 
(Lundström) Nordhagen, altså artsforskjellige 
fra P. radicatum. Det virker som redaktörene 
har neglisjert de siste decenniers eksperimentelle 
studier av fjellvalmuer (Knaben 1959, 1979). Det 
er vel dokumentert at tre store formkretser av 
fjellvalmuer finnes i det nordatlantiske området: 
P. dahlianum (2n=70), P. radicatum (2n = 70) 
og P. lapponicum (2n=56), alle med subspesi- 
fikk differensiering. A gi artsrang til to radica- 
tum-lokalraser fra Sör-Norge vil jeg kalle et 
tilbakefall til för-Darwinsk taksonomisk praksis.

I Lids flora er det altså etter min oppfatning en 
betenkelig reservasjonslös normgiving m.h.t. 
artsrang. Noen steder ’underbygges’ dette med 
relativt tilfeldig framfunne kromosomtall, som 
for det (fakultativt?) apomikte kompleks Poten- 
tilla chamissonis/P. nivea. Dette er bare spora
disk undersökt på kromosomtall i sitt store 
arktiske utbredelsesområde. Slikt bidrar til å 
etablere misoppfatninger som kan bli vanskelige 
å korrigere, ettersom de framtrer i en autoritativ 
flora. 4

4. Taksonomisk rang under artsnivå

Dette må ses i sammenheng med pkt. 3, der det 
hevdes at artsrangen brukes for meget og burde

erstattes med underart- eller varietetsrang. Lid 
förer opp flere underarter, men etter ulike krite
rier. En savner flere interessante taksa, som 
Viola rupestris ssp. relicta (Jalas 1950) og An- 
thyllis vulneraria ssp. lapponica.

5. Kromosomtall

I 1963-utgaven ble det for förste gang tatt med 
kromosomtall. Disse ble kompilert av Lid selv, 
men dessverre på delvis sviktende grunnlag: han 
brukte kromosomtallsdata uten hensyn til mate
rialets geografiske opprinnelse. Ved bruk av 
referanseverker med forhastede taksonomiske 
slutninger (spesielt Löve & Löve 1961) har noen 
av Lids kromosomtall blitt lagt til feil takson. I 
förste utgave står bl.a. Draba cinerea, Cochlea- 
ria officinalis var. integrifolia og Myosotis silva- 
tica ssp. frigida oppfört med tall som ikke 
stemmer med funn på nordisk materiale.

Slike feil har ikke latt seg fjerne fullstendig i 2. 
utgave, selv om Knaben og Engelskjön reviderte 
grupper som de selv har arbeidet med. Blant feil 
som har blitt stående nevnes: for Sanguisorba 
officinalis står bare 2n=28, mens Nordborg 
(1963) på alle norske lokaliteter fant 2n = 56. For 
Campanula rotundifolia nevnes ikke den mar
kante differensiering i di- og tetraploider i det 
nordligste Norge (Laane 1968, Croff 1978). For 
Phyteuma spicatum angis et helt foreldet og 
ineksakt tall (2n=36), mens det riktige både i 
naturaliserte danske og spontane norske bioty
per er 2n = 22 (Möller 1966). Der er dessverre 
flere slike villedende kromosomtallsangivelser. 
Framtidig bör dokumenterte angivelser fra Nor
ge og Sverige utheves. Tall fra områder utenfor 
Europa bör, hvis en ikke har andre, settes i 
parantes.

6. Klassifikasjon av apomikte og amfi-apomikte 
komplekser
Behandlingen av formrike apomikte komplekser 
er et stort problem i floraer. På grunnlag av 
minimal og delvis modifikativ variasjon er det 
beskrevet mange småarter, som ikke alltid hol
der for intersubjektiv proving. Lid förer opp 
aksepterte småarter i Rubus, Sorbus og Alche- 
milla, mens det for Hieracium med angivelig 
3000 (!) og Taraxacum 400 småarter bare er et 
fåtallig utvalg. For Poa, Calamagrostis, Coto- 
neaster, Crataegus, Sorbus, Potentilla, Anten-
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naria og Arnica - slekter med utbredt apomiksis 
-er de taksonomiske konsekvensene ikke nevnt, 
trass i at de har vaert underkastet klassiske 
studier i Norden.

En burde forsöke å presentere apomiktene 
innenfor en ramme av kollektiv- eller aggregat
arter, og ta med småarter som utmerker seg 
morfologisk og ökologisk (jfr. Taraxacum croco- 
des!). Mikrospecies som er ukjennelige for 
andre enn sin i regelen avdöde autor kan med 
fordel utelukkes.

7. Omtalen av hybrider

Hybridisering er av allmenn biologisk interesse. 
I floraer har artshybrider tradisjonelt fått plass 
fordi de er problematiske å bestemme og derved 
utfordrer floristers skarpsinn. Lid omtaler Ca- 
rejt-hybrider på en plass som svarer til naer 5 
tekstsider, og Sa/ur-hybrider listes også. Noen 
hybrider er oppfört som egne arter (Sagina 
normaniana, Mentha gentilis), andre på linje 
med foreldreartene (Äsplenium septentrionale x 
trichomanes, Ammophila arenaria X Calama- 
grostis epigeios, Symphytum asperum x offici
nale). Enkelte, naturlig ofte forekommende hyb
rider har unngått redaktörenes oppmerksomhet, 
som Erigeron humilis x uniflorus og Pyrola 
minor x rotundifolia.

Introduksjonsordene til slektene Betula og 
Salix vedr. hybridiseringens rolle for artsdannel- 
se og variabilitet holder ikke vitenskapelig mål. 
Det bortses fra sterilitetsbarrierer forårsaket av 
ulikt ploidinivå. Forekomst av trippel- eller 
kvadruppelhybrider i naturlige Sa/a-populasjo- 
ner er heller ikke overbevisende dokumentert. 
Floraen mangier biologisk förståelse i omtalen 
av hybrider. Mange av dem er sporadiske og helt 
frösterile, andre vedvarer som vegetative kloner, 
og sjeldnere ses klar introgresjon med utvisking 
av artsgrenser. Dette må klargjöres i det enkelte 
tilfelle.

8. Utbredelsesdata
Til stedfesting av utbredelse er det fortsatt 
praktisk å bruke kommuner, fylker (län) og 
andre landskapsnavn. Derimot bör en neppe 
nevne enkeltforekomster for Carex scirpoidea, 
Poa strida, Stellaria crassipes, Polemonium 
boreale og Senecio integrifolius. I Norge merkes 
pågang av en ny generasjon naturaliesamlere fra

kontinentet, foruten våre egne, som ikke bör få 
desimere disse reliktlokaliteter.

Ajourföringen av utbredelsesdata er grundig 
utfört for Norges vedkommende og der har de 
botaniske museers styrere gjort en stor innsats. 
For Sverige er utbredelsen fortsatt summarisk 
angitt. Forglemmelsen av Campanula uniflora 
fra Lycksele lappmark tyder på at der kan vasre 
flere utelatelser. Endelig bör utbredelsen av 
polyploide artspar eller cytotyper skisseres be- 
dre.

Vertikal utbredelse er angitt for relativt for få 
arter. Floraen burde angi vertikalnivå for alle 
arter hvor dette har interesse, gjerne med höyde- 
grenser både i Nord- og Sörskandinavia.

Noen arter kalles ”bisentriske” (Luzula arcti- 
ca, Saxifraga hieracifolia, Rhododendron lap- 
ponicum og Campanula uniflora) - andre med 
samme mönster (Sagina caespitosa, Draba lac- 
tea) får ikke denne betegnelse. 1 disse og liknen- 
de tilfeller saknes definisjon av termene, og 
konsekvent bruk.

9. Opplysninger om forekomst (ståndort)

Tidigere fantes villedende angivelser om fore
komst, saerlig for arter som Lid aldri hadde sett i 
felt selv. Om Draba crassifolia f.eks. ”Törre 
stader i fjellet”. Dette er i siste utgave rettet til 
”Snöleger og fuktig grus på kalkrik grunn” - en 
korrekt men noe lang beskrivelse. Hvorfor ikke 
skrive ”Kalksnöleier” e.l.? Ellers må en reser- 
vere seg for Lids bruk av ”kalkgrunn” resp. 
”kalkrik grunn”. Dette synes å kunne bety både 
eutrofe lokaliteter generelt og grunn med anselig 
innhold av kalkspat eller dolomitt, foruten skjell- 
sand. Olivin, serpentin og andre ultrabasitters 
betydning for jordbunn og artsinventar er dårlig 
klargjort. Om Arenaria humifusa står det ”Kalk
rik grunn i fjellet”, selv om den er en utpreget 
serpentin/olivinvekst som kan finnes på dolo
mitt.

Med den nåvaerende kunnskap om Nordens 
vegetasjon burde det brakes mer veldefinerte 
beskrivelser av vokested og forekomstmåte i en 
flora.

Avsluttende v ur de ring

Norsk og svensk flora bygger på en solid tradi- 
sjon. Gjennom revisjoner er den blitt bedre, men 
ikke uten vesentlige mangier og forvirrende feil.
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Kommende revisjoner bör ta sikte på å heve 
floraens vitenskapelige nivå og rette opp mangle- 
ne i terminologi. Til dette behöves det en redak- 
sjonskomite med tilgang til ulike fagretninger og 
enkeltpersoner i begge land. Forlag og utgivere 
vil stå seg på å bruke mer ressurser til dette 
formål.

Åke Lundqvist:

Första upplagan av Johannes Lid, Norsk og 
svensk flora (1963) presenterades på sin tid av 
Erik Almquist (1968) i denna tidskrift. Den 
numera aktuella andra upplagan (Lid 1974) skil
jer sig egentligen blott genom en helt varsam 
bearbetning. Samtidigt har Lid hunnit allt mer 
befästa sin ställning som vardagsflora även för 
de svenska kärlväxtbotanisterna. Någon anled
ning att här återkomma med en allmän karakteri
stik av arbetet finns således knappast.

