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Landskapsfloror

I samband med SBT utges en serie landskaps- 
och områdesfloror, som innehåller aktuell 
och uttömmande information om den vilda växt
världen i olika delar av Sverige. 1 böckerna ingår 
såväl beskrivningar av flora och vegetation som 
lokaluppgifter och utbredningskartor. Informa
tion om kommande delar ges i SBT. Hittills har 
tre Horor utkommit:

Östergötlands Flora av Erik Genberg 1978. 216 
sidor, pris 65 kr. - Tillägg till floran har tryckts i 
SBT 1979 häfte 6, 1981 häfte 3 och 1983 häfte 3.

Flora över Dal av Per-Arne Andersson 1981. 
Beskriver kärlväxternas utbredning i Dalsland. 
360 sidor, pris 110 kr.

Västmanlands flora av Ulf Malmgren 1982. 670 
sidor, pris 200 kronor.

SBT-vykort
1978 började vi göra vykort med motiven hämta
de från SBTs omslag. På baksidan av varje kort 
finns text om växten på svenska och engelska. 
Alla finns fortfarande att köpa:

1978 års motiv, 4 olika, 5 av varje, 20 kr
1979 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1980 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1981 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr
1982 års motiv, 6 olika, 4 av varje, 24 kr

Omslagsbilden
Gul och röd parasollmossa, Splachnum luteum 
och rubrum, på gammal djurspillning. Parasol
len är en utvidgning som sitter nedanför spor
kapseln. Flugor attraheras till kapslarna, som 
doftar svagt. De sprider sporerna till färsk spin
ning, och därför visar sig mossan nästa år på ett 
nytt ställe. Ett sydligt fynd av röd parasollmos
sa rapporteras i Floris tis ka notiser i detta häfte. 
— Foto Alf Linderheim/N.



Gullstånds, Senecio paludosus, i Sverige
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Olsson. K.-A. 1984: Gullstånds, Senecio paludosus, i Sverige. [Senecio paludosus in 
Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 78: 1-8. Stockholm. ISSN 0039-646X.

In Scandinavia, Senecio paludosus L. is limited to southernmost Sweden (prov. Skåne). 
The known localities were visited during July-September 1983. In W Skåne the species 
has disappeared from many localities during this century and only some few, along the 
river Rönneå, remain. In E Skåne, on the contrary, many localities are present along the 
lower course of the river Helgeå, and some of them are very rich. The species grows on 
seasonally inundated ground; the localities in E Skåne are to a great extent former lake- 
bottoms. These areas were traditionally used as hay-meadow or pasture. It seems that S. 
paludosus is sensitive to intensive grazing and is favoured by the present state of moderate 
overgrowth. In late stages of overgrowth it seems to be less competitive.

Kjell-Arne Olsson, Kanalgatan 16, S-291 53 Kristianstad, Sweden.

Gullstånds är en av de svenska växter som på 
grund av sin sällsynthet blivit upptagen på Pro
jekt Linnés lista över hotade kärlväxter. De få 
lokaler och det låga antal exemplar som redovi
sades av projektet (Nilsson & Gustafsson 1982) 
motsvarade ej den erfarenhet av växtens fre
kvens, som jag fått under strövtåg och kanottu
rer längs Helgeå sedan mitten av 1970-talet. 
Projekt Linné framhåller också, att deras status
bedömning är osäker till följd av att alla lokaler 
ej nyinventerats. Jag beslöt därför att detaljin- 
ventera arten. Undersökningen gjordes under 
juli-september 1983. Växten har blivit noggrant 
eftersökt längs Helgeås nedre lopp från Torse- 
bro till mynningarna i Hanöbukten, en sträcka 
på ca 35 km. I övriga Skåne har jag endast be
sökt lokaler där gullstånds enligt Skånes Floras 
register blivit noterad. Lägesangivelserna för 
dessa, mest gamla uppgifter, har ofta varit opre
cisa, och då har jag inom det angivna området 
letat i biotoper som skulle kunna tänkas hysa 
arten.

Totalutbredning och systematik

Gullstånds är en östlig art med relativt liten 
totalutbredning (fig 1). Den är på tillbakagång 
och betraktas som sårbar i Europa som helhet. 
Bl a är den troligen utgången i Danmark samt på

stark tillbakagång i Belgien och Västtyskland 
(Lpjtnant & Worspe 1977).

Gullstånds är mångformig och systematiskt 
svårutredd. Den har därför genom tiderna delats 
upp på mycket olika sätt. Under de senaste 
decennierna har exempelvis Siskin (1961) ansett 
att den gullstånds som växer öster om en linje 
Ladoga-övre Dnjepr bör uppfattas som en själv
ständig art, 5. tataricus. Holub (1962) fann vid 
revision av väst- och mellaneuropeisk gull
stånds, att den kunde delas upp i fyra enheter 
med olika utseende och utbredning. Eftersom 
det förekommer övergångsformer uppfattar han 
dem som underarter. Av dessa har två en vid 
och två en inskränkt utbredning.

De svenska förekomsterna av gullstånds till
hör enligt Holub ssp. tomentosus med hårig 
frukt, lansettlika blad, bladkant med grova ut
stående tänder samt bladundersida med vita sty
va hår.

I Flora europaea (Chafer & Walters 1976) 
anser man emellertid att de nämnda enheterna 
är för dåligt avgränsade för att kunna upprätt
hållas.

Utbredning i Norden
I Danmark blev gullstånds senast antecknad 
1820 från Ålborgsregionen, varför den skandi-
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Fig 1. Totalutbredningen av gullstånds, Senecio paludosus. Efter Hultén (opubl). Arten är mångformig och 
flera underarter har uppställts, något som gör det särskilt väsentligt att bevara de svenska utpostlokalerna.
The total distribution of Senecio paludosus (after Hultén, unpubl.).

naviska utbredningen numera är inskränkt till 
Skåne. Här har den sedan mitten av 1700-talet, 
om vi bortser från några få strölokaler, blivit 
noterad från fyra åsystem, nämligen Saxån, 
Kävlingeån, Rönneå och Helgeå (fig 3). Från de 
båda förstnämnda vattensystemen förefaller 
växten ha försvunnit redan kring senaste sekel
skiftet. Visserligen nämner Sylvén (1932) ett 
flertal lokaler härifrån, men hans lista förefaller 
grunda sig på äldre herbariematerial och på upp
gifter från de skånska 1800-talsflororna.

De nu aktuella lokalerna finns vid Rönneås 
övre lopp från Västra Ringsjön till Stockamöl- 
lan, samt längs Helgeå från Araslövssjöns norra 
del till åmynningen vid Yngsjö (tabell 1).

Gullstånds har i västra Skåne blivit sällsynta
re under 1900-talet och förefaller nu finnas kvar 
på helt få lokaler. I denna del av landskapet har 
bara två lokaler nyupptäckts under 1900-talet. 
Vid Ringsjön finns växten i två relativt individri
ka förekomster (lokal 24 och 25). Här tycks den

ha hållit sig ganska konstant under senare de
cennier. Helge Rickman uppskattade beståndet 
intill Rönneås utlopp till minst 100 individ 1940. 
Trots bebyggelse och annan för växten negativ 
påverkan kan man än idag finna uppemot 100 
exemplar. Vid Stockamöllan fanns gullstånds 
ymnigt fram till slutet av 1960-talet. Därefter har 
den uppträtt allt sparsammare för varje år (Ewe 
Jerslind, Stockamöllan, muntligen).

Beträffande de östskånska lokaluppgifterna 
är många av de tidiga (från 1800-talet och början 
av 1900-talet) mycket vaga och svåra att placera 
i annat än ett större område. Flera lokaler har 
blivit förstörda och på flera andra har gullstånds 
ej stått att återfinna. Dock finns den kvar på 
många och individrika lokaler, varav en stor del 
blivit funna för första gången under 1900-talet. 
Det verkar rentav som om gullstånds här har 
ökat under det senaste seklet, i kontrast till för
hållandet i västskåne. Dess växtplatser finns nu 
i anslutning till Helgeås översvämningsmarker
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(fig 4). Det är frågan om stora, ofta sumpiga och 
svårgenomträngliga områden, och därför förmo
dar jag att gullstånds kan finnas på fler lokaler 
och i ett ännu större antal än vad som redovisas 
här.

Biotoper

1775 bröt sig Helgeå nytt lopp genom stranddy
nerna vid Yngsjö, och vattennivån i ån och i de 
grunda slättsjöarna sänktes med ca 75 cm. Ge
nom sänkningen avtappades och försvann flera 
sjöar (Svarta sjö, Egeside sjö och Yngsjösjön), 
medan Araslövssjöns och Hammarsjöns arealer 
minskade betydligt. På de forna sjöbottnarna 
uppstod vidsträckta sankmarker vilka över
svämmas vid högvatten (främst senhösten till 
våren). Dessa översvämningsområden kom att 
utnyttjas för bete och slätter, men i våra dagar 
växer stora delar igen på grund av upphörd 
hävd.

Det är på dessa igenväxande översvämnings
områden som gullstånds har sina viktigaste före
komster i Kristianstadstrakten. Den växer mera 
sällan i rena vassbestånd (och i så fall i dess 
torrare utkanter) utan tycks föredra en typ av 
högörtäng där de vanligaste följeväxterna är 
rörflen, vass, grenrör, ängskavle, vasstarr, 
brunstarr, svärdslilja, kärrsilja, videört, älgört, 
fackelblomster, åkertistel och nysört (.Phalaris 
arundinacea, Phragmites communis, Calama- 
grostis canescens, Alopecurus pratensis, Carex 
acuta, C. acutiformis, Iris pseudacorus, Peuce- 
danum pa lustre, Lysimachia vulgaris, Filipen- 
dula ulmaria, Lythrum salicaria, Cirsium ar
vense och Achillea ptarmica).

Gullstånds förefaller gynnas av en viss igen- 
växning till följd av ett svagare betestryck eller 
av att slåttern och betet nyligen upphört. Exem
pelvis är stranden av Hammarsjön vid lokal 15 
delad i två betesfållor. 1 den ena betade två 
hästar 1983. Vegetationen längs stranden hade i 
stort sett lämnats ifred, och här växte ca 850 
exemplar av gullstånds. På andra sidan stängs
let, där grässvålen är låg till följd av ett hårt 
nötkreatursbete, går det däremot ej att finna ett 
enda exemplar. Några lokaler (5 och 17) är 
starkt igenväxta videsnår och här växer gull
stånds oftast tätt omslingrad av snårvinda (Ca- 
lystegia sepium). De flesta exemplaren av gull
stånds kring Stockamöllan finns i hög alsump
skog.

Fig 2. Gullstånds, Senecio patudosus, vid Stocka
möllan i Rönneå. Foto Bengt Örneberg, augusti 1976.

mmmi ....

*

Ett tecken på att arten förmår ta nyskapade 
biotoper i besittning är följande. Inne i Kristian
stads tätort är stranden av Helgeå på vissa 
sträckor förstärkt av en jordtäckt strandskoning 
av sten. I exempelvis Tivoliparken (lokal 6) 
växer gullstånds rikligt i nedre delen av skoning- 
en just intill vattnet. Denna strandskoning är 
upplagd på 1890-talet.

Växten förefaller vara anpassad till den insta- 
bila och föränderliga miljö ett naturligt vatten
system skapar. Detta kan förklara de stora skill
nader som finns mellan västra och östra Skåne. 
1 den västra delen har antalet lokaler minskat i 
samma takt som åarna blivit ”tämjda” genom 
invallning, kanalisering, dikning och uppodling 
av de forna översvämningsområdena. I östra 
Skåne växer gullstånds främst i den miljö som 
skapades genom den drastiska vattennivåsänk
ningen för 200 år sedan. Även om flera projekt 
genomförts, varav en del misslyckats, för att 
kultivera markerna kring Helgeås nedre lopp, 
blir stora arealer av de kringliggande markerna 
än idag påverkade av åns vattenföring.
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Tabell 1. Aktuella lokaler för gullstånds 1983. Frågetecken efter år för första uppgift anger att det är osäkert om 
uppgiften avser samma förekomst som den nu aktuella. Antal 1983 anger antalet observerade stjälkar (blomman
de såväl som icke blommande).

Socken och lokal Lägeskod enl RUBIN Första Antal Biotop Hävd Nuvarande hävd
fynd 1983 1920-t

KRISTIANSTAD
1 Norra Lingenäset

(några ex i Fjälkestad sn 1981)
3D 3j 20-22 06-07 1749 238 högörtäng bete ohävdat

2 SO Näsbygård 3D 3j 01 06 1949 8 högörtäng bete ohävdat
3 Isternäset, 400 m av åstranden 3D2j 28 12-13 1749 425 vassbälte bete ohävdat

27 14-15
4 Kanalen vid elverket 3D 2j 27 16 _ 17 gräsbeväxt kanalbrink _ slås trol årligen
5 Kanalutloppel-badhuset, 3D 2j 26 16 - 524 sumpskog, strandsnår _ ohävdat

300 m av åstranden 25 17
24 17

6 Tivoliparken, 3D 2j 22-24 18 ? 209 strandskoning _ slås årligen
700 m av åstranden 20-22 19

18-19 20
7 Båtbryggan vid yllefabriken 3D 2j 15 21 1949 14 strandskoning - slås trol årligen
8a Udden invid motorvägen 3D 2j 11 23 1938? 6 högörtäng _ ohävdat
8b Udden invid åns norra fåra 3D 2j 09 25 1938? 18 vassbälte _ ohävdat
9a Stranden 400 m V pumphuset 3D 2j 07 36 _ 149 vassbälte _ ohävdat
9b Stranden 300 m V pumphuset 3D 2j 07 37 - 1 strandskoning - ohävdat

NOSABY sn
•10 200 m V FIkenabbens fågeltorn 3D 2j 02 43 1 vassbälte ohävdat

11 300 m ONO F'kenabbens fågeltorn 3D 2j 03 48 1923? 8 högörtäng slåtter svagt bete

GUSTAV ADOLF sn
12 Stranden O Håslövs tegelbruk 3E la 47 03-05 1893 302 högörtäng bete bete
13 Stranden S Håslövs tegelbruk 3E la 45 07-08 - 29 högörtäng bete bete
14 Håslövs ängar 3E la 42 07 - 14 högörtäng bete svagt bete
15 Håslövs ängar 3E la 41 04 1948 850 högörtäng, vassbälte bete svagt bete

42-43 05

NORRA ÅSUM sn
16 Blackan 3D 2j 42 00 4 högörtäng bete svagt bete
17 Lillö, V åfåran 3D 2i 33 49 1744 35 strandsnår, högörtäng bete ohävdat
18 Härlövsängar 3D 2j 26-27 10-15 - 1580 högörtäng, vassbälte slåtter ohävdat

25-26 15-16
19 Järnvägsviadukten 3D 2j 18 20 - 9 strandskoning - ohävdat

ÅHUS sn
2()a Svarta sjö, invid ån 3E 0a 18 06-07 1933 196 högörtäng slåtter ohävdat
20b Svarta sjö 3E 0a 20 10 I960 4 sumpskog slätter ohävdat
21 Y ngsjösjön 2D 9j 06-4)9 45-49 I960 5650 högörtäng, vassbälte. slåtter delvis bete

2E 9a 06-09 OO-OI sumpskog
22 N Gropahålet 2E 8a 43 II - 33 högörtäng bete ohävdat

VITTSKÖV LE sn
23 Egeside träsk 2D 8j 49 36-38 I960 98 högörtäng. videsnår slåtter ohävdat

2D 9j 00-01 36-38

MUNKARP sn
24 Rönneås utlopp. 3D 0a 06 22-23 1915 85 sumpskog, vassbälte n ohävdat

100 m av åstranden
25 350 m O Rönneås utlopp 3D 0a 06 25-26 1946? 221 högörtäng ■> ohävdat
26 Stockamöllan, Rönnemölla O ån 3C Oj 46 32 1846 19 sumpskog ? ohävdat

45 32-33

BILLINGE sn
27 Stockamöllan. Rönnemölla V ån 3C Oj 46 31 1846 14 sumpskog, högörtäng ohävdat

45 32-33
28 Stockamöllan. 300 m SSO 3C Oj 42 33 - 8 sumpskog ? ohävdat

värdshuset. V landsvägen

Hot och skydd

Gullstånds är en variabel art vars systematik är 
omtvistad. Förekomsterna i Skåne är utpostlo
kaler mot norr och växten förfaller vara på till
bakagång i hela sitt utbredningsområde. Det är 
därför av särskild vikt att dess fortlevnad i Sve
rige blir säkerställd.

Gullstånds hotas på flera lokaler av anlägg
ningsarbeten av olika slag. Två mindre före

komster i Åhus, i nära anslutning till ännu exi
sterande populationer, har exempelvis på sena
re år förstörts genom brobyggnad och anläggan
de av en småbåtshamn. Härlövsleden, som man 
inom kort kommer att börja bygga, kommer att 
skära genom de rika förekomsterna på Härlövs 
ängar och Isternäset. Vägverket bör informeras 
om växten och förmås att ta sådan hänsyn att 
växtplatserna skadas så lite som möjligt vid
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Fig 3. Utbredningen av gullstånds i Skåne. — • aktuella förekomster 1983. Siffrorna hänvisar till lokalförteck
ningen i tabell 1. Lokal 1-19 redovisas i fig 4. - o äldre uppgifter. Socknens namn och sista kända fynd anges; 
ett kryss i ringen anger att lokalen besökts utan att återfynd gjorts. - ? lokalens exakta läge är osäkert.
The distribution of Senecio pahulosus in Skåne. — • present occurrences (1983). The numbers refer to the 
locality list in Table 1. — o previous occurrence; name of parish and year of last report given. Ring with a cross 
indicates that the plant was searched for unsuccessfully in 1983. - ? the exact location is not known.

byggnadsarbetet. I Tivoliparken och på lokal 7, 
där gullstånds växer under en båtbrygga, klipps 
många exemplar årligen ner. Åtminstone i Tivo
liparken bör man kunna avstå från detta.

Översvämningsområdena med högörtäng fö
refaller växa igen långsamt. Exempelvis har lo
kalen vid Norra Lingenäset troligen ej hävdats 
sedan 1930-talet, då staten köpte området för att

utöka P6 militära övningsfält. Även om gull
stånds förefaller tåla en ganska ordentlig igen- 
växning, kan en sådan dock i det långa loppet 
förmodas vara ett hot på många lokaler. Troli
gen är det den långt framskridna igenväxningen 
som gör att växten vid Stockamöllan numera för 
en tynande tillvaro.

Den rika förekomsten av gullstånds på Hås-



lövs ängar (de närbelägna lokalerna 14 och 15) 
är belägna på ett naturreservat. Håslövs ängar 
blev skyddat främst på grund av ängarnas stora 
ornitologiska kvaliteter. De stora våtmarkerna 
kring Helgeås nedre lopp finns upptagna i den 
s k CW-listan över internationellt värdefulla 
våtmarker. Dessutom har de blivit klassade som 
riksobjekt i den fysiska riksplaneringen. Dags 
dato är det endast Håslövs ängar som har skydd 
enligt lag. Ansatser till att skydda ytterligare 
områden finns emellertid. När skötselplaner för 
kommande reservat ska upprättas, är det av vikt 
att man anpassar dessa till förekomsterna av 
gullstånds.

I Kristianstadsområdet bör gullstånds ha 
stora möjligheter att leva kvar i livskraftiga po- 
pulationer om myndigheter och markägare tar 
hänsyn till växten, främst på dess rikligaste lo
kaler. 1 västra Skåne förefaller dess framtid vara 
mörkare. På de få återstående lokalerna vid 
Rönneå skulle sannolikt en viss röjning gagna 
växten.

Projekt Linné

Den inventering som låg till grund för Projekt 
Linnés rapport om gullstånds var ej fullständig, 
varför både antalet lokaler och individ blev re
jält underskattade. För Helgeåområdet redovi
sades 5 aktuella lokaler med sammanlagt ca 600 
individ. Min inventering har visat att växten 
finns på åtminstone ett 20-tal lokaler med sam
manlagt mer än 10 000 exemplar. Även andra 
arter, som redovisats av projektet, förefaller ha 
blivit ofullständigt undersökta. Åtminstone 
tycks det vara så för en del av de arter som 
redovisats under projektets senare del.

Projekt Linnés rapporter är avsedda att utgö
ra aktuella statusbedömningar, som bl a kan lig
ga till grund för fastställande av förändringar. 
För att rapporterna skall ha något värde i det 
praktiska naturvårdsarbetet, måste de dock 
vara trovärdiga och så fullständiga som möjligt.

6 Kjell-Arne Olsson

Detta är också en förutsättning för att projektet 
skall nå sitt mål: att bevara en så stor del av den 
svenska floran som möjligt.

Lokalangivelserna i Projekt Linné rapporte
rar är mycket vaga. Det är svårt, även för den 
som känner en växts förekomster väl, att förstå 
vad som avses med exempelvis ”Åhus. . . (3) 
ett 10-tal ex 1979, (4) tidigare känd lokal, 0 ex 
1979, (5) som föregående...”. Bakgrunden är 
naturligtvis att skydda växten — man antar att 
om en förekomst blir allmänt känd riskerar den 
att skadas av insamling. Dock tror jag att hem- 
ligstämplen är ett vettigt skydd för endast några 
få arter och lokaler. De botanister som kan tän
ka sig att insamla utrotningshotade växter är 
troligen ganska få och känner säkert redan till 
eller kan mycket lätt ta reda på dessa arters 
växtplatser. De visas t ex ofta vid botaniska 
exkursioner. Jag tror att en växt i regel är betyd
ligt bättre skyddad om dess förekomster är väl 
kända. Hade Projekt Linné rapporterat exakta 
lokalangivelser skulle lokala botanister ha stör
re möjlighet att följa växtens utveckling år från 
år, registrera kompletterande fynd, och upp
märksamma hot säkrare och snabbare. Som det 
nu är känner inte ens de naturvårdande myndig
heterna alltid till Projekt Linnés lokaler. På 
länsstyrelsens naturvårdsenhet i Kristianstad 
har man ej fått del av projektets uppgifter be
träffande undersökta växter i länet.
Under de drygt 10 år som gått sedan Projekt 
Linné startade på ett ambitiöst och positivt sätt, 
har det rönt stor uppmärksamhet och engagerat 
många människor. Det är därför beklagligt om 
projektet, kanske till följd av bristande resurser 
och administrativa problem, nu bara skall tyna 
bort. Därtill är dess mål alltför angeläget.
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Fig 4. Utbredningen av gullstånds i kristianstadstrakten. - Blått vatten. - Ljusblått Helgeås översvämnings- 
område. — Rött förekomster av gullstånds. Lokalnummer hänvisar till tabell I. Röd ring betecknar ej återfunnen 
förekomst, med årtal för sista notering. - Grått tätort. Den planerade motorleden över Härlövs ängar och 
Isternäset har markerats streckad.
The distribution of Senecio paludosus {red) in the Kristianstad area (framed area in Fig. 3). The numbers refer 
to the locality list in Table 1. A red ring denotes vanished occurrences; year of last find indicated. Dark bine 
permanent waters. — Light bine yearly flooded areas. - Grey urban areas.
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Blomningen hos Lemna minor, andmat
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Martinsson, K. 1984: Blomningen hos Lemna minor, andmat. [The flowering of Lemna 
minor.] Svensk Bot. Tidskr. 78: 9-15. Stockholm. ISSN 0039-646X.

