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Landskapsfloror

I anslutning till SBT utges en serie landskaps- och 
områdesfloror. I dessa böcker ingår såväl beskriv
ningar av flora och vegetation som lokaluppgifter 
och utbredningskartor. Information om kom
mande delar ges i SBT. Hittills har fem floror 
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, 1983 häfte 3 och 
1986 häfte 1.

Flora över Dal av Per-Arne Andersson 1981. 
Beskriver kärlväxtfloran i Dalsland. 360 sidor, 
pris 110 kr. - Tillägg till floran har tryckts i SBT 
1984 häfte 2.

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

Atlas över Skånes flora av Henning och Gunnar 
Weimarck 1985. 640 sidor, pris 230 kr.

Ölands kärlväxtflora av Rikard Sterner. Andra 
upplagan 1986, utgiven av Åke Lundqvist. 400 
sidor, pris 260 kr.

Omslagsbilden

Vattenmåra Galiumpalustre är en art, vars varia
tion inte har studerats mycket i vårt land. Karin 
Apelgren i Uppsala har tagit sig an det försum
made, och hon berättar i det här häftet om sina 
preliminära resultat.

Omslagsbilden visar G. palustre i en omgivning 
där man kanske inte väntar sig att få se den, på en 
stenig exponerad havsstrand med hela Ålandshav 
liggande emot. Arten trivs i miljön, vilket bl a 
visas av perfekt fruktsättning och grobarhet. - 
Uppland, Väddö 1.7.1984. Foto K. Apelgren.
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Pyrenomyceten Camarops ptigiilus funnen i Sverige

NILS LUNDQVIST

Lundqvist, N. 1987: Pyrenomyceten Camarops pugillus funnen i Sverige. [The pyreno- 
mycete Camarops pugillus found in Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 81: 65-69. Stockholm. 
ISSN 0039-646X.
Camarops pugillus is reported from a site 16 km NW of central Stockholm (near Hägersta- 
lund, prov. Uppland), where it grows on a decayed log in a rich oak-hazel grove, renowned 
for its rare fungi. The find is the second in Europe. The first is a hitherto unpublished one on 
hornbeam wood from Hronskä Dübrava in Czechoslovakia, leg. Z. Pouzar (material in UPS, 
det. Nannfeldt). The known distribution of the species has previously been restricted to E 
USA. C. pugillus is apparently a member of the temperate deciduous forest with the Swedish 
locality as a remarkable exception in the boreal-nemoral zone. However, Stockholm and the 
Lake Mälaren region have an unusually mild climate for this part of the country. The genus 
Camarops is compared with Hypoxylon, and a key based on macroscopic characters is given 
for the Swedish species. A description of C. pugillus is provided. C. polysperma is reported 
as new to the province of Södermanland.
Nils Lundqvist, Department of Cryptogamic Botany, Swedish Museum of Natural History, 
P. O. Box 50007, S-104 05 Stockholm, Sweden.

Det av bebyggelse snart utnyttjade s k Hansta- 
området på Järvafältet NV om Stockholm i Upp
land är känt för sina ovanliga svampar. Det bästa 
partiet är en tät lövskogslund belägen ca 800 m 
NNV om Hägerstalund och nu tillhörande Stock
holms stad. Hassel och gamla ekar är markanta 
inslag i trädvegetationen, och mängden murkna 
stammar på marken tyder på att lunden stått 
orörd av människohand under lång tid. Nitare 
(1981) har beskrivit området, och från hans art
lista kan nämnas sällsyntheter som igelkottstagg- 
svamp Hericium erinaceus, cinnoberspindling 
Cortinarius cinnabarinus, kärnticka Inonotus 
dryophilus och gulmjölkig storskål Peziza suc- 
cosa. Kers (1978, 1983) har rapporterat flera 
märkliga fynd av hypogéer, t ex hjorttryfflarna 
Elaphomyces aculeatus och E. maculatus; den 
förstnämnda har här sin enda kända förekomst i 
Norden.

Jag har under senare år gjort flera exkursioner i 
lunden och nästan varje gång med nya upptäckter 
som resultat, bl a lundbläcksvamp Coprinus alo
pecia och gråsvart vårtöra Thelephora alra, den 
sistnämnda funnen även av Nitare men ej publi
cerad. Åtminstone fyra stora Peziza-arter finns 
här, däribland två ”mjölkande”, och skinnsvam
parna och de stora trädsvamparna är legio (se

även Lundqvist 1984). En grundlig mykologisk 
undersökning återstår dock fortfarande.

Vid ett besök den 3 maj 1984 plockade jag 
rutinmässigt med mig en ”Hypoxylon” från en 
rutten lövträdsstock för vidare undersökning. 
Materialet blev länge liggande på mitt bord innan 
det hamnade under luppen. Svampen liknade 
inget jag sett förut med sitt stroma utbildat som 
hopträngda, upprättstående, knubbiga fingrar 
med grunda insnörningar. En mikroskopisk 
undersökning avslöjade den omedelbart som en 
art av Camarops, och fortsättningen blev lätt. I 
Nannfeldts (1972) revision av släktet finns näm
ligen bara en art med detta utseende, C. pugillus 
(Schw.: Fr.) Shear (lat. pugillus = en handfull). 
Nannfeldt har sedermera bekräftat bestämning
en, och jag har även kunnat jämföra med en iso- 
typ av arten i Uppsala-herbariet (UPS).

Släktet
Camarops (sotdynor) liknar Hypoxylon (ved
dynor) genom sina oftast brunsvarta till svarta 
stromata men är inte släkt med detta och andra 
xylariaceer utan bildar en egen familj, Bolini- 
aceae. Typiskt är att stromaytan blir ”sotig” av de 
i slem utflytande, eller hos vissa arter utslungade,
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Fig 1. Camaropspugillus, Lundqvist 14764. - A: Unga (young) stromata. - B: Mogna (mature) stromata. - C: Ver
tikalsnitt av mogna stromata, som visar de i veden insänkta fruktkropparna (vertical sections of mature stromata 
showing the fruit-bodies immersed in wood). - x 4.
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Fig 2. Camarops pugillus, Lundqvist 14764. - A: Ektostroma. - B: Plattad spor i olika lägen (flattened spore in 
different positions). - C: Ascus med sporer. - D: Del av parafys (part of paraphysis).

mörka sporerna. För säkerhets skull bör man 
ändå mikroskopera materialet eller göra ett verti
kalsnitt genom stromat, så att fruktkropparna 
blottas. Flera inre karaktärer är nämligen mycket 
särpräglade hos Camarops (tabell 1). Släktet kan 
under luppen även förväxlas med vissa arter av 
Nummulariella, vilka också har perithecier på 
olika höjd i stromat, men de avslöjas lätt i mikro
skopet som typiska xylariaceer.

Det råder en viss oenighet om ascustoppens 
byggnad och hur sporspridningen går till. Nann- 
feldt (1972 s 339) redogör för olika uppfattningar 
och anser att asci saknar distinkt apikalapparat 
och att sporerna sprids passivt genom att flyta ut i 
det slem som bildas av de upplösta parafyserna 
och asci. Nuss & Hilber (1977) har dock experi
mentellt påvisat att åtminstone C. microspora, C. 
petersii och C. tubulina skjuter ut sina sporer och 
menar även att dessa arter har en apikalapparat i 
form av en ring. På mitt preparat av C. pugillus 
kan jag inte se någon struktur i ascustopparna, 
men dessa organ är genom sin ringa storlek svår- 
studerade och blåfärgas ej heller i jod (in- 
amyloida). Möjligen kan man se bättre på färskt 
material. Det skall påpekas att unga asci och 
parafyser av C. pugillus är tydligt synliga i fas
kontrast, medan väggen hos gamla asci inte läng
re kan skönjas. Man anar dock var den har fun

nits, eftersom sporerna ofta ligger kvar i ur
sprungligt läge.

Arterna

Eftersom Nannfeldt inte gav någon nyckel till 
Camarops-anemet följer här en sådan över de 
svenska, grundad på makroskopiska karaktärer.

1 Stromata stora, 1 cm eller mera i längd ...............  2
- Stromata små, upp till 1 cm i längd ...................... 4
2 Översida ± slät ...................................  C. tubulina
- Översida ojämn .................................................... 3
3 Översida småknottrig ....................  C. polysperma
- Översida skrovlig-knölig ................ C. microspora
4 Stromata sammanflytande i flera cm stora aggre

gat uppblandade med barkpartier ......................
..........................................................  C. microspora

- Stromata ensamma eller några få tillsammans .... 5
5 Stromata med uppstående, oftast gyttrade fing

rar ......................................................... C. pugillus
- Stromata rundade i omkrets med oftast plattad

översida, gulaktiga-olivgrå (övriga arter ± 
svarta) ........................................................ C. lutea

Det råder dispyt om huruvida stromat hos C. 
microspora är ett stort sådant med flera små dis
kar, som genombryter barken, eller om det är 
resultatet av en aggregation av flera smärre indi
vid (Nannfeldt 1972 s 348). Rent diagnostiskt 
uppfattar man nog C. microspora som storvuxen.



Tabell 1. Skillnader mellan släktena Camarops och Hypoxylon.
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Karaktär Camarops Hypoxylon

Stroma köttigt eller elastiskt som ungt hårt
Perithecier smala, höga, cylindriska eller ovala och 

långhalsade, på olika höjd i stromat
rundade, på samma höjd i stromat

Parafyser upplöses varaktiga
Asci upplöses varaktiga
Apikalapparat inamyloid amyloid
Sporsymmetri bilateral unilateral
Sporfärg ljust till mörkt brun brun till brunsvart
Sporgroning genom por genom springa

Alla Camarops-arterna i Sverige är sällsynta till 
mycket ovanliga. C. tubulina (A. & S.: Fr.) Shear 
är bara funnen en gång (Femsjö i Småland), C. 
pugillus likaså. C. lutea (A. & S.: Fr.) Nannf. är 
hittad två gånger (Småland, Uppland). C. micro- 
spora (Karst.) Shear påträffas mestadels i Norr
land på gråal, men är känd även från Uppland (på 
klibbal) och Västergötland. C. polysperma 
(Mont.) J. H. Mill, tycks vara sydsvensk (Öland 
till Uppland) och växer sannolikt bara på klibbal. 
Jag tar här tillfället att omnämna ett fynd av sist
nämnda art från Södermanland, från vilket land
skap den inte tidigare är känd: Gryt socken,1 km 
SÖ om Ånhammar, i en lundartad skogsbacke på 
grov, murken, stående stam av klibbal, 15.IX. 
1985, Lundqvist 15797 (S). Flera exemplar täckte 
stammen, det största 15 cm långt och 6 cm brett! 
Alla väsentliga upplysningar om arterna kan in
hämtas i Nannfeldts uppsats, men något skall 
sägas om fyndet av C. pugillus.