Almquist var den gången inte ute för att i 
småsaker nagelfara Lid, och än mindre kan detta 
här vara min uppgift. Som exempel på hur en 
detaljgranskning kan utfalla tar jag dock släktet 
Circaea (Lid 1974: 520). 1 rubriktexten heter det 
med hänsyftning på C. intermedia utan omsvep: 
”Nr. 2 er ein steril hybrid”. Redan artens 
hybridogena ursprung är knappast helt oomtvis
tat; ännu Nils Hylander tillkännagav under hand 
en avvikande uppfattning. När därtill hybriden 
anges som steril, kan det bl a anföras, att Gunnar 
Weimarck (1974) ansett sig ha funnit spår av 
återkorsningar; i samma riktning har mina egna 
öländska erfarenheter redan dessförinnan pekat. 
Går man nu vidare till texten under C. interme
dia, så finner man i den nya upplagan tillagt: 
”Flybrid mellom 1 og 3” - en med hänsyn till det 
redan anförda ganska obehövlig upplysning. I 
stället kunde tillagts, att hybriden ofta nog an
träffas utanför stamarternas grannskap. Till upp
räknade svenska landskap för dess förekomst 
hade också, t ex från Hultén (1971), kunnat föras 
Öland. Slutligen kunde till diagnosen fogats ännu 
en distinktion: knoppar och fräscha blommor 
hos C. intermedia i klase, hos C. alpina i kvast.

Överhuvud förefaller Lid i sina diagnoser 
ganska konventionell. I rubriktexten till Lemna- 
ceae saknas sålunda den fältbotaniskt ej ointres
santa iakttagelsen, att bladskivorna vid förefal
lande blomning visar påtagligt reducerade di
mensioner; åtminstone är detta fallet hos L. 
minor och L. trisulca. — Vid Apera interrupta

kunde ha framhållits den högst karakteristiska 
flikighet i axvippan (jfr Lids egen Fig 43 e), som 
kommer till uttryck i artnamnet. ^ Till Dactylor- 
hiza incarnata hör också, åtminstone hos vissa 
raser, en stukning av bladspetsarna (Lid, Fig 118 
c), som kan vara värd att observera i hybridsam
manhang. - I sitt negligerande av de vegetativa 
karaktärerna direkt torftig synes mig behandling
en av Empetrum.

Vissa måttuppgifter torde likaledes få ses som 
arv från äldre förlagor. När t ex stjälklängden 
hos Apera interrupta anges till 15 cm, Epipactis 
confusa 40 cm, Veronica praecox 10 cm, är det 
som genomsnitt betraktat klart i överkant. 
Ibland kan man ha varit vilseledd av herba- 
riesamlares benägenhet att välja ut så ”vackra” 
exemplar som möjligt; ibland åter tör man helt 
omisstänksamt ha lagt typvärdet precis mitt
emellan uppgivna gränsvärden.

Att arturvalet från början dikterats av norska 
förhållanden, kan fortfarande spåras. Bland det 
felande märks en så klart indigen art som den 
skånska Juncus anceps; därjämte t ex Clematis 
vitalba och Linum austriacum, båda numera 
bofasta på en rad lokaler utefter Ölands västsida. 
Även den taxonomiska värderingen kan någon 
gång synas väl norskbetonad. Så inom det eljest 
ganska liberalt behandlade släktet Dactylorhiza, 
där D. ochroleuca utan vidare förstuckits bland 
”fleire varietetar, med m. a. lysraude, bleikgule 
eller kvite blomstrar”; häremot står, i varje fall 
efter öländsk erfarenhet, en genetisk barriär 
mellan D. incarnata och D. ochroleuca och 
dessutom ekologiska indicier. Ej ens antydd 
befinns komplexiteten inom kollektivet Gymna- 
denia conopsea. Med en sidoblick på det utrym
me som ägnats släktet Alchemilla må man väl 
också finna björnbären snävt behandlade; till 
särskild åtanke har från kompetent håll ytterliga
re anbefallts Rubus hartmanii, fuscus, afflnis, 
nitidus, sprengelii, scanicus, pyramidalis, poly- 
anthemus och langei. Bland nyponen har som 
god art framhållits Rosa (elliptica subsp.) inodo- 
ra.

Nyss anfördes ett par av Lid obeaktade 
neosynantroper. Det kan då även vara skäl att 
framhålla, att vissa hos Lid finstilt upptagna 
kulturflyktingar förtjänar omnämnande som 
åtminstone i Sverige traktvis bofasta och därtill 
stadda i utbredning; omisskännliga sådana är på 
Öland bl a Tulipa sylvestris, Ornithogalum nu
tans, Muscari botryoides och Narcissus pseudo
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narcissus. Att i senare tid inkomna arter får sin 
expansion särskilt belyst, är hos Lid lika väl som 
i andra liknande arbeten undantag, som gärna 
finge bli mindre sällsynta; till det intresse det i 
sådant hänseende kan hava, må från Öland som 
påfallande snabbt allmänna eller näst intill all
männa anföras Bromus inermis, Thlaspi perfoli- 
atum, Berteroa incana, Melilotus officinalis och 
alba, Erigeron canadensis samt Senecio visco- 
sus. Vanligare är då snarast, att en art omnämns 
som stadd i försvinnande; från ölandssynpunkt 
kan jag här till de av Lid anförda Bromus 
secalinus och Agrostemma githago som än värre 
trängda lägga Aphanes-arterna, Scandix, Marru- 
bium och Nepeta cataria.

Synonymiken är hos Lid den sparsammast 
möjliga, vilket får accepteras med hänsyn till 
hårt ansträngt utrymme. Det får dock anses 
mindre tillfredsställande, om man från Carex 
media hos Lid till C. norvegica ssp. inferalpina 
hos Hylander (1966) måste ta omvägen över den 
gemensamma synonymen C. angarae Ste- 
ud. Utan särskild exemplifiering vill jag som 
svenskt önskemål - troligen ej alltför betungande 
- uttala en förhoppning att nästa edition av Lid 
ville hålla Synonymiken helt klar även visavi 
Lindman (1926) och Hartman (1879); därigenom 
skulle bl a kommande provinsfloristiska invente
ringar av våra offentliga herbarier icke så litet 
underlättas.

Så långt aspekter som Almquist i sin anmälan 
berört med helt lätt hand. 1 det följande kommer 
jag att mera framträda som hans eftersägare, 
men det kan inte hjälpas. Den äldre anmälarens 
invändningar har man visserligen i enskilda fall 
merendels beaktat, men man har ej tagit dem för 
vad de velat ge. nämligen utgångspunkter för 
allmän översyn.

De av Lid anförda blomningstiderna, i de allra 
flesta fall en och endast en kalendermånad, 
lämnas av floran helt utan principiell kommen
tar. Närmast förefaller de att avse tidpunkten för 
blomningens början. Om norska förhållanden 
bör ju en svensk ej uttala sig alltför tvärsäkert; 
men det må dock vara tillåtet att undra, om 
avsevärda latitud- och höjdskillnader ej har sin 
fenologiska betydelse lika väl väster som öster 
om Kölen. En provinsflora kan hos oss för all del 
anknyta till almanackan, men i en allsvensk flora 
är mera allmänt formulerade säsonguppgifter 
tillrådliga och brukliga. Vilken trakt av Norge 
Lid för sin del närmast kan ha haft för ögonen,

vore således ej betydelselöst. Av större intresse 
än blomningens början förefaller dock i de flesta 
fall blomningsoptimum och än mer blomningsti
dens huvudsakliga utsträckning.

Från nyss anförda synpunkter otillfredsstäl
lande behandlade vill man, som ett exempel, 
enbart inom familjen Orchidaceae finna ej mind
re än 16 arter, däribland den i Norge ej förekom
mande Gymnadenia odoratissima. Av Almquist 
stickprovsvis påtalade besynnerligheter kan - 
fortfarande stickprovsvis! - få sig ett och annat 
tillagt. Som blommande i ”mai” nämns såväl 
Veronica praecox som Bellis perennis, den förra 
- åtminstone på Öland - närmast en aprilväxt, 
den senare i blom ungefär när som helst, 1 "juni” 
observeras Phacelia tanacetifolia och Veronica 
fitiformis, efter öländsk erfarenhet som bäst 
mest hela sommaren resp redan i maj. För 
Botrychium-arterna, även simplex och multifi- 
dum, anges utan åtskillnad ”juli” ...

Mera redobogen har man då visat sig i fråga 
om ståndortsangivelserna, men icke alltid till det 
bättre. Beträffande Ophrys har förra upplagans 
”grasbakke på kalkgrunn” ändrats till ”skog og 
kratt på kalkgrunn”. Större hänsyn hade här 
med ”extremrikkärr, kalkhed” kunnat tas till 
förhållandena i Sverige, där arten väl mera får 
anses ha sin tyngdpunkt. - Epipactis confusa, 
tidigare på ”kalkgrunn i bökeskog”, vilket med 
hänsyn till uppgiven förekomst på Öland och 
Gotland tedde sig ganska märkligt, har numera 
flyttat över till ”lauvskog”; men icke heller detta 
är hela sanningen, som bäst torde formuleras i 
”bördig skogsmark, helst på sand”. - Efter att 
under Cuscuta epithymum ha tagit in C. trifolii 
upplyser man: ” Snyltar på Trifolium og andre 
plantar”. Detta leder i första hand tanken till den 
numera högst ovanliga C. trifolii i stället för, som 
rimligt vore, den rätt stationära och i annan 
riktning specialiserade C. epithymum s. str.

Sin svagaste punkt har emellertid Lid, nu som 
tidigare, i utbredningsuppgifterna för Sverige. 
Att boken (låt vara med stöd av en nytillkom
men, högst diskutabel ölandsprick hos Hultén) 
fortfarande anges som vildväxande på Gotland 
och Öland, må vara ett rent missöde. Under 
Lemna återfinns bland uppräknade landskap vid 
trisulca Öland och Gotland, vid den i utbred- 
ningshänseende ganska likartade gibba ingende
ra ön. Landskap anföres naturligtvis, när så 
befinns motiverat; men just i fråga om de stora 
öarna har det varit mig omöjligt att spåra den
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ledande principen därvidlag. Då nu Öland och 
Gotland allt som allt bestås ett ganska liberalt 
omnämnande, kan tystnad på den punkten alltför 
ofta feltolkas. Liknande reflexioner knyter sig 
till den emellanåt förekommande, emellanåt sak
nade upplysningen ”ikkje Öland og/eller Got
land”.