The flowering frequency of Lemna minor, the conditions under which flowering occured, 
and the differences in morphology between sterile and fertile populations were studied on 
the island of Öland in the Baltic during the summer of 1982. 12 of the 26 studied 
populations were fertile. Flowering populations were exclusively found in stagnant water, 
never in running water or water disturbed by wind. Flowers were formed on both shaded 
and sunny localities. The populations in shadow seemed to begin flowering later than the 
sun-exposed ones. The presence of flowers was not associated with any conspicuous 
change in morphology. However, the fronds of the flowering populations were slightly 
smaller than those in the sterile ones growing under the same circumstances.

Karin Martinsson, Statarvägen 6, S-752 45 Uppsala, Sweden.

”Lemna-arterna blommar så sällan att de flesta bota
nister aldrig har lyckats få se ens den allmännaste, 
L. minor, i blomning” (Fries 1964).

De mera fåordiga nordiska fältflororna tycks in
stämma i detta påstående, och därför blev jag 
överraskad då jag under några få sommardagar 
1981 på Öland, i Kalmar och Uppsala fann, inte 
bara Lemna minor (andmat) utan även L. gibba 
(kupandmat) och L. trisulca (korsandmat) med 
blommor. Var det en tillfällighet, eller kunde 
Lew/ta-blommornas sällsynthet ifrågasättas? 
Jag bestämde mig för att mera systematiskt för
söka utröna hur vanlig blomning hos Lemna är, 
om den kan sättas i samband med förhållandena 
på ståndorten och om man kan se några skillna
der i morfologi mellan sterila och fertila be
stånd. Då undersökningen utfördes på Öland, 
fick den inskränkas till L. minor, den enda Lem- 
na-art som förekommer allmänt på ön.

Morfologin hos Lemna minor

Lemna minor är vår minsta inhemska fanero- 
gam (längd ca 1,5—6,0 mm). Växten består av 
en liten, linsformad skiva (fig 1A och 2A), vil
ken flyter på vattenytan i dammar, diken och 
liknande vattensamlingar. Det råder oenighet

om huruvida skivan skall betraktas som ett 
blad, en ombildad stam eller bådadera (Scul- 
thorpe 1967), men den kommer här att för en
kelhets skull kallas skott. På skottets undersida 
sitter en ogrenad rot med en markerad rotmös
sa. Schulz (1962) har föreslagit att roten skulle 
fungera som ett slags balansmekanism, som hål
ler skottet med rätt sida upp. På var sida av 
skottet finns en ficka, i vilken nya individ bildas 
och varifrån de sedan knoppas av. Moder- och 
dotterindivid hänger ofta ihop en tid, även då 
dotterplantan är fullbildad, varför Lemna-plan
torna bildar kolonier med två till fem samman
hängande skott i varje. I fickorna bildas också 
de oansenliga blomställningarna, vilka består av 
tre blommor — två hanliga och en honlig — samt 
ett tunt, genomskinligt hölsterblad som omger 
dessa (fig 3). Hanblommorna består endast av 
en ståndare vardera (fig IB) och honblomman 
av en pistill med ett fröanlag.

Pollineringen tros ske antingen genom direkt
kontakt mellan blommorna hos olika kolonier 
(Trelease 1882) eller med hjälp av insekter och 
kvalster som springer omkring på kolonierna 
och stöter emot blomställningarna (Knuth 
1899). Detta styrks av att pollenkornen är taggi
ga (fig ID), vilket gör att de lättare fastnar vid 
insekterna (Ludwig 1881).
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Fig I. SEM-fotografier av Lemna minor. - A: Hel koloni i blom x38. - B: Ståndare x80. - C: Ståndarknapp 
X160. - D: Pollen X800.
SEM photographs of Lemna minor. - A: Flowering colony X38. - B: Stamen x80. - C: Anther x 160. - D: 
Pollen grains x800.

Litteraturöversikt

Fram till dess att Antonio Vallisneri 1710 be
skrev blommorna hos Lemna-arterna trodde 
man att dessa var groddplantor av Rorippa nas- 
turtium-aquaticum (källfräne) och inte alls någ
ra egna arter (Schtdtz 1962). Blommande lemna- 
ceér har alltsedan upptäckten ansetts vara rari
teter, och det har till och med påståtts att ut
vecklingen inom Lemnaceae skulle ha gått från 
normal sexuell förökning till ren vegetativ för
ökning och oförmåga att producera blommor 
(Hicks 1932, van der Pijl 1982). Detta påstående 
till trots rapporteras då och då fynd av blom
mande lemnaceér, varav L. minor är den kanske 
oftast funna (Saeger 1929).

Enligt Hylander (1953) skall L. gibba blomma oftare 
än de andra arterna. L. gibba förekommer dock i två 
former, en kupig och en platt; den senare förväxlas 
lätt med L. minor (de Lange & Segal 1968). Hylander 
räknar endast den kupiga som L. gibba. under det att 
den platta formen antagligen räknats in i L. minor.

De flesta författare nöjer sig med att omtala 
blommor av L. minor som en sällsynthet, me
dan ett fåtal ger precisare uppgifter. Så observe
rade t ex Hicks (1932) L. minor i blom på 8 % av 
de under en fältsäsong besökta lokalerna i Ohio. 
En mera utförlig rapport utgör en sammanställ
ning över fynden av fertil L. minor i Finland, 
vilken upptar 33 fynd under perioden 1855-1945 
(Luther 1948).
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Fig 2. A: Blommande Lemna minor, Venlinjen, Böda sn. - B: Exempel på bild som använts för att mäta 
skottens längd och bredd. Alverviken. Föra sn.
A: Flowering Lemna minor. — B: Picture used for measuring the length and width of the frond.
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En avvikande uppfattning är att L. minor 
skulle blomma lika ofta som andra fanerogamer 
(Clark & Thieret 1968). Schleiden säger i sin 
lemnacémonografi (1839) till och med att: ”år 
1835 fann jag för första gången Lemna minor i 
berlintrakten med både blommor och frukter 
och sedan även alla andra år och på alla andra 
platser där jag letat uppmärksamt”.

En allmän åsikt tycks vara att där man en 
gång funnit blommande L. minor, kan man se
dan finna blommor år efter år, vilket skulle tyda 
antingen på att lokalen är speciellt gynnsam för 
blomning, eller att Lemna-populationen på lo
kalen hyser speciella egenskaper som gör att 
den förmår blomma (Trelease 1882, Joukovsky 
1935). Som gynnsamma lokaler för blommande 
L. minor anges soliga växtplatser (Landolt 
1957), och man skall även kunna se en gradering 
av blomningsfrekvensen inom lokalen; ju skug
gigare desto färre blommor (Hicks 1932). Påstå
endet att L. minor med fördel blommar i skug
gan (Hegelmaier 1868, Schultz 1962) förekom
mer också. Vidare skall L. minors blomning 
gynnas av stillastående vatten (Vuyck 1895, 
Cochran & Nelson 1933). Slutligen skall uttork- 
ning av växtplatsen inducera blomning, varför 
blommor hos L. minor skall vara vanligare un
der torra somrar (Ridley 1930. Hicks 1932, Lu
ther 1948). Fröna sägs vara motståndskraftiga 
mot torka (Schulz 1962, Evans 1970), och artens 
fortbestånd på lokaler som ofta torkar ut skulle 
alltså säkras genom frösättning.

Man har även sökt morfologiska skillnader 
mellan steril och fertil Lemna minor. De uppgif

ter som förekommer är dock ofta motsägande. 
Så anger t ex Hicks (1932) att individ i fertila 
populationer skulle vara större än de i sterila 
och ha längre rötter, medan andra menar att 
fertila individ är betydligt mindre än sterila 
(Thompson 1898, Lundqvist 1979) och tom 
helt saknar rötter (Joukovsky 1935). Vidare 
skall fertila populationer karakteriseras av en 
ljusare grön färg än normalt (Hicks 1932) eller 
vara mer eller mindre gul- och/eller rödfärgade 
(Vuyck 1895, Luther 1948).

Blomningstiden för L. minor anges infalla 
från slutet av maj till mitten av september 
(Hicks 1932. Landolt 1957) vilket tycks gälla för 
stora delar av utbredningsområdet.

Material och metoder
Under tiden 23 juni-1 augusti 1982 besökte jag 
26 lokaler med L. minor, spridda över Öland. På 
varje lokal registrerade jag ståndortens beskaf
fenhet med avseende på solexponering, vindex
ponering, vattenrörelser samt uttorkningsgrad.

Då jag funnit det svårt att bedöma om enskil
da, till synes sterila Lemna-individ verkligen är 
sterila, eller om de är i knopp eller överblomma
de, har jag gjort studien på populationsnivå. En 
studie på individnivå skulle enligt min mening ej 
kunna baseras på fältstudier, utan kräva omfat
tande laboratorieförsök. Alla individ inom en 
lokal har följaktligen behandlats som en enhet; 
har jag funnit blommande individ på en lokal, 
har hela populationen klassificerats som fertil.
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Fig 3. Blomställningen hos Lemna minor, med två 
hanblommor, en honblomma samt hölsterblad. x80.
The inflorescence of Lemna minor, with two male 
flowers, one female flower and the spathe. x80.

De populationerjag ej hittat några blommor hos 
har klassificerats som sterila.

De karaktärer som noterats hos plantorna är 
färg, rotlängd (medelvärde av 20 ex), samt antal 
individ per koloni. Genom att plantorna fotogra
ferades tillsammans med en skala (fig 2B) kunde 
sedan längd och bredd hos det levande skottet 
mätas (medelvärde av 20 ex).

Hos de fertila populationerna bestämdes 
blomningsfrekvensen inom en 1 dm2-ruta på oli
ka ställen på lokalen: soligt, skuggigt, på fria 
vattenytan samt vid stranden. För att kunna 
undersöka blomningens utbredning i tiden be
sökte jag lokalerna en till fem gånger under som
maren.

Slutligen skattades plantornas täckningsgrad 
på vattenytan inom en ruta på 1 dm2 enligt en 
tiogradig skala (0-10-20 etc %). Det hade varit 
orealistiskt att räkna individerna inom rutan, då 
dessa ofta uppgick till ett par tusen.

De erhållna värdena för blomning har sedan 
satts i relation till dels ståndortsförhållandena, 
dels de morfologiska skillnaderna mellan popu
lationerna. Ett eventuellt samband mellan mor
fologi och ståndort (oberoende av blomningsfre
kvensen) har också undersökts.

4-
o

3-

1-

i----- -—i-------- 1--------- 1--------- 1—
1 2 3 4 5

Langd (mmi

Fig 4. Längd och bredd hos skott från fertila Lemna 
mwor-populationer (fylld) samt sterila (ofylld). Me
delvärden av 20 ex.
Length and width of the frond in fertile (filled) and 
sterile (unfilled) Lemna minor populations. Means of 
20 specimens.

Nederbördsförhållanden sommaren 1982

Juni 1982 var ovanligt regnig på Öland, medan 
juli var ovanligt torr. Enligt SMHIs månads- 
översikter föll i Kalmar under juni 89 mm regn 
mot normalt 35 mm. På Ölands södra udde föll 
107 mm. Juli var däremot torrare än vanligt; 
19 mm föll i Kalmar mot normalt 56 mm. På 
Ölands norra udde föll endast 7 mm regn. Ne- 
derbördsförhållandena i Kalmar och på Öland 
skiljer sig inte markant åt om man studerar 
SMHIs väderkartor för juni-juli 1982.

Resultat

Jag kunde konstatera blomning på 12 av de 26 
lokalerna (46 %). På en av dessa har blomning 
iakttagits tidigare (Åke Lundqvist muntl), sex 
var kända av mig sedan 1981, och de övriga fem 
var nyfynd för 1982. På ytterligare två lokaler 
iakttog jag blomning under 1981 men ej under 
1982. Samtliga lokaler, där L. minor blommade, 
utgjordes av stillastående vatten: nedlagda sten
brott, dräneringsdiken, vägdiken, små skogs
kärr i både barr- och lövskog. På tre av lokaler
na hade vattnet sjunkit undan så pass att skotten
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lag direkt på marken. På de övriga hade vatten
ståndet sjunkit en till två dm under sommaren.

Av de 14 bestånden av steril L. minor växte 
tre i rinnande vatten och tre i vatten där vinden 
skapade vattenrörelse. De återstående fanns i 
stillastående vatten: diken, kärr, stenbrott, små 
dammar och vattenhål.

Blommande L. minor hittades på helt soliga, 
delvis beskuggade samt helt skuggiga lokaler. 
Blomningen på skuggiga lokaler och skuggiga 
delar av annars soliga lokaler var något senare 
än i solen. Antalet blommande plantor per dm2 
varierade från någon enstaka till 89. Vid jämfö
relse mellan de lokaler där L. minor blommade 
kunde inget samband ses mellan blomningsfre- 
kvensen och förhållandena på ståndorten. Inom 
lokaler med blomning var dock blommande 
exemplar ymnigare nära stranden än en bit ut.

Täckningsgraden hos fertila populationer av 
L. minor var större än hos sterila (8,0 resp 5,9). 
Den var också större i stagnerande vatten än i 
rinnande eller vindpåverkat (8,5 resp 5,3).

Skotten i de fertila Lemna-populationerna var 
något mindre än i de sterila (längd 0,30 resp 0,35 
cm, fig 4). De högsta värdena kommer från rin
nande och vindpåverkade vatten (fig 5).

Roten hos blommande L. minor var genom
snittligt längre än hos icke blommande (4,77 
resp 3,31 cm). Den visade sig också vara längre 
hos individ nära stranden än hos dem som flöt 
fritt från stranden eller växte i strömt eller vind
påverkat vatten (4,45 resp 3,13 cm).

Kolonier av fertil och steril L. minor var lika 
stora. Vanligtvis hängde plantorna samman tre 
och tre.

Färgen hos L. minor varierade från klargrönt 
över ljusgrönt till gulgrönt. Blommor hittades 
hos populationer av alla tre kulörerna. Färgen 
tycktes variera med graden av solexponering så 
att flest klargröna populationer hittades i skug
gan, medan de ljust gröna och gulgröna hittades 
i solen, se tabell 1. Rödfärgning av skotten före
kom hos populationer av alla tre grundkulörer
na, hos såväl sterila som fertila populationer.

Diskussion

Jag fann blommande L. minor på 12 av de 26 
undersökta lokalerna, vilket tyder på att dess 
blomning inte är så sällsynt som man tidigare 
trott. En av de faktorer som främst tycks styra 
blomningen är vattnets rörlighet, då samtliga

Fig 5. En blandning av Lemna minor från två popula
tioner arrangerad för att visa storleksvariationen. De 
större exemplaren är från en lokal med rinnande vat
ten och de mindre från en med stillastående.
A mixture of Lemna minor from two populations ar
ranged to show the variation in leaf size. The larger 
ones come from running water and the smaller ones 
from stagnant water.

blommande populationer i undersökningen väx
te i stillastående vatten, ibland på gränsen till 
uttorkning. På de sex lokaler där vattnet ström
made eller där vinden skapade vattenrörelse 
fanns inga blommande individ. Denna typ av 
lokaler kan rent allmänt sägas vara olämpliga 
växtplatser för L. minor. Man kan anta att om 
blommande individ bringas i rörelse, så löper de 
tämligen sköra blomställningarna risk att kom
ma till skada då de stöter emot andra växter 
eller hamnar under vattnet. Då plantorna i rin
nande vatten hindras från att bilda stora ansam
lingar, minskar också chansen till korsbefrukt
ning, dels genom att avstånden mellan plantorna 
ökar och dels genom att det blir sämre miljö för 
ev pollinerande insekter.

Ca en tredjedel av de populationer som jag 
studerat var sterila, trots att de befann sig i 
stagnerande vatten. Orsakerna till detta kan 
vara flera. För det första skulle dessa populatio
ner av en eller annan anledning kunna sakna 
förmåga att blomma. För det andra kan dessa 
populationer ha blommat under säsongen, dock 
ej just vid de tillfällen som jag besökte lokalen. 
De kan också ha blommat tidigare år: jag iakttog 
blomning under 1981 på två lokaler, där blom
ning inte registrerades 1982 (de övriga sju loka
lerna med steril L. minor i stagnerande vatten 
hade jag ej besökt tidigare år). För det tredje 
kan L. minors blomning styras av andra faktorer



Tabell 1. Fördelning av olika färgade blommande (+) 
och icke blommande (—) populationer av Lemna mi
nor på soliga och skuggiga lokaler. På delvis skuggiga 
och delvis soliga lokaler har flera noteringar gjorts.
Distribution of differently coloured fertile (+) and 
sterile (—) populations of Lemna minor on sunny and 
shady localities. Several records have been made on 
partly shady and partly sunny localities.
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Lokal Solig Skuggig
Locality Sunny Shady

+ - + -

Klargrön
Green

1 6 5 6

Ljusgrön
Light green

5 3 1 1

Gulgrön
Yellowish green

4 2 - -

än de jag studerat, t ex vattnets pH, temperatur 
eller näringsvärde.

Det förefaller mindre troligt att L. minor skul
le ha blommat ovanligt ymnigt just 1982 på 
grund av torka. Visserligen föll ovanligt lite regn 
under juli på Öland, men de kraftiga juniregnen 
hade skapat en vattenreservoar som gjorde att 
Lemna-lokalerna ej torkade ut mer än vanligt 
under juli.

Skillnaderna, främst i skottets storlek och ro
tens längd, mellan individ i sterila och fertila 
populationer, kan antingen bero på blomningen 
eller på ståndortsförhållandena. Storleksskillna- 
derna kan bero på bådadera - på ståndorten 
därför att de mest storväxta populationerna hit
tats i rinnande och de småväxta i stillastående 
vatten, på blomningen eftersom de fertila visat 
sig vara mindre än de sterila på lokaler av sam
ma typ. Sterila plantor använder all sin energi 
till att bygga upp skottet, medan fertila använ
der en del av sin energi till att bygga upp blom
ställningen och får på så sätt mindre skott.

Roten var längre hos fertila plantor än hos 
sterila. Då roten också var kortare hos individ i 
rinnande vatten än i stillastående, skulle jag tro 
att rotlängden beror på ståndortsförhållandena. 
Att fertil L. minor generellt skulle sakna rötter 
är oriktigt.

Täckningsgraden tycks bero på ståndorten. 1 
rinnande och vindpåverkat vatten blir täck
ningsgraden mindre än i stillastående: vattenrö
relserna gör förmodligen att kolonierna glider 
isär. Eftersom jag inte funnit fertil L. minor i

rörligt vatten kommer den i genomsnitt att ha 
högre täckningsgrad än steril.
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Fyndorter för blommande Lemna-arter

1 nedanstående uppräkning har även några fynd 
från 1983 tagits med. Notera dock att jag endast 
studerat L. minor på Öland mera ingående. Det 
går alltså inte att jämföra antalet fynd av L. 
trisulca och L. gibba med antalet fynd av L. 
minor och påstå att de två förra arterna skulle 
blomma mera sällan än den senare. 1981 års 
fynd finns belagda i sprit och 1982 års i form av 
fotografier hos författaren.

Lemna minor — andmat

OUmd: Böda sn. Venlinjen i Böda kronopark, skogs
kärr (Åke Lundqvists lokal) 1981 07 29, 1982 07 06. - 
Källa sn, korsningen riksväg 136 och vägen till Källa, 
vägdike 1982 07 27. - Persnäs sn, Fyrkanten vid 
skolmuseet 1982 06 23. — Föra sn, V Vässby, vägdike
1982 07 27. Alverviken, dräneringsdike 1982 07 27. 
Alvervikens nordsida 1982 07 14. Utholmsviken, två 
dräneringsdiken på sjöns N sida 1982 07 27. - Alböke 
sn, riksväg 136, N om avtagsvägen till Askelunda, 
vägdike 1981 08 01. Petgärde träsk, vid stora fågeltor
net 1981 08 02. S om Petgärde träsk, dräneringsdike 
1981 08 02, 1982 07 09. — Köping sn, Ö Vannborga, V 
om byn i stenbrott 1981 08 01, 1982 06 23. - Högsrum 
sn, Halltorpskogen, skogskärr nära stranden 1981 08 
08, 1982 07 02. — Långlöt sn, Folkeslunda, dike som 
korsar Ö landsvägen 1981 08 02, 1982 08 01.

Småland: Kalmar, dammarna vid Skälby 1981 08 
05.

Uppland: Uppsala, Sunnerstaviken 1981 08 12,
1983 06 22. - Dalby sn, Dalkarlskärret 1982 06 19. - 
G:la Uppsala sn, Ulva kvarn 1982 08 23.

Lemna gibba - kupandmat

Småland: Kalmar, dammarna vid Skälby 1981 08 05, 
1982 07 26.

Uppland: G:la Uppsala sn, Ulva kvarn 1982 08 23.

Lemna trisulca - korsandmat
Öland: Persnäs sn, i gölen N om Frönäs 1982 07 27. - 
Köping sn, Ö Vannborga i stenbrott V om byn 1981 08 
01, 1982 06 23.

Småland: Kalmar, dammarna vid Skälby 1981 08 
05.