Camarops pugillus - Fig 1,2
Stromat är svart med vitaktig till ljusbrun inre 
vävnad, 2-7 x 1-3 mm med tämligen oregelbun
det utseende och ibland sammanflytande med 
andra individ till långsträckta konglomerat i ved
fibrernas längsriktning. Fingrarna är tydliga bara 
på mogna exemplar, och deras sammanväxning 
kan variera - ett och annat finger kan stå för sig 
självt (fig 2). Entostromat med perithecierna sit
ter djupt nedsänkt i veden till skillnad från hos 
övriga Camarops-arter, och ektostromat sticker 
upp ett par mm ovanför substratet (fig 1 C). I 
varje finger finns den långa halsen av en päron-

formig till ellipsoid fruktkropp, men egendomligt 
nog är halsarnas antal alltid färre än antalet frukt- 
kroppshåligheter längre ner i stromat. Sannolikt 
är perithecierna förgrenade nertill. Nannfeldt hit
tade bara en hals per finger, men i några fall kan 
man på mitt material se 2-3 kanaler, vilket troli
gen betyder att förgreningen börjar rätt högt upp 
i fingret.

Perithecievägg svartbrun, ogenomskinlig med 
kantiga tjockväggiga celler. Asci cylindriska, 
39-48 x 4,5-5,5 pm, utan (synlig) apikalapparat. 
Parafyser trådformiga med enstaka förgreningar, 
långa. Sporer snett liggande i en rad, ljusbruna, 
encelliga med två droppar, något tvåsidigt plat
tade, upptill rundade, nertill aningen tillspetsade 
och försedda med en groddpor, smalt elliptiska 
sedda i ventralläge, jämntjocka i kantläge, 5,7— 
7,3 X 3,5 x 2,5 g.m. Material på Riksmuseet (S), 
Lundqvist 14764.

Substrat och miljö. - Substratet uppges av Nann
feldt till ved av amerikanska arter av lönn, bok, 
Rhododendron och tulpanträd Liriodendron. 
Beträffande det svenska fyndet noterade jag ald
rig vad för slags stock arten växte på annat än att 
det var en barklös lövträdsstam. I lunden finns 
alla de för en ek - hassellund typiska följesla
garna bland lövträden som alm, ask, lind och 
lönn men även sälg och asp samt enstaka rönnar 
och björkar. C. pugillus tillhör uppenbart ädel
lövskogen.
Utbredning. - Den hittills kända utbredningen av
C. pugillus har varit nordöstra USA: Massachu
setts, New York, Pennsylvania, Tennessee, Virgi



nia, North Carolina. Typkollekten insamlades på 
lönn i North Carolina av Schweinitz (BPI, UPS). 
Med tanke på att otaliga mykologer har samlat 
och studerat svarta, stromatiska pyrenomyceter 
utan att göra annat än en handfull fynd av arten, 
måste den betecknas som ytterst sällsynt. Den 
tillhör säkert den tempererade klimatzonen med 
Hansta-förekomsten som nordlig utpost i den 
boreal-nemorala zonen. Men det är ju inte unikt 
att den klimatiskt gynnsamma Mälarregionen 
hyser sydliga arter.

Emellertid är mitt fynd inte det enda euro
peiska. I Uppsala-herbariet (UPS) ligger ytterli
gare en kollekt, som Nannfeldt senare upptäckte. 
Den är en felbestämd "Hypoxylon" insamlad på 
avenbok på berget Bucan vid Hronskå Dübrava i 
Slovakien, Tjeckoslovakien, av Z. Pouzar 23.X. 
1972 (det. Nannfeldt 1975). Kollekten är troligen 
en dubblett skickad från något tjeckiskt herba
rium. Sannolikt är den inte tidigare publicerad.

Avslutningsvis kan nämnas att även en annan 
amerikansk(-östasiatisk) Camarops-art nyligen
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Lien och slåtterängen

För andra året inbjuder Västergötlands hem
bygdsförbund till kurs om liens vård och använd
ning - med praktiska övningar i lieslåtter, före
läsningar om det gamla odlingslandskapet, slåt- 
tergille, utfärd, gammaldags mathållning.

Förra kursen samlade icke minst botaniskt 
intresserade, som ville uppleva hävdvunna ängs
marker.

Kursledning: Anette Bengtsson, Åke Carlsson 
och Gunnar Arnborg.

Plats: Bredared i Borås kommun.

Tid: 30 juli—2 aug 1987.

Log' i gmpp. Några bäddar i privatfamiljer. Plats 
för tält och husvagn.

hittats i Europa, nämligen C. petersii (Berk. & 
Curt.) Nannf. Den har rapporterats från Berlin 
på ekved, av Nuss & Hilber (1977). En dubblett 
(Nuss 992) finns i UPS.
Jag är Åke Strid stor tack skyldig för hjälp med foto
grafierna.
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Dalafloristiken på nya vägar

Den 16 november 1985 skrevs botanisk historia i 
Dalarna. Vid en sammankomst i Rättvik bildades 
nämligen Dalarnas Botaniska Sällskap, den första 
botaniska föreningen i landskapet någonsin. De 
35 närvarande botanisterna enades om bl a föl
jande målsättning för sällskapet:

- Att sammanföra botanikintresserade och sprida 
intresset för botanik i allmänhet.

- Att verka för skydd och vård av hotade växter 
och växtmiljöeri Dalarna.

- Att utforska floran i landskapet.

- Att på sikt utarbeta en ny flora över Dalarna.

Nu, ett drygt år senare, har vi blivit bortemot 
hundratalet medlemmar. Tydligen var bristen på 
organiserat floraarbete djupt känd bland dala
botanisterna. Under året har de två första num
ren av tidskriften Trollius utkommit.

Den gångna sommarens aktiviteter drog 
mycket folk, inte minst inventeringslägret i Dala
fjällen, där bl a ett helt okänt rikkärrsområde 
upptäcktes, strax innan det skulle spolieras av 
skogsavverkning. Där växer bl a sumpröksvamp 
Bovista paludosa, jämtstarr Carex jemtlandica 
och myrstarr C. heleonastes. Avverkningarna är 
tills vidare stoppade.

De rapportblanketter vi tagit fram för inrap
portering av växtlokaler har rönt en strykande 
åtgång. Under de kommande åren kommer alla 
lokaluppgifter att tas till vara i väntan på ev data
behandling och på hugade författare till en ny

Dalarnas flora. En registergrupp på fem personer 
ansvarar för databanken.

Då sista tillägget till Dalarnes flora från 1949 
utkom 1970 upphörde den aktiva bevakningen av 
växtfynd i landskapet. Många botanister har 
sedan dess trampat Dalarnas mark och vi är 
mycket angelägna att få in rapporter om växtfynd 
som gjorts under denna tid, inte minst av alla 
sommarbesökare.

För att få reda på vad som ska rapporteras 
rekvireras lämpligen en rapportlista med alla 
dalaarters status i de olika delprovinserna, samt 
rapportblad där lokalerna kan preciseras i koordi- 
natform och/eller i klartext.

Vi hälsar sålunda alla botanister med intresse 
för Dalarnas växtvärld hjärtligt välkomna i detta 
spännande projekt.
Prenumeration på Trollius inkl medlemskap i 
Dalarnas Botaniska Sällskap kostar 30 kr per år 
och insättes på sällskapets postgirokonto, 
676717-2.
Rapportmaterial erhålles från

Lennart Bratt 
Slättavägen 7 
791 75 Falun 
023-276 01
eller
Sören Nyström 
Tansågatan 10 
781 52 Borlänge 
0243-120 22



Material till Dalarnas flora

GUNNAR WISTRAND och RAGNAR MORANDER

Wistrand, G. & Morander, R. 1987: Material till Dalarnas flora. [Material to a flora of the 
province of Dalarna, C Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 81: 71-98. Stockholm. ISSN 
0039-646X.
The paper gives floristical records of vascular plants, mainly from the period 1970-1984, 
from the province of Dalarna, C Sweden. Beckmannia syzigachne, Carex pairae ssp. borea
lis, Matthiola longipetala, Myriophyllum exalbescens, Ammi majus and Hackelia deflexa are 
new to the province.
Gunnar Wistrand, Granvägen 11, S-791 32 Falun, Sweden.
Ragnar Morander, Hemskogsvägen 5, S-791 33 Falun, Sweden.

Under de drygt 30 år vi bott i Falun har vi haft 
många tillfällen till botaniska iakttagelser såväl 
inne i staden som i omgivningarna. Vi har dock 
aldrig övervägt att genomföra någon planmässig 
inventering av stadsfloran, bl a därför att andra 
arbetsuppgifter hållit oss borta från staden under 
stora delar av somrarna. Bäst känner vi villa
områdena öster om Faluån, inklusive stadspar
ken, som framför allt GW ägnat rätt mycket int
resse. Ett annat område som vi studerat rätt in
gående är det vi kallar Smälingberget-Ljustjärn- 
ängarna i Bjursås, ca 2 mil norr om staden. RM 
har under mykologiska insamlingsresor i flera 
omgivande socknar gjort anteckningar även om 
kärlväxtfloran.

Vår avsikt var från början endast att i en upp
sats av begränsat omfång sammanfatta det vikti
gaste av våra iakttagelser från trakten av Falun. 
Nu har vi emellertid fått flera medarbetare som 
försett oss med en mängd lokaluppgifter från 
andra delar av Dalarna, i själva verket betydligt 
fler uppgifter än vad vi själva förfogar över. 
Huvudmedarbetare har varit Lars E. Kers, Bergi- 
anska trädgården. Box 50017, 104 05 Stockholm, 
Arne Granerot, Rombovägen 9, 792 03 Färnäs, 
Sören Nyström, Tansåsgatan 10, 781 52 Bor
länge, och Rolf Lundqvist, Kyrkvägen 12, 790 26 
Enviken. Härtill kommer åtskilliga andra perso
ner som lämnat uppgifter, antingen direkt till oss 
eller genom förmedling av de nämnda medarbe
tarna.

Kers har bidragit med ett mycket stort och sak
kunnigt behandlat material från Leksand och har 
dessutom meddelat strödda lokaler från andra 
orter. Hans lokaluppgifter är mycket noggranna 
och innefattar även detaljer om ståndortsförhål- 
landena.

Granerot har nyligen publicerat en översikt 
(Granerot 1984 a) över vegetation och flora i 
Mora kommun (med socknarna Mora, Sollerö, 
Venjan och Våmhus) och bidrar nu med ytter
ligare uppgifter om floran i Ovansiljan.

Nyströms uppgifter härrör i första hand från 
Borlänge och Stora Tuna. De är insamlade inte 
bara av honom själv utan även av andra borlänge- 
botanister.

Rolf Lundqvist slutligen lämnar lokaler från 
Svärdsjö, Enviken och Ore. Speciellt hans upp
gifter från det intressanta Gåsberget i Ore har 
stort värde.

Som framgår av det ovanstående är det till
gängliga lokalmaterialet inte jämnt fördelat över 
landskapet utan berör endast vissa socknar och 
områden. Varje meddelare har dessutom sitt eget 
arturval och sin egen metod att ange lokalerna, 
något som möjligen vållat en viss obalans i artför
teckningen. Sammanställningen av materialet har 
gjorts av GW medan RM har renskrivit.