Dylik provinsfloristisk oklarhet hade i de fles
ta fall kunnat undvikas genom ett mera kringsynt 
konsulterande av Hulténs växtatias. För detalj
uppgifter, ej blott i senaste tid nytillkomna, får 
man emellertid vara beredd att vända sig till 
andra källor. Nu har vi i Sverige fortfarande 
ingen central utvärdering av de offentliga herba- 
riernas accessioner, ej heller någon löpande 
registrering av viktigare provinsfloristiska till
kännagivanden. Det kan då ej vara ägnat att 
förvåna, om en mängd dylika uppgifter ej nått 
fram till Lid. Ej heller ser jag någon anledning att 
här ta upp plats med en lista över önskliga 
provinsfloristiska tillägg; ens i fall där det kunnat 
göras gällande att Lid 1974 bort kunna själv se 
upp bättre, som t ex Epipogium på Gotland 1967. 
En sådan lista skulle blivit förskräckande lång 
utan att kunna tillnärmelsevis göra anspråk på 
fullständighet. För en kommande tredje upplaga 
kan bistånd med den svenska växtgeografien 
påräknas från det till Riksmuseum knutna Pro
jekt Linné, men endast till den del det rör 
speciella rariteter; man vill därför tillönska norr
männen en ej alltför klent bemannad svensk 
hjälpredaktion.

Allt som allt omfattar Lid i sitt föreliggande 
skick 808 sidor stor 8°, innebärande en utökning 
med 8 sidor. I besparingssyfte har härvid ett 
tidigare 13-sidigt avsnitt Autornamn uteslutits, 
som man i och för sig gärna hade sett bibehållet, 
Det torde dock vara en allmän uppfattning, att 
alla ansträngningar måste gå ut på att avstyra att 
boken ännu mer avlägsnar sig från det exkur- 
sionsvänliga formatet.

Erik Almquists första reaktion den gången 
tycks ha varit en godlynt förvåning inför en 
mångordighet som i svensk form skulle väckt 
hans oförblommerade misshag. Helt urbant cite
rar han under Epipogium ”blomstrar som det 
luktar banan av”; men mellan raderna läser man 
en undran, varför det inte lika väl hade kunnat 
heta ”banandoft. blr”. Möjligt är ju, att en del 
otympligheter får skyllas nynorskans syntaktis
ka struktur. Lid kan väl också i viss mån ha varit 
pionjär för ett skriftspråk, vars ordskatt ännu ej

färdigbildats; om en hos oss så kallad tvåbyggare 
heter det sålunda fortfarande under Empetrum: 
”hannblomstrar på ein plante, hoblomstrar på 
ein annan”. Man ville dock finna det möjligt att 
t ex i utbredningsuppgiftema ersätta de oförän
derligt in extenso utskrivna Norge och Sverige 
med deras initialer. Lid-norskan borde med 
andra ord vid det här laget ha rotat in sig 
tillräckligt för att tåla förkortningar; så åtminsto
ne på hemmaplan; vilken skillnad i läsbarhet det 
kunde göra för den svenska publiken, må i denna 
okulturens tid lämnas därhän.

Min tro är i själva verket, att Lids snabba 
erövring av den svenska marknaden till alldeles 
övervägande del grundar sig på egenskapen av 
biblia pauperum. Illustrationsmaterialet är inte 
bara så rikhaltigt som tänkas kan, utan också 
bra, tom mycket bra. Som Almquist säger: 
oftast ser man vid första ögonkastet, vilken växt 
det gäller. Som rent undantag i så måtto kan 
nämnas Bromus ramo sus. Inte heller den åter
givna stråtoppen av Ammophila arenaria x 
Calamagrostis epigeios säger en så värst myck
et; den hade med fördel kunnat lämna plats för 
någonting i stil med Fig 41 hos Hylander (1953). 
Man må också undra, vilket förnuftigt syfte det 
kan tjäna att på sätt här skett avbilda sådant som 
lingon och blåbär; mera behållning borde det ge, 
om lingon och mjölon, blåbär och odon i lämpli
ga detaljer ställdes mot varandra.

I själva verket är det, som redan av Almquist 
antytts, det frikostiga urvalet av habitusbilder 
som mest får skyllas för bokens något ohanterli
ga omfång. Det hade utan tvekan gått att nöja sig 
med mindre. I motsats till Almquist är jag 
oförhindrad att som belysning härav ta fram hans 
egen flora. När Krok & Almquist (1935) i sin 22. 
upplaga gick över till illustrerad form, innebar 
det en utvidgning med knappt en tredjedel, eller 
från ca 300 till mindre än 400 sidor, inom en 
bibehållen ram av liten 8°. Och jag kan med allra 
minst samma auktoritet som Almquist tillägga, 
att den upplagan var och än i dag är bra!

En till 500 sidor nedbantad Lid vill jag utan 
vidare beteckna som fullt tillräcklig och värd att 
betraktas med förutfattad välvilja. Helst såge jag 
samtidigt en övergång från stor till liten oktav, 
om inte avbildningstekniken lägger hinder i vä
gen. Billigt bleve det dock inte med bl a alla 
omklicheringar; kanske inte heller populärt 
bland generationer som mest fått sin läsfärdighet 
uppövad av gubbar med pratbubblor. Säkrast för
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Lid kan då vara att behålla sin gamla stil, 
åtminstone här i Sverige därmed garanterad 
avsättning för nya upplagor.
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or extinct. It is evident, however, that collectors of plants nowadays are much more 
conscious of their responsibility for the future of our flora than was the case earlier. 
Systematic botany will always need herbaria. What is important today is to get a better 
representation of ”common” plants. Sometimes, a plant species considered as uniform can 
prove to be possible to divide into two or more subspecies or even species. In such cases, 
we often lack material forjudging variation and distribution of the new taxa.
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Lunds botaniska förening stiftades den 27 mars 
1858 på initiativ av F. W. C. Areschoug, seder
mera professor och författare till Skånes flora 
(1866, ny upplaga 1881). Han var ordförande i 
föreningen i 30 år. Han torde också ha formule
rat föreningens första stadgar, där det bl a heter:
4. De som önska utbyta vexter, böra inlemna sina 
remisser till Föreningens Ordförande, som eger att 
pröfva rigtigheten af bestämningarne. De inlemnade 
vexterna böra vara så fullständiga som möjligt, väl 
inlaggda och conserverade samt hvarje art försedd med 
etikett innehållande noggran uppgift på artens namn, 
vextstället, insamlingstiden samt insamlarens namn.

,7. Under loppet af hösten, sedan alla bytesvexter 
blifvit inlemnade, try ekes katalog öfver de vexter 
Föreningen har att meddela och med rättelse af hvilken 
requisitioner kunna göras.

Detta växtbyte var under 1800-talet och början 
av 1900-talet en viktig gren av föreningens verk
samhet. Det har fortlevt oavbrutet genom åren, 
om än under andra former än för hundra år 
sedan. 1956 övertogs bytet av Botaniska museet 
i Lund. Det har förändrats väsentligt under de 
senaste decennierna och svarar nu för en bety

dande del av museets internationella bytesverk
samhet.

Den första blygsamma katalogen från 1858 (3 
sidor) upptog 442 arter, underarter och variete- 
ter, alla kärlväxter. Om materialets ursprung 
lämnas inga uppgifter, men förmodligen kom det 
mest från södra Sverige, främst Skåne. Sedan 
dess har katalogen utgivits varje år. 1979 års 
katalog, på 30 sidor, för första gången produce
rad med datateknik, upptar 2884 taxa (arter, 
underarter, varieteter, former och hybrider) från 
alla växtgrupper och från alla världsdelar.

Det är kanske obekant för åtskilliga av SBTs 
läsare att detta växtbyte alltjämt består, och att 
varje intresserad botanist har möjlighet att delta
ga. En kort översikt av bytets roll i gångna tider 
och dess program för framtiden kan därför vara 
motiverad.

Bytet förr
Tedin (1933) har gett en historik över bytets 
första sjuttiofem år. Det sköttes i början av
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föreningens sekreterare, senare av en särskild 
bytesföreståndare. I ledningen stod under denna 
tid en rad kända botanister. Här må nämnas L. J. 
Wahlstedt (senare lektor i Kristianstad), O. 
Nordstedt (konservator och bibliotekarie vid 
Botaniska institutionen), J. Eriksson (professor i 
Stockholm), L. M. Neuman (floraförfattare, rek
tor i Ystad), N. Hj. Nilsson (föreståndare för 
Sveriges Utsädesförening i Svalöv), B. Lidforss 
(professor i Lund), H. G. Simmons (professor 
vid Ultuna), Hj. Möller (lektor i Kalmar) och O. 
R. Holmberg (floraförfattare, konservator vid 
Botaniska museet). Holmberg ledde bytet under 
32 år till sin död 1930.

Flera av dessa bytesföreståndare kom att göra 
sina viktigaste insatser inom genetiken och växt- 
fysiologien. Det bör påpekas att i äldre tider 
ingick gedigna kunskaper i systematik, speciellt 
floristik, i varje botanists grundutbildning. En av 
de mest aktiva deltagarna i bytet under 1890-talet 
var H. Nilsson-Ehle, sedermera professor i ärft- 
lighetslära och föreståndare för Utsädesföre- 
ningen i Svalöv.

Bytet nådde sitt största uppsving mellan åren 
1890-1910, dvs under den deskriptiva botanikens 
och floristikens blomstringstid. Den årliga om
sättningen (mätt i bytesdeltagarnas uttag) höll 
sig under denna tid vid 1.500.000-1.800.000 "po
äng”, vilket motsvarar c 30.000-35.000 växtark.

Begreppet ”poäng” innebar en värdering av 
växterna efter deras sällsynthet i en 5-baserad 
skala från 5 (mycket vanliga) till 100 (för Sverige 
eller annat nordiskt land nya arter). 5-talen 
slopades senare, och skalan blev 10-baserad 
(10-100). Ar 1941 ströks nollorna varigenom man 
fick en skala 1-10 (senare 2-10). Under senare år 
har den undantagsvis utvidgats till 12-15 för 
isotyper, dvs dubbletter av typmaterial till nybe- 
skrivna arter.

Poängförteckningar

Poängvärdena bestämdes i en av Lunds botanis
ka förening utgiven Förteckning öfver Skandina
viens Phanerogamer, Thallogamer och Chara- 
céer (1865). Den följdes av Points-Förteckning 
öfver Skandinaviens växter (1880), utgiven av 
Lunds botaniska förening och Uppsala botaniska 
bytesförening. De båda föreningarna utgav fram 
till 1900 fyra nya upplagor av del 1 (kärlväxterna) 
av denna förteckning och flera förteckningar

över mossor, lavar och alger (se litteraturför
teckningen).