Uppland: Uppsala, Sunnerstaviken 1982 06 19, 
1983 06 22. - Dalby sn, Dalkarlskärret 1983 06 23.

Arbetet utfördes som 4-poängsarbete på biologlinjen i 
Uppsala. Doc Lena Jonsell och prof Änders Martins
son (t) tackas för synpunkter på manuskriptet. FK
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Olle Pellmyr och FS Per Backman tackas för hjälp 
med SEM-bilder samt kopiering.
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Upprop - kärlväxtuppgifter från norra Bohuslän!

Sedan 1 juli 1983 driver jag ett forskningsprojekt 
som går ut på att med olika numeriska och mul- 
tivariata metoder analysera kärlväxtfloran mel
lan Skagerack och Vänern. Projektets huvud
syfte är att testa och vidareutveckla dessa meto
ders tillämpning inom den floristiska växtgeo
grafin. Projektet finansieras av Riksbankens Ju
bileumsfond.

Undersökningsområdet omfattar hela Dals
land samt Bohuslän från Sotenäs i söder till 
Tjärnö i norr. Beträffande Dalsland bygger jag 
på min avhandling Flora över Da! från 1981, och

har omarbetat materialet så att det passar de 
numeriska metoderna. För Bohuslänsdelen ut
nyttjar jag Harald Fries’ Göteborgs och Bohus 
läns fanerogamer och ormbunkar frän 1971 och 
det kartotek som ligger bakom denna flora. 
Dessutom har fältarbete bedrivits i Bohuslän 
under sommaren 1983 och avses fortsätta under 
fältsäsongerna 1984 och 1985, varpå materialet 
skall slutbearbetas.

Jag önskar nu komma i kontakt med alla bota
nister som har opublicerat material från den ak
tuella delen av Bohuslän. På kartan begränsas



området av de två horisontella linjerna med pi
lar; i söder går gränsen mellan de två ekonomis
ka kartbladsraderna 08 5/6 och i norr mellan 09 
7/8. Det kan gälla enstaka uppgifter eller mer 
eller mindre fullständiga artförteckningar från 
olika lokaler; jag är intresserad av alla upplys
ningar om kärlväxtförekomster i det aktuella 
området. Observera att det gäller inte bara säll
synta och ovanliga arter; för projektet är alla 
arter lika intressanta. Lokaluppgifterna måste 
dock vara tillräckligt preciserade för att kunna 
lokaliseras åtminstone till en bestämd 5x5 km- 
ruta i rikets nät (dvs ekonomiska kartblad); vaga 
formuleringar som t ex att en art är allmän i en 
eller flera socknar kan jag ej använda.

16 Upprop

Jag är intresserad av både äldre och nyare 
uppgifter. Så rannsaka ditt minne, gå igenom 
dina anteckningar, ditt eventuella herbarium 
och kontakta mig med det snaraste! Jag är myc
ket tacksam för all hjälp jag kan få till en så 
noggrann dokumentation som möjligt av arter
nas utbredning i området. Och kom ihåg, ingen 
uppgift är för obetydlig för att ha värde för pro
jektet!

Per-Arne Andersson 
Sandbol4524 
662 00 ÅMÅL
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Ag, Cladium mariscus, i strömmande vatten
LARS CARLSSON och ÅKE CARLSSON

”Alla växter kan växa överallt”, lär en gång 
Tycho Vestergren ha sagt. Vi är nästan beredda 
att hålla med honom, sedan vi sommaren 1977 
upptäckte ett livskraftigt bestånd av ag i en av 
Säveåns skummande forsar. Någon liknande 
växtplats för denna art tycks inte vara beskriven 
i Norden. Lokalen är belägen i Ljurs socken, 
Västergötland, ca en kilometer nedströms åns 
utlopp ur sjön Säven.

Avsikten med vårt besök var att leta efter 
safsa, som enligt uppgift från lantbrukaren och 
blomstervännen Bertil Andersson, Åred, skulle 
ha vuxit här i början av seklet. Vi fann safsan, 
om än inte exakt på den utpekade platsen. Den

växte mycket undanskymt vid en liten strömfå
ra, som skilde två öar i forsen. Agen påträffades 
ett kort stycke nedströms, växande i täta ruggar 
på en sträcka av ca 50 meter i forsens nedre del.

Ån omges av igenväxta slåtterängar, som nu 
bildar löv- och blandskog. På öarna dominerar 
Myrica gale (pors) och Molinia coerulea (blåtå- 
tel). Liksom på andra aglokaler finns här en del 
kalkgynnade arter. Rikligt förekommande är 
Carex elata (bunkestarr) och Polygonatum mul- 
tiflorum (storrams). Vidare finns här ask, 
Rhamnus cathartica, Viburnum opulus, Poly
gonatum verticillatum och Carex pulicaris (get
apel. olvon, kransrams, loppstarr). Några kalk-
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År 1949 fann Nils Dahlbeck, Martin Svensson och Gustaf Adolf Westfeldt ett agbestånd i Veksjön, Bredareds 
socken. Fyndet föranledde Westfeldt att närmare undersöka kringliggande sjöar. Han träffade då på ag även i 
den närbelägna Rudesjön. Omkring 35 år före denna ”upptäckt” fick agen utgöra förgrund i ovanstående 
stämningsfulla foto av Gunnar Ödvall.

gynnade mossor har också påträffats: Campy- 
lium ste Ilat um, C. polygamum och Cirriphyllum 
pil if er um.

1 anslutning till växtplatsen låg tidigare en 
kvarn, uppförd 1875 och i drift till 1932. Kvar 
från denna tid finns en kanal vid åns östra sida. 
Kanske har anläggandet och driften av kvarnen 
möjliggjort agens kolonisation genom att bott
nen tidvis torrlagts. Pettersson (1958) anger att 
en förutsättning för att agens groddplantor ska 
kunna växa upp är lågt vattenstånd under som
mar och höst. Han har endast observerat grodd
plantor på bottnar som under eftersommaren 
varit torrlagda.

Ett visst stöd för tanken på en sentida koloni
sation ger det herbarium från början av 1920- 
talet, vars växter insamlades i området av Nils 
Sävenstrand. Han var väl förtrogen med forsen 
och hämtade bl a safsa härifrån. Frånvaron av 
ag i herbariet är anmärkningsvärd, då det inne
håller många andra graminider.

Etablering på nya lokaler i sen tid har medde
lats av Almquist (1929) och Mörnsjö (1965).

Ag växer på mer normala ståndorter i ett par 
av Säveåns källsjöar ca 15 km uppströms (West

feldt 1952). En spridning vattenvägen härifrån 
är väl inte utesluten men förefaller mindre san
nolik då halva sträckan utgörs av sjön Säven. 
Troligare är att frukter transporterats med hjälp 
av sjöfåglar (se Mörnsjö 1965).

För bestämning av mossorna tackar vi Kjell Anders
son, Lagmansholm. Den inledande bilden, som visar 
nedre delen av agbeståndet i Säveån, har fotograferats 
av Tore Hagman/N.
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Skogskorn, Hordelymus europaeus, i Gästrikland
PETER STÅHL

Ståhl, P. 1984: Skogskorn, Hordelymus europaeus, i Gästrikland. [Hordelymus europaeus 
new to Gästrikland.] Svensk Bot. Tidskr. 78: 19-20. Stockholm. ISSN 0039-646X.

Hordelymus europaeus is reported for the first time from the province of Gästrikland in E 
Central Sweden. It is known from c. 20 Swedish localities, mainly situated along the east 
coast. The new locality is 11 km from the nearest previously known and may possibly be 
the result of fairly recent dispersal.

Peter Ståhl, Sörbygatan 7/ F, S-802 20 Gävle, Sweden.

Sävasjön, 15 km SO Gävle, är en av Gästrik
lands klassiska växtlokaler. Området har 
åtminstone sedan början av 1900-talet tilldragit 
sig botanisters intresse. Erik Almquist, Sigfrid 
Anteil, Harry Smith, Enar Lindberg och andra 
namnkunniga botanister har exkurerat kring Sä
vasjön och lämnat uppgifter om dess flora.

Området ligger inom de starkast kalkpåverka- 
de delarna av moränkalkområdet i sydöstra 
Gästrikland. 1 den uppseendeväckande rika flo
ran ingår följaktligen många kalkkrävande väx
ter. Till de mer anmärkningsvärda hör stor lås- 
bräken, kärrknipprot, flugblomster, gulyxne 
och ag (Botrychium virginianum, Epipactis pa
lustris, Ophrys insectifera, Liparis loeselii och 
Cladium mariscus). Sävasjön har dock framför 
allt blivit känd för sin rika förekomst av gucku- 
sko, Cypripedium calceolus (över 1000 plantor 
1983), vilket också var den främsta orsaken till 
att området fredades som naturminne 1957 (se
dermera överfört till naturreservat).

Förutsättningarna att göra nya fynd föreföll 
inte särskilt goda med tanke på den uppmärk
samhet som riktats mot området genom åren. 
De mest spännande upptäckterna är dock sällan 
förutsedda. Då jag besökte området tillsammans 
med Anna Aspän i juli 1983 noterade vi ett högt 
gräs som på håll påminde om lundelm, Roegne- 
ria canirta. En närmare granskning avslöjade 
dock att det rörde sig om skogskorn, Hordely
mus europaeus.

Förekomsten utgjordes vid besöket av ett 30- 
tal blommande strån inom en yta av 2x2 m.

Lokalen utgör en liten glänta med rik lågörtflo- 
ra, i barrskog av gran och tall. Marken sluttar 
svagt mot V eller VNV. I direkt anslutning till 
Hordelymus växer:
lungört
blåsippa
harsyra
stenbär
guilds
vårärt
ekorrbär
skogsknipprot
olvon
rönn
lönn
måbär
skogstry
alm
underviol
skogsviol
glasbjörk
gran

Putmonaria officinalis 
Hepatica nobilis 
Oxalis acetosella 
Rubus saxatilis 
Solidago virgaurea 
Lathyrus vernus 
Maianthemum bifolium 
Epipactis helleborine 
Viburnum opulus 
Sorbus aucuparia 
Acer platanoides 
Ribes alpinum 
Lonicera xylosteum 
Ulmus glabra 
Viola mirabilis 
Viola riviniana 
Betula pubescens 
Picea abies

Alm ingår i både busk- och trädskiktet. Vidgas 
perspektivet till att omfatta en cirkel med en 
radie av 10 m uppträder ytterligare ett 20-tal 
arter, bl a
stor låsbräken
örnbräken
guckusko
nästrot
liljekonvalj
piprör
ask
sårläka
hästhov

Botrychium virginianum 
Pteridium aquHinum 
Cypripedium calceolus 
Neottia nidus-avis 
Convallaria majalis 
Calamagrostis arundinacea 
Fraxinus excelsior 
Sanicuta europaea 
Tussilago farfara
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Hordelymus europaeus är såvitt kunnat konsta
teras inte tidigare känd från Gästrikland. Arten 
saknas i Gästriklands kärlväxter (Lindberg 
1979) och inget material finns i de offentliga 
herbarierna.

Almquist (1929) anger två förekomster från 
Älvkarleby socken i norra Uppland, nämligen 
Björkön (i Dalälven) och Förrådsskogen (nära 
Gårdskär). Dessa lokaler har återgetts av Hul
tén (1971). Avståndet till Sävasjön är 11 respek
tive 38 km.

I Floravård i skogsbruket (Ingelög 1981), där 
arten bedömts som sårbar, anges att ”det krafti
ga skogsbetet förr kan ha orsakat att skogskorn, 
lundgröe och strävlosta idag främst växer på 
steniga sluttningar”. Känsligheten för bete hos 
dessa arter skulle bero på att fotosyntesen 
främst sker ”i stråbladen på blomskotten”. Vid 
Sävasjön är marken inte stenig, tvärtom ganska 
blockfattig, och lättåtkomlig för betesdjur. Om
rådet har tidigare utnyttjats för skogsbete. På en 
lantmäterikarta från 1812 har området runt sjön 
betecknats som kärr. I tillhörande beskrivning 
anges detta område tillsammans med andra 
kärrmarker som ”beväxte med ahl, ask, björk 
och gran, tjenlige till wedbrand och godt bo- 
skapsbete”. En fäbod vid ”Säfa sjö” anges ock

Disputationer
Anders Tehler disputerade 1 oktober 1983 vid Bo
taniska institutionen, Stockholms universitet, på 
avhandlingen The taxonomy of the genera Dirina 
and Roccellina (Roccellaceae). Opponent: docent 
Roland Moberg, Uppsala.

så. Sumpskogarna norr om sjön bär fortfarande 
tydliga spår efter intensivt skogsbete för 100— 
150 år sedan. Det är uppenbart att även Horde- 
lymus-lokalen åtminstone tillfälligtvis kommit i 
kontakt med betesbruket. Det är dock länge 
sedan detta upphörde.

Ovannämnda förhållanden och i synnerhet 
det faktum att arten inte synes ha observerats 
tidigare talar för att en nyetablering skulle ägt 
rum. Arten har också en starkt begränsad ut
bredning på sin växtplats. Någon fastare grund 
för antagandet att arten skulle ha inkommit i sen 
tid finns emellertid inte. Framtiden får visa 
huruvida skogskornet kan behålla sina positio
ner eller rent av utvidga sin utbredning vid 
Sävasjön.
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Myrar i Örebro län
INGVAR BACKÉUS

Backéus, I. 1984: Myrar i Örebro län. [Mires in Örebro county, central Sweden.] Svensk 
Bot. Tidskr. 78: 21-14. Stockholm. ISSN 0039-646X.

An inventory of mires considered for protection was carried out in Örebro county in 
central Sweden. In the present paper the distributional patterns for various hydro- 
morphological features of mires and some phytogeographically interesting plant species 
are presented. The border between the boreo-nemoral and the boreal zone runs through 
the county. Soligenous fens, excentrically developed bogs, bog pools and flarks are 
concentrated in the humid N and W parts of the area. Pine bogs are more common in the 
drier SE. Concentrically domed bogs occur in most parts of the county but are mainly 
southern. Open bog plains usually belong to Rubello-Fuscion but with less Sphagnum 
magellanicum in the hummocks and more S. ruhellum in the hollows than in the earlier 
descriptions of that community. Ledum palustre occurs in the whole area but is less 
frequent and less often dominant in the NW parts. The two suboceanic species Erica 
tetralix and Narthecium ossifragum occur in the SW parts, mainly in Molinia fens. Mixed 
mires, of the bog island type only, are very rare. Intermediate fens occur in the N part 
only.

Ingvar Backéus, Växtbiologiska institutionen, Box 559, S-751 22 Uppsala, Sweden.

Den allra mest grundläggande kunskap man 
måste inhämta innan man utför en regional myr
undersökning är, att det finns myrar i undersök
ningsområdet. Detta kan förefalla som en tru
ism, men för Närkes del kan faktiskt den källa 
anges, där denna upptäckt presenterades som 
en viktig vetenskaplig nyhet. Sålunda skrev La
gergren i Jernkontorets annaler år 1848:

De i senare åren gjorda upptäckter af vidsträckta torf- 
lager i flera Svenska provinser, t. ex. Nerike, gifva 
grundad anledning att hoppas, att fullt användbar 
bränntorf, långt ifrån att vara, såsom man för 20-30 år 
sedan allmänt trodde, inskränkt inom landets sydli
gaste delar, förekommer i ymnighet i mellersta och till 
äfventyrs äfven i norra Sveriges landskaper.

Lagergren uppmanade till torvmarksinvente- 
ringar på skilda håll. Från Örebro län publicera
des resultatet av en sådan av Nyberg (1867).

Ännu mer än 100 år senare är landets torv- 
marker föremål för inventeringar av skilda slag. 
Under sommaren 1977 utförde jag tillsammans 
med Eva Edström och Barbro Näslund en in
ventering av skydds värda myrar i Örebro län. I 
slutrapporten från denna inventering (Backéus 
m fl 1978) beskrivs vegetation och morfologi på

67 rekognoscerade myrar. Därutöver beskrivs i 
rapporten 39 myrar med ledning av flygbilds- 
tolkning.

Som ett växtgeografiskt resultat av invente
ringen presenterar jag nu vissa utbredningsgeo- 
grafiska förhållanden som Örebro läns myrar 
uppvisar. Viktiga växtgeografiska och geomor- 
fologiska gränser löper genom länet.

von Post & Sernander (1910) publicerade den första 
beskrivningen av myrvegetation i Örebro län. De be
handlade Skagershultamossen och några myrar kring 
Laxå i sydvästra Närke. Myrvegetation i Tiveden be
skrevs av Melin (1913). Olika Sphagnum-arters ut
bredning i Närke undersöktes av Waldheim (1944). 
Bergslagens myrar har studerats av Sjörs (1948). 1 
Örebro län föll socknarna Hällefors, Ljusnarsberg, 
Hjulsjö och delar av Grythyttan inom hans undersök
ningsområde. Sjörs (1958) har också givit en populär 
framställning av Västmanlands myrar. Slutligen har 
Backéus (1972) undersökt Skagershultamossen, där 
det av von Post & Sernander (1910) karterade områ
det har återbesökts och karterats på nytt.

Ett betydande antal kvartärgeologiska arbeten be
handlar torvmarker i Örebro län. Av dessa bör näm
nas von Post & Sernander (1910), von Post (1909, 
1913, 1916, 1928), Cleve-Euler (1930), M.-B. Florin 
(1944, 1957) och S. Florin (1961) samt de geologiska 
kartbladsbeskrivningarna.
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Figl. Nivåkarta över Örebro län. Streckad linje: 
Norrlandsterrängens sydgräns. Prickad linje: Höjd- 
kurvan för 135 m ö h, dvs gränsen mellan Skogslåg- 
landet och Bergslagen enligt Malmgren (1982).
Elevation. Dashed line: Southern border of the north 
Swedish uplands (“the Norrland terrain"). Dotted 
line: The contour line 135 m a.s.l.
0-100 m: vitt (white). 100-200 m: vågrät streckning 
(horizontal lines). 200-300 m: lodrät streckning (verti
cal lines). 300-400 m: rutat (cross-hatched). >400 m: 
svart (black).

Geologi och topografi

Norrlandsterrängens sydgräns (S. De Geer 
1926) löper genom Örebro län (se nivåkartan 
fig 1). Det kuperade landskapet norr om denna 
gräns har sina högsta områden längst i norr. 
Allra högst är Svinhöjden i norra Hällefors med 
435 m ö h. Den isolerade Kindlahöjden i Hjulsjö

Fig 2. Nederbörd i mm i Örebro län. De utnyttjade 
nederbördsstationerna markerade med fyllda cirklar.
Annual precipitation in mm.

något längre söderut når 425 m ö h, medan Kils
bergen inte är högre än 298 m ö h. Vissa områ
den är storkuperade, till stora delar väldränera- 
de och ofta sjörika. Andra är mer platåartade, 
t ex Kilsbergens centrala del.

Av stor betydelse för myrarnas utbredning i 
norrlandsterrängens område är de stora, plana 
isälvssediment nära högsta kustlinjen som finns 
främst längs Svartälven och Nittälven i nord
västra Västmanland.

Sydost om norrlandsterrängens gräns i Väst
manland vidtar ett i stora drag flackt urbergs
landskap. Det ligger helt under högsta kustlin
jen. Närkes centrala del intas av den plana När- 
kesslätten. Denna vilar till större delen på kam



bro-ordoviciska sedimentbergarter, mestadels 
kambrisk sandsten. Skiffer och ortocerkalk 
uppträder främst längs Kilsbergens fot och vid 
förkastningen öster om Hallsberg.

Sydväst om Närkesslätten ligger det starkt 
småkuperade Tiveden (högsta punkt 247 m ö h 
strax utanför länsgränsen) och i sydöst det 
mindre sönderbrutna Tylöskog.

Större stråk av urkalk finns i några trakter. 
Ett av dessa löper från Dylta i Axbergs socken i 
norra Närke till Glanshammar. Ett annat inne
fattar de kända kalkområdena kring sjöarna 
Älvlången och Vikern väster om Nora. Urkalk 
finns också på en rad andra ställen i länet. De är 
ofta belägna i terräng där kärr av nämnvärda 
dimensioner knappast kan bildas. I anslutning 
till en del av kalkförekomsterna finns dock små 
rika lövkärr och fuktängar.

Grönstenar förekommer här och var, främst i 
den norra länsdelen.

Nederbörd

De nederbördskartor som tidigare har publicerats 
över området skiljer sig avsevärt från varandra. Jag 
har därför valt att rita en egen nederbördskarta (fig 2). 
Den har upprättats efter samma principer som kartor
na hos Sjörs (1948) och Fransson (1972). Följande 
underlag har använts:
(1) . Data från perioden 1901-1930 publicerade av 
Wallén (1951). Denne har medtagit stationer som varit 
igång minst tio år varav minst fem år under den ak
tuella perioden. I tabellerna har inte skilts mellan sta
tioner med och utan skärm anbringad på nederbörds- 
mätaren.
(2) . Data från perioden 1921-1950 publicerade av 
Bergsten (1954). Bergsten har medtagit skärmförsed- 
da stationer som varit igång minst tio år under perio
den.
(3) . Data från SMHls årsböcker för perioden 1947— 
1976. Här har jag medtagit dels 10 stationer som varit 
igång hela perioden, dels stationer som varit igång 
minst tio år under perioden, och för vilka värden 
saknas hos Bergsten. För de senare har värden 
interpolerats enligt gängse metod med hjälp av två 
närliggande stationer.
En nederbördsmätare med skärm samlar en större 
mängd nederbörd än en station utan skärm, men skill
naden varierar starkt (Bergsten 1954). Eventuellt har 
också den reella nederbörden varierat mellan olika 
perioder (Bergsten 1954). Dessa förhållanden gör det 
svårt att upprita en korrekt nederbördskarta. Saken 
blir ännu mer komplicerad, om man vill ta hänsyn till 
topografi och exposition. Eftersom stationsnätet är så 
glest, måste detta anses nödvändigt, trots att man 
därigenom inför ett subjektivt moment vid kartritning
en (jfr Sjörs 1948 s 27-30).
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Tabell 1. Årsmedeltemperatur för perioden 1947— 
1976. Endast för Snavlunda och Degerfors föreligger 
fullständiga serier. Dessa stationer har i övriga fall 
använts för interpolering.
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Station latitud möh medeltemp

Snavlunda 58°58' 140 +5.5
Kvarntorp 59° 8' 60 +6.2
Degerfors 59°14' 85 +5,5
Villingsberg 59° 17' 155 +4,5
Lindesberg 59°36' 85 +5,2
Ställdalen 59°56' 210 + 3,6

Nederbörd över 800 mm per år finns belagd av 
nederbördsstationer endast i ett område i syd
västra delen av Grythyttans socken och nordli
gaste delen av Karlskoga samt i sydligaste Kils
bergen. Lika hög nederbörd torde dock finnas i 
norra Västmanlands högsta områden och i delar 
av Kilsbergen. På Närkesslättens södra och öst
ra delar understiger nederbörden 600 mm.