Vår princip har varit att endast ta med sådant 
material som i något avseende kompletterar 
Dalarnes flora (Almquist 1949) och de båda till
läggen till denna (Almquist & Björkman 1960,
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1970). Årtal för fynden har tagits med då de kan 
vara av intresse; främst gäller det tillfälliga arter. 
Årtalsangivelserna har som regel förts fram till 
1984, undantagsvis till 1985 eller 1986. Lokalupp
gifterna grupperas efter socknar. Vi har inte an
vänt dalaflorans distriktsindelning, men de flesta 
lokalerna faller inom distrikten Österbergslagen 
och Österdalarna. Falu stad (tätbebyggelsen) hål
les skild från St. Kopparberg sn och Borlänge 
stad från St. Tuna. Naturvårdsområdet Lugnet- 
Sjulsarvet räknar vi - kanske något oegentligt 
men av praktiska skäl - till Falu stad, trots att 
tätbebyggelse saknas. Floran i detta område har 
behandlats i en rapport från naturvårdsenheten 
vid länsstyrelsen, författad av P. O. Johansson 
och P. Lundqvist. Vi har hämtat uppgifter ur 
denna rapport trots att vi i ett par fall är tvek
samma till bestämningarna.

I artförteckningen har vi sammanfört vissa 
lokaluppgifter från tiden efter 1970, huvudsakli
gen ur Svensk Botanisk Tidskrift, detta för att få 
dem samlade på ett ställe. Däremot har vi avstått 
från att citera uppgifter ur de större arbeten som 
publicerats under samma tid (Granerot 1984 a, 
Sjörs m fl 1973, C. G. Färjes sockenfloror). Med 
ett par undantag har vi inte heller utnyttjat de 
rapporter från skilda naturskyddsområden som 
finns på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Svedjenävan på Åsledsberget (Leksand sn)
I Dalarna har svedjenävan, Geranium bohemi- 
cum, en spridd utbredning upp till trakten av 
Falun och Borlänge (Hultén 1971). Den isolerade 
kartpricken hos Hultén mellan Rättvik och Lek
sand har jag inte kunnat lokalisera.

Arten upptäcktes 1984 på Åsledsbergets väst- 
sluttning, ovanför skogsbilvägen Lycka-Åsleden 
och ca 300 m NNO om vägverkets nya stenbrott. 
Växtplatsen är ett kalhygge. Omkring 35 plantor 
noterades, fördelade inom tre svärmar på en 
sträcka av ca 250 m. Mina försök att finna svedje
nävan på andra granskogshyggen inom socknen 
sommaren 1984 misslyckades. Jag har aldrig tidi
gare sett arten i Siljansområdet.

Hyggen och röjningar kan ha ett floristiskt int
resse genom att man på sådana platser kan finna 
örter vars frukter eller frön länge ingått i markens 
fröförråd, men som kunnat gro först sedan den 
beskuggande vegetationen röjts undan. En be
kant art är ju svedjenävan, men i denna grupp 
bör nog också inräknas hallon Rubus idaeus,

kungsljus Verbascum thapsus och toppdån Gale- 
opsis bifida.

För att försöka utröna hur lång tid som fröna av 
svedjenävan legat i marken har jag gjort en del 
iakttagelser på lokalen. Hygget är stort och om
fattar flera skogsskiften. Området bar tidigare 
gammal, mossrik och blåbärsrik granskog. Jag 
känner området sedan 1940-talet. Det kalhöggs 
omkring 1978. Inom det aktuella skiftet skedde 
återplantering tre år senare och efter markbered
ning. Svedjenäven uppträdde så gott som uteslu
tande där mineraljorden blottats, t ex i plante- 
ringsgropar, på uppfläkta markstycken, i traktor
spår och i jordhögar. Endast tre ex växte på mark 
med ostörd markprofil och de var små och 
tynande. Hyggesfloran kännetecknades av en 
synnerligen rik förekomst av toppdån samt spridd 
förekomst av klibbkorsört Senecio viscosus, berg
korsört S. sylvaticus och skogssallat Lactuca 
muralis. Det mesta av den nyetablerade gräsvege
tationen hade torkat under torrsommaren 1983. 
Till skillnad från toppdånet var svedjenävan inte 
koncentrerad till marken runt stubbarna.

Bergssluttningen har en övervägande grund, 
stenig och torr mark. Här förekommer träkol i 
marken liksom inom nästan all torr granskogs
mark i trakten. Skogsskiftet med svedjenävan 
gränsar till en sedan länge övergiven fäbodmark. 
Det har dock inte utnyttjats som svedjemark eller 
slogmark, för odling eller som kolmileplats pga 
markens steniga yta och kuperade topografi. Allt 
talar för att fröna hamnat i marken efter en tidi
gare skogsbrand. En sådan kan ha orsakats av 
blixtnedslag eller genom våda från närliggande 
fäbodmark eller från kolmilor på sluttningen. Av
verkningen av den därefter uppvuxna skogen har, 
fram till vår tid, skett enligt gammal tradition, 
dvs genom plockhuggning varefter självföryng- 
ring fått ske.

Hur lång tid har då fröna legat i marken? Jag 
har räknat årsringarna hos de stubbar som omgav 
svedjenävans förekomster. Åldern på de avver
kade granarna varierade mellan 93 och 133 år. 
Trädens ålder motsvarar dock inte skogens ålder i 
en plockhuggen och självföryngrad skog! I en 
sådan blir det högst uppmätta värdet ett minimi- 
värde på skogens ålder. Siffran kan motsvara 
tiden för skogsbranden men skogen kan naturligt
vis vara betydligt äldre. Fröna bör alltså ha legat i 
jorden under minst 133 år.

Lars E. Kers
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Hasselförekomsten vid Sätra (Leksand sn)

Detta är den nordligaste lokalen för en väl utbil
dad hasselvegetation i Dalarna. Förekomsten 
sträcker sig från byn Sätra ned över bergsslutt
ningen och når nästan fram till järnvägen Lek- 
sand-Rättvik (ca 210-315 m ö h). Den tätaste 
förekomsten finns ovanför Plintsbergsvägen, från 
Bragehall och norrut. Inom detta stora område är 
förekomsten av hassel (Corylus avellana) ojämn. 
På vissa delområden dominerar granen. Hasseln 
har här en reliktförekomst från den tid då ädel
lövskogen nådde längre åt norr än i vår tid. Att 
den försvunnit från stora områden beror på kli
matförsämring och granens invandring. Att den 
kunnat klara sig kvar här beror delvis på det kli
matiskt gynnade läget. En annan faktor är att det 
här har funnits en långvarig bosättning, som för
hindrat att hasselvegetationen ersatts av ren gran
skog.

Till relikterna bör man nog också räkna före
komsten av Tilia cordata, lind. Örtfloran är föga 
undersökt, men innefattar bl a underviol Viola 
mirabilis, stinksyska Stachys sylvatica, backsmör
blomma Ranunculus polyanthemos, skogsknipp- 
rot Epipactis helleborine samt längs landsvägs
diket kalkindikatorerna hårstarr Carex capillaris 
och vildlin Linum catharticum.

Hasselvegetationen hotas nu av uppväxande 
gran, vilken redan förkvävt en del buskar. På sikt 
kan andra hot tillkomma, t ex bebyggelse, ut
sträckning av fårbetet. Ett naturreservat borde 
skapas för att rädda detta unika naturdokument.
Lars E. Kers

Bastbergsgropen (Leksand sn)

Bastbergsgropen, belägen 500 m OSO om Bast
bergs fäbodar, utgöres av en kanjonliknande dal
gång i väst-östlig utsträckning. Den skär över 
passpunkten mellan ett par höga bergsområden. 1 
sin övre, västra del är berggrunden täckt av 
moränsluttningar och dalbottnen är svårfram- 
komlig p g a källbetingad blötmark. Den nord
vettande sluttningen och dalbottnen har i stor ut
sträckning bevarat sin typ av naturgranskog även 
om avverkningar skett i sen tid. Bland gräsen och 
örterna kan anmärkas hässlebrodd Milium effu- 
sum, torta Lactuca alpina, lundarv Stellaria 
nemorutn, dvärghäxört Circaea alpina.

Gammal mogen fuktig granskog på mark med 
god bonitet hör till de utrotningshotade naturmil

jöerna p g a modern avverkningsmetod och 
skogspolitik. Bastbergsgropen är ett av de många 
objekt som borde avsättas som reservat innan 
skogsekosystemen i alltför hög grad har trivialise- 
rats.

De biologiska kvaliteterna hos hasselförekoms
ten vid Sätra och granskogen i Bastbergsgropen 
har vidmakthållits på helt olika sätt. Hasselföre
komstens kvaliteter har bibehållits delvis tack 
vare en långvarig, traditionell typ av kulturpåver
kan. De biologiska kvaliteterna hos granskogen i 
Bastbergsgropen har däremot bevarats delvis be
roende på att besvärliga markförhållanden hind
rat en alltför stark kulturpåverkan, dvs intensiv, 
upprepad och vidsträckt avverkning av gransko
gen.

Lars E. Kers

Lövbrännan på Gåsberget (Ore sn)
I NÖ delen av Rättviks kommun ligger Gåsber
get, en höjdsträckning som nästan når 400 m ö h. 
På gamla generalstabskartan är ett närmare 4000 
ha stort område markerat så gott som uteslutande 
med tecknet för lövskog. Denna lövskog har upp
kommit efter skogsbränder i slutet av 1880-talet 
(fig 1). Idag återstår bara ca 600 ha.

Inom området finns tre partier med lövskog. 
Björk och asp dominerar, men det finns inslag av 
rönn, sälg, grå- och klibbal. Även gran, tall och 
en förekommer. Granen är på frammarsch i hela 
området, vilket är den normala utvecklingen för 
en lövbränna. Jämför talesättet björken är gra
nens amma. Markvegetationen i stort i området 
är av hedskogstyp, men i delar av det största löv
området har den en särpräglad ”lövängsliknande” 
karaktär. Här dominerar piprör Calamagrostis 
arundinacea och förekomsten av nattviol Plat- 
anthera bifolia är mycket karakteristisk. Ytterli
gare en art värd att nämna är slåtterfibbla Hypo- 
choeris maculata, som måhända här har en av sina 
ursprungliga biotoper.

Se vidare min rapport Gåsberget - en skogsbio- 
logisk inventering i Kopparbergs län (Lundqvist 
1986).
Rolf Lundqvist

Limön, botanisk pärla pä urkalk

Limön ligger i Lilla Ulvsjön, Silvbergs socken, 
Säters kommun. Ön är 365 m lång och som mest
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Fig 1. Ore, Gåsberget, lövsly på bränna från slutet av 1880-talet. Observera de kolade stubbarna! - Foto Rolf 
Lundqvist.
Mt Gåsberget, parish of Ore. Area burnt in the 1880s, now with dense deciduous wood. Note the burnt tree- 
stumps!

150 m bred. I öns längdriktning går en bred ur- 
kalkslins. Denna geologiska formation sträcker 
sig från Lunkhällen söder om sjön genom Limön 
och vidare över halvön Flaxan i norr.

Limöns södra del reser sig 6-7 m över vattnet, 
den norra delen är mera flack. Öns västsida upp
tas av klippstrand. Östra stranden är mera lång
grund, men bottnen är mestadels ganska stenig. 
Södra delen av ön upptas av flera större och 
mindre kalkbrott. Kalken bröts i början av seklet 
för användning inom järnframställningen vid 
Ulfshyttans bruk vid sjöns södra strand. På östra 
sidan av ön finns ett odlingsröse och konturerna 
efter en bruten åker. 1 början av seklet utnyttja
des ön också för bete. Kreatur skeppades över 
och fick gå där över sommaren. Enligt ortsbor har 
varken kalkbrytning, bete eller skogsavverkning 
skett sedan 1919.