Från 1907 står Lunds botaniska förening som 
ensam utgivare av Förteckning öfver Skandina
viens växter. Del 1, Kärlväxter, kom i en andra 
upplaga 1917. Båda har sannolikt redigerats av 
O. R. Holmberg. Till två följande upplagor, 3 
(1941) och 4 (1955, med något ändrad titel) står 
N. Hylander som författare. Flera förteckningar 
över kryptogamgrupper (mossor, lavar, alger, ej 
svampar) har utgivits under 1900-talet (senast 
1936-1937).

Sylvén (1933) har utförligt behandlat de kärl- 
växtförteckningar som utgivits mellan 1880 och 
1917. Han framhåller att de är ”värdefulla doku
ment för den skandinaviska floristikens histo
ria.” De är visserligen namnlistor utan beskriv
ningar eller litteraturreferenser (med få undan
tag, t ex de första mossförteckningarna). I åtskil
liga fall innehåller de omkombinationer av taxa 
(t ex art degraderad till underart, varietet eller 
form eller vice versa), som är giltigt publicerade 
enligt nomenklaturreglerna. Detta gäller dock 
inte kärlväxtförteckningarna 1891, 1896, 1900, 
1907 och 1917 samt mossförteckningen 1907 och 
algförteckningen 1912. Dessa har på titelbladet 
försetts med förbehållet ”Tryckt som manu
skript”, vilket innebär att resp utgivare inte 
”accepterat” (enligt reglernas terminologi) de 
namn- och rangändringar som förteckningen in
nehåller.

1955 års förteckning är nu föråldrad. Den 
taxonomiska forskningen har gått framåt, många 
nya arter och underarter har urskilts, och för de 
nordiska länderna nya växter har upptäckts. A 
andra sidan har intresset för varieteter och 
former i viss mån minskat. Många av dem, som 
tas upp i 1955 års förteckning, brukar nu inte 
accepteras. Reglerna för namnsättning har för
ändrats, och många av namnen i 1955 års för
teckning är av olika skäl felaktiga.

En ny växtförteckning (utan poäng!) förbere- 
des. Den skall beakta de talrika namnändringar 
som genomförts i det nu avslutade standardver
ket Flora europaea (Tutin m fl 1963-1980). Det 
bör framhållas, att växtförteckningar är använd
bara och nödvändiga i många sammanhang ut
över bytesverksamhet, t ex ordnande av sam
lingar i offentliga och privata herbarier, som 
standard för namnsättning i uppsatser och floror, 
och som norm för vilka arter och underenheter 
som bör urskiljas vid floristiskt arbete.
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Poängtänkandet

Det kan väl inte uteslutas att de gamla bytarna 
ibland drev sin hobby ungefär som frimärkssam- 
lare, vilket kunde innebära att sällsyntheten, 
”poängen”, blev växtens viktigaste egenskap. 
Poängtänkandet bland gångna tiders botanister 
hade säkerligen negativa effekter. Bytet har 
lastats för utrotningen av en rad sällsynta arter 
eller för minskningen av deras frekvens. I många 
fall är omdömet orättvist. Yttre faktorer, t ex 
torrläggning eller bebyggelse, har radikalt för
ändrat vissa arters biotoper med obönhörligt 
utdöende som följd, oberoende av om insamling 
skett eller inte. Ur katalogerna från 1800-talets 
sista decennier anför Tedin (1933) dock åtskilliga 
klara exempel på ren rovdrift, t ex:
Phytlitis scolopendrium, hjorttunga, 38 ex
Stipa pennata, fjädergräs, c 40 ex
Cyperus fuscus, dvärgag, c 100 ex
Gagea arvensis (G. villosa), luddvårlök, c 200 ex
Orchis palustris, kärrnycklar, c 100 ex
Bassia hirsuta. luddmålla, c 100 ex
Ranunculus ophioglossifolius, gotlandsranunkel, c 100
ex
Genista anglica, nålginst, c 100 ex 
Lathyrus sphaericus, vårvial, c 100 ex 
Trapa natans, sjönöt, minst 200 ex

Det bör understrykas att de senaste decen
niernas kataloger knappast innehåller några ar
ter, som kan skärra en miljövårdare. De fridlysta 
arter, som någon gång dykt upp, är gamla 
insamlingar från 1800-talet, ofta dubbletter ur 
museets samlingar. Det är tydligt att dagens 
växtbytande botanister är väl medvetna om sitt 
ansvar för vår floras framtid.

Bytet nu

Sedan 1956 har bytet skötts av personal vid 
Botaniska museet i Lund och av frivilliga med
arbetare. Det har också ändrat struktur genom 
att många botaniska institutioner inträtt som 
deltagare. Samtidigt har antalet enskilda ”byta- 
re” minskat. Bland de nya avnämarna må näm
nas: Botanisches Museum, Berlin, Botanische 
Staatssammlungen, München, Conservatoire 
Botanique, Geneve, Rijksherbarium, Leiden, 
British Museum, London, Royal Botanic Gar
den, Edinburgh, New York Botanical Garden 
och Missouri Botanical Garden, St Louis, USA. 
De nya deltagarna har bidragit med synnerligen 
intressanta insamlingar ofta från fjärran områ

den, som förut varit sparsamt representerade i 
svenska herbarier. Katalogen har fått en mera 
internationell prägel. Utbudet av material av 
kryptogamer har ökat fortlöpande.

Tedin (1933) framhåller att växtbytet har ”sin 
största och varaktigaste betydelse såsom leve
rantör till offentliga samlingar”. Sedan gammalt 
har museet i Lund fått ett exemplar av varje 
inlämnad kollekt. Tedin uppskattar det tillskott 
museet fått från bytet under åren 1858-1932 till 
omkring 50.000 ark. Dessa bidrag har ökat vä
sentligt under det senaste halvseklet. En upp
skattning av det sammanlagda tillskott som bytet 
gett museet under de gångna 120 åren skulle 
sluta på c 150.000 ark, vilket är en betydande del 
av museets totala samlingar (beräknade till c 
2.000.000 ark).

Bytet spelar också en viktig roll som service
organ åt enskilda botanister som vill bygga upp 
en växtsamling. Var och en som sysslar med 
någon form av systematisk botanik kommer allt 
framgent att behöva ett herbarium. Årets katalog 
erbjuder goda möjligheter för den som vill kom
plettera den egna samlingen. Särskilt väl repre
senterade är flera ”kritiska” fanerogamsläkten, 
såsom Alchemilla, Rubus, Taraxacum och 
Hieracium. Det finns också ett gott utbud av 
kryptogamer, speciellt mossor, lavar och vissa 
svampar, främst rost- och sotsvampar.

Önskemål

I dagens läge, då många växtarter är i farozonen, 
finns det ingen anledning att samla sällsyntare 
växter på förut kända lokaler. Över huvud taget 
bör man inte samla en växt, om det leder till att 
beståndet märkbart reduceras eller äventyras. 
Fridlysta eller hotade arter mottages inte i bytet.

I stället rekommenderas insamling av flera 
”allmänna” arter. Dessa är ofta starkt underrep- 
resenterade i våra herbarier. I många fall har 
man samlat främst former som varit avvikande i 
ett eller annat avseende, medan ”typiska” ex
emplar är sparsamt företrädda. Det händer 
ibland att en art, som ansetts enhetlig och föga 
intressant, visar sig vara ”kritisk” vid närmare 
studium, dvs den kan delas upp i underarter eller 
tom arter. Då saknas ofta tillräckligt underlag 
för att bedöma dessas variation och utbredning.

1979 års katalog innehåller upplysningar om 
hur man deltar i växtbytet. Den erhålles gratis 
från Botaniska museet, 223 61 Lund.
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Recensioner

Den nya östgötafloran än en gäng

Östergötlands flora av Erik Genberg 1977 har 
redan anmälts i denna tidskrift (SBT 73: 167— 
168). Den blev lyckad, tycker recensenten. Hur 
pass lyckad och hur den blivit det, får man just 
inte veta.

I princip är metodiken högst enkel. Man delar 
in landskapet i ett lämpligt antal någorlunda 
jämnstora sektioner; detta kan ske på basis av 
rikets kartnät; men av flera skäl kan det, som 
här, befinnas lämpligare att gå ut ifrån den gamla 
sockenindelningen. Kartblanketter, med en ring 
i centrum för varje sektion, läggs upp, en för 
varje taxon. Äldre fynduppgifter, här från tiden 
före 1950, ger fylld ring i vederbörlig sektion. 
Och därmed är turen kommen till de aktuella 
uppgifterna, som läggs in med mångdubbelt 
större prick, esomoftast slukande en redan appli
cerad småprick. På detta sätt kan nytillkomna 
uppgifter, äldre såväl som aktuella, obehindrat 
föras på ända fram till den dag manuskriptet går 
till sättning.

Av alla dessa kartor stannar dock flertalet på 
konceptstadiet. Att trycka upp en prickkarta för 
en art som befunnits aktuell i samtliga sektioner, 
är det ju inte mycket mening med, lika litet som 
att reproducera en helt blank karta; även från 
andra synpunkter kan kartering i det enskilda 
fallet visa sig mindre lämplig. Bland annat är ju 
det tillämpade pricksystemet begränsat till att 
kort och gott ange förefintlighet inom sektionen, 
utan hänsyn till förekomsternas antal eller när
mare belägenhet. Lokalredovisningen flyttas 
därmed över till den floristiska texten. Här kan 
framställningen vara mer eller mindre utförlig, 
med hjälp av sektionsnumreringen t o m ytterligt 
ekonomisk. Med sådan ambition presenterar 
Genbergs östgötaflora ett sinnrikt och konse
kvent tillämpat kodsystem, varom mera nedan.

En provinsfloristisk metodik sådan som denna 
fungerar inte utan vidare. Den förutsätter en 
genomtänkt sektionsindelning, ett rikhaltigt och 
väl tillvarataget äldre material, en manstark och 
effektiv medarbetarstab för den aktuella invente
ringen, och över det hela en hård organisatorisk 
hand. I varje fall om arbetet i det väsentliga skall 
vara genomfört på fem år!