Humiditet

Humiditeten har beräknats enligt Tamms (1959) for
mel
H = P—(30,4xt+220,9)
där P är årlig nederbörd i mm och t är årsmedeltempe- 
raturen. Det värde man får anger skillnaden mellan 
nederbörden och avrinningen i millimeter.

I humiditetskartan (fig 3) har samma stationer an
vänts som i nederbördskartan. För stationer utan tem
peraturdata har interpolation gjorts enligt Ångströms 
(1974) tabeller.

Humiditetskartan liknar, som väntat, neder
bördskartan. I länets nordligaste del är humidi
teten störe än 400 mm. Området norr om limes 
norrlandicus har i övrigt i allmänhet 300-400 
mm. 1 de södra bergsområdena ligger humidite
ten i regel mellan 200 och 300 mm, medan den i 
slättbygdens södra delar understiger 200 mm.

Temperatur

Arsmedeltemperaturen för några orter i länet 
anges i tabell 1. Temperaturanomalin för juni är 
enligt Ångström (1974) mer än +1° i länsdelen 
inom norrlandsterrängen och i nordöstra delen 
av Tiveden. I övrigt råder en positiv tempera
turanomali som är mindre än 1°. I december 
understiger anomalin ±1°.
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Fig 3. Karta över humiditeten (O. Tamm) i Örebro
län.
Humidity as annual run-off (Tamm 1959).

Vegetationsperioden beräknas här som antal 
dagar med medeltemperatur över +3°C. Den är 
enligt Ångström (1953) 200 dagar längs norr- 
landsterrängens gräns. 1 nordvästra Västman
land understiger den 190 dagar.

Snötäcke

Längs gränsen för norrlandsterrängen är mar
ken i genomsnitt snötäckt ca 110 dagar. Kortast

varaktighet har snötäcket i sydöstra Närke och 
på Närkesslätten, där den på sina håll understi
ger 100 dagar. På de nordligaste stationerna lig
ger snön närmare 140 dagar, och i höjdlägen 
överskrids förmodligen detta värde (uppgifter ur 
Pershagen 1969, avser perioden 1931-1960).

Områdets växtgeografi

Norrlandsterrängens sydgräns löper genom lä
net. Genom samma trakter går också den gräns 
mellan södra och norra Sveriges flora och vege
tation som Sernander kallade limes norrlandicus 
(Du Rietz 1933). Denna gräns skiljer två flora- 
provinser, den mellaneuropeiska och den hög- 
boreala europeisk-västsibiriska (Sjörs 1956). 
Den utgör också gräns mellan södra och norra 
barrskogsregionen. Dessa ingår i två cirkumpo
lära vegetationszoner, vilka med Sjörs’ (1963) 
terminologi kallas den boreo-nemorala respekti
ve den boreala zonen. Forskningen har visat att 
gränsen inte är skarp, ty olika växters utbred- 
ningsgränser kring ”limes” sammanfaller långt 
ifrån (se härom bl a Fries 1948, Sjörs 1948, 
Fransson 1965 och Malmgren 1982). Malmgren 
(1982) anser att övergången är mycket glidande 
och omfattar nästan hela Västmanland.

Av nordliga arter når t ex torta, spädstarr och 
dvärglummer (Cicerbita alpina, Carex disperma 
och Selaginella selaginoides) området. Talrika 
sydliga arter finns i länets södra slättbygder, 
t ex jättestarr, vattenblink, backlök, nässelkloc- 
ka och vattenmärke (Carex riparia, Hottonia 
palustris, Allium oleraceum, Campanula 
tracheiium och Sium latifolium). Lind (Tilia 
cordata) finns i hela länet. Den i övrigt vanliga 
hasseln (Corylus avellana) finns däremot endast 
på ett fåtal lokaler i de nordligaste höjdområde- 
na, och dessa trakter ligger i gränsområdet mel
lan den boreala zonens huvuddel (”centrala tai- 
gazonen” och dess södra underzon (”sydliga 
taigazonen”) (Sjörs 1963).

1 västra delen av den södra barrskogsregionen 
förekommer ett antal mer eller mindre oceanis- 
ka arter. Man urskiljer därför en suboceanisk 
underregion. Östgränsen för denna region dras

Fig 4. Flygfoto över Stormossen vid Åtorp. Nysund socken i SÖ Värmland (Örebro län). Norr är uppåt i bilden. 
Den hästskoformade myren är uppdelad i fyra mossar åtskilda av dråg (A, B och C). Kantskogarna framträder 
tydligt liksom laggarna, där de inte är dikade. På den SÖ och NV mossen finns talrika gölar (svarta). Vid A 
strömmar vatten ut på myren i ett trattformigt avsmalnande dråg med flarkar. Strängarna mellan flarkarna 
avtecknar sig som ljusa ränder (jfr fig 8). Vid D bryter ett dråg (ljus nyans) fram ur torven (jfr fig 5). Vattnet i
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detta dråg rinner mot S och SV ca 250 m för att sedan åter försvinna. På kalmossarna framträder ristuvorna 
mörkare än höljorna. Ristuvsträngarna löper alltid vinkelrätt mot lutningen. I bildens övre del syns järnvägen 
Nora-Otterbäcken och strax N om denna finns en mindre torvtäkt. Skala ca 1:18 000. 3 juni 1979. Foto: 
Lantmäteriverket. Publicerad med vederbörligt tillstånd.
Air photo of a mire in mire region 4. A bog traversed by fen soaks at A, B and C. Another fen soak emerges at D 
(cf. Fig. 5). Flarks occur at A (cf. Fig. 8). Scale c. 1:18 000.
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Fig 5. Kärrdråget vid D på flygbilden (fig 4) fotograferat mot S. I dråget växer flaskstarr och trådstarr (Carex 
rostrata och C. lasiocarpa). Bildens vänstra del upptas av mossemjukmattor. 19 juli 1977.
The ten-soak emerging at D on the air photo (Fig. 4). C. rostrata and C. lasiocarpa in the soak. To the left 
ombrotrophic carpets.

Fig 6 (uppe t h). Höstbild fran en mosse med ljungklädda ristuvor (mörka) och smala fastmatthöljor (ljusa) med 
tuvull och vissa vitmossor (Eriophorum vaginatum, Sphagnum tenellum och 5. balticnm). Höljorna är oriente
rade i det närmaste vinkelrätt mot synriktningen. Kontrasten mellan tuvor och höljor är tydligast på hösten, när 
höijornas halvgräs har gulnat. NV delen av Bocksbomossen i Kil sn. 26 sept 1977.
Fig. 6 (upper right). Autumn view of a bog with Callnna hummocks (dark) and lawn hollows (light) with 
Eriophorum vaginatum, Sphagnum tenellum and S. balticum.

Fig 7 (nere t h). Mossegöl på St. Gåssjömossen i Nysund sn, Västernärke. Vid mossegölar förekommer ofta 
enstaka exklusiva kärrarter. I detta fall växer flaskstarr (Carex rostrata) i strandkanten tillsammans med 
mossearten dystarr (C. limosa). Till höger i förgrunden en mjukmatta med gulnande kallgräs (Scheuchzeria 
palustris), Sphagnum cuspidatum och 5. magellanicum. Mjukmattan övergår till vänster i förgrunden i en 
fastmatta med tuvull (Eriophorum vaginatum), S. balticnm (grön) och S. rubellum (röd). 15 sept 1977.
Fig. 7 (lower right). Bog pool with Carex rostrata and C. limosa along its shores. To the right in the foreground 
a carpet with Scheuchzeria palustris, Sphagnum cuspidatum and S. magellanicum. To the left a lawn with 
Eriophorum vaginatum, S. balticum and S. rubellum.
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utmed östgränsen för allmänt förekommande 
klockljung (Erica tetralix). Öster om gränsen 
vidtar den baltiska underregionen. Örebro län 
ligger i sin helhet inom den senare. Flera sub- 
oceaniska arter, t ex myrlilja, klockljung och 
granspira (Narthecium ossifragum, Erica tetra
lix och Pedicularis sylvatica) har dock utpostlo
kaler i sydvästra Närke.

För myrforskaren är Örebro län genom sitt 
läge i ett gränsområde väl ägnat för studier över 
regionala olikheter i myrarnas utformning och 
myrvegetationens sammansättning.

Undersökningsmetodik

Denna uppsats grundas på resultaten av en invente
ring av skyddsvärda myrar. Arbetet inleddes med en 
genomgång av kartor och flygbilder över länet. De 
resultat beträffande myrstrukturer och dylikt som pre
senteras här, grundas till stor del på denna flygbilds- 
tolkning.

Med ledning av flygbilderna utvalde jag ett antal 
objekt för översiktlig inventering på marken. I fält 
gjordes en artlista för de flesta myrar. Dessutom upp
rättades artlistor med frekvensangivelser i en fyrgra- 
dig skala för ett växlande antal delområden på myrar
na. Slutligen ritades vegetationskartor över de flesta 
av de besökta myrarna.

Botanisk nomenklatur följer beträffande kärlväxter 
Malmgren (1982) och beträffande mossor Koponen 
m fl (1977).

Begrepp oeh termer

Torv är en jordart som består av ofullständigt 
nedbrutna växtdelar. Torvmark kallas den mark 
som har minst 30 cm (eller 40 cm) torvtäcke. 
Mark utan torvtäcke kallas fastmark.

Myr är ett geografiskt område eller ett eko
system med högt grundvattenstånd och en vege
tation som är anpassad till detta. Vegetationen 
är i regel, men inte alltid, torvbildande. Myren 
kan bära skog eller vara trädfattig.

Myrtyper

Myrarna indelas av skandinaviska myrforskare i 
mossar (ombrotrofa myrar) och kärr (minero- 
trofa myrar). Vegetationen på en mosse har ge
nom torvens höjdtillväxt för sin vattenförsörj
ning blivit helt beroende av nederbörden. Mos
sens yta erhåller alltså inget tillskott av vatten 
från omgivningens eller underlagets yt- eller 
grundvatten. Härigenom uppstår en brist på 
åtskilliga näringsämnen, och vegetationen blir
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mycket torftig. Om skog finns är den i regel 
lågvuxen och består av tall.

Skolböckernas mosse höjer sig kupolformigt 
över omgivningen. En sådan välvning kallas 
koncentrisk. Stigningen är starkast i de yttre 
delarna, där en kantskog brukar utbildas. Innan
för denna utbreder sig mosseplanet, som oftast 
är mer eller mindre trädlöst. Mossen omges av 
en smal bård av kärrvegetation, den s k laggen. 
Den sydvästra mossen på fig 4 (S om dråget vid 
C) är allsidigt och kraftigt välvd i de yttre delar
na. Mosseplanets lutningsförhållanden är mer 
oregelbundna. Dess lagg framträder tydligt i 
väster men är i övrigt dikad.

Ofta är dock mossarna utbildade på annat 
sätt. De kallas då excentriskt eller asymmetriskt 
välvda mossar. Sådana mossar ligger på vatten- 
delare eller mellan terrängens vattenbanor. Ofta 
sluttar de ensidigt från ena kanten. Ibland kan 
de ha formen av en amfiteater eller de kan vara 
sadelformiga med två krön, solfjäderformiga 
(mossen mellan A och B på fig 4) eller utbildade 
på annat sätt. I oregelbundet formade mossar 
finns ofta dråg, dvs smala kärrstråk som löper 
genom mossen (fig 4 och 5). Dessa kan ibland 
börja eller sluta mitt i mossen i slnkhål (ex drå
get vid D på fig 4).

Ett kärr mottar grundvatten (geogen markblöta) 
eller ytvatten (limnogen markblöta) från fast
marken. Sådant vatten har passerat genom mi
neraljord och har därigenom berikats på närsal
ter. I praktiken skiljer man mellan mossar och 
kärr genom att studera vegetationens samman
sättning. ”Den exklusiva kärrväxtgränsen” (Du 
Rietz 1950b) anses vara myrvegetationens vikti
gaste gränslinje (”fästmarksvattengränsen”, 
Thunmark 1940).

Fastmarksvattnet kan nå myren på olika sätt 
(von Post & Granlund 1926, Sjörs 1948): Topo- 
gent kallas sådant yt- eller grundvatten som 
stagnerar i sänkor i terrängen. Soligent vatten 
silar över eller genom myren och förutsätter 
alltså ett sluttande underlag.

De brantast sluttande kärren kallas backkärr. 
Detta begrepp har länge använts i litteraturen 
utan att närmare definieras. Havas (1961) har 
utrett termens skiftande öden och stannar själv 
för följande definition: ”På starkt sluttande mi
neraljord belägen myr”. Någon allmänt accep
terad undre gräns för dessa ”starka sluttningar” 
finns inte.

SVENSK BOT. TIDSKR. 78 (1984)
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Fig 8. Flarkarna vid A på flygbil
den (fig 4). I vattnet pors, vattenklö
ver och kärrfräken (Myrica gale, 
Menyanthes trifoliata och Equise- 
Imn palustre). Strängarna är myc
ket låga och uppbyggda av Sphag
num papillosum, S. imbrication och 
5. pule hrum. 19 juli 1977.
The southernmost flarks (rimpis) in 
Sweden, also shown on the air pho
to (Fig. 4, at A). In the water Myri
ca gale, Menyanthes trifoliata and 
Equisetum palustre. On the very 
low strings Sphagnum papillosum, 
S. imbricatum and S. pulchrurn.

Vidare förekommer översvämningskärr längs 
vattendrag och källkärr.

Myrstrukturer och myrelement

På en myr finns ytor av speciellt utseende och 
med speciella ståndortsförhållanden, vilka upp
repar sig i mer eller mindre regelbunden väx
ling. Sådana ytor kallas myrstrukturer (Sjörs 
1948). På eller i varje struktur finns vanligen ett 
visst växtsamhälle.

På mosseplanen är strukturerna av två välkända 
slag: ristuvor och höljor (fig 6). De förra är gi
vetvis upphöjningar av myrytan och de senare 
är nedsänkningar, men en morfologisk defini
tion var gränsen skall dras mellan dem saknas. 
Däremot finns en allmänt accepterad växtsocio- 
logisk gräns: längs undre gränsen för förekomst 
av ljung, Calluna vulgaris (Du Rietz 1949). Vis
serligen finns områden i landet, där Calluna 
saknas i mossarnas vegetation. Calluna-gränsen 
har emellertid den fördelen, att den mycket väl 
indicerar den övre gräns, dit vattenståndet når

vid normala högvatten (Malmer 1962). Högvat
tenytan är också den nivå som är den lämpligas
te hydromorfologiska gränsen mellan tuva och 
hölja.

Tuvorna indelas i talltuvor och trädlösa ljung
tuvor. På en absolut plan mosseyta är tuvorna 
oregelbundna. I allmänhet är de däremot sträng- 
formade, alltid anordnade vinkelrätt mot lut- 
ningsriktningen. och de brukar bilda ett mycket 
regelbundet mönster (jfr fig 4). Slutligen finns 
fall då de bildar ett sammanhängande täcke över 
hela eller en del av myren.

1 höljorna skiljer man (Sjörs 1948) efter fuktig
het, markens bärighet och vegetationens sam
mansättning mellan fastmattor, mjukmattor och 
lösbottnar. De torrare fastmattorna och de blö
tare mjukmattorna intas av sammanhängande 
vitmossmattor. Lösbottnarna saknar mosstäc
ke, så att torven ligger naken. Lösbottnarna är 
ibland vattenfyllda, men den öppna vattenytan 
är aldrig stadigvarande. Emellertid finns på 
mossarna ibland även permanenta vattensam
lingar som kallas gölar (fig 4 och 7). Dessa er
sätter helt eller — i regel — delvis höljorna i det
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Fig 9. En smal tunga av en ensidigt från höger sluttande tallmosse omgiven av två soligena kärrstråk med 
blåtåtel (Molinia caerulea). Bortom det bortre kärret ånyo tallmosse. 1 förgrunden planar kärret ut. Därigenom 
minskar vattnets rörelse, och den mängd lösta näringsämnen som per tidsenhet passerar växternas rötter 
minskar. Detta visar sig i torftigare vegetation: Molinia ersätts av den mindre krävande flaskstarren (Carex 
rostrata). Kindlamossen i Hjulsjö, ca 350 m ö h. 29 juli 1977.
A narrow band of pine bog vegetation sloping from the right and surrounded by two soligenous Molinia fens. In 
the foreground a less sloping fen with Carex rostrata.

regelbundna hölja-tuvamönstret. Gölarna anses 
(Sjörs 1948) vara forna lösbottnar som ”blivit 
efter” vid mossens höjdtillväxt. 1 allmänhet når 
gölarna således inte ned till vitmosstorvens und
re gräns. Det finns dock uppgifter om motsat
sen. Ett sådant är Hammarmossen vid Hällefors 
(Magnusson & Granlund 1928), där gölarnas 
botten skall nå ned i den underliggande ”torv- 
dyn”. Även i detta fall anges dock gölvattnet 
vara skilt från underlagets mark vatten, genom 
att ”torvdyn” bildar ett ytterst svårgenom
trängligt lager. Förhållandet borde dock kon
trolleras.
1 kärren är de distinkta strukturerna fåtaligare. 
En särpräglad företeelse är dock flarkarna (fig 8 
och vid A i fig 4). Särskilt i äldre litteratur har 
flera olika definitioner av begreppet flark före
kommit. Här används dock Sjörs’ (1946) defini

tion: ”Begränsade blöta partier, intagna av gles, 
svagt torvbildande kärrvegetation, vilka omväx
la med uppdämmande torrare partier”. Flarkar- 
na ligger i rad i myrens vattenbanor. En flark är 
vanligen långsträckt och ligger alltid vinkelrätt 
mot lutningsriktningen.
Ett myrelement är det största område som har 
en enhetlig struktur eller har en någorlunda re
gelbunden och enhetlig växling mellan olika 
strukturer över sin yta (Sjörs 1948). Exempel på 
myrelement är flarkstråk, mossepartier med re
gelbunden växling mellan tuvor och höljor, 
backkärr med enhetlig struktur och biandmyrar.

En biandmyr uppvisar en blandning av mosse 
(alltid tuvor) och kärr (Sjörs 1950). Begreppet 
har ofta missförståtts, inte minst i naturvårdsin- 
venteringar och i nyare geologisk litteratur. Att 
både kärr och mosse ingår i ett myrområde är
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inte ett tillräckligt kriterium på biandmyr. Det 
skall röra sig om en regelbunden växling mellan 
strukturer av mossekaraktär och andra av kärr
karaktär inom ett och samma myrelement. Det
ta krav har ofta inte klart formulerats vid defini
tioner i litteraturen.

Den enda typ av biandmyr som uppträder 
typiskt utformad i Örebro län är ö-blandmyrar. I 
dessa finns mossetuvor spridda i kärrvegeta
tion.

I den geologiska litteraturen har vissa av de nämnda 
begreppen använts med en avvikande betydelse. 
Bland annat har man använt ett vidare mosse-begrepp 
än det här tillämpade. De ”starrmossar” och vissa av 
de ”flackmossar”, som nämns på flera något äldre 
geologiska kartblad, är kärr med de definitioner som 
givits ovan.

En utförlig diskussion om myrtyper och myrstruk
turer kan den intresserade finna i ett nyutgivet arbete 
av Boatman (1983).

Myrtyper

Mossar
Betingelserna för utbredningen av olika typer av 
mossar har utretts av Granlund (1932), Sjörs 
(1948) m fl. De excentriska mossarna är kon
centrerade till länets humida delar (fig 10). Lik
heten med de soligena kärrens utbredning (fig 
11) är väntad, ty bildningen av en excentrisk 
mosse inträder mellan de starkare vattenbanor
na i ett soligent, sluttande kärr (fig 9). Den kon
centriska mossen förutsätter däremot frånvaro 
av soligena vattenbanor, vilka skulle störa sym- 
metrin.

De koncentriska mossar som uppträder i de 
nordliga områdena ligger oftast på plana sedi
mentslätter av mo, där ingen soligen markblöta 
kan förekomma. Det vackraste exemplet på det
ta är Hammarmossen vid Hällefors. På grund av 
det flacka, genomsläppliga underlaget har det 
inte funnits några hinder för mossens utbred
ning i någon riktning, och därför har den med 
nödvändighet måst bli koncentrisk. Den är ock
så en av Europas vackrast utbildade koncentris
ka mossar. 1 huvudsak har de koncentriskt välv
da mossarna emellertid en sydöstlig utbredning i 
Bergslagen (Granlund 1932, Sjörs 1948).

Kärr

Topogena kärr finns i hela länet. Större sam-

Fig 10. Förekomster av koncentriska (cirklar) och 
excentriska (trianglar) mossar. Osäkra fall markerade 
med ofyllda symboler.
Concentrically (dots) and excentrically (triangles) de
veloped bogs detected on air photos.

manhängande myrytor med topogen markblöta 
är dock ovanliga. Ett undantag utgör Stensmos
sen i Skagershult och Kvistbro socknar. Av nå
gon anledning har här ett topogent kärr på ca 30 
ha aldrig omvandlats till mosse. (Det nyligen 
utgivna geologiska kartbladet Karlskoga SO 
(Ericsson 1979) har felaktigt angett hela detta 
område - med bl a jungfrulin, ängsnycklar och 
vass, Polygala vulgaris, Dactylorhiza incarnata 
och Phragmites australis — som mosse!)