Torrbacke. En säregen vegetationstyp finner man 
i söder (fig 2). Marken är tämligen torr och 
humuslagret är tydligt kalkhaltigt. Det glesa träd
skiktet utgörs övervägande av tall. Något egent
ligt buskskikt finns ej utbildat, men enstaka en
buskar växer här och var. Fältskiktet domineras 
helt av gräsen piprör Culamagrostis arundinacea, 
bergrör C. epigejos och backskafting tirachy- 
podium pinnatum. Vanliga är också bergslok 
Melica nutans, bockrot Pimpinella saxifraga och 
liljekonvalj Convallaria majalis. Kruståtel 
Deschampsia flexuosa växer här direkt på kalk
haltigt underlag. På denna torrbacke finns också 
det största beståndet av purpurknipprot Epipactis 
atrorubens med ca 25 blommande ex.
Kalkbrottsområdet är mycket heterogent. Vanliga 
på botten i kalkbrotten är mjölkört Chamaene- 
rion angustifolium, brännässla Urtica dioica,
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skogssallat Lactuca muralis, stinknäva Geranium 
robertianum och harsyra Oxalis acetosella. I skre
vor i kalkväggarna växer stenbräken Cystopteris 
fragilis, bergdunört Epilobium montanum och 
sandtrav Cardaminopsis arenosa. På mera sol- 
exponerade partier växer kungsljus Verbascum 
thapsus, gråbinka Erigeron acre och fårsvingel 
Festuca ovina.

Gråalslund. På öns centrala parti finns en tämli
gen yppig vegetation. Trädskiktet utgörs till över
vägande del av gråal med insprängda björkar och 
granar. Buskskiktet utgörs mest av hallon samt 
spirande plantor av asp, rönn, gråal och gran. 
Här och var enstaka enbuskar. Dominerande i 
fältskiktet är liljekonvalj Convallaria majalis och 
vårärt Lathyrus vernus. Vanliga är också ormbär 
Paris quadrifolia, skogsnäva Geranium sylvati- 
cum och blåsippa Hepatica nobilis. Här och var 
finner man skogsvicker Vida sylvatica och gull
viva Primula veris.

Barrskog av örtristyp. På norra änden av ön finns 
en något fattigare vegetation. Här går berget 
stundom i dagen och humustäcket är grunt. Träd
skiktet domineras av tall med insprängda granar. 
I fältskiktet växer företrädesvis lingon Vaccinium 
vitis-idaea, ljung Calluna vulgaris och vispstarr 
Carex digitata. Vanliga är också ängskovall 
Melampyrum pratense, liljekonvalj och bergslok.

Stränderna. Klibbal Alnus glutinosa finns spridd 
utefter stränderna. Den kalkfordrande klubb
starren Carex buxbaumii finns i spridda exemp
lar, särskilt kring de södra delarna. På västra 
stranden växer purpurknipprot i springor i kalk
väggarna. Murruta Asplenium ruta-muraria växer 
rikligt på hela västra stranden. I övrigt är den 
bara sedd i ett av kalkbrotten. Det är tydligt att 
den föredrar solexponerade lokaler på starkt 
kalkhaltigt underlag. På östra sidan finns topp
lösa Lysimachia thyrsiflora och sjöfräken Equi- 
setum fluviatile ett stycke ut i vattnet. Vit näckros 
Nymphaea alba växer utanför detta bälte.

Antalet noterade kärlväxter är 167, vilket är högt 
på en så liten yta. Limön uppvisar vegetations- 
typer som är mycket ovanliga i dessa trakter. Två 
arter, purpurknipprot och murruta, hör till länets 
största sällsyntheter. Limön är utan tvekan 
mycket skyddsvärd.

Sören Nyström

Fig 2. Silvberg, Limön, torrbacke på öns södra del med 
bl a backskafting och purpurknipprot. - Foto Sören 
Nyström.
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The island of Limön, parish of Silvberg. Dry meadow 
with i. a. Brachypodium pinnatum and Epipactis atro- 
rubens.

Smälingberget och Ljustjärnängarna

Många lokaluppgifter i Dalarnes flora hänför sig 
till detta område, som ligger NO om sjön Rapp- 
smälingen i Bjursås socken nära gränsen mot St. 
Kopparberg. Smälingberget är ett helt litet berg, 
ungefär ovalt och med en yta av uppskattningsvis 
4 ha; det höjer sig 24 m över Rappsmälingen och 
34 m över Ljustjärn. Flera olika namn finns på 
berget. I Bjursås kallas det ofta Kalkberget (som 
också är namnet på en by N om berget). När 
Gunnar Samuelsson skriver om Västanberg 
menar han också detta berg.

I Dalarnes flora är Smälingberget upptaget 
bland sydväxtbergen. Topografiskt är det inget 
typiskt sådant, eftersom rasmark saknas och den 
intressantare floran inte är bunden till någon 
bergrot. Några klippstup finns emellertid, det 
största mot SV. Det intressantaste med Smäling-
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berget är att dess flora bevarar en lundartad prä
gel intill höga nivåer. Endast själva toppkalotten 
avviker genom att bära hällmarkstallskog.

S och O om berget sträcker sig mer låglänt 
terräng fram emot Rappsmälingen och Ljustjärn. 
Det är detta område som kallas Ljustjärn- 
ängarna, ibland också Smälinghagarna. Vi har 
även sett namnet Rappbrännorna. Längs Rapp- 
smälingen löper ”gamla landsvägen”, dvs forna 
tiders färdväg från falutrakten upp emot Siljans- 
bygden. Linné reste här 1734. Invid vägen ligger 
Rappgården, som Linné i Iter dalecarlicum kallar 
Pappgården. Ordet Rapp, som ingår i flera ort
namn, är ett personnamn. Många heter så i 
Bjursås.

Ljustjärnängarna jämte södra hälften av Smä- 
lingberget har tidigare varit betesmark. På en 
skifteskarta från 1815 markeras det som äng. 
Sedan betesgången nu i det närmaste upphört 
(man kan se någon liten fårflock ibland) har om
rådet vuxit igen med lövskog, på sina ställen när
mast lövsly. Endast några små gläntor återstår av 
den tidigare ± öppna betesmarken.

Praktiskt taget all lövskog liksom även glän
torna har ett gräs- och örtrikt fältskikt. I floran 
ingår många intressanta lundväxter, de flesta 
först funna av Harald Johansson och publicerade 
i Dalames flora. En del tillägg finns i artlistan 
nedan. Sammanlagt har vi antecknat ca 230 kärl
växtarter i området, kritiska släkten oräknade, 
och ca 90 mossarter.

Inom området finns också ett antal slåtterval- 
lar, som på försommaren har en mycket färgrik 
flora. Vissa partier är dock ± degenererade och 
övervuxna med älgört; de slås givetvis inte. Några 
kärr förekommer också, mest efter norra stran
den av Ljustjärn.

Det finns gott om stenar och större block både 
på berget och i ängarna. De är rikt bevuxna med 
mossor. Här ingår flera kalkmossor, vilket väl 
sammanhänger med att berggrunden utgörs av 
monzonit, en relativt basisk urbergart, som tyd
ligen har goda jordmånsbildande egenskaper. 
Någon kalksten ingår ej; namnet Kalkberget är 
således oegentligt.

På senare år har en hel del avverkningar gjorts i 
lövskogen, både uppe på berget och i ängarna. 
Några större negativa effekter på floran kan man 
ännu inte se, även om piprör Calamagrostis arttn- 
dinacea har tagit överhanden över örterna på vis
sa arealer uppe på berget. Lövsly kommer också 
tillbaka på en del avverkade ytor.

Vårt material har vi sammanfattat i en rapport 
som vi överlämnat till Falu kommun och till läns
styrelsens naturvårdsenhet (Morander & 
Wistrand 1987). Kommunen kommer att dupli
cera rapporten.

Falu stadspark

Det är ganska ovanligt att en park har något 
större intresse ur botanisk synpunkt, om man 
bortser från de rent hortikulturella aspekterna. 
Men stadsparken i Falun inrymmer en flora, som 
har intresse även med hänsyn till vildväxande 
arter.

Parken har ett tämligen centralt läge i området 
öster om Faluån mellan Svärdsjögatan och Her- 
dinvägen, i direkt anslutning till lasarettsområ
det. Tyvärr har under senare år ganska stora in
grepp gjorts, bl a genom bygge av lasarettsklini- 
ker, ett stort parkeringshus och ett par barndag
hem. Nya vägar har också dragits. Genom dessa 
åtgärder har flera arter försvunnit.

Stadsparkens vegetation är naturligtvis över
allt ± kulturpåverkad. I någorlunda naturligt 
skick befinner sig vissa arealer av mossrik barr
blandskog i norra-nordöstra delen med svag
måttlig inblandning av inhemska lövträd (björk, 
rönn, sälg, asp) och ett eller annat planterat träd 
(lönn, lind). Fältskiktet är mestadels blåbärsrikt 
med enstaka örter. I bottenskiktet kan skogsmos
sorna på sina ställen ersättas av islandslav Cetra
ria islandica. Vidare finns en del mindre skogs
dungar och skogsridåer, mestadels med ett rikare 
lövskogsinslag, samt gräsmattor, antingen öppna 
eller glest bevuxna med övervägande planterade 
träd och buskar.

Av botaniskt intresse är framför allt en liten 
bäck med några dammar. Den rinner i området 
mellan parkeringshuset och Herdinvägen. 
Bäckens översta lopp omges av en tämligen skrä
pig vegetation med hallon Rubus idaeus och 
brännässla Urtica dioica. Här förekommer också 
några från början troligen inplanterade örter, 
svalört Ranunculus ficaria, hesperis Hesperis mat- 
ronalis och praktlysing Lysimachiapunctata.

Efter ca 30 m rinner bäcken genom en numera 
uttorkad liten damm och når sedan damm nr 1. 
Denna är rätt djup och har en sparsam vegetation 
med svärdslilja Iris pseuclacorus, kråkklöver 
Comarum palustre och vissa år sommarlånke Cal- 
litriche cophocarpa. I anslutning till dammen



växer strutbräken Matteuccia struthiopteris och 
ett stort bestånd av pestskråp Petasites hybridus.

Bäcken rinner nu en kort sträcka underjordiskt 
innan den mynnar i damm nr 2. Denna är grund 
och har en rik vegetation. Här finns både inplan
terade och spontant inkomna arter. Dammarna 1 
och 2 har funnits under hela den tid vi har bott i 
Falun.

Bäcken rinner nu i ganska brant fall under 
vägen mot Kullen, passerar ett lövkärr och myn
nar i damm 3 på slätten mitt emot tingshuset. Här 
slutade bäcken tidigare i ett starrkärr, men 1976 
grävde man ur en ganska stor damm; några växter 
planterades inte, utan dammens flora är spontant 
invandrad. Dominerande vattenväxter är gädd- 
nate Potamogeton natans, hästsvans Hippuris vul
garis och även här stundom sommarlånke. Ytter
ligare ca 30 m ned ligger två helt små dammar (nr 
4 och 5), båda tillkomna 1976. De saknar i stort 
sett vattenväxter bortsett från lånken, som vissa 
år kan förekomma beståndsbildande.