Som organisatoriskt kraftprov står denna pro- 
vinsflora från början till slut i särklass. Det vill 
sålunda förefalla som om sektionsindelningen 
kunnat hela tiden hållas orubbad: härför talar 
numreringen, där entalssiffrorna 0 och 5 tydligen 
hållits i reserv utan att likväl någonsin ha behövt 
tagas i anspråk. Mycket tack vare den valda 
sektionsindelningen har prickkartorna visuellt 
blivit alldeles utomordentliga. I mån av tillräck
ligt basmaterial - och i det hänseendet förefaller 
alla rimliga krav uppfyllda - ger de stora prickar
na ögonblickligen en helhetsbild av artens aktu
ella status, med små prickar och tomma ringar 
som behändig och högst stimulerande vägledning 
för supplementärt fältarbete. Arter i försvinnan
de kan här drastiskt ge sig till känna; så t ex 
Marrubium vulgare (kransborre) utan en enda 
stor prick bland 17 jämnt spridda småprickar. 
Vad dessa kartor däremot inte låter klart fram
träda, är det motsatta fallet: arter i sentida 
expansion. Tekniskt hade det inte varit någon 
större konst, men arbetsekonomiskt hade priset 
blivit högt: den helt mekaniska instämplingen av 
små och stora prickar hade då inte längre varit 
möjlig. Som det nu är, får man härvidlag nöja sig 
med att läsa mellan raderna. Se t ex Lactuca 
serriola (taggsallat) med aktuell förekomst i mer 
än var tredje sektion men inte en enda obekräf
tad äldre observation!

Den information om arternas förekomst, som 
ej erhålles kartvägen, får som vanligt sökas i den 
löpande floristiska texten. Med hänsyn till den
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ifrågavarande artens förefintlighet är sektionerna 
här sorterade på fyra kategorier: A - aktuell 
observation, B - observation 1900-1949 men ej 
senare, C - observation före 1900 men ej senare,
0 - observation saknas. Vid dessa rubriker anförs
1 knappast möjliga form de dithörande sektions- 
numren, de NO-O-liga för sig, de V-SV-liga för 
sig. För sällsyntare arter kan efter sektionsnum- 
ret socken- eller ortnamn finnas angivna, sällan 
mera. Härigenom har det lyckats att till det 
otroliga krympa lokalredovisningen. Hänvis
ningar till skrifter, herbarier och enskilda med
delare är likaledes hårt men med berömlig enty
dighet kodade.

Det säger sig självt, att en på sådant sätt 
hopkommen floristisk text inte ter sig omedel
bart läsvänlig. Tar man emellertid itu med att 
verkligen lära sig den nya östgötafloran, så skall 
man finna att den också har en inledning och en 
avslutning. Jag har själv haft anledning rådfråga 
den redaktionella kommentaren beträffande var
jehanda okonventionella arrangemang och alltid 
fått uttömmande och stringent svar. Till arbetets 
användbarhet bidrar härjämte ett flertal goda 
tabeller. Sammanfattningsvis blir intrycket, att 
floran i en oväntat ekonomisk, formellt elegant 
men ej helt lättillgänglig form lämnar precis den 
information man satt sig före, varken mer eller 
mindre.

Så långt huvudsakligen florans förtjänster, till 
stor del av redovisningsteknisk karaktär och 
accentuerade av tidspress. Men svagheter finns 
också, även dessa i mycket att ses mot bakgrun
den av den otroligt korta tid på vilken arbetet 
färdigställts. Texten har redan karakteriserats 
som i förstone inte just läsvänlig - i en mera 
onyanserad allmän opinion: urtråkig. Redan bio
topuppgifterna, i sig själva otvivelaktigt korrek
ta, gör ett högst pliktskyldigt intryck; möjligen 
kan de tjäna som hänvisning till inledningens 
ekologiska översikt men knappast som hjälp till 
artens uppletande i markerna. När arter i före
kommande fall samvetsgrant och konventionellt 
anges som kalciofila, så undrar man gärna, 
varför inte liknande uppmärksamhet ägnats t ex 
uttalad kalciofobi. Att lokalangivelserna för Cyp- 
ripedium och Dracocephalum (guckusko, drak- 
blomma), så som särskilt framhålles, fått stanna 
vid sockennamnet, föranleder ingen invändning; 
men när det gäller de mindre rariteterna, må man 
saklöst fråga sig, hur många fynduppgifter som

varit nämnvärt ägnade att göra dem lättare 
tillgängliga.

När taxa av lägre rang principiellt behandlats 
högst restriktivt, tör det återigen ha varit praktis
ka hänsyn som fått bestämma. Men så länge 
gränsdragningen härvidlag inte hålls helt vatten
tät, må det väl stå en fritt att undra, om inte en så 
pass välbekant hybrid som Geum rivale x urba- 
num (humleblomster x nejlikrot) borde fått 
komma med.

På tidsnödens konto får vidare skrivas det 
stundom störande förhållandet, att nomenklatur 
och systematisk anordning här går efter skilda 
förlagor. Efter det registreringen varit upplagd i 
överensstämmelse med Hylander 1955, har 
namnskicket i sista stund anpassats till Lid 1974, 
utan att man kunnat ge sig tid till en däremot 
svarande omsortering. Under sådana omständig
heter rationellast hade efter min mening varit att 
även nomenklatoriskt bli vid det gamla, med 
avvikande Lid-namn inom parentes och övrig 
Synonymik - här av ganska diskutabelt värde - 
helt lämnad åsido.

Men vad som framför allt får skyllas tidsnö- 
den, är väl den totala frånvaron av sådan kom
mentar som ger liv åt den provinsfloristiska 
redovisningen. Det hade inte alls behövt kollide
ra med arbetets strikta principer, om åtskilliga 
arter fått några finstilta extra rader. Det hade 
kunnat handla om artens provinsiella ekologi, 
om uppseendeväckande primärfynd, om klassis
ka lokaler, om utbredningstendenser, eller om 
mycket annat. Kanske hade man här kunnat få 
förklaringen till det märkliga band av försvunna 
förekomster, som sträcker sig mitt igenom kartan 
för Onopordum acanthium (ulltistel)?

Även småsaker kan stundom förtjäna ett ord; 
särskilt när den redaktionella insatsen, som här, 
är så förstklassig att invändningarna kan räknas 
på ena handens fingrar. När t ex Orchis morio 
(göknycklar) angetts som kalkgynnad, borde väl 
också O. ustuiata (krutbrännare) fått samma 
karakteristik? - En sådan art som Impatiens 
parviflora (blekbalsamin), neosynantrop från 
sammanlagt fem sektioner, verkar i karterings- 
sammanhang något vilsekommen. Även i fråga 
om en del havsstrandsväxter förefaller kartorna 
umbärliga.

Slutomdömet blir ett visserligen ... men ... 
Den provinsflora Östergötland nu fått synes 
mera ägnad som underlag för diverse länsstyrel
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sebeslut än som följeslagare ute i markerna. 
Under sådana omständigheter kan man kanske 
underlåta att här än en gång föra fram sin 
beskedliga vädjan: ge oss fältfloror som går ner i 
en ordinär byxbakficka!

En andra upplaga av Genbergs östgötaflora, 
stödd och stimulerad av den föreliggande versio
nen och tillkommen under mindre tidspress, 
borde däremot redan om tio år kunna bli helt 
superb. Mest är det väl en fråga om det kan 
finnas någon marknad för ett sådant verk. Kan
ske är det trots allt väsentligare, att floran redan 
nu finns tillgänglig - för de provinsflorister som 
på andra håll är i färd med redovisningar av 
samma slag. Den genbergska metodiken är vis
serligen skräddarsydd efter de förutsättningar 
och ambitioner som gällt för hans egen provins; 
på andra håll kan det vara praktiskt omöjligt att 
få fram ett underlag som medger en dylik fram
ställning; på åter andra håll kan tvärtom ett 
vetande finnas samlat som kräver en annan form 
för att komma till sin rätt. Men därmed må vara 
hur som helst. Som vägvisare till en ekonomisk 
provinsfloristik, arbets- lika väl som redovis- 
ningstekniskt, är Östergötlands flora av Erik 
Genberg 1977 omistlig.

Åke Lundqvist

Gästriklands kärlväxter - vår senaste 
landskapsflora

Lindberg, E. 1979: Gästriklands kärlväxter. 123 
s (bilaga Supplement till Gästriklands kärlväxter. 
15 s). Naturvännernas Förening i Gävle. - Er
hålls genom insättning av 25 kr på postgiro 
385443-7 (Naturvännernas Förening, Box 488, 
801 06 Gävle). Ange ”Gästriklands kärlväxter & 
Supplement” på inbetalningskortet.
Denna skrift utgör resultatet av ett 30-årigt 
arbete, som författaren ägnat den floristiska 
utforskningen av Gästrikland, ett arbete som 
ändade i och med författarens bortgång våren 
1979, strax innan detta arbete förelåg i färdigt 
tryck.

Redan 1961 utgav Enar Lindberg en liten 
skrift, Förteckning över Gästriklands kärlväxter 
- en ”arbetsbok”, där texten utgjordes av en 
artlista jämte uppgifter om i vilka av landskapets

12 socknar som de olika arterna hade påträffats. 
Syftet med denna skrift var att sporra andra 
botanister att komplettera materialet så, att det 
skulle bli möjligt att så småningom utarbeta 
Gästriklands första landskapsflora. Tyvärr blev 
inte gensvaret vad författaren hoppats, och när 
det stod klart att den efterlängtade landskapsflo- 
ran var ett alltför avlägset mål, beslöt Enar 
Lindberg att publicera det av honom kända 
materialet. Resultatet föreligger i denna skrift.