Soligena kärr finns (Sjörs 1948) främst i humi
da områden, där grundvattenytan ligger högt 
och alltså lättare når markytan i en sluttning. De 
inventerade, tydligt soligena kärren finns åter-
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Fig 11. Inventerade förekomster av tydligt soligena 
kärr.
Soligenous fens observed during the inventory

givna i fig 11. Många fler finns givetvis, men 
kartans utbredningsbild torde vara ganska kor
rekt. De ligger i allmänhet i den norra delen av 
länet på nivåer över 150 m ö h. Malmgren 
(1982) uppger de sydöstligaste, tydligt soligena 
kärren från nordöstra Lindesberg.

Om man tillämpar det stränga kravet, att ett 
backkärr skall ha minst lutningen 1:10, blir lä
nets backkärr mycket få. Två stycken ingår i det 
inventerade materialet, nämligen smärre delar 
av Ställbergsmossen i Hällefors och av Kämpa- 
mossen i Ljusnarsberg. Sannolikt finns dock en
staka smärre backkärr, som inte ingår i större 
myrkomplex och därför inte inventerats. Även

med en vidare avgränsning blir backkärren be
gränsade till länets nordligaste delar.

Myrstrukturer och myrelement

Mossar

Alla mossestrukturer utom gölar finns över hela 
länet. Den procentuella fördelningen mellan 
dem varierar dock. Andelen mjukmattor är be
tydligt större i Västernärke och i Bergslagen än i 
mossarna i länets sydöstra delar. Samma skill
nad gäller lösbottnarna men i mindre grad. Höl- 
jorna är mossens vattenreservoarer. Ett högt 
vattenstånd är förutsättningen för deras exi
stens (Sjörs 1948). Eftersom humiditeten mins
kar österut i länet, är det naturligt att också 
frekvensen blöta höljor minskar i denna rikt
ning.

Andelen talltuvor på mossarna är av samma 
skäl större i de sydöstra delarna av länet. 1 
Osternärke finns flera mossar som är nästan helt 
bevuxna med tall.

Mossegölarna har en utpräglat nordvästlig ut
bredning i länet. Detta åskådliggörs av fig 12. 
Denna karta grundar sig på tolkning av flygbil
der över nästan hela länet och bör därför vara 
praktiskt taget fullständig.

Bergslagens och östra Värmlands mossegölar 
har kartlagts av Sjörs. Gölar saknas i Dalarna 
öster om Ludvika-trakten och i Västmanlands 
län utom på Kulflyten söder om Fagersta (Sjörs 
1948). 1 östra Värmland är de vanliga (Sjörs 
1977). Från Gästrikland nämner Björkbäck 
(1976) enstaka exempel. Det är anmärknings
värt att de saknas i Tiveden, trots att de före
kommer talrikt strax norr därom. Längre mot 
sydväst, i Skaraborgs län, förekommer de åter.

”1 egenskap av konserverade lösbottnar äro 
höljegölarna tecken på humida klimatförhållan
den i gången tid”, skriver Sjörs (1948). Förlop
pet vid deras bildning är dock allt annat än klar
lagt, och olika hypoteser har framlagts. Med 
säkerhet torde endast kunna sägas att humida 
förhållanden måste råda, och att de bildats på 
ytor med utpräglat hygrofil vegetation. En jäm
förelse med humiditetskartan ger dock inte nå
gon fullt tillfredsställande förklaring till utbred
ningen. En säkrare kunskap kräver detaljerade 
studier av bl a konkurrensförhållandena mellan 
mjukmattor och lösbottnar och av tillväxthastig
heten i olika miljöer och klimat av olika Sphag
num- arter.
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Fig 12. Förekomster av mossegölar. Trianglar: mos
se med 2 gölar. Cirklar: 3-10 gölar. Kvadrater: fler än 
10 gölar.
Bog pools detected on air photos. Triangles: Bog with 
2 pools. Dots: 3-10 pools. Squares: more than 10 
pools.

Blandmyrar
Sjörs (1948) har framhållit att blandmyrar är 
sällsynta i västra Bergslagen. Under vår inven
tering av Örebro län har endast tre stycken iakt
tagits (fig 13). De är alla ö-blandmyrar. Kärr
komponenten är i alla tre fallen ytterst artfattig. 
Biandmyrarna har utbildats i nedre delen av 
dråg med minerogent vatten, som sprider sig ut 
över en myryta utan annat tillskott av minero
gent vatten. Det minerogena vattnet är alltså här 
mycket utspätt.

Strängblandmyrar av norrländsk typ saknas i 
länet. Uppgifter om motsatsen (Magnusson

Fig 13. Inventerade förekomster av biandmyr. 
Mixed mires observed during the inventory.

1970, Magnusson & Gorbatschev 1972) är felak
tiga (Backéus 1980). Lundqvist (1955) uppger 
att blandmyrar dominerar söderut till länets 
nordgräns mot Dalarna. Även detta är felaktigt 
med de definitioner som används här, vilka 
dock delvis avviker från de svävande betydelser 
som Lundqvist lade i begreppen mosse, kärr 
och biandmyr.

Kärr
Flarkarna i Örebro län finns kartlagda på fig 14. 
Liksom kartan över mossegölarna grundar den
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sig på flygbildstolkning och bör därför vara i det 
närmaste fullständig. Enstaka flarkkomplex kan 
dock ha förbisetts, i fall då flygfotot tagits under 
olyckliga ljusförhållanden.

Kartan visar att flarkarna i huvudsak finns i 
nordliga höjdlägen i Ljusnarsberg och Hälle
fors. Flera spridda förekomster finns dock sö
der därom. I Kilsbergen har jag sett tydliga 
flarkkomplex på Snöbergsmossen och på Damm
mossen vid Dammsjön. En mycket isolerad fö
rekomst utgör Porsmossen på Käglan nordöst 
om Örebro. Det sydligaste flarkkomplexet är 
emellertid beläget på Stormossen nordväst om 
Atorp i Nysund socken, strax intill gränsen till 
Värmlands län (fig 4 och 8). Detta är jämte ett 
närbeläget flarkkomplex väster om länsgränsen 
(Fransson opubl) den sydligaste kända före
komsten i landet.

Länets flarkar har ett mycket växlande ut
seende. Sin mest storslagna utformning har de 
fått på Ställbergsmossen i östligaste delen av 
Hällefors socken. Här ligger flarkarna i delvis 
brant sluttning, och den vanliga liknelsen med 
risfält är ovanligt slående. 1 de flesta fall ligger 
dock flarkarna på endast svagt sluttande mark. 
Strängarna är ibland helt svagt markerade, och 
flarkarna kan då närmast sägas vara fördjup
ningar i en jämn, svagt sluttande kärrfastmatta. 
Så är t ex fallet på Kämpamossen söder om 
Yxsjöberg och den nämnda Dammossen. I vissa 
flarkstråk är flarkarna relativt breda och korta. 
På andra ställen är de mycket långsmala och 
tättliggande. Detta är t ex fallet på Stormossen 
vid Atorp. Riktigt stora flarkar saknas inom lä
net, men i övrigt varierar storleken starkt. På 
Karvalaksmossen i norra Hällefors har jag iakt
tagit ett tydligt flarkstråk, där flarkarna var en
dast några decimeter breda och en halv meter 
långa. Flarkarnas djup varierar också. I vissa 
fall har de permanent vatten, i andra fall vatten
fylls de endast vid högvatten.

Flarkarna på den redan nämnda Dammossen 
är av en speciell och egenartad typ. De ligger 
långt åtskilda i artfattiga mjukmattor med vitag 
(.Rhynchospora alba), Sphagnum papillosum 
och S. compactum. De är i genomsnitt 1 m bre
da och 2-5 m långa. Kanterna är branta och 
vattnet djupt. I ett fall uppmättes ett vattendjup 
av 1,5 m. Flarkarnas orientering på denna myr 
är i allmänhet inte helt vinkelrät mot drågets 
längdriktning. De visar i stället en tendens att 
ansluta sig till orienteringen hos höljorna i mos-

Fig 14. Förekomster av tydliga flarkar. 
Flarks (rimpis) detected on air photos.

sen väster om dråget. Dessa strukturer kräver 
en stratigrafisk undersökning för att kunna för
klaras.

Ett gränsfall mellan sträng-flarkkomplex och 
ombrotroft hölja-tuvakomplex finns på Örgivs- 
mossen i Degerfors. I myrens nordöstra hörn 
sker en inmatning av näringsfattigt, minerogent 
vatten, och detta sprider sig över myren i två 
översilningsstråk. Översilningen är emellertid 
ytterst obetydlig och sannolikt sporadisk. Av 
säkra kärrarter finns endast Sphagnum papillo
sum. Dessutom finns Sphagnum majus som 
dock växer på mossar söderut till dessa trakter 
men längre söderut hara uppträder i kärr. Ristu
vorna saknar kärrväxter. Detta myrkomplex 
bör inte räknas som en sträng-blandmyr. Prak
tiska skäl talar i stället för benämningen "tuva-
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höljakomplex på svagt drågpåverkad mosse”. 
Liknande förhållanden har beskrivits av Sjörs 
(1948) från Skattlösbergs Stormosse i södra Da
larna (”lasiocarpa-drågets” förlängning). Nor
mala sträng-blandmyrar saknas i länet.

Utanför länet är flarkar kända söderut till 
Bergslagen. Sjörs (1948) observerade de sydli
gaste typiska flarkarna i västra Grangärde, nor
ra Hällefors och Ljusnarsberg, sydvästra Norr- 
bärke och norra Svärdsjö. Från Gästrikland rap
porterade Björkbäck (1976) flarkkärr söderut till 
gränstrakterna mellan Årsunda och Hedesunda. 
I norra Värmlands höjdlägen är flarkar vanliga 
(Sjörs 1977). I Franssons (1958, 1972) undersök
ningsområde i sydvästra Värmland finns endast 
ett flarkkomplex. Det ligger i Stutekärret och är 
det sydligaste svenska flarkkomplex som tidiga
re beskrivits i litteraturen. När den nu pågående 
myrinventeringen i Värmlands län har slutredo- 
visats, bör Värmlands flarkområden bättre kun
na kartläggas. Flarkarnas utbredning i angrän
sande delar av 0stlandet redovisas av Naess 
(1969). Flarkar i Sjörs bemärkelse (Naess an
vänder ett vidare flarkbegrepp) finns där främst 
på nivåer mellan 600 och 800 m ö h.

En jämförelse mellan flarkarnas förekomst 
och de klimatiska förhållandena är vansklig. De 
förhållanden som flarkarna bildades under kan 
ha varit andra än de nutida. Det är ju nämligen 
väsentligt att skilja mellan villkor för att initiera 
flarkbildning och villkor för att vidmakthålla de 
redan skapade strukturerna. Emellertid finns en 
påtaglig överensstämmelse mellan kartorna 
över flarkutbredningen i länet och humiditeten. 
Enligt dessa kartor förekommer flarkar nästan 
enbart i områden med hög humiditet (över 
400 mm).

En förutsättning för att en flark skall kunna 
bestå är givetvis att torvbildningen i flarken är 
svagare än i dess omgivning. Enligt Sjörs (1965) 
blir detta också i allt högre grad fallet, när man 
förflyttar sig norrut i den boreala zonen. Det 
finns dock bildningar med sammanhängande 
mosstäcke, som i övrigt helt liknar flarkar. Så
dana strukturer har beskrivits av Fransson 
(1963, 1972) och Naess (1969). Med Sjörs' defi
nition skall dessa inte kallas flarkar. De torde 
dock ha en liknande utvecklingshistoria, och det 
kan eventuellt röra sig om flarkar stadda i igen- 
växning. Detta kan naturligtvis lätt undersökas 
stratigrafiskt. De skulle då utgöra intressanta 
indikatorer på förändringar i de klimatiska eller
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hydrologiska förhållandena. En annan möjlighet 
är att dessa bildningar förekommer mer stadig
varande och då utgör motsvarigheter till mos
sens vitmosshöljor.

Kärrgölar av andra slag än flarkgölar är säll
synta. De har iakttagits i den sydvästra delen av 
Västeråsmossen i länets nordvästliga hörn. De 
utgör där små, oregelbundna vattensamlingar i 
ett blött kärr med vitstarr (Carex livida) och 
spridd vass (Phragmiles australis).

Slukhål, som förbinds genom övervuxna ka
naler nere i torven, har iakttagits på ett fåtal 
ställen. Vackra exempel finns på Stormossen 
vid Åtorp och på Skagershultamossen. Slukhål 
uppträder främst i humida områden.

Vegetation

Syd- och mellansveriges myrvegetation är väl 
känd genom arbeten av främst Sjörs (1948 etc), 
Du Rietz (1949 etc), Malmer (1962, 1968) och 
Fransson (1972). Här redogör jag därför endast 
helt kort för principerna bakom dessa författa
res indelning. Därefter övergår jag till att beskri
va vissa drag inom den regionala variationen. 
Mossarna behandlas utförligare än kärren, ef
tersom regionala gradienter framträder tydligare 
i de förra.

Det finns flera olika vegetationsgradienter 
inom myrvegetationen. De följande är viktigast:
(1) . Gradienten fattig-rik: Mossarna represen
terar den ena extremen i denna gradient. De är 
näringsfattiga och har lågt pH. Därefter längs 
gradienten följer fattigkärren. I den andra änden 
återfinns rikkärren med ett näringsrikt vatten 
och högt pH. Det finns också en speciell grupp 
växtsamhällen som kännetecknas av näringsfat- 
tigt vatten men högt pH. Dessa kallas mellan- 
kärr.

(2) . Gradienten myrkant-myrvidd: Vissa arter 
och samhällen brukar endast uppträda nära fast- 
markskanten, andra endast på avstånd därifrån. 
Orsakerna är oklara. Det finns också arter som 
är oberoende av denna gradient.

(3) . Gradienten lösbotten-mjukmatta-fastmat- 
ta-ristuva. Den ståndortsfaktor det här gäller är 
vattenståndet och dess växlingar.

När man utarbetar ett myrvegetationssystem, 
kombinerar man dessa (och andra) vegetations
gradienter på olika sätt.
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Mossar

Kalmossarna i syd- och mellansverige indelas 
av Waldheim & Weimarck (1943) i tre typer: 
Komossetypen, Skagershultsmossetypen och 
Ryggmossetypen. I Du Rietz’ (1949) växtsocio- 
logiska terminologi utgör de förband och be
nämns Rubellion, Rubello-Fuscion och Eu- 
fuscion. Mossevegetationen i Närke ansluter sig 
närmast till Skagershultsmossetypen eller Ru
bello-Fuscion. 1 mjukmattorna på dessa mossar 
dominerar Sphagnum cuspidatum eller, i stora 
höljor (jfr Sjörs 1948 s 110), S. magellanicum. I 
fastmattorna förekommer S. halticum och, i de 
övre delarna, S. rubellum. I tuvornas nedre de
lar finns en zon med S. rubellum och därovanför 
S. fuscum. Denna vegetation finns beskriven 
från Skagershultamossen (Backéus 1972). Den 
vegetation av Skagershultsmossetyp som Wald
heim & Weimarck har beskrivit är emellertid 
från nordöstra Skåne och överensstämmer inte 
helt med vegetationen på Skagershultamossen. 
Detsamma gäller den vegetation som beskrivits 
av Du Rietz (1950a) från en Rubello-Fuscion- 
mosse nordöst om Jönköping. På dessa mossar 
är S. rubellum-zonen inskränkt till tuvorna. Vi
dare förekommer där S. magellanicum ofta som 
dominant inte bara i höljorna utan också i tu
vorna.

Sphagnum magellanicum-dominerade trädlö
sa ristuvor är sällsynta i Örebro län och före
kommer endast på några få mossar i länets syd
västra gränstrakter mot Värmlands och Skara
borgs län (fig 15). De torde representera en nå
got mer oceanisk typ än den för landskapet nor
mala (jfr Fransson 1972 s 35).

Norrut i länet minskar även inslaget av 
Sphagnum rubellum i tuvorna markant. I den 
typiska bergslagsmossen förekommer denna art 
främst i en smal zon strax under ljunggränsen.

En lav är också av växtgeografiskt intresse: 
hedlav, Cornicularia aculeata coll. Den före
kommer på mossetuvor i länets sydvästra del. 
På block och hedar har arten en vid utbredning, 
men dess utbredning på mossar är sannolikt 
suboceanisk (Backéus 1983).

Beträffande kalmossarnas fältskiktsvegeta- 
tion hänvisas till Sjörs (1948) och Fransson 
(1972). Den regionala variationen inom länet är 
liten. Flär skall endast noteras utbredningen av 
tuvsäv (Trichophorum caespitosum). Arten fö
rekommer rikligt i de nordligaste delarna, spar-
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Fig 15. Inventerade förekomster av Sphagnum ma
gellanicum som dominant på trädfria mosseristuvor.
Observed occurrences of Sphagnum magellanicum as 
a dominant on treeless bog hummocks.

samt i sydväst och ej alls i öster. Av litteraturen 
framgår att arten endast sällsynt uppträder i öst
ra Svealands mossar av Ryggmossetyp. I Närke 
och norra Västergötland är den spridd men inte 
allmän. Längre söderut i västra Götaland är den 
åter allmän.

I tallmossarnas vegetation ingår två arter av 
växtgeografiskt intresse: dvärgbjörk och skvatt- 
ram (Betula nana och Ledum palustre) med 
nordlig respektive östlig utbredning. Sydgrän
sen för allmänt uppträdande B. nana är skarp 
och följer nära limes norrlandicus (fig 16). Arten 
har som bekant reliktlokaler i nära nog hela 
sydsverige. Flera kända Tivedslokaler har inte
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Fig 16. Inventerade förekomster av dvärgbjörk (Be
tula nana). Stjärnor: riklig. Fyllda cirklar: sparsam. 
Ofyllda cirklar: ej observerad. Triangel: på en nedlagd 
torvtäkt.
Betula nana. Stars: plentiful. Dots: sparse. Circles: 
not observed. Triangle: at an abandoned peatery.

inventerats och är därför inte inlagda på kartan. 
Arten förekommer mest i tallmossarna men 
även på kala mossetuvor. Enligt mina observa
tioner går den inte ned i rent ombrotrofa höljor. 
Vid tillskott av minerogent vatten, även om det 
är högst obetydligt, uppträder den även i fast
mattor.

Utbredningskartor (t ex Hultén 1950) ger in
trycket att Ledum palustre är allmän i hela om
rådet. Som Sjörs (1948) påpekat, förekommer 
den emellertid i regel endast i små bestånd på 
sina lokaler i västra Bergslagen. Österut (och i 
hela södra delen av länet) dominerar den där

emot tallmossarna högst påtagligt. Jag har för
sökt åskådliggöra detta genom en tvågradig fre
kvensindelning på kartan, fig 17. 1 nordväst 
finns enstaka mossar där arten inte observerats, 
men där den mycket väl ändå kan finnas i ensta
ka små grupper. I länets övriga delar uppträder 
den allmänt. Ledum förekommer också i skogs
kärr och vissa typer av sumpskogar. I dessa 
miljöer är minskningen västerut mindre påtaglig 
(jfr Malmgren 1982).

En rad myrväxter förekommer i vissa delar av 
sitt utbredningsområde endast i kärr, medan de i 
andra delar också uppträder på mossar. En av 
dessa är Sphagnum majus. Den växer i kärr i 
hela länet men i Bergslagen (liksom längre norr
ut) även på mossar. (I mossegölar kan den före
komma även längre söderut, så hos Witting 
1947.) Mossefynd i Örebro län av denna art 
återges i fig 18. Den förekommer i denna miljö 
främst i stora mjukmatthöljor. Den sydligaste 
lokalen är Stormossen öster om Ölsboda i södra 
Kilsbergen.

Andra nordliga mosseväxter är Sphagnum 
compactum och S. lindbergii, dystarr och kall
gräs (Carex limosa och Scheuchzeria palustris). 
De förra finns i Örebro län endast i kärr, de 
senare däremot också i mossar. (Vid mossegö
lar finns S. lindbergii på två myrar vid Hällefors 
(Sjörs 1948). Beträffande denna art i Närke och 
Västmanland se också Sjörs 1949.)

Sphagnum papillosum, S. imbricatum, klock
ljung, småsileshår och pors (Erica tetralix, Dro
sera intermedia och Myrica gale) växer i länet 
endast i kärr. I sydvästra Götaland är de där
emot även mossearter.

En utförligare diskussion om dessa typer av 
variation finns hos Malmer (1962 s 79-82).

Kärr

1 detta avsnitt kommer jag bara att behandla ett 
fåtal växtsamhällen, nämligen de där jag har 
funnit en regional variation.

De fattigaste kärrmyrviddernas fastmattor in- 
tas av enhetliga mattor av Sphagnum papillo
sum med tuvsäv och nålstarr (Trichophorum 
caespitosum och Carex pauciflora). Det mot
svarar Sjörs’ (1948) Scirpus caespitosus (= T. 
caespitosum) — Carex pauciflora — Sphagnum 
tenellum — S. papillosum-association och 
Franssons (1972) Trichophoro-papillosetum. 
Det är ett nordligt samhälle men uppträder ock-
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Fig 17. Inventerade förekomster av skvattram (Le
dum palustre). Stjärnor: riklig eller dominerande. 
Fyllda cirklar: sparsam. Ofyllda cirklar: ej observe
rad. Kryss: frekvensuppgift saknas.
Ledum palustre. Stars: plentiful or dominating. Dots: 
sparse. Circles: not observed.

så i de nederbördsrika områdena i sydvästra 
Sverige. I länet är det vackrast utbildat på Väs- 
teråsmossen (identisk med ”myrkomplex V och 
NV om Småsjömarken” hos Sjörs 1948 s 199— 
201) på Vrakhedarna i norra delen av Hällefors 
socken. En av länets sällsynta ö-blandmyrar lig
ger på den sydöstra delen av denna myr i ett 
sådant samhälle (Sjörs 1948, Backéus m fl 
1978). På samma myr ser man också exempel på 
det i nordsverige vanliga-förhållandet, att detta 
kärrsamhälle utan skarp gräns övergår i mosse
ytor, där fältskiktets glest växande kärrväxter

Fig 18. Förekomster av Sphagnum majus på mossar. 
Fyllda cirklar: observerad vid inventeringen. Ofyllda 
cirklar: ej observerad. Kvadrater: förekomst enligt 
Sjörs (1948). Triangel: osäkert om lokalen är helt om- 
brotrof.
Sphagnum majus on bogs. Dots and squares: occur
rences. Circles: not observed. Triangle: uncertain 
whether fully ombrotrophic.

saknas, och bottenskiktets Sphagnum papillo
sum ersätts av S. magellanicum, S. balticum 
eller S. ruhellum. I Närke torde samhället knap
past förekomma.