Bäcken för som regel inte mycket vatten och 
kan under torrperioder torka ut helt och hållet. 
Dammarna är dock mestadels vattenförande, 
bortsett från nr 2 som praktiskt taget saknade 
vatten eftersommaren 1982.

Den stora fågeldammen har inget samband 
med den nu beskrivna bäcken. Den enda vatten
växt vi sett här är gräsnate Potamogeton grami- 
neus som funnits sedan 1981. Vid stranden växer 
bl a gul svärdslilja, brunröd daglilja Hemerocallis 
fulva, kalmus Acorus calamus och storrams Poly- 
gonatum multiflorum, alla inplanterade. Somma
ren 1983 fanns rikligt med amerikansk dunört 
Epilobium adenocaulon på västsidan, säkert 
spontant invandrad.
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Trädgårdsflyktingar och odlingsrester

Den del av Falun som ligger öster om Faluån har 
brukat kallas den ”ljuvliga” som motsats till den 
”gruvliga” på andra sidan ån. Bebyggelsen är 
mycket skiftande, men stora områden har villa
bebyggelse. Den egentliga ”villastaden” omfattar 
dock en rätt liten areal, begränsad av Svärdsjö
gatan, Villavägen. Lorichsvägen och Linnévägen. 
Här finns villor omgivna av stora trädgårdar. På 
andra sidan Linnévägen ligger Bergalid, ett annat 
område med stora villor, de flesta ägda av Stora. 
Villaområden finns vidare norrut mot Britsarvet, 
liksom i de södra förstäderna Norslund, Hälsing

gården, Korsnäs och Hosjö (där vi exkurrerat 
mycket litet).

Det händer ganska ofta att trädgårdsväxter 
vandrar ut till vägslänter och vägkanter utanför 
villatomterna. Det rör sig ibland om tillfälliga 
gästspel, men ganska ofta blir arterna kvar på 
slänterna under flera år, som regel dock utan att 
sprida sig vidare. Några exempel skall nämnas 
här.
Lasarettsområdet vid Svärdsjögatan mittför Villavägens 

mynning invid gammal stenmur. Odlingsrest, troligen 
från bebyggelse före lasarettets tillkomst: kärleksört 
Sedum maximum, kaukasiskt fetblad S. spurium, 
sibiriskt fetblad S. hybridum, penningblad Lysi- 
machia nummularia.

Villavägen 2, slänt utanför tomt: rysk blåstjärna Scilla 
sibirica, porslinshyacint Puschkinia hyacinlhoides, 
krollilja Lilium martagon, kaukasiskt fetblad, sibi
riskt fetblad (1 ex 1981), gulltörel Euphorbia poly- 
chroma, kanadensiskt gullris Solidago canadensis, 
bergklint Centaurea montana. Ibland ses också några 
ex av en violett Crocus.

Utanför Villavägen 4: rönnspirea Sorbaria sorbifolia (1 
ex 1984), kanadensiskt gullris.

Villavägens N del fram emot fängelset: såpnejlika Sapo- 
naria officinalis, akleja AquUegia vulgaris, sibirisk 
vallmo Papaver nudicaule (tillfällig), ängssalvia Sal- 
via cf. pratensis, hässleklocka Campanula latifolia (1 
vitblommigt ex 1984).

Fängelsebacken: sibirisk ärtbuske Caragana arbores- 
cens, silverastilbe Astilbe japonica.

Nybrogatan vid Östra skolan: vresros Rosa rugosa. 
Granvägen 3: hässleklocka, 1 ex 1983.
Aspvägen: bergklint.
Bergalid: silverastilbe, vresros.
Längre N-ut i staden ligger lärarhögskolans stora tomt 

med en botanisk trädgård, innehållande 189 parceller 
med nytto- och prydnadsväxter. Vissa har flytt från 
sina parceller till andra rutor och till en lövskogs
dunge inom området. Det gäller några arter som 
nämns i artförteckningen och dessutom bl a hålrot 
Aristolochia clematitis och parksallat Lactuca macro- 
p hy Ila.

Vid Tegelvägen, mittför sparbankskontoret, finns ett 
par odlade buskar av havtorn Hippophaé rhamnoi- 
des, som har skjutit ett stort antal rotskott.

Vid Lilla Hälla växer på stenmuren mot gatan kärleks
ört och sibiriskt fetblad. Antagligen är de från början 
planterade men har börjat sprida sig även utanför 
murarna.

I skogen på N sidan av den branta backen upp mot 
Sjulsarvet finns ett område som troligen varit en träd
gård. Som odlingsrest växer här krollilja, hesperis, 
blomsterlupin Lupinuspolyphyllus och hässleklocka.
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Artförteckning
Arternas ordningsföljd enligt Lid (1984). Nomenklatu
ren, både den latinska och den svenska, följer huvud
sakligen samma flora. Förkortningar:
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AG Arne Granerot
BO Bengt Oldhammer
GW Gunnar Wistrand
J & L Johansson & Lundqvist 1973
LK Lars E. Kers
RL Rolf Lundqvist
RM Ragnar Morander
SN Sören Nyström
i GW och/eller RM

Lycopodiaceae-Selaginellaceae
Lycopodium selago, lopplummer. Falun: Ej sedd i 

stadsparken eller i Lugnet-Sjulsarvet. I Bjursås Ljus- 
tjärnängarna endast en lokal på stort block nära Ljus
tjärn! Enviken Våckelberget!

I Dalarnes flora uppräknas inga lokaler för denna 
art och inte heller för de andra vanliga lummerarter- 
na. Men det är tydligt att de börjar tunna ut i närhe
ten av större tätorter, kanske mest på grund av bort- 
plockning. Det kan därför vara lämpligt att arterna 
registreras på sådana lokaler. Åtminstone L. selago 
torde nu vara rätt sällsynt i trakten av Falun.

L. clavatum, mattlummer. Falun: Ej i stadsparken, 
Lugnet-Sjulsarvet endast vid vägen till Mjölnarbo 
(J & L).

L. annotinum, revlummer. Falun: Stadsparken numera 
endast ett litet bestånd i NÖ delen, ett annat utgånget 
i början av 1960-t! Lugnet-Sjulsarvet mindre allm 
(J & L). Säkerligen den vanligaste arten i stadens 
närhet.

L. complanatum, plattlummer. Falun stadsparken, ett 
litet bestånd vid stora genomfarten nära nuvarande 
långvårdskliniken fram till 1960-t! Försvann då klini
ken byggdes. Lugnet-Sjulsarvet vid vägen till Mjöl
narbo (J & L). Leksand Åsledsberget, O-branten 
mot Svarttjärn, torr grusig mark; mellan Risholen 
och Brossfors, riklig på morän i gran-tallskog. Eljest 
mest på glacifluviala områden, men även där mindre 
allm (LK).

L. inundatum, strandlummer. Enviken Våckelbergs- 
tjärn i grusgrop ca 20 m från stranden (RL). Leksand 
Östra Småtjärnen (266 m ö h) vid S delen av Lång
sjön N om Dala-Järna-vägen, sparsam på blottad dy 
(LK).

Selaginella selaginoides, dvärglummer. St. Tuna invid 
Högsjön (SN); Loberget (BO). Leksand Åsledsber
get mot N, flera lokaler i vägdiken; Åsledens fäb; 
Lycka; Norr Lindberg; V om sjön Skvin längs nya 
bilvägen (allt LK).

Enligt LK nu i leksandstrakten nästan helt borta 
från fäbodarnas gräsmarker och körvägar, där den 
förekom fram till 1940-t; dessa marker nu övergivna 
och igenväxande. Gynnad av nyanlagda skogsbil- 
vägar men där fortfarande i anslutning till tidigare 
ängsmarker eller kvarvarande bebyggelse. En av de 
mest spridda arterna på fuktig, kalkpåverkad mark 
där omgivningarna varit starkt och långvarigt kultur- 
påverkade.

Iiquisetaceae-Ophioglossaceae
Equisetum hyemale, skavfräken. Borlänge jvstn i slänt 

mot spårområdet, troligen nyinvandrad (LK). Ore

Gåsbergsområdet, stranden av Dalforsån och i ett 
mindre kärr (RL).

E. variegatum, smalfräken. Leksand. Lokalen Öster
viken i Dalarnes flora kan preciseras: Österviken av 
Siljan, nedanför strandbrinken strax S om Orsand. 
Växer här tillsammans med E. hyemale och hybridi- 
serar med denna (LK).

E. scirpoides, trådfräken. Borlänge Hönsarvsberget vid 
kalkbrott (SN). Leksand Åsledsberget längs vägen 
från Åijer dels strax ovanför Åijer (Åsleda i Dalarnes 
flora), dels ovanför kraftledningen (ca 1945-1984); 
Åsledsberget mot N mellan Åsledens fäb och Bast
bergs fäb på fyra lokaler; Sätra, NNV Bragehall, 
sumpstråk i hasselförekomsten; mellan Salutjärn och 
Brossen i Guffarsbäckens ravinbotten (allt LK 1984). 
Rättvik fuktstråk i granskog längs vägen Västgärde- 
Salutjärn (LK).

Förekommer enligt LK i mera permanent vatten
förande, ofta källbetingade blötstråk längs bergs
sidornas granskogar. Tydligt gynnad av moränens 
kalkhalt. Ofta tillsammans med E. sylvatieum eller E. 
pratense och då ± dold under dessa. Oftast sterila 
massbestånd, ibland sparsamma smågrupper på tuvor 
i blötstråken. Lätt förbisedd.

Ophioglossum vulgatum, ormtunga. Mora: Vid Vattnas 
(Almquist & Björkman 1970) ej sedd sedan 1957 
(AG).

Botrychium lanceolatum, topplåsbräken. St. Tuna 
Rommehed 3 ex (S.-Å. Svensson).

B. multifidum, höstlåsbräken. St. Tuna Rommehed 1 
ex (S.-Å. Svensson). Ål Kvarnbergets fäb 1949 (LK).

B. virginianum, stor låsbräken (fig 3). Mora Vattnas 1 
ex 1970 (Almquist & Björkman 1970); har ökat, 3-5 
ex de senaste åren (AG).

Polypodiaceae
Matleuccia struthiopteris, strutbräken. Falun stadspar

ken vid bäcken, flera bestånd vid dammarna 1 och 2! 
Säkert inplanterad men nu väl acklimatiserad. Ofta 
med sporofyll, sprider sig nedåt bäcken. Husby 
Olofsfors, dikeskant! Leksand Hälla vid Kvarnbäck
en (LK). Mora-Våmhus ett dussintal nya lokaler 
(AG). Utbredningen i moraområdet karterad hos 
Granerot 1984.

Blechnum spicant, kambräken. St. Tuna Gyllbergen 2 
lokaler; Finnsåsen på ny lokal (G. Tholander, SN); 
Älgberget (G. Tholander); Dyberget (B. Karlstens); 
Spånsans fäb (G. & 1. Haglund). Silvberg Risshytte- 
hagen (SN). Sollerö nära Rossbergs fäb (C. G. Färje 
enl AG).