Genomforskningen av landskapet

Vid en genombläddring hittar man mycket av 
intresse, t ex första landskapsfynd av Brachy- 
podium pinnatum, Carex ornithopoda och 
Hypericum hirsutum (backskafting, fågelstarr, 
luden johannesört; samtliga fynd gjorda av Gun
nar Eriksson). Vidare så får man en tämligen god 
bild av flertalet arter, som når sin nordgräns 
inom landskapet, samt av floran i ”rikområdet” i 
landskapets SÖ del. Men det bestående intrycket 
är ändock hur pass ofullständigt och ojämnt 
utforskat Gästrikland är från floristisk synpunkt. 
Tämligen välkända är endast två områden, dels 
den SÖ delen, omfattande Gävle, Valbo och 
Hille, dels gränstrakterna mot Dalarna. Det 
förra området har alltsedan mitten av 1800-talet 
(se t ex R. Hartman 1863) varit föremål för 
noggranna undersökningar och är i stort mycket 
väl känt. Det senare området har framför allt 
undersökts av J. Wiger (1965). Men för landska
pets övriga delar är uppgifterna fåtaliga och 
härrör främst från E. Almquist (1919) och H. W. 
Arnell (1924). Som exempel på den bristande 
kunskapen om främst landskapets mellersta de
lar kan nämnas, att jag endast funnit tre precise
rade lokaluppgifter från Årsunda socken. Upp
lysningsvis kan nämnas att en översikt av Gä
striklands botaniska utforskande har getts av G. 
Hultberg (1967, dock är J. Wigers insats ej 
omnämnd). Värdefull information återfinns även 
hos Dahlstedt (1916) och Arnell (1924).

Källor till uppgifterna
Arbetets viktigaste del är dess lokalförteckning. 
Därutöver finner man en kort bakgrund, en 
kanske väl lapidarisk skildring av vegetationen, 
samt en litteraturförteckning, som dock saknar 
flera arbeten. Författaren har genomgående varit

38 - Svensk Bot. Tidskr. 73:6
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mycket kortfattad, vilket måste ses mot bak
grund av att han tvingades slutföra arbetet under 
alltmera vikande hälsa.

För varje art, med undantag av de som försetts 
med beteckningen allmän eller tämligen allmän, 
uppräknas de kända lokalerna med angivande av 
upptäckare. Däremot anges normalt ej fyndår. 
Undantag är några speciellt intressanta arter 
samt en del av materialet från 1960- och 70-talet. 
Vidare så anges ej huruvida fyndet är publicerat 
eller ej, och uppgifter om beläggsexemplar sak
nas. Författaren har ej heller gått igenom det 
material som finns i våra offentliga herbarier.

Sammantaget medför detta, att det kan vara 
svårt att få en någorlunda korrekt uppfattning 
(särskilt som litteraturlistan saknar en del arbe
ten som författaren utnyttjat, t ex Hylander 
1970) om de olika arternas nuvarande förekomst 
och de förändringar som floran genomgått. Det 
är främst mot denna bakgrund som nedanståen
de skall ses.

Följande kommentarer kan tjäna som ledning, 
om man vill veta hur gammal en uppgift är. De 
äldre lokaluppgifterna (från 1800-talet) återfinns i 
lokallistan under beteckningen H. Flärmed avses 
uppgifter av Carl Johan, Carl och Robert Hart
man, men även av övriga botanister verksamma 
vid denna tidpunkt. Detta oavsett upptäckare 
och om källan varit någon av upplagorna i 
Hartmans (1820-79) Handbok i Skandinaviens 
flora, C. Hartman (1848), R. Hartman (1863) 
eller Arnell( 1924, därR. Hartmans opublicerade, 
efter 1863 gjorda, iakttagelser återfinns). Det är 
normalt omöjligt att i dessa källor spåra upptäck
aren av ett visst fynd, eftersom denne, enligt 
dåtidens sed, vanligen ej angetts. Tidsmässigt 
anger ett H att uppgiften härrör från 1800-talets 
början (C. J. Hartmans skoltid) fram till 1891 (R. 
Hartmans bortgång).

Bland övriga ofta återkommande uppgiftsläm- 
nare bör främst H. W. Arnell nämnas. Samtliga 
hans uppgifter härrör från tiden kring sekelskif
tet och finns publicerade i SBT 1924. I detta 
arbete finner man även flertalet av E. Almquists 
uppgifter. En mindre del återfinns i Almquist 
(1919). Däremot saknas t ex uppgifter publicera
de av honom i SBT 1957. För mer sporadiskt 
förekommande meddelare bör man i första hand 
kontrollera om uppgiften återfinns i Arnell 
(1924), om man önskar avgöra om fyndet är av 
äldre eller nyare datum. För namn som ej

återfinns där eller i E. Lindbergs litteraturlista är 
uppgiften av nyare datum (från 50-talet och 
senare).
Även om man kan kritisera att källorna redovi
sas så dåligt, innebär detta kanske inte ett så 
stort problem, eftersom den utnyttjade litteratu
ren är tämligen begränsad. Däremot är det mer 
beklagligt, att inga uppgifter lämnas huruvida en 
art har blivit påträffad i senare tid på de äldre 
lokalerna, eller när den senast observerats. Här 
gick mycket kunskap förlorad, eftersom författa
ren exkurerade flitigt i det under 1800-talet mest 
välundersökta området (främst Gävletrakten), 
och dessutom visste mycket om vilka föränd
ringar som skett i floran. Visst förstår man att 
arter som t ex Botrychium matricariifolium, B. 
virginianum och Agrostemma githago (rut-lås- 
bräken, stor låsbräken och klätt) bör ha genom
gått drastiska förändringar, även om ingenting i 
texten förråder detta. Men hur är det med arter 
som t ex Carex pseudocyperus, C. riparia, Spar- 
ganium friesii, Elatine-arterna, Lithospermum 
arvense, Peplis portula och Raphanus raphani- 
strum (slokstarr, jättestarr, flotagräs, slamkry- 
por, sminkrot, rödlånke och åkerrättika), för 
vilka inte en enda nyare lokal finns medtagen?

Ett område som intresserade författaren 
mycket var adventivfloran kring Gävle, som 
studerats intensivt under 1800-talet, men även i 
början av 1900-talet (främst av Sten Ahlner, vars 
uppgifter finns publicerade i Ahlner 1929 och 
Hylander 1970). Även här saknas i stort uppgif
ter om resultatet av det omfattande fältarbete 
som författaren utförde, eftersom återfynd inte 
anges.
1 Enar Lindbergs förteckning från 1961 finns 
endast socknarna angivna, eller för de vanligaste 
arterna endast beteckningen allmän/tämligen all
män. Listans utformning medförde, att inkomna 
uppgifter i huvudsak gäller lokaler för ”nya” 
socknar, och ej i så stor utsträckning fynd i 
socknar, där växten tidigare var känd. Detta är 
förklaringen till den stundom anmärkningsvärda 
lokalanhopningen i en eller ett par socknar (se 
t ex Carex appropinquata, C. elata och Poa 
ne moralis; tagelstarr, bunkestarr och lundgröe), 
men även till den obetydliga skillnaden i antal 
kända lokaler för Deschampsia bottnica x caes- 
pitosa och D. bottnica (gultåtel och dess hybrid 
med tuvtåtel), samt att det finns så få lokaler för 
vissa vanliga arter, t ex Elymus arenarius, Ele-
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ocharis uniglumis, Juncus gerardii, Bunias 
orientalis och Descurainia sophia (strandråg, 
agnsäv, salttåg, ryssgubbe och stillfrö).

För ett icke ringa antal arter finner man endast 
opreciserade uppgifter med hänvisning till Hy- 
lander (1953, 1966), Hultén (1971) och Lid 
(1974). Bl a har författaren försökt tolka läget av 
för honom okända prickar i Hulténs atlas. Ett 
ofta hopplöst företag, som förmörkat tillvaron 
för många florister. Till en del får de många 
opreciserade uppgifterna hänföras till att förfat
taren ej hunnit gå igenom de offentliga herba- 
rierna (härigenom har bl a det stora material som 
insamlats av S. Ahlner och J. A. Nannfeldt 
förbigåtts), eller på förbiseende av äldre eller 
svårtillgängliga litteraturuppgifter. Så t ex är 
Acorus calamus och Carex heleonastes (kalmus 
och myrstarr) publicerade i Smith (1918-19).

A rta vgränsning

Med avseende på artavgränsning har författaren 
valt att följa Hultén (1971). I stort kan man påstå 
att artavgränsningen i praktiken mer återspeglar 
Hultén (1950). Nyheterna i Hylander (1953, 
1966) och Hultén (1971) återfinns mestadels i 
form av opreciserade hänvisningar till nämnda 
arbeten. Så t ex upptas endast en preciserad 
lokal för Dactylorhiza fuchsii (skogsnycklar). 
För Carex pairae ssp. borealis står endast ”Gäv- 
letrakten” med hänvisning till Hylander (1966). 
Däremot finns några lokaler under C. pairae 
(snårstarr). Men flera uppgifter om ssp. borealis 
finns dessutom dolda under artlistans C. spicata 
(piggstarr), där allt som i äldre arbeten benämnts 
C. muricata återfinns. Sistnämnda fall visar att 
författaren ej varit så källkritisk som man kan 
önska. Ytterligare några exempel på detta skall 
nämnas.

Med Potamogeton pusillus f. gracilis avsåg de 
äldre botanisterna P. panormitanus (spädnate; 
även om Torsåker-fyndet bör bekräftas). Men 
även de kustlokaler som Arnell (1924) upptar för 
P, pusillus (gropnate) avser säkerligen P. panor
mitanus. Juncus compressus (stubbtåg) om
nämns som allmän på havsstranden i Hille och 
Hamrånge med hänvisning till Arnell (1924), 
trots att Arnell anger att J. gerardii (salttåg) ej 
urskilts från J. compressus. Likaså urskildes ej 
Puccinellia retroflexa från P. distans (vanligt 
resp grått saltgräs) av de äldre botanisterna, och 
de havsstrandslokaler som upptas för den senare

avser säkerligen/5, retroflexa. Bland Euphrasia- 
arterna (ögontröst) upptas såväl E. frigida (med 
hänvisning till Hultén 1971 och Lid 1974), E. 
bottnica och E. baltica. Vad som avses är de 
ännu ej utredda strandpopulationer som först 
uppmärksammades av J. A. Nannfeldt och N. 
Hylander och som går under namnet E. baltica 
(se Karlsson 1976). Även Dryopteris assimilis 
och dilatata spökar (nordlig lundbräken och 
lundbräken). Samtliga lokaler som anges för D. 
dilatata tycks härröra från tiden före J. A. 
Nannfeldts (1966) utredning, där för övrigt inte en 
enda lokal för D. dilatata upptas från landska
pet. För fullständighetens skull bör dock påpe
kas att D. dilatata finns i landskapets kustsock
nar, om än sällsynt (se t ex Ericson 1973: 40).