Ett något rikare fattigkärrsamhälle skall ock
så behandlas, nämligen Molinia-kärren. Blåtåtel 
(Molinia caerulea) växer ofta i en matta av 
Sphagnum papillosum, som ofta åtföljs av S. 
imbricatum. Den senare är sydvästlig men finns 
dock i hela länet. Den mer utpräglat sydvästliga 
klockljungen (Erica tetralix) förekommer i detta 
samhälle i sydvästra Närke. Den är här i utkan
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ten av sitt utbredningsområde mycket starkt 
bunden till just denna vegetation (tabell 2) i vil
ken den dock förekommer regelbundet. Den är 
alltså inte alls sällsynt i dessa trakter, vilket t ex 
framgår av de många lokaler, som Nilsson 
(1978) uppger från Viby socken. Arten har ock
så hittats i Västmanlands län på flera ställen i 
närheten av Skinnskatteberg av Malmström & 
Jönsson (1954), i Dalarna i Enviken av Månsson 
(Almquist 1948), i Värmland vid Rämen norrom 
Filipstad av Lagergren (Larsson 1859) och på 
Fårö av Staav (1978). Ett avlägset fynd i östra 
Finland rapporteras av Mäkinen & Tiikainen 
(1966). Liksom i Närke växer Erica i Västman
land i Molinia-kärr med Sphagnum papillosum, 
ängsvädd, blodrot (Succisa pratensis, Potentilla 
erecta) etc (Malmström & Jönsson 1954, Malm
gren 1982). 1 den stora utbredningsluckan mel
lan sydvästra Närke och Skinnskatteberg har vi 
ivrigt efterspanat arten men utan resultat. Ut
postlokalerna tolkas av Granlund (1925) och 
Mäkinen & Tiikainen (1966) som reliktiska. Det 
är också möjligt att det rör sig om långdistans- 
spridning.

Än mer sydvästlig är myrlilja (Narthecium 
ossifragum). Den finns endast på två, möjligen 
tre ställen i sydvästra Närke (fig 19). Ett be
stånd på S. Asmossen i Skagershult finns med i 
tabell 2.

1 övergången mellan tallmosse och fastmark 
utbildas ibland ett torrt kärrsamhälle som myc
ket liknar tallmossevegetationen men också in
nehåller klotstarr (C ar ex globularis). Någon 
tydlig kärrlagg utbildas alltså inte i dessa fall. 
Denna typ av lagg förutsätter att tillrinningen av 
vatten är obetydlig. Den förekommer därför när 
mossen är föga välvd och fastmarken bildas av 
genomsläppligt material. Sådana ”globularis- 
laggar” har en nordlig utbredning (Sjörs 1948). 
Jag har observerat dem söderut till norra Kils
bergen. Dessutom har jag gjort en enstaka note
ring från Tiveden. Samhället som sådant är 
dock inte inskränkt till dessa globularis-laggar 
utan förekommer i myrkanter och fuktiga sko
gar även längre söderut. Även i södra Sverige 
tycks liknande vegetation förekomma (Malmer 
1962 s 132), fastän Carex globularis själv saknas 
där.

Typiska mellankärr förekommer endast i lä
nets nordliga höjdlägen. De täcker i allmänhet 
endast små ytor, ofta vid källor. Såväl Sjörs 
(1952) som Fransson (1972) har framhållit, att

Tabell 2. Vegetation med klockljung (Erica tetrahx).
- 1: Rankemossen i Skagershult sn, fastmattkärr med 
ristuvor. — 2a: S. Åsmossen i Skagershult sn, istuvor 
och fastmattor. — 2b: Do, mjukmattor och lösbottnar.
- 3: Slåttsmossen i Ramundeboda sn, dikad omkring 
1920 men endast bevuxen med gles björkskog. Den 
analyserade ytan röjdes 1958 på grund av ett skogiigt 
försök.

Art 1 2a 2b 3

Andromeda polifoliu 1 1
Betula puhescens 2X 1 2X
Catluna vulgaris 2 1 2
Carex lasiocarpa 2
C. limosa 2
C. rostrata 2
Dactylorhiza incarnata 1
Drosera anglica +
D. rotundifolia i 1 i
Equisetum fluviatile i
Erica tetralix i 2 2
Eriophorum angustifolium i i i
E. vaginatum i 1 i i
Hammarbya paludosa +
Menyanthes trifoliata i 1 2
Molinia caerulea 3 3 3
Myrica gale 3 2
Narthecium ossifragum +
Peucedanum palustre 2
Phragmites australis 1
Pintts sylvestris i 2y
Potentilla erecta i 1 1
Rhynchospora alba 2
Salix repens 1
Scheuchzeria palustris 1
Trichophorum caespitosum i + 2
Utricularia intermedia +
Vaccinium oxycoccos 2 1 2
Aulacomnium palustre 1
Calliergon stramineum +
Pohlia nutans s.l. +
Polytrichum juniperinum s.l. i
Sphagnum fallax s.l. 2 2
5. fuse um 3 i
S. magellanicum 2 i
S. majus i 1
S. palustre i
S. papillosum 3
S. pulehrum i
S. subnitens i
Cladoniu cf. pyxidata +

x Buskar. - ysmå. - + Ett exemplar (eller en enstaka tuva). 
— 1 Spridda exemplar i en del av eller över hela området eller 
talrika exemplar i en begränsad del av området. - 2 Vanlig 
men ej dominerande. - 3 Dominerande.

mellankärren har en nordlig utbredning. Jag har 
inte funnit några goda exempel på mellankärr i 
norrlandsterrängens sydligaste delar. Dock an
ser Malmgren (1982) att sparsamma exempel
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Fig 19. Förekomster av myrlilja (Narthecium ossifra- 
gum). Ofylld cirkel: osäker uppgift.
Narthecium ossifragum. Circle: uncertain.

finns även nere i det mellersta skogslåglandet i 
Västmanland (Gunnilbo, Ramnäs).

Om länets rikkärr skall endast sägas, att de 
har en ojämn utbredning, som givetvis är bero
ende av berggrundens och de lösa jordlagrens 
beskaffenhet. Länets extremrikkärr är få. De 
förnämsta är Venakärret i Viker i vilket axag 
(Schoenus ferrugineus) förekommer och Brun- 
torpskärret i Axberg. De rikkärr som torde ha 
funnits i anslutning till Närkes kambro-ordovi- 
cium är helt försvunna. Morän härifrån har 
emellertid avlagrats i de högre belägna skogs
trakterna längre söderut, och där finns därför 
enstaka rikkärr.

De flesta kvarvarande små rikkärren ligger i 
Bergslagen i anslutning till rikare bergarter.

Uppgifter från några av dessa har inarbetats i 
Malmgrens (1982) avhandling om Västmanlands 
flora och vegetation.

SVENSK BOT. TIDSKR. 78 (1984)

Myrregioner

Jag har indelat länet i sex myrregioner (fig 20). I 
norr ansluter sig indelningen till Sjörs’ myrre
gioner i Kopparbergs län (Sjörs m fl 1973).

(1) . Norrlandsterrängens myrregion med flar- 
kar. Denna region utgör en fortsättning av 
Sjörs’ region IV, som omfattar större delen av 
Dalarna utom höjdlägena i nordväst. Som gräns 
mot söder har jag valt sydgränsen för frekvent 
uppträdande flarkar. (Från enstaka utpostloka
ler bortses alltså.) Det är intressant att denna 
gräns i hög grad sammanfaller med Granlunds 
(1932) visserligen diskutabla nordgräns för kon
centriskt välvda mossar. Den löper också nära 
sydgränsen för torta, Cicerbita alpina (Fries 
1948), sydgränsen för områden med minst 190 
frostdagar per år (Fries 1948) och nordgränsen 
för frekvent förekommande hassel. Humidite- 
ten är i allmänhet över 400 mm.

Myrarna i området är i den brutna terrängen i 
allmänhet små. Soligena kärr är vanliga men 
även små excentriska mossar finns.

Bland de övervägande soligena myrarna i det
ta område kan nämnas Ställbergsmossen i östli
gaste Hällefors, Kämpamossen och Stormossen 
vid O. Kumlan i norra Ljusnarsberg och Kindla- 
mossen (fig 9) i Hjulsjö.

(2) . De sedimenttäckta dalgångarnas region i 
norra Västmanland utgör också en fortsättning 
av motsvarande region hos Sjörs m fl (1973). 
Sedimenten längs Svartälven och Nittälven räk
nas hit.

Här finns ett flertal exempel på stora mossar 
av vilka främst bör nämnas Bäcketorpsmossen, 
Västeråsmossen, Knuthöjdsmossen och Ham
marmossen längs Svartälven och Komoramos- 
sen och Römyren längs Nittälven. Både kon
centriska och excentriska mossar förekommer.

(3) . Den flarkfattiga norrlandsterrängens myr
region omfattar området mellan region 1 och 
norrlandsterrängens sydgräns. Vid Kilsbergen 
är denna gräns skarp. Längre mot nordväst blir 
den däremot betydligt mer diffus. Södra Rams
berg är sålunda ett föga kuperat område med 
mycket myr. Myrarna är till större delen mos
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sar, både koncentriska och excentriska. Desto 
fattigare på myr är norra Ramsberg, Guld- 
smedshyttan, Linde och Järnboås. Längre väs
terut blir myrarna något talrikare. Här ligger 
bl a Mosserudsmossen (södra Grythyttan), vars 
västra del är en mosse av en i länet sällsynt typ. 
Den täcker en höjdplatå som sluttar från myren i 
de flesta riktningar. Mot öster stupar berget 
brant ca 10 m, och mossen väller här fram över 
kanten. I väster finns också en bergssluttning 
ned till Björnhålsmossen.

Kalkområdet i Viker ligger också inom denna 
region.

Längre söderut vidtar Kilsbergen, norrlands- 
terrängens sydligaste utpost. Kilsbergens norra 
del är myrrik med koncentriska och excentriska 
mossar, allt efter topografin. Området söder om 
landsvägen Örebro-Karlskoga är däremot fat
tigt på myr, och detta område uppvisar växtgeo
grafiska drag som anknyter till skogsområdena 
söder om limes norrlandicus. Bl a avtar dvärg
björk (Betula nana) kraftigt i frekvens på my
rarna.

Denna myrregion torde väsentligen samman
falla med Sjörs’ (1963) ”sydliga taigazon”, 
ehuru dennas nordgräns måhända kan dras nå
got längre norrut. Jag vågar inte generalisera 
påståendet att gälla andra områden än Örebro 
län.
(4) . Västernärkes myrregion med stora kal mos
sar. Vi lämnar nu norrlandsterrängen och passe
rar limes norrlandicus. Dessa flackare områden 
som fortsätter i Värmland ned mot Vänern do
mineras av talrika stora kalmossar, som i regel 
är mer eller mindre välvda på alla sidor, medan 
området därinnanför ofta är nästan plant. Ibland 
finns flera krön på skilda delar av de stora mos
sevidderna. En del av mossarna har utsatts för 
torvtäkt. De märkligaste av de mer eller mindre 
oskadade är Skagershultamossen (ca 1800 ha), 
Stormossen nordväst om Atorp (fig 4, 5 och 8), 
S. Åsmossen (Högskogs Stormosse), Karamos- 
sen och Gåssjömossen (fig 7).

Regionen sammanfaller i stort sett med ut
bredningen av klockljung (Erica tetralix) och 
mosseförekomster av hedlav (Cornicularia acu- 
leata), och området präglas uppenbarligen av 
något mer oceaniska förhållanden än länet i öv
rigt.
(5) . Slättbygdens myrregion med tallmossar 
och (i allmänhet utdikade) kärr. Området omfat-

Fig 20. Myrregioner i Örebro län (se vidare texten) 
Mire regions (see summary).

tar dels lerslätter med mycket få levande myrar, 
dels lägre skogsområden. På Närkes kambro- 
ordovicium finns praktiskt taget inga kärr beva
rade. De otroligt vidsträckta översvämningskär- 
ren i Kvismardalen är också så gott som helt 
utdikade (se Karlsson 1873 och Hytteborn 
1977). Hela 7000 ha i detta område låg under 
Hjälmarens högvattenyta, och en torrläggning 
blev alltså möjlig endast genom att Hjälmarens 
vattenstånd sänktes.

1 Hardemo i regionens västra del ligger den 
stora kalmossen Öjamossen, som utgör en utlö- 
pare från region 4. I övrigt är mossarna till stor 
del tallbevuxna. Det gäller även den stora Him- 
mersmossen längst i öster. Koncentriska mos
sar dominerar.
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(6). Sydnärkes myrregion med små kalmossar. 
Området är kuperat, men de soligena kärren 
spelar trots detta en mycket liten roll. Mossar 
med kala plan dominerar. De är koncentriskt 
välvda när terrängen medger detta. I den brutna 
terrängen i väster är de i allmänhet små, medan 
österut även något större mossar förekommer. 
Mossegölar saknas. Dvärgbjörk och klockljung 
(Betula nana och Erica tetralix) förekommer 
endast obetydligt. Ett av länets större rikkärr 
ligger inom regionen: Kamperhultkärret i östra 
Svennevad. Det kända Rockebrokärret faller 
också inom denna region.

Den naturvårdsinventering som ligger till grund för 
denna uppsats bekostades av länsstyrelsen i Örebro 
län. Jag vill varmt tacka tandl Eva Edström, Göteborg 
och assistent Barbro Näslund-Landenmark, Uppsala, 
som tillsammans med mig genomförde denna invente
ring. Jag vill också tacka professor Hugo Sjörs och 
flera andra forskare vid Växtbiologiska institutionen, 
Uppsala, vilka kritiskt granskat manuskriptet.

Summary

The distributional patterns of mire types, geomorpho- 
logical mire features and some ntire plants in Örebro 
county, central Sweden are presented. Attempts have 
been made to correlate these patterns to climatic and 
topographic conditions, the area being especially suit
able for this, as it is situated around important phyto- 
geographical and geomorphological boundaries. The 
southern border of the north Swedish uplands (“the 
Norrland terrain”) passes through the county (Fig. 1). 
The important plant geographical border that has been 
called “limes norrlandicus” runs through the same 
areas.
Mire types'. Excentrically developed bogs (Fig. 10) are 
concentrated in the northern, relatively cool parts of 
the county with a considerable surplus of precipita
tion and so are the distinctly soligenous fens (Fig. 11). 
Topogenous and limnogenous fens can be found in the 
whole area, but fens of a more considerable size are 
not common. The extraordinary, 70 km2 large limno
genous fen lands in the Kvismar valley are practically 
completely drained for agriculture.
Mire features and elements: Bog features: Hum
mocks, lawns, carpets and mud-bottoms are found in 
the whole area, but the proportion of carpets and 
mud-bottoms is higher in the west and north than in 
the drier southeastern parts of the area. In the latter 
parts pine bogs are more common than in other areas. 
Bog pools are north-western in the county (Fig. 12). 
Their complete absence from the south-western forest 
area (Tiveden) is noteworthy.

Fen features: Flarks (or rimpis) in the sense of Sjörs 
(1946) reach their southern Swedish border in the 
county (Fig. 14). They are common only in the north

ernmost areas but scattered flark complexes can be 
found in the whole upland terrain area. Flarks are 
only found where precipitation exceeds evaporation 
(“Humidity” according to O. Tamm 1959) with more 
than 400 mm.

Mixed mires are very rare (Fig. 13). Only the bog 
island type of mixed mires occurs.
Vegetation: A complete survey of the vegetation is 
not given. Only some phytogeographically interesting 
points are discussed.

Bogs: In the southern parts of the area the hum
mocks are built up of Sphagnum fuscum and, in their 
lower parts, of S. rubellum. The latter usually also 
dominates the upper parts of the lawns and is then 
followed by S. balticum. In the carpets 5. cuspidatum 
dominates, except in certain big hollows with S. ma- 
gellanicum. A more oceanic hummock type with S. 
magellanicum is rare and only found along the south
western border (Fig. 15). Northwards in the county 
the S. rubellum zone of the hummocks vanishes, but 
the species is still present at the upper hollow level. 
The southern border of commonly occurring Betula 
nana is sharp and follows the border of the upland 
terrain. Ledum palustre occurs in the whole area in 
pine bogs. In the eastern and southern parts the spe
cies is almost completely dominating the pine bogs. In 
the northwest, however, although the occurrences are 
plentiful, its local abundance is low (Fig. 17).

Fens: As fen vegetation is much more dependent on 
local circumstances (topography, geology etc.) than is 
bog vegetation, its regional variation is more difficult 
to trace. A community of a distinctly northern char
acter is the “Scirpus caespitosus (= Trichophorum 
caespitosum) - Carex pauciflora - Sphagnum tenel- 
lum - S. papillosum association” (Sjörs 1948) or Tri- 
chophoro-papillosetum (Fransson 1972). In the some
what richer Molinia fens with Sphagnum papillosum 
the phytogeographically interesting species Erica 
telralix can be found in the southwestern parts of the 
county. In these outskirts of its distribution area it 
seems wholly confined to this community. The still 
more southwestern species Narthecium ossifragum 
only grows on two or three localities in the far south
west.

Intermediate fens have a northern distribution in 
the county.

A number of mire plants occurs both on bogs and in 
fens in some parts of their distribution areas but only 
in fens in other parts. In Örebro county Sphagnum 
compactum, S. lindbergii, S. papillosum, S. imbriea- 
tum, Erica tetralix, Drosera intermedia and Myrica 
gale are exclusive fen plants. Carex limosa and 
Scheuchzeria palustris are found on bogs as well. 
Sphagnum majus grows in poor fens in the whole 
county, but in the northern parts (Fig. 18) also on 
bogs.

Mire regions: The county has been divided into six 
mire regions (Fig. 20).

(1) . The mire region of the higher upland terrain 
with frequently occurring flark complexes. Solige
nous mires are common. Its southern limit coincides 
with Granlund’s (1932) northern limit of concentrical
ly domed bogs.

(2) . The mire region comprising the sediment-filled
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(mainly sandy) valley floors in the northernmost parts 
of the county. Several large bogs, both concentrically 
and excentrically developed, occur.

(3) . The mire region of the lower upland terrain 
with few flark complexes. This region extends to the 
southern limit of the upland terrain.

(4) . The mire region with large treeless bogs in the 
south-west. The region coincides more or less with 
the distribution of Erica tetralix and of Cornicularia 
aculeata coll, on bog hummocks.

(5) . The mire region of the lowland plains with pine 
bogs and (usually drained) fens.

(6) . The mire region of small treeless bogs in the 
south. The bogs are concentrically domed when topo
graphically possible. Typically soligenous fens are 
lacking. There are no bog pools.
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Degeneration hos våtslåttervegetation orsakad av 
vattendränkning av liestubben
JAN ELVELAND

Elveland, J. 1984: Degeneration hos våtslåttervegetation orsakad av vattendränkning av 
liestubben. [Degeneration of wet hay-meadow vegetation caused by inundation of the 
stubble.] Svensk Bol. Tidskr. 78: 45-58. Stockholm. ISSN 0039-646X.'

In the old days a rather tall (ca 10 cm) stubble was left after scything the wettest hay- 
meadows in N Sweden. Inundation of the stubble shortly after scything was known to 
cause damage to the vegetation. The phenomenon is documented in this paper. Stands of 
Equisetum fluviatile and Carex rostrata were scythed (stubble ca 10 cm) in early August 
1979 and 1980. During the period 1979-08-15-09-15 the stubble was not inundated, while 
during 1980-08-15-09-15, it was inundated for more than 10 days. Standing crop, shoot 
density and (for Carex rostrata) seed production was very low in 1981 in the scythed 
stands as well as in 1 m2-plots, cut by scissors in reference stands in 1980. The values 
remained low in 1982. In the scythed Carex rostrata stand, however, the degeneration was 
much less pronounced on an area where the stubble had not been inundated in 1980 
because the rhizome-mat had floated up. Stubble inundation is, no doubt, responsible for 
the observed vegetational degeneration. Water is sucked into the cut-off lacunaes of the 
aerenchymatous tissue, thus blocking the oxygen transport from the atmosphere to the 
rhizomes and roots. When this happens during the summer the vegetation degenerates.

Jan Elveland, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, 
Sweden.

Vid mina diskussioner med äldre personer som 
varit med om den forna våtmarksslåttern på 
övervattningsängar, raningar och kärr i Norr
land har man ofta framhållit riskerna med över
svämningar av liestubben under veckorna när
mast efter slåttern. Åsikterna har varit att ”frä- 
kenroten ruttnar”, ”starren dör”, ”änget rö
tas”, ”höskörden minskar starkt nästa år” osv 
(jfr Elveland 1979). För att i viss mån gardera 
sig mot obehagliga överraskningar slog man 
med relativt hög stubb (ca 10 cm, ibland uppåt 
15 cm!) på dammängar, lågraningar och blötare 
kärr, trots att skörden härigenom blev mindre 
än om man tillämpat ”normala” 5-8 cm (Elve
land 1975, 1978, 1979). På dammängar som sköt
tes med vinterdämningrutin fick man inte göra 
uppdämningen förrän vattnet hade svalnat 
ordentligt på hösten så att, som man uttryckte 
det på vissa håll, ”vegetationen inte rötade”.

I samband med slåtterexperiment på en f d 
dammäng, det utgrävda Fågelträsket vid Kalix i

Norrbottens Ö kustland, noterades sommaren 
1981 en mycket stor, oväntad degeneration i 
bestånd av bl a Carex rostrata (flaskstarr) och 
Equisetum fluviatile (dyfräken) som slagits med 
lie både 1979 och 1980 (början av augusti). Det 
låg nära till hands att misstänka ett samband 
mellan denna degeneration och höga vatten
stånd på provytorna under eftersommaren/för- 
hösten 1980.