Asplenium septentrionale, gaffelbräken. Mora Söder
berget. Våmhus Strandberg (båda AG).

A. trichomanes, svartbräken. Svärdsjö Hällaberget vid 
Hillersboda! St. Tuna Flatberget (G. Tholander); 
Knippberget (A. Janols). Rättvik Tyskbergsklövet. 
Mora Söderberget 2 lokaler; Grönsberg; Lågskär; 
Överberget. Våmhus Näsberg 2 lokaler; Holmtjärns- 
klitt; Långskär; Liotraisklitt; Strandberg. Venjan 
Hartjärnberget 2 lokaler. Älvdalen Garberget (allt 
AG).

Athyrium distentifolium, fjällbräken. Mora S om Skrän- 
klitten (AG).

Woodsia ilvensis, hällebräken. St. Tuna Flatberget (G. 
Tholander). Leksand Mångsberget, NO Tibble, V-
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Fig 3. Stor låsbräken i Vattnäs, Mora. - Foto Arne Granerot.

t

Botrychium virginianum at Vattnäs, parish of Mora.

branten; Domdalsbergets brant mot Djuravägen; 
Plintsbergets brant NV Sätra (allt LK). Venjan Har- 
tjärnsberget (Granerot 1981).

Dryopteris filix-mas, träjon. Rätt sällsynt i Falun med 
närmaste omgivningar. Lugnet-Sjulsarvet sällsynt 
(J & L), vid vägen L. Hälla-Sjulsarvet (GW); Hök
viken, lövdunge V om landsvägen! St. Kopparberg 
Roxnäsudden! Bjursås Smälingberget 1 lokal, Ljus- 
tjärnängarna 2! Leksand ovanlig, mest i rösen: Ås- 
ledens fäb 2 lokaler i stenrösen; Ullvi, stenmur vid 
gamla skolan; Risa, stenröse vid åker; Norr-Berg- 
Överboda, odlingsröse; Hyttkvarn vid nedlagda järn
vägen (allt LK). Mora 11 nya lokaler, Våmhus 5, 
Sollerö 2, Venjan 4. Mest vid bäckar och i sydväxt- 
berg (AG).

D. cristata, granbräken. Aspeboda Billingsnäs (S. E. 
Blom).

D. assimilis, nordbräken. Rätt ovanlig i Falun och dess 
närmaste omgivning. Stadsparken ett litet bestånd 
invid Herdinvägens förlängning fram till 1960-t! Ut
rotades då Västra förbifarten byggdes. Bjursås Ljus- 
tjärnängarna 1 lokal! I Leksand rätt vanlig i eutrof 
skogsmark N om älvbygden (LK).

Polystichum lonchitis, taggbräken. St. Tuna Tjärnaber- 
get. Borlänge Hönsarvsberget (båda S. E. Blom).

Polypodium vulgare, stensöta. Sällsynt i Falun och den 
närmaste omgivningen. Ett par unga ex sågs 1983 på

N muren vid Hosjö kapell. Tydligen nyinvandrad. 
Bjursås Smälingberget och Ljustjärnängarna flerstä
des! Leksand ovanlig: Tibbleberget; Mångsberget 
NO Tibble; Bastbergsgropens bergssida SSO Bast
bergs fäb; NV Molnbyggen längs vägen på krönet av 
block i barrblandskog; Sätra, berg längs vägen till 
Rättvik; Plintsbergets brant NV Sätra (allt LK).

Typhaceae-Araceae
Typha latifolia, bredkaveldun. St. Kopparberg Varpan 

S om Bergsgården invid väg 80! Ål mellan Ö Insjön 
och Övre Helgnäs, riklig i lertäkter vid tegelbruket 
(LK). Leksand Åsledsberget längs nya vägen Lycka 
-Åsleden på 4 platser i diket, inkommen efter väg
bygget; kraftledningsgatan ovanför Åijer; Limsjön; 
mellan Lycka och Vargnäs vid golfbanan, fåtalig; 
Leksboda, 3 grupper längs Bodaån, spridd från den i 
Dalarnes flora angivna ursprungslokalen (allt LK). 
Mora Nusnäs, Färnäs, Noret 5 lokaler (AG). Sollerö 
Agnmyran, dammen vid vägen till Åsens fäb (AG).

T. angustifolia, smalkaveldun. Aspeboda mellan Vass
bo och Trädgårdstorp i dike.

T. angustifolia X latifolia. St. Tuna Lusmyren (BO). 
Belägg i Naturhistoriska riksmuseet.

Sparganium hyperboreum, fjälligelknopp. Mora S om 
Bosjövarden; Fiskarbodtjärn (AG).
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S. minimum, dvärgigelknopp. Leksand Limsjön i pöi 
1948 (LK).

5. simplex, igelknopp. Leksand Opplimen; Limsjön 
och utloppet vid älven (LK).

S. glomeratum, gyttrad igelknopp. Vika nedanför Sta- 
berg, bäckutlopp i Runn! Mora Garsås 2 lokaler 
(AG).

5. erectum, stor igelknopp. Falun stadsparken, bäcken i 
damm 2, stundom blommande! Troligen planterad 
men väl acklimatiserad. Har dock ej spritt sig till 
andra dammar. Tidigare helt dominerande men från 
slutet av 1970-t alltmer utglesnad och ersatt med 
andra arter, främst Calla palustris. Leksand Bodaån 
från Ytterboda till Budlera, riklig där ån rinner 
genom åkermark men saknas längs skogbevuxna 
stränder (LK). Mora Nusnäs, fiskdammen S om byn 
(AG).

Calla palustris, missne. Falun stadsparken, bäcken i 
damm 2! Säkert spontant invandrad, under 1980-t allt 
rikligare. Efter värmeperioden 1982 bortvissnad men 
återkom 1983 lika rikligt.

Acorus calamus, kalmus. Falun stadsparken vid fågel
dammen! Säkert inplanterad men väl acklimatiserad. 
Blommar rätt sällan, senast 1982.

Lemnaceae-Hydrocharitaceae
Lemna minor, andmat. Falun stadsparken, bäcken i 

damm 2 1979-83. Spontant invandrad. Torkade bort 
efter värmeperiod 1982 men återkom sparsamt 1983. 
Detta år även i damm 3 och i fågeldammens avlopps- 
bäck. Ej sedd 1984. Leksand Karlsarvet, liten sjö vid 
Östervikens S-spets sparsamt; Limsjön enstaka; 
Ytteråkerö (allt LK). Sollerö Agnmyran, inplanterad 
(AG).

Potamogeton natans, gäddnate. Falun stadsparken, 
bäcken i damm 3 1979-84! Inkommen ett par år efter 
dammens tillkomst, förmodligen fågelspridd.

P. gramineus, gräsnate. Falun stadsparken, fågeldam
men 1981 (riklig, blommande)-1984 (starkt mins
kad)! Bjursås Ljustjärn!

P. lucens, grovnate. Leksand Opplimen (LK).
P. pusillus, gropnate. St. Tuna Lusberget i grop (G. 

Tholander). Leksand Karlsarvet, liten sjö vid Oster
vikens S-spets; Åsledsberget mot N, ca 3 år gammal 
viltdamm, grävd utmed fuktstråk i granskog (båda 
LK). Mora Siljansfors i Lavasdammen (AG).

Triglochin palustre, kärrsälting. Bjursås Ljustjärnängar- 
na i försumpad slåttervall!

Alisma plantago-aquatica, svalting. Falun stadsparken, 
bäcken i damm 2 sedan tidigt 1970-tal! Säkert spon
tant invandrad. Tycks nu vara försvunnen där men 
har vandrat ned i damm 3, där den 1982-84 fanns i 
3-4 ex. Lugnet-Sjulsarvet i dammen vid Hälla (J & 
L).

Sagittaria sagittifolia, pilblad. Enligt Dalarnes flora i 
Runn ”i flera vikar”. Följande lokaler på O-sidan av 
Runn känner vi till: Vika viken nedanför Staberg; 
Färnviken! Torsång Truttjärn! Leksand Limsjön vid 
utloppet, riklig tillsammans med Nuphar lutea x 
pumila (LK). Hybriden nämnd i Dalarnes flora.

Hydrocharis morsus-ranae, dyblad. Torsång bäcken 
från Vasstjärn! St. Tuna St. Holmsjön; Skomsarby- 
myran (båda SN).

Elodea canadensis, vattenpest. Torsång bäcken från 
Vasstjärn sedan många år! Senast antecknad 1973, ej 
sedd 1982. St. Tuna byn Tälnbäcken i bäcken från 
Möckelmossen! Leksand Opplimen; Bodaån vid 
Ytterboda, massvis i kvarndammen; Bodaån ned
ströms Krökbacken i gölar; Limsjön; Karlsarvet; 
liten sjö vid Östervikens S-spets (allt LK). Mora Sil
jan vid Fudalsviken (AG).

Poaceae
Setaria viridis, grön kavelhirs. Falun Ingarvet 1958!
Phalaris arundinacea, rörflen. Normalt vid stränder 

men stundom på kulturmark. Vika Kråknäsgruvorna 
1963! Bjursås Rappsmälingen, NÖ stranden på ömse 
sidor om ”gamla landsvägen”!, därifrån invandrad ca 
100 m i Ljustjärnängarna längs en stig; Sågbo i över
given trädgård 1958! Leksand Vargnäsån; Bodaån 
längs stränderna; Plintsberg, fuktig ängsmark (allt 
LK).

P. canariensis, kanariegräs. Falun Haraldsbo, nedlagd 
avstjälpningsplats 1958!

Hierochloé hirta, myskgräs. Weimarck (1971) för allt 
material av ”H. odorata" från Dalarna till denna art.

Material som ej bestämts till underart: St. Tuna 
Tälnbäcken, riklig vid vägen strax NV om bäcken 
från Möckelmossen! Leksand Insjöns N strand vid 
Berg; Hjortnäs, Siljans strand vid Näsbacken (båda 
LK).

Fl. hirta ssp. hirta, älvmyskgräs. Weimarck (1971) har 
haft material i odling från följande lokaler: Svärdsjö 
Borgärdet, sjön Säckan. Torsång Tylla, längs Dal
älven vid bron. Borlänge Mjälga vid damm. Gagnef 
Bäsna; Hemtjärn. Leksand Åkerö, längs Siljan. 
Mora: Noret, längs Siljan.

H. hirta ssp. arctica, nipmyskgräs. Weimarck (1971) har 
haft material i odling från följande lokaler: Ludvika 
Håksberg jvstn, ca 110 m SSO sjön Övre Hillen. 
Norrbärke mellan Lilla Snöån och Sundet, buskmark 
nära Sundet. Rättvik Hedslund, ca 900 m OSO längs 
Enån, sandig backe. Älvdalen ca 200 m S jvstn, nära 
dike. Särna nära Gammelgården vid Särnasjön, san
dig slänt; längs järnvägen.