Några rapporter är mycket tvivelaktiga, t ex 
Dryopteris dilatata x spinulosa ”ofta där arterna 
finns” (härmed avses säkerligen helt enkelt D. 
assimilis), Agrostis canina x tenuis (jfr Widén 
1971: 33) och Carex acutiformis Xriparia (jfr 
Hylander 1966: 173). Vidare kunde gärna uppgif
ten om Betula tortuosa (fjällbjörk) ha utgått, och 
jag ställer mig också något frågande inför uppgif
ten om Dryopteris abbreviata.

I några fall har publicerade uppgifter feltol
kats. Galium palustre ssp. elongation (vatten- 
måra) anges förekomma på havsstränder. Det är 
en lite väl vid tolkning av dess förekomst i 
klibbalkärr, innanför havsstranden, som kortfat
tat omnämnts i Ericson (1973: 46). För Rumex 
thyrsiflorus (stor ängssyra), anges att arten före
kommer ”flerstädes” med hänvisning till J. 
Wiger, vilket är något annat än vad som står i 
Wiger (1965).

Supplementet
Ett synnerligen förtjänstfullt initiativ är att för
fattaren i sitt Supplement ger lokaler för 79 arter, 
som i Hulténs atlas har rastrerats. Hultén har 
nämligen ofta misslyckats med att visa de avse
värda frekvensskillnader som föreligger, främst 
mellan kust- och inland. Till en del måste man 
dock ställa sig frågande inför Enar Lindbergs 
urval. Här saknas t ex Lycopodium clavatum, 
Nar dus s trie ta, Callit riche palustris och de två 
Empetrum-arterna (mattlummer, stagg, smålån- 
ke, kråkbär), vilka visar starkt ojämn utbred
ning. Däremot återfinns arter som Carex lasio- 
carpa, Luzula multiflora och Cardaminopsis 
arenosa (trådstarr, ängsfryle, sandtrav). De
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skillnader som kommer fram mellan olika land- 
skapsdelar beror hos de sistnämnda mer på land
skapets ofullständiga utforskande än på reella 
frekvensskillnader. Detta supplement bör dock 
bli en utmärkt sporre för fortsatta undersökning
ar.

Allmänna reflexioner
Detta arbete illustrerar vilka svårigheter som en 
amatörbotanist har i sitt arbete. Även bortsett 
från fältarbetet tar sammanställningen av en 
flora mycket tid. Mycket material ligger dolt i 
våra herbarier. Litteraturen är ofta rik och 
svåröverskådlig. Det kan dröja länge innan man 
får kännedom om nyare taxonomiska utredning
ar, för att inte tala om att tillgodogöra sig dessa i 
praktiken. Det kan vara svårt att hålla en fortlö
pande kontakt med någon yrkesbotanist. Som i 
alla sammanhang måste man acceptera att resul
tatet inte kan bli perfekt i allt. Jag vill dock 
poängtera följande:
(1) Ange alltid om en art har återfunnits på äldre 
lokaler, och för arter som förmodas vara utgång
na, ange alltid senast kända observation. Här
med ökar informationsvärdet högst avsevärt och 
det blir möjligt att med större säkerhet spåra 
eventuella förändringar. (Denna punkt är också 
min huvudkritik mot detta arbete.)
(2) Ange alltid ståndorten för varje art. Notera 
särskilt om någon väsentlig skillnad föreligger 
mellan olika delar av det undersökta området. 
Det behöver inte vara någon omfattande stånd- 
ortsbeskrivning, men den bör inte vara så 
lapidarisk som i Genberg (1977). Termer som 
”gräsmark”, "backe” och ”grunt vatten” är 
deprimerande. Men även Genbergs angivelser är 
en klar förbättring jämfört med nakna artlistor 
som i Fries (1971). Tänk vilken guldgruva det 
vore om den svit av landskapsfloror, som vi 
hoppas skall komma, kommer att innehålla ut
förliga ståndortsuppgifter (åtminstone som i 
Lange 1938 och Almquist 1965). Härigenom 
skulle vi få en ökad kännedom om eventuella 
regionala skillnader i arternas ekologi. Vi skulle 
dessutom få en dokumentation med vars hjälp 
framtida botanister kan avgöra om en art håller 
på att etablera sig i eller försvinna från en viss 
vegetationstyp.
(3) Ange gärna abundans (”vanlighet” inom

lokalen). 1 äldre floror har vi exempel på att 
abundans angetts i ingressen samtidigt med fre
kvens (antal lokaler) och ståndortsuppgift (se 
t ex Johansson 1897, Collinder 1909, Ahlfven- 
gren 1924). I Sverige har abundansskattningar ej 
haft samma starka ställning som i Finland (se t ex 
Häyrén 1909, Ulvinen 1937, Eklund 1958 och 
Sonck 1964). där Norrlins inflytande har varit 
starkt (se Collander 1965). Att genomföra detta 
konsekvent för alla arter är kanske inte så 
tilltalande för alla botanister. Men ett önskemål 
är att man åtminstone gör det för ”intressanta
re” arter (t ex sällsyntheter och sådana som man 
vet har genomgått drastiska förändringar). Å 
andra sidan kan vi aldrig förutsäga vilka arter 
som kommer att vara ”intressanta” om 50 eller 
100 år. Värdet av abundansangivelser inses lätt 
av alla som intresserat sig för att uppsöka 
tidigare kända lokaler för att se om en art finns 
kvar eller ej. Om en äldre källa anger att en art 
finns i enstaka individ på en viss lokal får 
sökandet en annan karaktär än om det står 
massvis. För att inte tala om skillnaden i de 
slutsatser som kan dras.

Det jag nu anfört under punkt 2 och 3 innebär ett 
avsevärt merarbete, och man kan knappast krä
va att det måste med. Som minimikrav vill jag 
dock se en karakteristik av varje arts ståndorts- 
amplitud inom det undersökta området. För 
sällsyntheter bör såväl ståndort som abundans 
anges för varje lokal. Hur den enskilda floraför- 
fattaren gör måste bli avhängigt vederbörandes 
intresseinriktning. Men betänk att även kortfat
tade uppgifter är bättre än inga alls.

En svårighet för floraförfattare är alltid vilken 
artavgränsning som skall väljas. Den bör i såda
na här sammanhang följa något lättillgängligt 
arbete och gärna ha en något konservativ prägel. 
Man bör följaktligen acceptera en viss eftersläp
ning i relation till vad den aktuella forskningen 
tror sig veta. A andra sidan skall man inte sträva 
efter att slaviskt följa uppfattningen i ett enda 
arbete (t ex Lid 1974). Om man har en avvikande 
mening eller om man har hunnit tillgodogöra sig 
resultatet av nyare monografiska utredningar bör 
detta givetvis med. Ett problem är behandlingen 
av kritiska släkten som t ex Ranunculus aurico- 
mus-gruppen, Hieracium och Taraxacum. Här 
bör det räcka med att följa uppdelningen på 
grupper som i t ex Hultén (1971). Endast om man 
har tillgång till specialisthjälp finns det skäl för
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en utförligare behandling. Om man däremot 
endast har tillgång till äldre litteraturuppgifter, 
bör man undvika en avskrift av dessa, och i 
stället nöja sig med en litteraturhänvisning.

Anledningen till att jag varit relativt utförlig i 
denna recension är att det i och med författarens 
bortgång torde dröja länge innan en mer fullstän
dig Gästrikeflora blir verklighet. Gästriklands 
kärlväxter summerar vår kännedom av landska
pets flora och kommer följaktligen att få en stor 
betydelse som uppslagsbok för exkursioner och 
som stimulans för det fortsatta utforskandet av 
landskapets flora.
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Lars Ericson

Den nya norska kromosomtalslistan

Engelskjön, T. 1979: Chromosome numbers in 
vascular plants from Norway, including Sval
bard. Opera Botanica 52. 38 pp. ISSN 0078- 
5237, ISBN 91-546-0265-3. Pris 24 kr. Beställes 
från Redaktionstjänsten, NFR, Box 23136, 
104 35 Stockholm.
Detta är en noggrann och värdefull sammanställ
ning av publicerade och opublicerade uppgifter 
om kromosomtal för norska kärlväxter - och, väl 
att märka, tal räknade på norskt material. Det 
senare är viktigt och listan är i detta avseende 
föredömlig. Varje kromosomtalsuppgift är för
sedd med en noggrann lokalangivelse och hän
visning till originalavhandling eller - när det rör 
sig om tidigare opublicerade uppgifter, huvud
sakligen av Knaben och Engelskj0n - med hän
visning till bevarat herbariematerial. Detta är 
förträffligt, men i några fall kunde det nog ha 
sparats på utrymmet. T ex är det en smula över
drivet att räkna upp 32 lokaluppgifter för 
Hierochloe odorata ssp. odorata 2n=28, alla
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publicerade av Weimarck (1971), eller 65 uppgif
ter om 2n= 68 för Campanula rotundifolia, alla 
räknade av Croff (1978). Informationen finns ju 
lätt tillgänglig i originaluppsatserna, åtminstone 
då dessa är publicerade i kända tidskrifter.

Totalt omfattar listan kromosomtalsuppgifter 
för 450 arter. Det kan nog överraska, att kromo- 
somtalet således är känt - på norskt material - 
från endast ca en ijärdedel av Norges kärlväxtar
ter. I de allra flesta fall är kromosomtalet natur
ligtvis uppgivet från andra delar av arternas ut
bredningsområden, men om man inte accepterar 
dogmen ”en art, ett kromosomtal” är detta inte 
speciellt tillfredsställande. Så mycket grundläg
gande dokumentation saknas alltså fortfarande

från ett område, där vi normalt betraktar floran 
som väl utforskad! Luckorna gäller främst kul
turspridda växter, den ursprungliga floran (t ex 
fjällväxterna) är fullständigare känd.

Engelskjpn har valt att med tystnad förbigå 
Löve & Love’s Chromosome numbers of central 
and northwest European plants (Opera Botanica 
5, 1961) och Cytotaxonomical atlas of the Arctic 
flora (1975). Även om en hel del kritiskt kan 
sägas och har sagts om dessa arbeten, skulle det 
förvåna mig om där inte finns något av intresse 
att hämta för en norsk kromosomtalslista.