I denna uppsats kvantifieras degenerationen 
och en tänkbar förklaring diskuteras utifrån 
uppgifter om vattenståndsförhållandena på 
provytorna under tiden närmast efter slåttern 
1980.
Slåtterförsöken har utförts inom projektet ”Våtslåt- 
termarker i Norrland” som ingår i projektområdet 
"Bevarande av naturtyper och arter” vid Statens na
turvårdsverk. Projektet startade 1979-07-01 och har 
avslutats under 1983. Tidigare publikationer från pro
jektet är Elveland (1979), Elveland & Sjöberg (1981, 
1982), Elveland (1983a, b) och Elveland & Tjernberg 
(1984).
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Fig 1. Undersökningsområdets, sjöbottenängen Fågelträsket, belägenhet vid kusten i Ö Norrbotten.
The location of the investigation area, the former flowing water-meadow Fågelträsket, near the coast of E Norr
botten, N Sweden.

Områdesbeskrivning

Fågelträsket (yta ca 100 ha) är en f d sjöbotten
äng belägen ca 5 km SV Kalix i Norrbottens Ö 
kustland (fig 1, 2). Utgrävningen av den forna 
sjön skedde i flera steg från slutet av 1800-talet 
till början av 1940-talet. Vinterdämning prakti
serades till en bit in på 1940-talet och man fort
for att bärga några mindre, särskilt givande om
råden ända till omkring 1950. En beskrivning av 
området samt Vegetationsdynamiken efter upp
hörd hävd har givits av Elveland (1979).

Fågelträsket är fortfarande endast till en liten 
del invaderat av lövsly. Under juli-sept är de 
forna slåtterytorna normalt torrlagda eller pe
riodvis täckta av några cm ytvatten. De fukti
gaste partierna domineras av Equisetum fluvia-

tile och Carex rostrata - den senare växer både 
bottenfast och på flytande gungflyn - medan 
Carex aquatilis (norrlandsstarr) tar över på tor
rare, fastare substrat mot fastmarkskanten.

De senaste åren har förhållandena blivit blö
tare under vegetationsperioden på grund av 
gradvis igenväxning och igenslamning av den 
grävda avloppsfåran samt ansatser till dämning 
under försommaren i syfte att gynna fågellivet. 
De mer fuktighetsgynnade Equisetum fluviatile 
och Carex rostrata har i viss utsträckning brett 
ut sig på bekostnad av Carex aquatilis av denna 
anledning. Detta är exempel på s k regressiv 
succession sensu Nilsson (1899).

Under normala vintrar bottenfryser större de
len av Fågelträsket, men tjälningen av substra-
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Fig 2. Del av Fågelträsket sedd från ett ladutak. Vegetationen är en mosaik av Equisetum fluviatile (dyfräken; 
mörkare fält), Carex aquatilis och C. rostrata (norrlandsstarr och flaskstarr; ljusare falt). Foto (förf) 1980-08-14.
Part of the former flowing water-meadow Fågelträsket, seen from the roof of an old hay-hut. The vegetation is a 
mosaic of stands of Equisetum fluviatile (darker fields), Carex aquatilis and C. rostrata (lighter fields). Photo 
(author) 1980-08-14.

tet i provytorna är ytlig och uteblir vissa år (se 
Elveland & Sjöberg 1982).

Metodik

Huvudsyftet med slåtterförsöken var att under 
ett par år studera inverkan av återupptagen lie- 
slåtter på slåtterväxternas abundans (riklighet) 
och produktionsförmåga, fröbildning m m och 
därefter i några år följa upp förändringarna se
dan slåttern upphört. Försöken utfördes i ”stor
rutor” (både slåtterytorna och referensytorna i 
av slåtter opåverkad vegetation var 100 m2) som 
utlagts slumpvis inom större, homogena be
stånd, s k strata, av de på dammängen domine
rande graminiderna.

Inom en permanent slåtterprovyta samt en 
referensyta per bestånd (nya referensytor varje 
år) noterades årligen i början av augusti 1979-82

bl a antal vegetativa resp fertila skott samt 
skottlängd och täckningsgrad (enligt BIN 1975: 
1:<1%; 2:1-2%; 3:2-4%; 4:4-6%; 5:6-10%; 
6:10-25 %; 7:25-50 %; 8:50-75 %; 9:75-100 %) 
hos fältskiktsdominanten i slumpvis utlagda 
1 m2-rutor. (Samma program utfördes av spe
ciella skäl, se nedan, 1981 i de 1 m2-rutor som 
analyserats, och klippts, inom 1980 års referens
ytor.) Därefter klipptes skotten av den domine
rande fältskiktsarten med sax ca 10 cm över 
markytan i smårutorna, ev Ijolårsförna avskilj
des, höet fick lufttorka och överfördes sedan till 
papperspåsar. Vid klippningen separerades 
honaxen hos Carex rostrata från de fruktifice- 
rande skotten och överfördes till särskilda på
sar. Då alla smårutor åtgärdats slogs slåtterytor
na (1979-80) inkl en omkringliggande ”korri
dor” av ca 1,5 m bredd med lie (1981-82 låg 
slåtterytorna i träda). Stubbhöjden var ca
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Fig 3. Resultat av slåtterförsök i Equisetum fluviatile (dyfräken)-vegetation på en f d dammäng, Fågelträsket, 
vid Norrbottenskusten. Liestubben (10 cm) var vattendränkt minst I0 dygn under perioden 1980-08-15 —09-15.
The results of scything experiments in an Equisetum fluviatile stand on a former flowing water-meadow in 
N Sweden. The residual stubble was inundated at least 10 days during the period 1980-08-15-09-15.

10 cm. Höet räfsades ihop och deponerades på 
fastmarken.

Torrvikten på insamlat material bestämdes ef
ter torkning i 24 tim vid 40°C. Detta ger ett mått 
på vegetationens produktion per ytenhet (stan
ding crop). Carex rostrata-fröna dissekerades 
fram ur utriklerna under stereolupp.

Någon manipulation av vattenståndet enligt 
gammal modell har inte skett i Fågelträsket un
der undersökningsperioden.

Mann-Whitney U-test (se Siegel 1956) har använts vid 
jämförelserna mellan olika storrutor av variaternas 
fördelning ett visst år eller mellan olika år i samma 
storruta (signifikansnivå 5 %). Vad gäller skottlängd
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Fig 4. Resultat av slåtterförsök i Carex roslrata (flaskstarr)-vegetation på en f d dammäng. Fågelträsket, vid 
Norrbottenskusten. Liestubben (10 cm) var vattendränkt minst 10 dygn under perioden 1980-08-15-09-15, 
Förklaring till använda symboler, se fig 3.
The results of scything experiments in a Carex roslrata stand on a former flowing water-meadow in N Sweden. 
The residual stubble was inundated at least 10 days during the period 1980-08-15-09-15, An explanation of the 
symbols used is given in Fig. 3.

hos Equisetum fluviatUe har dock Student’s t-test an
vänts (n=100, normalfördelning, signifikansnivå 
0,1 %).

En detaljerad redogörelse för försöksuppläggning 
och metodik vid 1979-80 års undersökningar ges av 
förf i Elveland & Sjöberg (1982).
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Fig 5. Provyta (100 m2) i Carex rostrata (flaskstarr)-bestånd som slagits med lie (stubb ca 10 cm) i början av 
augusti 1979 och 1980. Under perioden 1980-08-15-09-15 var liestubben vattendränkt minst 10 dygn. Vatten 
sögs in i stråbasernas luftvävnad, syretillförseln till jordstammar och rötter blockerades och starren degenerera
de. Foto (förf) 1981-07-31.
An experimental plot (100 m2) in a Carex rostrata stand, scythed in early August 1979 and 1980 (height of the 
residual stubble ca. 10 cm). During the period 1980-08-15-09-15 the stubble was inundated at least 10 days. 
Water was sucked into the aerenchymatous lacunae and the straw bases, thus blocking the oxygen transport 
from the atmosphere to the rhizomes and roots. This led to severe degeneration of the sedge stand. Photo 
(author) 1981-07-31.

Vattenståndsförhållanden efter slattern 1979 
resp 1980
Från slåttertillfället i mitten av augusti 1979 och 
minst en månad framåt var liestubben ej vatten- 
täckt i provytorna. Däremot förekom periodvis 
några cm ytvatten.

Efter 1980 års slåtter kom däremot liestubben 
i både Eqnisetum fluviatile- och Carex rostrata- 
provytorna att vara vattendränkt ca 10 dar un
der eftersommaren/förhösten på grund av dålig 
avrinning från Fågelträsket. Detta gällde både 
slåtterytorna och de klippta smårutorna i refe
rensytorna. Dessutom var vattenståndet 15-20 
cm, dvs över stubbhöjd, under hela juni och juli 
1981 till följd av avrinningssvårigheter i kombi

nation med mycket riklig nederbörd. En nor
malsommar överstiger vattendjupet 10 cm 
(stubbhöjd) endast under någon vecka i början 
av juni i vårflodens slutskede.

Resultat

Fig 3 och 4 sammanfattar resultaten av under
sökningarna. 1979 och 1980 års resultat har ta
gits ur Elveland & Sjöberg (1982) där de också 
diskuteras ingående. De utgör en viktig bak
grund för diskussionen av 1981-82 års resultat. 
Det bör påpekas att värdena från ”slåtterytan” 
1979 beskriver av slåtter opåverkad vegetation 
(senaste slåtter i detta område ägde rum på 
1940-talet).
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Fig 6. Samma yta som på fig 5, ett år senare. Flaskstarren har ännu ej återhämtat sig nämnvärt. Foto (förf) 
1982-07-21.
The same plot as in Fig. 5, one year later. The sedge stand recovery is still insignificant. Photo (author) 1982-07-21.

I nedanstående text avser (*) resp (***) signi
fikant avvikelse, p<0,05 resp p<0,001.

Equisetum fluviatile — fig 3
Medan den opåverkade vegetationen ligger på 
ungefär samma produktionsnivå 1979-82, runt 
600 g/m2 eller 6 ton/ha, kan en drastisk nedgång 
(*) i slåtterytans standing crop noteras från 1980 
(ca 500 g/m2) till 1981 (ca 120 g/m2). Den låga 
nivån bibehålls 1982 trots utebliven slåtter 1981. 
Skillnaderna slåtteryta/referensyta är signifi
kanta (*) 1980-82. Notabelt är den stora varia
tionsvidden i värdena från slåtterytan 1981 och 
(ännu påtagligare) 1982. I fält motsvarades den
na av ett luckigt fräkenbestånd där även skott- 
längden (se nedan) varierade starkt.

Skoltätheten följer ett liknande mönster som 
standing crop. Ingen statistiskt säkerställd mel-

lanårsvariation föreligger i den opåverkade ve
getationen 1979-82, men i slåtterytan noteras ett 
kraftigt ras från 1980 (700 skott/m2) till 1981 (ca 
200 skott/m2). Skillnaden slåtteryta/referensyta 
är signifikant 1980-82 liksom skillnaden slåtter- 
yta 1980/slåtteryta 1981 - däremot ej skillnaden 
slåtteryta 1981 /slåtteryta 1982. Variationsvid
den i värdena från slåtterytan är stor 1981 (ca 
50-300 skott/m2) och mycket stor 1982 (ca 50- 
650 skott/m2).
Frekvensen fertila skott varierar starkt (*) mel
lan varandra påföljande år i den opåverkade 
vegetationen. Den kraftiga minskningen från 
1980 till 1981 motsvaras av en minskning (*) 
även i slåtterytan. Medan däremot en stark ök
ning äger rum i den opåverkade vegetationen 
från 1981 (ca 3 % fertila skott) till 1982 (ca 13 %) 
ligger slåtterytan kvar på en mycket låg nivå (ca 
2 %). Skillnaden slåtteryta/referensyta är signi
fikant 1980 och 1982 men ej 1981.
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Kvantifiering med hjälp av täckningsgrad (ej 
tabellerad) är en vansklig metod då det gäller 
graminider i allmänhet och graminider av 
"Equisetum fluviatile-lyp" (bladlösa, ogrenade 
eller på sin höjd måttligt förgrenade strån) i syn
nerhet. Emellertid är täckningsgraden i den opå
verkade vegetationen 7 (eller i någon småruta 8) 
1979-82. 1980 är den mest frekventa täcknings
graden 6 (variationen 6-7) i slåtterytan. 1981 
och 1982 är den 5, men med stor spridning (3-6 
resp 1-6), vilket indikerar ett heterogent be
stånd.
Skottlängden (ej tabellerad) i opåverkad vegeta
tion varierar föga mellan åren 1979-82. Medel
värdet (n = 100, normalfördelade variater) ligger 
runt 1,1m hos de vegetativa skotten (ett par-tre 
dm lägre hos de fertila) och standardavvikelsen 
omkring 0,15-0,20 m, något mer 1981. Den ge
nomsnittliga skottlängden (vegetativa skott) i 
slåtterytan är lägre (***) än i referensytan 1980, 
1981 och 1982 (0,9 mot 1,1 m, 0,7 mot 1,1 m 
resp 0,7 mot 1,1 m). Spridningen i skottlängd är 
mycket stor i slåtterytan 1981 och 1982 (varia
tionsvidden är 0,3-1,1 m resp 0,2-1,0 m)!

Provytor klippta inom referensytan 1980. De 
I x 1 m-rutor som klippts inom 1980 års referens
yta framträdde 1981 (och även 1982) som starkt 
utglesade fläckar i en i övrigt sluten vegetation. 
Standing crop, skottäthet och täckningsgrad låg 
på ungefär samma nivå som (eller något över) 
slåtterytans, men långt under den av slåtter/ 
klippning opåverkade vegetationen. Någon 
kvantifiering utöver okulär besiktning gjordes 
dock ej.

Carex rostrata — fig 4
Mellanårsvariationen i standing crop hos den av 
slåtter opåverkade vegetationen är större än hos 
Equisetum fluviatile. Skillnaden 1979/80 och 
1981/82 är signifikant, dock ej 1980/81. Slåtter
ytans avkastning går ned ytterst drastiskt 1981 
och ligger kvar på en låg nivå även 1982 (1980: 
ca 80 % av referensen (*), 1981 endast ca 6 % 
(*) och 1982 ca 1 % (*). Man kan med fog tala 
om en ”krasch” för slåtterytan 1981-82 (se 
fig 5, 6).

Ett parti av slåtterytan, där rhizommattan 
släppt från underlaget och flutit upp då vattnet 
steg efter slåttern 1980, hade dock en väl sluten 
vegetation både 1981 och 1982 (fig 7). 1981 är

standing crop här ca 110 g/m2 (variationsvidd 
55-135, n=5), klart lägre (*) än i den opåverka
de vegetationen men mycket högre (*) än i slåt
terytan i övrigt (jfr fig 4). Skottätheten är ca 315 
skott/m2 mot referensens 265 skott/m2 (*). Fre
kvensen fertila skott är däremot avsevärt (*) 
lägre (ca 4 % mot referensens ca 21 %). Starr
skotten på torvflotten var också betydligt spä
dare och mer lågvuxna (3-5 dm mot 5-8 dm) 
samt hade en gulare färg - en färg som all Carex 
rostrata som växer på flytande gungflyn i 
dammängen har (till skillnad från den mer grön
grå flaskstarr som växer på bottenfast torv).
Degenerationen i slåtterytan är ännu mer upp
enbar i fröproduktionen. Den starkt utglesade 
Carex rostrata-vegetationen gav praktiskt taget 
ingen fröskörd 1981-82.

Skottätheten i den opåverkade vegetationen 
minskar (*) från 1980 (ca 370 skott/m2) till 1981 
(ca 265 skott/m2). Ökningen (ill 315 skott/m2 
1982 är dock ej signifikant. Slåtterytans skottät
het minskar dramatiskt 1981 och är fortfarande 
mycket låg 1982 (1980: ca 77 % av referensen 
(*), 1981: ca 8 %(*)och 1982: ca 13 %(*)).

Mellanårsvariationen i frekvensen fertila 
skott i den opåverkade vegetationen är obetyd
lig. Slåtterytans frekvens av fertila skott är där
emot signifikant lägre än referensytans 1980 (ca 
47 % av referensen), 1981 (ca 29 %) och 1982 
(ca 6 %).

Provrutor klippta inom referensytan 1980. Pre
cis som i Equisetum Jluviatile-vegetationen 
framträdde de lxl m-rutor som klippts inom 
1980 års referensyta som skarpt avgränsade 
glesfläckar 1981 (fig 8). Standing crop, fröpro
duktion, skottäthet och täckningsgrad låg på 
samma låga nivå som i slåtterytan, långt under 
den opåverkade vegetationen. Även 1982 stack 
dessa fläckar av markant från omgivande slutna 
vegetation.
Förekomst av groddplantor. Vid analyserna 
1979, 1980 och 1981 förekom inga groddplantor 
vare sig i slåtterytan eller referensytorna. 1982- 
08-10 noterades däremot i genomsnitt per nr 
164 väl rotade, mestadels 3-8 cm långa grodd
plantor (n=10, variationsvidd 24—284) i slåtter
ytan, inga i den opåverkade vegetationen. Tät
heten av groddplantor var påtagligt ojämn. Vis
sa fläckar hade uppenbarligen anrikat fruktgöm- 
men under spridningsskedet (vattenspridning)
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Fig 7. Inom ett parti av slåtterytan flöt rotfilten upp vid översvämningen på sensommaren 1980, varför 
liestubben i stort sett skonades från vattendränkning. Här var också degenerationen måttlig 1981. Foto (förf)
1981-07-31.
Within a part of the experimental plot (cf. Fig. 4) the rhizome mat separated from the underlying substrate and 
became floating during the flooding in late summer 1980. The stubble was not inundated and the observed sedge 
degeneration on this spot was moderate in 1981. Photo (author) 1981-07-31.

på senvåren (fig 9). Bl a spelar mikrotopografin 
in vid sådan anrikning.
Torvens bärighet. Medan marken i det av slätter 
opåverkade Carex ro.vrra/a-beståndet utan vida
re bar en gående man 1981-82, kunde slåtter
ytan endast med svårighet beträdas. Stöveln 
sjönk djupt i det lösa, på levande jordstammar 
och rötter fattiga substratet.

Diskussion
Utvecklingen inom slåtterytorna i både Equise- 
tum fluviatile- och Carex roj/rata-vegetationen 
visar en kraschartad nedgång 1981. Att denna 
krasch skulle vara det normala resultatet av två 
års (1979-80) augustislåtter med 10 cm stubb- 
höjd är uteslutet. Detta bestyrks bl a av den

liknande, drastiska utglesningen av vegetatio
nen inom de smårutor som klippts inom 1980 års 
referensytor i båda vegetationstyperna (fig 8).

Förklaringen till nedgången måste i stället sö
kas i någon yttre, icke förutsedd faktor som 
verkat i samband med eller efter slåttern/klipp- 
ningen i aug 1980 - en faktor som gjort sig 
gällande inte bara i slåtterytorna utan över hela 
bestånden, men som bara påverkat vegetatio
nen där denna klippts av.

Endast vattendränkningen av stubben under 
eftersommaren-förhösten 1980 kan ge en rimlig 
förklaring till den starka degenerationen i både 
slåtterytorna och de klippta smårutorna inom 
1980 års referensytor. Denna slutsats stöds ock
så av att degenerationen uteblivit i den del av 
slåtterytan i Carex rostra/a-beståndet där rhi- 
zommattan släppt och flutit upp då vattnet steg
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Fig 8. De 1 m2-ytor som klipptes (stubb ca 10 cm) i av slätter opåverkad Carex rostrata samtidigt som slåtter- 
ytan skördades 1980, framträdde nästa sommar som markerade glesfläckar i en i övrigt väl sluten vegetation. 
Orsaken till degenerationen är, liksom i slåtterytan, vattendränkningen av stubben strax efter klippningen (jfr 
fig 5). Foto (förf) 1981-07-31.
1 nr-plots, cut by scissors (stubble ca. 10 cm) in earlier nonscythed Carex rostrata vegetation synchronously 
with the scything of the large plot (cf. Fig. 5) in 1980, appeared during the next summer as ‘degeneration spots’. 
The cause of the degeneration was, as in the scythed plot, the inundation of the stubble shortly after cutting. 
Photo (author) 1981-07-31.

efter slåttern 1980 (fig 7). Stubben blev här ald
rig vattendränkt.

Varför har nu vattendränkningen av stubben 
efter slåttern haft en så ödesdiger inverkan på 
vegetationen? Vilken är förklaringen till de gam
la slåtterkarlarnas på empirisk grund vilande 
rädsla för att slå med låg stubbhöjd på marker 
där smärre översvämningar kunde förväntas ske 
undertiden närmast efter slåttern?

De flesta kärlväxter i våtmarker, däribland 
Equisetum fluviatile och Carex rostrata, har 
sammanhängande stråk av speciellt differentie
rad, porös vävnad, s k aerenkym eller luftväv
nad (Metsävainio 1931, Armstrong 1979) i såväl 
de växtdelar som finns ovan jord som i jord
stammar och rötter. Genom aerenkymet, som 
bildar ett inre, gasfyllt ”rörsystem”, kan gas

transport ske, både från atmosfären/klyvöpp
ningarna ned till rötterna och den motsatta vä
gen. Transporten av de enskilda gaserna ansågs 
tidigare ske uteslutande genom diffusion längs 
fallande partialtrycksgradienter (jfr Laing 1940, 
Armstrong 1979). På senare tid har man emeller
tid visat att det åtminstone hos Nuphar luteum 
(gul näckros) — och troligen många andra arter 
— förekommer en ventilationsmekanism som 
bygger på en fallande totaltrycksgradient (under 
dagen) från unga blad via de underjordiska de
larna till de äldre bladen (se Dacey 1980, 1981, 
Dacey & Klug 1979, 1982a, b). På så sätt kom
mer hos näckrosen en ”inre vind” i luftvävna
den att blåsa ned atmosfäriskt syre till jordstam
mar och rötter och därifrån blåsa upp bl a metan 
och koldioxid.
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Fig 9. Under försommaren 1982 grodde ett stort antal Carex roslrala-frön på den f d slåtterytans blottade torv. 
Tillväxtbetingelserna var gynnsamma under sommaren och i slutet av juli var tätheten av väl utvecklade 
groddplantor fläckvis hög. Groddplantor saknades då i angränsande, slutna Cenex rostrata-vegetation. Foto 
(förf) 1982-07-21.
During the early summer 1982 a great number of Carex rostrata seeds germinated on the bare peat surface of the 
formerly scythed plot. The growth conditions during the summer were favourable, and in late July a rather high 
density of vigorous seedlings was noted in parts of the plot (1982-08-10: x = 164 seedlings/m2, range 24—284, 
n=10). Seedlings were lacking in the surrounding, non-scythed Carex rostrata vegetation, where the field layer 
was dense. Photo (author) 1982-07-21.
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Våtmarksväxternas jordstammar och rötter 
utbreder sig normalt i substrat där markporerna 
är fyllda med vatten och där syrgastillgången är 
obefintlig eller ytterst låg (anaeroba förhållan
den). De levande cellerna i de underjordiska 
växtdelarna får emellertid sitt livsviktiga syre 
via transport i luftvävnaden — antingen det nu 
sker som ”inre biåsväder” eller genom diffu
sion.