Milium effusum, hässlebrodd. Finns kvar ganska rikligt 
vid St. Kopparberg Källslätten (Dalarnes flora) trots 
alla avverkningar! Svärdsjö Hillersboda, N-sluttning- 
en av Bengtshedåsen vid skidbackens parkering! St. 
Tuna ravin N Idkerbergs klack (SN & G. Tholander). 
Leksand Bastbergsgropen 500 m SSO Bastbergs fäb; 
600 m V om Risholen; 400 m V om avtagsvägen till 
Fallsbjörken (allt LK). På de båda sista lokalerna i 
närheten av Lactuca alpina. Venjan Lybergsgnupen 
(Granerot 1981).

Phleum pratense, timotej. En egendomlig form med 
ovanligt många och korta stråblad har anträffats i 
insåningar efter vägbreddning på ett par ställen i 
trakten av Falun: St. Kopparberg S om Hultåstjärn; 
Hökviken.

Alopecurus aequalis, gulkavle. Falun Tisken, massföre- 
komst 1984 (Didrik Weber). Leksand Ytteråkerö, 
lugnvatten i älven (LK).

Cinna latifolia, sötgräs. Säter Säterdalen (Thor 1983). 
Enligt SN har A. Persson konstaterat att arten är 
vanlig i hela Säterdalens ravinkomplex. Järna Lönn
berget 1957 (F. Lundberg enl Thor 1983).
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Agrostis gigantea, storven. Falun: Föga uppmärksam
mad men finns åtminstone i villastaden. Leksand 
täml allm på åkerrenar och i vägkanter åtminstone N 
om älven, både på lägre nivå och i fäbodarna (LK).

Apera spica-venti, åkerkösa. Numera utdöd i Ovan- 
siljan (AG). Gäller antagligen även Dalarna i övrigt. 
Möjligen kan den dyka upp i gräsinsåningar vid ny
byggda landsvägar.

Holcus lanatus, luddtåtel. Leksand Åsleden fäb, igen
växt linda 1956, senare utgången (LK).

H. mollis, lentåtel. Leksand Asleden fäb flerstädes; 
mellan Tibble och Mångsberget; Västra Risholen; 
Kullsbjörken; Plintsberg mot Sätra; Sunnanäng; byn 
Backen Ö om Skeberg; mellan Risa och Böle (allt 
LK). Alla lokaler utgörs enligt LK av sedan länge 
övergivna, ibland granplanterade åkrar, där den ofta 
dominerar och täcker stora ytor. Mora L. Vasselnäs 
fäb, invandrad ca 1972, rikt bestånd 1982 (AG).

Arrhenatherum elatius, knylhavre. Troligen utgången i 
Mora (AG).

A. pubescens, luddhavre. Leksand N. Bergsäng, häll
mark vid skolan samt åt söder i byn, fåtalig; Plints
berg, längs vägen Tällbergs jvstn-väg 70 (båda LK). 
Mora Färnäs; Vattnäs (AG).

A vena sativa, havre. Falun villastaden, vägkant vid 
Granv 7.

A. fatua, flyghavre. St. Tuna Knippberget 1979 (A. 
Janols).

Sieglingia decumbens, knägräs. Al Solarvet, mager fuk
tig gräsmark (LK).

Sesleria caerulea, älväxing. Leksand Leksboda, kärräng 
vid landsvägen 1948; riklig längs Bodaån vid Budlera; 
längs Rättviksvägen mellan Västberg och vägen till 
Tällberg (allt LK). Mora Risa; Vattnäs (AG).

Briza media, darrgräs. Bjursås Ljustjärnängarna, glänta 
i lövskog! Leksand Plintsberg; Sjugare; Sätra; Aijer; 
Asledens fäb (allt LK). Enligt LK ej vanlig i lek- 
sandstrakten men kan ses i äldre ängsmarker och 
längs byvägar.

Beckmannia syzigachne, radgräs (fig 4). Mora vägdike 
N om lasarettet 1980. Insådd, obeständig (AG). Så 
vitt känt första fyndet i Dalarna.

Cynosurus cristalus, kamäxing. Leksand Västbergs by, 
längs vägen till Rättvik, vägkant 1948 (LK).

Poa remota, storgröe. Säter Säterdalen (Thor 1983). 
Borlänge Forssaravinen (S. E. Blom). Orsa Skatt- 
ungbyn Ö om kalkbrottet (AG).

P. alpina, fjällgröe. Svärdsjö Backabro (RL). Leksand 
Åsledens fäb; 700 m V Bastbergs fäb, längs gamla 
fäbodvägen; Noret på muren vid Korstäppans hotell; 
Råbäcks fäb (allt LK).

P. compressa, berggröe. Falun gruvan invid Stora stö
ten! Torsång mellan Dalvik och Tronsjö, vägkant! 
Leksand Häradsbygden, vägslänt; jvstn (båda LK).

P. supina, trampgröe. Bjursås Ljustjärnängarna, på 
stig! Leksand Åsledsberget mot N och V, vanlig på 
fuktig nött mark, t ex på stigar (LK).

Puccinellia distans, grått saltgräs. Torsång Ornäs i små
båtshamnen! Borlänge Islingby industriområde. St. 
Tuna Lusmyren S om Backa (båda BO).

Glycerin fluitans, mannagräs. Falun stadsparken, 
bäcken i damm 2 åtminstone på 1970-t!

G. maxima, jättegröe. Falun Karlbergsbäcken! Lek
sand Osterdalälven här och var ner till Insjön på flera 
platser, inkommen i sen tid. Ursprungslokalen troli-

Fig 4. Radgräs i vägdike i Mora. Första fyndet i Dalar
na. - Foto Arne Granerot.
Beckmannia syzigachne in a road ditch in the parish of 
Mora. The first find in the province of Dalarna.

gen Limsjön (LK). Mora Noret vid älven (AG).
Festuca altissima, skogssvingel. Venjan Lybergsgnupen 

(Granerot 1981).
Lolium multiflorum, italienskt rajgräs. Bjursås Ljus

tjärnängarna, i slåttervall 1978 (vallen __ omplöjd 
1977)! Leksand Perhansbodarna V om Årbosjön, 
bland tvåradskorn och enstaka hampa 1970!

Bromus inermis, foderlosta. Falun Hemskogsv 5 1970, 
inkommen med jord från trakten av Osmundsberget i 
Boda! Leksand Västanvik, stort bestånd vid vägkant! 
Vanlig längs riksväg 70 och järnvägen, även längs 
mindre vägar. Sällan på gräsmarker i byarna (LK). 
Mora Vattnäs, vägkant 1980 (AG).

B. secalinus, råglosta. Utdöd i Mora (AG).
B. arvensis, renlosta. Leksand Noret, Käringberget, i 

gräsmatta 1949 (LK).
B. hordeaceus, luddlosta. Leksand Noret, Käringber

gets krön 1949,1984 (LK).
Roegneria canina, lundelm. Leksand Vargnäsån och 

Björkbergsån från Åsledsbergets sluttning till Lim
sjön; Bodaån från Leksboda till Limsjön; Åröds- 
bäckens utlopp i Opplimen; Skvissbäcken ovanför 
Skvin (allt LK). Mora-Våmhus minst 20 nya lokaler. 
Sollerö Trollgravsbäcken; Glitjärn (allt AG). Älv
dalen nära Loka, timmeravlägg vid älven!
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Elymus arenarius, strandråg. St. Tuna Baggarvet vid 
väg 60 (SN). Mora vid väg 295 ca 3 km NV Kråkberg 
(Björn Cederberg).

Hordeum jubatum, ekorrkorn. Falun Lugnet, vid ishal
len i gräsmatta 1979-1984!

Cyperaceae
Eriophorum latifolium, gräsull. Leksand Åsledens fäb, 

fuktig gräsmark 1947; Bastbergs fäb, fuktig gräs
mark; Västra Rönnäs mot Igeltjärn, riklig i dike; 
Igeltjärn N om Västra Rönnäs, massvis längs stran
den. Siljansnäs S om St. Israelssjön, kärr längs vägen, 
sparsam (allt LK). Enligt LK sparsam i den trakt 
varifrån lokalerna hämtats, däremot flerstädes N om 
älvbygden.

Scirpus sylvaticus, skogssäv. Falun Lugnet-Sjulsarvet i 
dike vid bågskyttebanan (J & L); N delen av Lugnets 
skidstadion! Sundborn och Vika Sundbornsån vid 
Backa bro, mest på Ö sidan! Bjursås vid S avtags
vägen mot Sågmyra (LK). Leksand Åsledsbergets 
bas vid Åijer i grustag; Bodaån nerströms Krök
backen (båda LK). Siljansnäs Limån vid Nykvarn och 
nerströms, riklig (LK).

S. radicans, bågsäv. Sundborn och Vika Sundbornsån 
vid Backa bro, V-sidan, ett rikt bestånd i stranden. 
Arten identifierades här av Lohammar under en ex
kursion med GW i september 1974. Den måste ha 
funnits på lokalen i åtskilliga år. Första fyndet i Sund- 
bornsåns vattensystem.

5. quinqueflorus, tagelsäv. Leksand Åsledens fäb i fuk
tig gräsmark; Åijer, gårdsväg (båda LK).

S. uniglumis, agnsäv. Leksand Hjortnäs, Siljans strand 
vid Näsbacken, riklig (LK).

S. mamillatus, veksäv. Leksand sjön Gillen, dike i N 
(LK).

Schoenus ferrugineus, axag. Leksand Lisskvissmyran, V 
om sjön Skvin, riklig i ett par igenlagda torvtäkter, 
annars sparsam (LK). Särna Rörmyrvallen; Näver- 
bäcksmyrarna; Vallmyran. Idre myr 2,5 km NO Idre 
samhälle (allt Rafstedt 1982).

Arten är ny för Leksands socken. Förekomsten 
ligger vid SO-spetsen av det stråk med kalkpåverkad 
jordmån som vidgas mot Siljansbäckenet i NV (jfr 
Wenner 1974 s 51, fig 38). Den är troligen betingad 
av kalkrik morän, ej av urkalksten, som också anstår 
nära Skvin. Andra anmärkningsvärda arter på den 
kalkpåverkade myren är ängsnycklar Dactylorhiza 
incarnata, och i gölarna kärrklomossa Scorpidium 
scorpidioides (LK).

Rhynchospora alba, vitag. Leksand Svarttjärn Ö om 
Åsledsberget; Skvin och Lisskvissmyran; Igeltjärn N 
om Västra Rönnäs; Lappmyran mellan Åkerö och 
Heden; Yxen; Småtjärnarna V om Långsjön och N 
om Dala-Järna-vägen; mosse och tjärn S Litjärnsber- 
get mellan Salutjärn och Brossen. Siljansnäs S St. 
Israelssjön, myr längs vägen (allt LK).

R. fusca, brunag. Leksand Skvin, V stranden på bar 
torvjord, massvis; Lappmyran mellan Heden och 
Åkerö, riklig på dy utmed myrgölar (båda LK). Mora 
Kvarntjärn nära Björka fäb (AG).