Arne Strid



Landskapsfloror - diskussion

Botanistdagarnas båda temadagar (se inledning
en till detta häfte) avslutades med en allmän 
diskussion, vilken här återges i redigerat sam
mandrag.

Inledning

Måns Ryberg, Stockholm: Föredragen har i stort 
sett behandlat två ämnen: syfte och metodik. 
Syftet med landskapsfloror är det primära, efter
som det bestämmer metodiken. Det är egentligen 
bara två personer, som gått in på denna fråga, 
nämligen Sven Bråkenhielm och Hugo Sjörs. 
Båda representerar avnämarna, naturvården re
spektive forskningen. De företräder vad man kan 
kalla det allmänna intresset i motsats till det 
lokala. Den första kategorin intressenter be
höver data, som kan utnyttjas t ex i naturvårds- 
sammanhang eller för olika forskningsuppgifter. 
För den andra kategorin gäller det främst att 
redovisa hembygdens flora.

Det är önskvärt att lokalfloror innehåller data 
både om arternas förekomstsätt och frekvens. 
Därigenom kan man få fram uppgifter om vege- 
tationstyper och ett underlag för studier av 
eventuella förändringar i framtiden, t ex hur nya 
metoder inom jord- och skogsbruk påverkar 
växtlighetens sammansättning eller successio
nerna i kulturlandskapet.

Här kan det vara på sin plats att framhålla 
begreppet indikatorarter. De stora - och därför 
skyddsvärda - sällsyntheterna är ofta gårdagens 
indikatorarter, dvs de representerar de sista 
resterna av en vegetation som påverkats så 
starkt av ändrade brukningsmetoder, att de i 
stort sett försvunnit redan under 1800-talet eller 
början av 1900-talet. Genom att de numera är så 
fåtaliga, är det ofta möjligt att bevara dem genom 
fridlysning och riktig skötsel av deras växtplat- 
ser; det gäller t ex ginstarterna (Genista). (Man

måste dock vara medveten om att ett bestånd 
inte får bli alltför litet.) För fullständighetens 
skull skall också sägas att det finns arter, som 
under lång tid varit sällsynta och ändå lyckats 
hålla sig kvar på sina lokaler.

De stora sällsyntheterna skall man naturligtvis 
slå vakt om på alla sätt och så sker också i regel, 
men fråga är om det inte är minst lika angeläget 
att följa upp ändringar i frekvens av många 
åtminstone hittills ganska vanliga arter. Det är 
nämligen sådana arter som kommer att ange 
omfattningen av dagens strukturförändringar in
om de areella näringarna, dvs de är dagens 
indikatorarter. Och det kan vara så allmänna 
arter som (vild) rödklöver, prästkrage, liten 
blåklocka, kattfot (Trifolium pratense, Chry
santhemum leucanthemum, Campanula rotun- 
difolia, Antennaria dioica).

Men då kommer man ofelbart in på metodiska 
frågor. De mer eller mindre allmänna arterna kan 
inte gärna redovisas lika exakt som de sällsynta. 
Det är vidare önskvärt att deras förekomst och 
frekvens kan anges på sådant sätt att förekoms
ten kan följas upp i framtiden, och att arbetet 
utförs på sådant sätt att olika landskap kan 
jämföras med varandra. Samtidigt är det viktigt 
att metodiken är så enkel som möjligt, så att inte 
de med traktens flora förtrogna kännarna och 
därmed floraförfattarna avskräcks. Frågor som 
bör begrundas rör t ex om man skall använda sig 
av rutnätssystem, vilket ju sker på flera ställen, 
om man skall redovisa alla arter på samma sätt, 
och hur läget för de mer ovanliga arterna bör 
anges. Aven om det ur flera synpunkter är 
värdefullt med ett material insamlat så att det 
kan databehandlas får detta inte medföra att den 
tryckta redovisningen blir svårläst och oöver
skådlig. En komplicerad hantering av materialet 
ökar riskerna för detta. En framställning som 
medger såväl direkta lokalangivelser som läges
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angivelser medelst koordinater samt invente
ring efter t ex socknar jämsides med inventering 
baserad på kartans rutnät skulle vara idealisk. 
Hur nära man kan komma dessa önskemål måste 
begrundas närmare. Även om det är värdefullt 
med material bevarat på magnetband, känns det 
för en florainventerare förmodligen angelägnare 
att se sina uppgifter mer konventionellt publice
rade. Relationerna mellan kart- och textredovis
ning bör också övervägas av dem som sätter 
igång ett landskapsfloraprojekt. Kanske kan man 
här kombinera olika framställningssätt och däri
genom öka informationen.

Datainsamling

Gunvald Bruce, Hultsfred: Ett landskapsflora
projekt består av flera moment, uppställning av 
målsättning, uppläggning av metodik, insamling 
av primärmaterial, bearbetning och redovisning. 
De första och sista momenten kan klaras av på 
kort tid, medan insamlingen av primärmaterialet 
tar många år i anspråk. Vi måste tänka på att 
göra denna datainsamling sådan att primärmate
rialet är anpassningsbart till den målsättning, 
metodik, bearbetning och redovisning vi har om 
10 eller 50 år, då vi kanske har en helt annan 
inställning till landskapsflororna.

Vi bör ställa vissa krav på primärmaterialet: 
reproducerbarhet, noggrannhet i lokalangivel
serna, bestämningar med beläggexemplar, ej för 
grovskaliga frekvensuppgifter (även konstaterad 
frånvaro av en viss art bör med nolla tydligt 
anges). Vidare bör man försäkra sig om en jämn 
inventering av landskapet, t ex genom att med 
någon slumpmetod välja ut inventeringsområ- 
den.
Olle Persson, Umeå: Om exempelvis topografis
ka och ekonomiska kartbladen används som 
primära respektive sekundära urvalsenheter, 
finns möjlighet att med s k stratifierad sampling 
objektivt slumpa ut små inventeringsrutor för att 
därigenom säkerställa en jämn inventering även 
med avseende på speciella vegetationstyper. 
Sådana metoder har tillämpats av Folke Björk
bäck (Stockholm) vid inventering av myrmarker.
Rolf Santesson, Stockholm: Universiteten bör i 
större utsträckning än hittills försöka dirigera 
sina fackbotanister till trakter som ligger utanför 
de andra landskapsinventerarnas intresseområ

den för att man skall få en jämnare kännedom om 
landets flora.
Lars Påhlsson, Lund: Vid datainsamlingen bör 
man arbeta med vegetationstyper kopplade till 
arterna. Det är lättare att återanvända data t ex 
inom naturvård om artfynden alltid relateras till 
vegetationstypen, vilken inte behöver anges på 
något detaljerat sätt. Det går bra med extensiva 
begrepp typ blåbärsgranskog.

Rutnätssystem
Stefan Ericsson, Umeå: Eftersom Atlas florae 
europaeae använder sig av UTM-rutor i storle
ken 50 x 50 km, går de flesta uppgifter i rikets nät 
lätt att passa in i rätt ruta. Nackdelen med att 
använda UTM är att rutorna inte alltid är kvad
ratiska. Längs Sverige löper zoner med kilfor- 
made rutor.
Olle Persson: lOx 10 km eller 5x5 km enligt 
Rikets nät tycks vara de lämpligaste invente- 
ringsenheterna. Utbredningskartorna kan sedan 
baseras på de större rutorna när det gäller arter 
med stora sammanhängande utbredningsområ
den. 1 kanten av utbredningsområden och när 
det gäller sällsynta växter kan man använda de 
mindre rutorna som kartenhet.
John Christoffersson, Ruda: 1 större landskap 
får tillgången på inventerare ofta bestämma valet 
av rutstorlek. 5x5 km-rutor ter sig betydligt 
aptitligare för inventeraren än större rutor och 
åtminstone i södra Sverige får man därför låta 
5x5 km-rutor vara det normala.

Provytor
Lars-Erik Liljelund, Stockholm: Permanenta 
provytor kan bli ett utomordentligt hjälpmedel 
att bedöma förändringar i framtiden. Det är inte 
så viktigt hur sådana provytor ser ut, huvudsa
ken är att de läggs ut nu och markeras ordentligt 
så att man kan gå tillbaka till dem i framtiden. 
Detta är något som även landskapsfloristerna 
kan hjälpa till med.
Sven Bråkenhielm, Uppsala: Naturvårdsverket 
planerar att lägga ut permanenta provytor även 
för vegetation inom Programmet för miljökvali- 
tetsövervakning (PMK). Ytorna torde komma
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att fördelas på 20 sk observationsområden i 
landet. Data om förändringar kan komma att bli 
ett skelett till vilket andra observationer kan 
fogas.
Olle Persson: Vid nästa riksskogstaxering, som 
börjar 1983, överväger man också att lägga ut 
permanenta provytor.

Nomenklatur
John Kraft, Landskrona: Landskapsflororna bör 
absolut använda sig av latinska namn, men även 
de svenska namnen skall vara med. Dessutom är 
det önskvärt med både släktregister och svenskt 
namnregister.
John Christoffersson: I många fall är det nöd
vändigt att ha med flera svenska namn, t ex 
bergspring och svartbräken för Asplenium tricho- 
manes. I landskapsflororna kan man även be
höva ta med lokala namn.
Rolf Santesson: Svenska botaniska föreningen 
har just tillsatt en växtnamnskommitté, som

skall se över de svenska växtnamnen och lämna 
förslag till standardisering. Vi får dock inte 
isolera oss nationellt genom att låta svenska 
namn ersätta de latinska. De är komplement som 
ibland är bra.

Bestämning

Roland Carlsson, Lekeryd: Landskapsflorister- 
na behöver hjälp med bestämning av kritiska 
växtgrupper. Dessutom behövs en fortsättning 
på Nils Hylanders Nordisk kärlväxtflora eller 
också en helt ny detaljerad svensk flora.
Rolf Santesson: I den mån resurserna räcker till 
skall Riksmuseet självfallet hjälpa till med be
stämning av inskickat växtmaterial.
Thomas Karlsson, Lund: Specialisterna på kri
tiska växtgrupper, t ex jag själv (Euphrasia, 
ögontröst), ställer säkert gärna upp med bestäm
ning av sådant material. I egenskap av redaktör 
för SBT kan jag också åta mig att förmedla 
sådana bestämningsproblem till specialisterna.
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