Om gastransporten till och från de underjor
diska delarna blockeras under perioder med hög 
cellaktivitet uppkommer snabbt syrebrist i cel
lerna nedom blockeringen. Aven om cellerna 
kan överleva någon tid (känsligheten för anaero
ba förhållanden varierar dock starkt mellan oli
ka våtmarksarter, jfr Crawford 1982a, b) inne

bär syrebristen om den ej hävs ett dödligt hot 
mot hela växten.

Då slåttern äger rum i början av augusti är den 
fysiologiska aktiviteten fortfarande livlig hos 
våtmarksväxterna. Fotosyntesen pågår för fullt, 
upplagsnäring transporteras till jordstammar 
och rötter och i den relativt höga luft- och mark
temperaturen går cellmaskinerierna på högvarv. 
När stråna och de basala bladen klipps av kom
mer luftvävnadens hålrum att stå vidöppna. Om 
vattnet nu stiger över stubben kommer detta att 
sugas in i luftvävnaden och blockera gasutbytet 
mellan atmosfären och de underjordiska växtde
larna. Syrebrist, degeneration och död är snart 
ett faktum.

Den degeneration som kan iakttas i t ex hög-
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Fig 10. En stor del av 1982 års groddplantor (jfr fig 9) överlevde vintern och bildade nästa år en ”skog” av 
vegetativa skott - på bilden blandade med vegetativa skott från äldre kloner och enstaka groddplantor från 
1983. Foto (förf) 1983-08-18.
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A great proportion of the seedlings established in 1982 (cf. Fig. 9) survived the winter. In the next summer, a 
‘bush’ of vegetative shoots appeared from the one-year-old individuals - on the photo intermingled with 
vegetative shoots from older clones and a few seedlings of 1983. Photo (author) 1983-08-18.

starrbestånd på blöta ståndorter efter ihållande 
tramp eller bandfordonstrafik (jfr Kjellin 1975) 
under föregående sommar torde för övrigt ha en 
liknande förklaring. Jordstammarna skadas, 
vatten sugs in i luftvävnaden och blockering av 
gasutbytet mellan atmosfären och de undeijor- 
diska delarna sker.

Ovan beskrivna förlopp torde vara den sanno
likaste förklaringen till degenerationen 1981 i 
slåtterytorna och i de provrutor som klippts in
om 1980 års referensytor. En normal överdäm- 
ning senare på hösten hade inte verkat skadligt, 
eftersom den fysiologiska aktiviteten då är 
starkt nedsatt och syrebehovet i cellerna ringa. 
Det kalla vattnet är då dessutom rikare på löst 
syrgas (lösligheten är ju omvänt proportionell 
mot temperaturen).

Det ovanligt höga vattenståndet under juni
juli 1981 torde ej ha haft något avgörande infly
tande på utvecklingen inom slåtterytorna. Ska
dan var redan skedd under sensommaren/för
hösten 1980 och skottbildningsförmågan hos ve
getationen inom slåtterytorna mycket starkt 
nedsatt.

Man kan fråga sig varför den förr flerstädes 
förekommande s k sjöslåttern av Equisetum flu- 
viatile (jfr Frödin 1952, Tobiassen 1975, Öster
man 1976), då fräkenstråna kapas under vatten
ytan, inte medförde dramatiska skördeminsk- 
ningar på grund av insugning av vatten i luftväv
naden. Denna slåtter utfördes ju även från båt 
med speciella, oftast tvåbladiga släpliar som ka
pade fräkenstråna ända nere vid botten. Man 
skördade emellertid normalt sent på sommaren,
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omkring 1 sept, då vattnet är relativt kallt och 
syrerikt och den fysiologiska aktiviteten låg. 
Den ofrånkomliga vatteninsugningen i luftväv
naden fick då inte några allvarligare konsekven
ser.

Den dåliga bärigheten hos substratet inom 
slåtterytorna orsakas av att stora delar av det 
normalt sega nätet av jordstammar och rötter 
dött och börjat multna ned. Denna effekt märks 
i varierande utsträckning i alla typer av våt- 
marksvegetation på torvsubstrat, i synnerhet 
gungflyn, efter några års slätter (jfr Elveland 
1978).

Förökningen av Carex rostrata är huvudsakli
gen vegetativ på de flesta våtmarksståndorter 
med sluten vegetation. Groddplantor som, om 
fuktighetsförhållandena så medger, till äventyrs 
börjar spira under senvåren-försommaren slås 
oftast ut senare under sommaren. Ljustillgång
en blir för knapp under starr och förna eller så 
dör de unga plantorna torkdöden om de, vilket 
är vanligt, är rotade på överslammade förnabrå- 
tar som var fuktiga under försommaren men blir 
knastertorra under högsommaren. Den rikliga 
tillgången på väl etablerade groddplantor inom 
slåtterytan i aug 1982 (fig 9) förklaras av bl a 
lämpligt vattenstånd under groningsperioden, 
bibehållen fuktighet i substratets ytskikt under 
sommaren, god ljustillgång, ingen rotkonkur
rens och ett homogent, relativt höghumifierat 
torvsubstrat med god vattenhållande förmåga, 
ej täckt av förna. Utvecklingen under 1983 har 
visat att ansatsen till generativ förökning lyc
kats. Överlevnaden av groddplantor tycks ha 
varit mycket hög (fig 10) — provytematerialet är 
dock nog så litet för säker kvantifiering. Star
rens strategi i den uppkomna situationen är för
sök till snabb återetablering på den nakna tor- 
ven via frön i kombination med den långsamma, 
vegetativa återinvandring som kan åstadkom
mas genom att jordstammarna växer in i slåtter
ytan från omkringliggande vegetation och den 
vegetativa expansionen från exemplar som 
överlevt stubbdränkningen.

Ett tack riktas till fru Diana Laestadius, Märsta, som 
granskat de engelska texterna.
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Botanikdagarna 1984 - Storsjöbygden, Jämtland
Svenska Botaniska Föreningen anordnar 1984 si
na botanikdagar i Storsjöbygden och dess grann
skap. Lokal organisationskommitté är Lars Lund
borg, Hans Mebius, Nils Nilsson och Aina Pers
son. Tiden blir lördagen den 7 juli till tisdagen den 
10 juli och förläggningen blir på Birka folkhögsko
la, belägen vid Storsjöns strand ca 1 mil väster om 
Östersund. Programmet omfattar årsmöte, före
drag och i synnerhet exkursioner (söndag och 
måndag). Lördagen och måndagen kan delvis äg
nas åt enskilda strövtåg i skolans närhet (park
landskap, ängsmark, kalkkärr av olika typer).

Anmälan sker till Birka folkhögskola, 830 43 As 
(tel 063/300 58) senast den 1 maj. Pris från lunch 
(lördagen 7.7.) till lunch (tisdagen 10.7.) och logi 
i huvudsakligen enkelrum samt exkursioner med 
buss (söndag och måndag) blir ca 500 kr.

Deltagarantalet begränsas till 90 personer. An
mälda deltagare erhåller i maj ett detaljerat pro
gram, där exkursionslokalerna m m närmare pre
senteras.

Studerandestipendier från Svenska Botaniska 
Föreningen

För att bereda studerande möjlighet att delta i bo
tanikdagarna utdelas 10 st stipendier om 800 kr 
vardera. Berättigade att söka är studerande på

gymnasieskolor eller universitetens och högsko
lornas biologi-botanikkurser (grundkurs eller på
byggnadskurs). Medlen skall användas för att 
täcka kostnader för kost och logi (helinackorde
ring) under botanikdagarna. På ansökan anges ba
ra ”studerandestipendium”. Att den sökande är 
studerande skall styrkas med intyg från läroanstal
ten. Medlemskap i Svenska Botaniska Föreningen 
är ej nödvändigt. Ansökningarna till årets bota
nikdagar skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 
april 1984. Besked om utdelade stipendier ges un
der april månad.

Ansökningar sänds till Styrelsen för Svenska Bo
taniska Föreningen, c/o Kåre Bremer, Naturhis
toriska riksmuseet, Box 50007,104 05 Stockholm. 
Tel 08-15 02 40.

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte 1984

äger rum söndagen den 8 juli kl 20 på Birka folk
högskola, i samband med föreningens botanikda
gar. Dagordning:

1. Val av j usteringspersoner
2. Revision
3. Val av styrelse och funktionärer för 1985
4. Tidskriftsfrågor
5. Botanikdagarna 1985
6. Övriga frågor



Floristiska notiser

[Karlsson, T. (red)] 1984: Floristiska notiser. [Floristical notes.] Svensk Bot. Tidskr. 78: 
59-60. Stockholm. ISSN 0039-646X.

New Swedish localities are given for Anaphalis margaritacea, Cypripedium calceolus var. 
fl avion, Draba crassifolia, Lactuca serriola, Rnbits nessensis, for the moss Splachnum 
rubrum, the lichen Lobaria amplissima and the fungus Urnula hiemalis. Anemone cana
densis and Veronicastrum virginianum are new for Sweden (casual garden escapes).

Thomas Karlsson, Editor, Svensk Botanisk Tidskrift, O. Vallgatan 18, S-223 61 Lund, 
Sweden.

Kärlväxter

Meddelande av Gunnar Eriksson, Kuppbolsvä- 
gen 82 A, 802 38 Gävle.

Lactuca serriola, taggsallat. — Gästrikland, 
Gävle, Sörby urfjäll, korsningen av Utmarksvä- 
gen-industrispåret. Ett hundratal blommande 
ex i järnvägsslänten och vägkanten sommaren 
1983.'

Meddelanden av Sigurd Gustafsson, Näset 
5404, 840 70 Hammarstrand.

Cypripedium calceolus var. flavum Rion, 
guckusko med blekgula kalkblad. — Jämtland, 
Håsjö sn, Bergemyran ca 2 km V Kälsjön 
(UTM WK 6475 8425).

Den helt blekgula guckuskon är sällsynt, men 
har varit känd från detta ställe i flera år. 1983 
upptäcktes en ny planta ett hundratal m från det 
första stället, och skilt från detta genom skog 
och vägbank. Belägg (bild) i LD.

Rttbus nessensis, skogsbjörnbär. — Jämtland, 
Håsjö sn, vid sidan av banvallen 75 m NV järn
vägens korsning med skogsbilvägen Mannsjön- 
Korsåmon (UTM WK 701 895). Beståndet täc
ker ca 5 nr 12.7.1983.

Skogsbjörnbär är tidigare inte funnet längre 
norrut än i gävletrakten. Belägget (i S) har be
stämts av Alf Oredsson, Lund.

Meddelanden av Uno Milberg, Utterbäcksvägen 
9, 691 52 Karlskoga.

Anemone canadensis, ängsanemon. — Värm
land, Karlskoga, Svartälvens meanderområde,

450 m Ö Norsuddens spets, 2 små bestånd (10E 
5g 335 065).

Växtplatsen är belägen i fuktig, ung, gles 
björkskog med högörtvegetation, där det bl a 
ingår Deschampsia caespitosa, Platanthera 
chlorantha, Polytrichum formosum, Lathyrus 
pratensis, Rttbus idaetts och Viola palustris 
(tuvtåtel, grönvit nattviol, skogsbjörnmossa, 
ängsvial. hallon och kärrviol); dessutom inslag 
av buskformig hägg och klibbal.

Som namnet tyder på är arten nordameri
kansk, men odlas hos oss någon gång som pryd
nadsväxt. Ca 100 m norr om växtplatsen finns 
det en samling odlingslotter sedan några år, men 
anemonen finns inte här, och ingen av odlarna 
känner till den.

Det ena beståndet blommade med 2 ex 1982, 
men inte 1983; det andra, 20 m längre bort, med 
2 ex 1982 och lika många 1983. Det ena exem
plaret insamlades och finns nu i LD. Arten 
tycks inte tidigare vara nämnd som vildväxande 
i Sverige.

Draba crassifolia, dvärgdraba. — Lule lapp
mark, Padjelanta nationalpark, Piellonjarka, 
klipphylla ca 1,5 m över marken, ca 50 m från 
stranden, ett 20-tal ex 31.7.1982. Växtplatsen 
ligger på ca 580 m, vilket är ovanligt lågt för 
denna art.

Fyndet har — utan detaljuppgifter — om
nämnts i SBT av Lage Karlsson (1983 s 220); de 
två turisterna som rapporterade till honom var 
alltså min fru Alva och jag. Men det var Erik 
Schmacke från Norrköping som gjorde den fina 
upptäckten under vår gemensamma exkursion 
till Piellonjarka-halvön.



Meddelande av Kjell Ränning, Söderlingsgatan 
35,573 00Tranås.
Anaphalis margaritacea, pärleternell. - Små
land, Säby sn, Tranås, inom 300 m från Stora 
hamnen i Tranås, nedströms Svartån, på torr 
backe sluttande mot ån.

Lokalen, som upptäcktes av Helga Griph re
dan för ett fyrtiotal år sedan, var tidigare myc
ket individrik, men efterhand har det blivit spar
sammare; 1983 fanns det mindre än 10 ex, varav 
en stjälk pressats som belägg (LD).

Meddelande av Finn Skovgaard, Tvrermarksvej 
5, DK-2860 Spborg, Danmark.
Veronicastrum virginianum (L.) Farwell. — 
Skåne, Skånes-Fagerhult sn, Ö om Värsjön, 
strax SO gården Björketorp, ett tiotal ex invid 
en skogsstig nära gården 5.9.1982.

Växten är en ståtlig perenn, som liknar (och 
är nära släkt med) Veronica longifolia, strand- 
veronika. Men den är högre (upp till 1,5 m), 
bladen, som sitter i sextaliga kransar, är breda
re, och blomkronan har en mera markerad pip. 
Thomas Karlsson, som besökt lokalen ett år 
senare, meddelar att den odlas vid gården; huru
vida den spritt sig med frö eller om det är frågan 
om ett trädgårdsutkast som rotat sig, gick inte 
att säkert avgöra.

Den är inte tidigare registrerad som vildväx
ande i Sverige. Exemplar finns i C och LD; 
bestämningen har kontrollerats av Alfred Han- 
sen, Köpenhamn.

Mossor

Meddelande av Magnus och Stefan Kassel
strand, P1 649, 590 90 Ankarsrum, resp Trastvä
gen 10 C, 615 00 Valdemarsvik.

Splachnum rubrum, röd parasollmossa. — Små
land, Hallingeberg, nära gölen 300 m N Sjösät
ter, två tuvor om ett par dm2 14.6.1981. Bland 
hjortron i gles tallskog ca 15 m från gölkanten.

I båda tuvorna växte det rikligt med Splach
num ampullaceum, komossa, som fanns på någ
ra fler ställen runt gölen. Det fanns rikligt med 
älgspillning på lokalen; vi kunde dock inte avgö
ra om detta var underlaget för Splachnum-tu
vorna. Vid upptäckten hade de röda apofyserna 
redan börjat skrumpna och två veckor senare

60 Floristiska notiser

var de nästan helt förstörda. Växten sågs även 
1982.

Arten är mycket ovanlig i Götaland, även om 
den sannolikt är förbisedd (den mörkröda färgen 
kontrasterar inte särskilt iögonenfallande på 
håll). Från Småland finns bara två uppgifter till
gängliga, Hult 1877 och Skatelöv 1868; det sist
nämnda fyndet är det sydligaste i Sverige.

Lavar

Meddelande av Anders Nordin, N Fiskargatan 
1 B nb, 803 50 Gävle.

Lobaria amplissima, jättelav. — Uppland, Älv
karleby sn, Båtfors. (1) några hundra meter S 
torpet, strax S hygge, på stammen av kullfallen 
ek nära vattendrag, tillsammans med bl a Loba
ria pulmonaria (13H Ig 09 31), ett fåtal små, 
sterila ex. (2) ca 1 km SV torpet, på stammen av 
ek nära vattendrag, ett par fertila ex. Lokalerna 
gränsar till urskogsområde vid nedre Dalälven. 
De upptäcktes 22.4.1983. Bestämningen har 
kontrollerats av doc Roland Moberg, Uppsala.

Arten är ny för Uppland. Närmast kända fö
rekomster finns i Närke och Härjedalen. Hu
vudutbredningen är suboceanisk, men arten är 
stadd på kraftig tillbakagång i SV Sverige. Be
lägg finns i UPS.

Svampar

Meddelande av Uno Milberg, Utterbäcksvägen 9, 
691 52 Karlskoga.
Urnula hiemalis, vinterskål. - Värmland, Karl
skoga, banvallen nedanför Valåsens herrgård, 
7—8 ex på en öppen jordfläck 10.4.1983.

Belägg (nu i UPS) har bestämts av Svengun- 
nar Ryman, som meddelar att fyndet är det förs
ta i Värmland. Sedan Neuendorf (1978) skrev 
om arten i SBT har den — fortfarande enligt 
Ryman — blivit funnen i ytterligare några land
skap, bl a södra Dalarna och Hälsingland.

Citerad litteratur

Karlsson, L. 1983: Floristiskt från sydvästra Padje- 
lanta. Svensk Bot. Tidskr. 77: 217-220.

Neuendorf, M. 1978: Urnula hiemalis i Norden. 
Svensk Bot. Tidskr. 72 : 299-304.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift
Uppsatser för Svensk Botanisk Tidskrift bör 
vara skrivna på svenska. Artiklar granskas, in
nan de antas, av en eller flera av redaktören 
utsedda fackgranskare.
Manuskript måste vara maskinskrivna med stort 
radavstånd. Författaren bör behålla en kopia. 
Håll titel och rubriker så korta som möjligt; stryk 
ej under dem (deras inbördes rangordning kan 
anges med siffror i marginalen). Latinska namn 
på släkten och arter kursiveras i tryck, och skall 
strykas under med ett streck i manuskriptet.
Abstract. En sammanfattning på engelska av 
problemställning och resultat (högst 200 ord) 
skall inleda varje artikel. I anslutning till Ab
stract ges en engelsk version av uppsatsens titel, 
samt författarens namn och adress - följ gärna 
exemplen i detta häfte.

Figur- och tabelltexter bör ges i både svensk 
och engelsk version. Längre uppsatser bör åtföl
jas av en Summary på engelska (alternativt kan 
figur- och tabelltexter på engelska göras fylliga
re, så att de tillsammans bildar en Summary).

Hjälp med översättning, resp språkgranskning 
av färdig engelsk text kan förmedlas av redaktio
nen.
Namnskick. Författaren får själv avgöra, om 
svenska eller latinska namn skall användas 
genomgående. Första gången en art nämns, bör 
dock både svenskt och latinskt namn nämnas. 
Ange vilken flora som följs nomenklatoriskt (för 
kärlväxter kan Lid, Norsk og svensk flora, andre 
utgåva (1974) rekommenderas). Auktor efter det 
latinska namnet behöver endast anges, om nam
net ej finns i den angivna floran.
Faktaruta. Om det är nödvändigt att använda 
fackuttryck, som inte är allmänt kända, skall de 
förklaras i en faktaruta. Uttrycken skall skrivas i 
bokstavsordning på ett särskilt manusblad.
Referenser i texten skrivs som författare och 
publiceringsår: ”Hylander 1953”. Om referens 
till exakt sida (sidor) är absolut nödvändig, skri
ver man ”Wistrand & Lundqvist 1964 s 16-18”.
Citerad litteratur. Under denna rubrik skall fin
nas alla referenser nämnda i texten, men inga 
andra. Följ nedanstående exempel noggrant

(boktitlar och tidskrifters namn kursiveras och 
stryks därför under med ett streck i manuskrip
tet).

Hasselrot, K. 1956: Några bidrag till känne
domen om Västergötlands flora. Svensk Bot. 
Tids kr. 50: 217-221.

Hasselrot, K. 1967: Västergötlands flora. Lund. 
Lohammar, G. 1953: Dalslands växtvärld. / K. 

Curry-Lindahl & N.-G. Karvik (red), Natur i 
Dalsland: 48-73. Uppsala.

Tabeller skrivs på särskilda pappersark, förses 
med förklarande rubrik, och numreras löpande 
med arabiska siffror. Hänvisning från löpande 
text till tabell görs med uttryck av typen ”se 
Tabell 2”. Det bör anges i vänstermarginalen, 
var tabellerna skall inplaceras vid ombrytningen.
Illustrationer. Alla figurer numreras i följd med 
arabiska siffror, och deras inplacering i texten 
anges i vänstermarginalen. Figurtexter skrivs i 
följd på särskilt papper. Om en figur består av 
flera delfigurer, skall dessa betecknas A, B, C 
osv.

Figurer bör vara anpassade efter satsytans 
storlek: spaltbredd 68 mm, sidbredd 140 mm, 
sidhöjd 195 mm. Observera särskilt, att om en 
figur planeras uppta en helsida, kan den inte vara 
smalare än proportionerna 140:195.

Original till teckningar bör utföras i tusch i 
ungefär dubbel skala. Fotografier bör vara ko
pierade på blankt papper i ungefär den storlek de 
skall ha i tryck. Om flera fotografier monterats 
samman till en figur, måste delfigurerna vara ab
solut rätvinkligt tillskurna, och vara monterade 
med 1-2 mm mellanrum på absolut vit kartong 
med minsta möjliga mängd lim.

Författare har möjlighet att illustrera sina upp
satser med omslagsbild i färg; begränsade möj
ligheter finns också för färgtryck inne i tidskrif
ten. Som original är diabilder av valfritt format 
lämpligast.
Korrektur utsändes bara en gång; författaren 
uppmanas läsa det noggrant och markera alla fel. 
Onödiga ändringar bör undvikas; ändringar mot 
manuskriptet debiteras författaren.
Redaktionen står gärna till tjänst med råd beträf
fande utformningen av manuskript och illustra
tioner. Telefon 046/13 83 00.
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