Carex dioica, nålstarr. Leksand Laknäs 1948; 600 m V 
Lima i skogskärr 1961; Lisskvissmyran V om Skvin i 
vägdike; Åsledsberget vid Puttängsbäckens övre lopp 
i fuktäng; mellan Åsledsberget och Mångsberget,

kärr vid Dismorsbäckens övre lopp; mellan Råbäcks 
fäb och Tafsberget, kärr längs vägen (allt LK). Arten 
är enligt LK ej vanlig i Leksandstrakten, och skraffe- 
ringen av detta område hos Hultén (1971 karta 316) 
innebär en överskattning av frekvensen.

C. diandra, trindstarr. St. Kopparberg dammen vid 
Österå! Bjursås Ljustjärnängarna 3 lokaler! Boda 
Sinksjöns S strand! Leksand Västannorstjärn (LK). 
Våmhus Egglingstjärn (AG).

C. appropinquata, tagelstarr. Silvberg Risshyttehagen 
(SN).

C. pairaei ssp. borealis, mörk snårstarr. Boda Silvberg, 
gammal varphög (Sture Westerberg). Ny för 
Dalarna.

C. disticha, plattstarr. Leksand Ytteråkerö; Björstjär
nen (LK).

C. disperma, spädstarr. Ore Gåsberget i klibbalkärr 
(RL). Mora S om Grönsberg; Björsbäcken; N om 
Fyriberg (allt AG). Sollerö Trollgravsbäck (AG).

C. loliacea, repestarr. Leksand Åsledsberget, sump- 
stråk i granskog, flerstädes pä låga nivåer. Massföre- 
komster på hyggen. I sluten skog tynande (LK). Ore 
Gåsberget (RL).

C. elongata, rankstarr. Leksand Limsjön vid Norsbro 
1948; Opplimen, sumpmark i Ö (båda LK).

C. buxbaumii, klubbstarr. Leksand Skvin, N stranden, i 
kärr; Sjugare, myr vid Opplimens Ö strand. Boda 
Sinksjön, kärrmark i N (allt LK). Mora Åmänget. 
Våmhus Egglingbäcken; Indån nära Indsjön (allt 
AG).

C. acuta, vasstarr. Falun Lugnet-Sjulsarvet mindre allm 
(J & L). Leksand Limsjön 1948; Västannorstjärn; 
Ytteråkerö; Ullvi; Björstjärnen (allt LK).

C. ericetorum, backstarr. Leksand Noret, tallskogsbryn 
N om kyrkan (LK).

C. caryophyllea, vårstarr. Rättvik Ingels 1948 (LK).
C. ornithopoda, fågelstarr. Mora Vattnäs; N om Beri- 

hol; Åmänget (allt AG).
C. scandinavica, liten ärtstarr. Leksand Åsledsberget 

med omgivningar, vägdiken i bergssluttningen, vanli
gen tillsammans med C. flava och som regel hybridi- 
serande med denna; Yxen, allm längs vattenlinjen på 
sandstranden; Bastbergs fäb, längs dike (allt LK). 
Mora Noret. i Bergsmyran; Färnäsängarna (båda 
AG).

C. tumidicarpa, grönstarr. Mora Garsås; Färnäsängar
na; Noret; Vattnäs. Sollerö elljusspåret (allt AG).

C. livida, vitstarr. Leksand Skvin, gungfly längs V 
stranden; myr S om Litjärnsberget, mellan Salutjärn 
och Brossen (båda LK).

C. capillaris, hårstarr. Leksand V om Skvin, längs nya 
skogsbilvägen i dike; Åsledens fäb i vägdike; Äsleds- 
berget mot V till Bastbergs fäb, flerstädes i vägdiken; 
Söder Bergsäng 1,3 km N om byn. Uppträder som 
Selaginella men är sällsyntare (allt LK). Mora Färnäs 
vid Vinbäcken; V om Fåsås; Vattnäs (allt AG).

Juncaceae
Juncus congiomeratus, knapptåg. Leksand vanlig i 

diken, J. effusus ej observerad (LK). Ore Gåsberget, 
vägdike nedom Stjälkmyrarna (RL).

]. effusus, veketåg. Falun Lugnet-Sjulsarvet allm enligt 
J & L. Tveksamt om detta är rätt, bl a därför att 
föregående art ej nämns.
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J. bulbosus, löktåg. Falun Lugnet-Sjulsarvet vid dam
men på Hälla (J & L). Tisken i massvegetation 1984 
(Didrik Weber). Sedan länge.

J. stygius, dytåg. Svärdsjö Utgrycken, stranden V om 
Trollberget! Leksand Skvin, V stranden; Lisskviss- 
myran V om Skvin, vid torvgölar; Lappmyran, mel
lan Åkerö och Heden; S Småtjärnen V om Långsjön 
och N om Dala-Järna-vägen; myr S om Litjärnsber- 
get, mellan Salutjärn och Brossen (allt LK).

Luzula luzuloides, vitfryle. Enligt Dalarnes flora fun
nen i Falun villastaden. Denna lokal ligger förmodli
gen vid Lorichsv, där vi sett arten under många år. 
Den växte tidigare både utanför och innanför muren 
mot gatan. Efter ett villabygge 1980 har den decime
rats mycket och fanns 1984 endast inne på tomten 
Lorichsv 2. Hästberg, i gräsmark under stor gran i 
parken 1980! St. Tuna vid Smälla kyrkogård (A. 
Janols).

Liliaceae-Iridaceae
Gagea lutea, vårlök. Aspeboda Vassbo, rikligt i träd

gårdsland 1970 etc!
G. minima, dvärgvårlök. Falun gymnasiets park vid 

Trotzg sedan många år, sedd ännu 1984; Hagag 12 i 
gräsmatta 1983; slänt mot Villav nära fängelset 1983; 
lasarettsområdet i gräsmatta 1983-84; trädgårdstomt 
i hörnet Svärdsjög-Vasag sedan flera år, senast 1983 
(allt !). Leksand Tibble i trädgård, troligen inkom
men med Hydrangea-buskar på 1940-t. Nu spridd 
inom tomten men ej utanför (LK). Mora Färnäs, 
riklig på ett gårdstun (AG).

Allium oleraceum, backlök. Leksand Åsledens fäb, in
planterad ca 1960 i ett stenröse. Ökar men sprider sig 
ej (1983, LK).

Lilium bulbiferum, brandlilja. Falun Lugnet-Sjulsarvet 
3 lokaler (J & L). Bjursås Ljustjärnängarna, flerstä
des i gles lövskog, på gläntor m m, från Rappgården 
fram emot slänten från gårdarna i Kalkberget! Ej 
sällan blommande. Går även ut i slåttervallar men 
kommer ej till blomning där. Leksand S Bergsäng, 
längs vägen mot Sjugare, massvis i björkbevuxen 
linda; S Björkberg, längs vägen mot Bastberg, riklig i 
övergiven linda; Aijer vid stugruin; Åsledens fäb, i 
sly kring övergiven fäbodstuga, blommande först ef
ter slyröjning (allt LK).

L. martagon, krollilja. Falun Lugnet-Sjulsarvet 2 loka
ler (J & L). Se också kapitlet om odlingsrester. 
Bjursås S om Smälingberget, nära ”gamla landsvä
gen” invid en liten stig, 2-3 ex sedan flera år, senast 
1983! Förvildad från någon gård i närheten.

Polygonatum odoratum, getrams. Svärdsjö Toftbyn vid 
Backa (RL). St. Tuna Flatberget (G. Tholander); 
Lennhedsåsen (S. Å. Svensson). Leksand Djura- 
vägen vid Uvklitten, riklig (LK). Gagnef Duvnäs, 
torr backe längs vägen (LK). Mora Garsås; Spjutmo 
fäb i lundvegetation; Grönsberg; Söderberget; 
Gopshusberget i klippbrant (allt AG). Våmhus Röd- 
klitt; Gyrisberg (båda AG). Sollerö Säxberg (Arne 
Andersson enl AG).

P. multiflorum, storrams. Falun odlad i stadsparken, 
vid fågeldammen och i villastaden! Tycks kunna 
sprida sig något. Inkommen 1983 i 2 ex till Granv 11, 
där den ej odlats. 1986 ca 10 ex.

P. verticillatum, kransrams. Leksand längs Skvissån, ca 
700 m uppströms Skvin, Ö om huvudfåran, i gles 
blandskog. Beståndet 2 x 3 m, i periferin med fruk
ter (LK). Sollerö Trollgravsbäcken (AG). Venjan 
täml allm (AG).

Arten är västlig i landskapet. Förekomsten i Lek
sand representerar en östlig utpost, väl skild från de 
tidigare kända utposterna i Dala-Järna, Sollerö och 
västra Gagnef (LK).

Irispseudacorus, svärdslilja. Falun stadsparken, bäcken 
i damm 1 samt fågeldammen! Säkert odlad men väl 
acklimatiserad; Lugnet-Sjulsarvet vid bågskytte- 
banan (J & L). Sundborn och Vika Sundbornsån vid 
Backa bro! Vika nedanför Stämshöjen! Torsång N 
änden av Kårtyllasjön! Leksand Bodaån vid Leks- 
boda jvstn, ca 300 m nedströms denna, flera grupper; 
Ytteråkerö, Björstjärnen; Heden, Brömsdammen; 
bäcken från Heden mot Siljan på 3 ställen; Hälla i 
damm (allt LK). Gagnef Duvnäs längs älven vid 
järnvägsbron (ursprung troligen kvarndammen ca 
400 m uppströms; LK). Sollerö Agnmyran, troligen 
odlad (AG). - Spridd från odling på flertalet, om inte 
alla, ovan nämnda lokaler.

I. versicolor, brokiris. Mora Österdalälven vid Alder- 
ängarna, förvildad (Granerot 1984).

Orchidaceae
Dactylorhiza incarnata, ängsnycklar. Borlänge Höns- 

arvsberget vid kalkbrott (SN). Leksand Lisskviss- 
myran V om Skvin (LK).

D. fuchsii, skogsnycklar. Leksand Åsledsberget, ovan
för Åijer i kraftledningen, tillsammans med D. macu- 
lata, med vilken den bildar hybrider; mellan Västberg 
och Tällbergsvägen, riklig längs vägen; längs Mora- 
vägen vid Rödmyran, S om Olsnäs (allt LK). Ore 
Gåsberget (RL).

Coeloglossum viride, grönyxne. St. Tuna Repbäcken 
(enl ex i elevherbarium). Leksand Åsledsberget mot 
V, övergiven hackslogsmark ovanför vägverkets sten- 
kross, 8 ex; Bastbergsgropen, 500 m SSO Bastbergs 
fäb; 600 m NNO slalombackens toppstuga (Åsleden), 
5 ex vid källa i blandskog; mellan Råbäcks fäb och 
Tafsberget, 1 ex längs vägen (allt LK).

Platanthera bifolia, nattviol. Leksand Åsledsberget 500 
m Ö om slalombackens toppstuga, 3 ex; d:o mot V, 
flera förekomster ovan vägverkets stenbrott, ca 20 
ex; Tibbleberget mot S, nedanför branten i hygge, 16 
ex (allt LK).

Gymnadenia conopsea, brudgran. Bjursås Ljustjärn
ängarna i kärr (Kurt Forsberg), ej återsedd. Enviken 
Forsberget (RL). Leksand Åsledens fäb på hack
slogsmark fram till 1960-t, ej sedd senare; d:o skid
backen, riklig 1985; Bastbergs fäb; V om Skvin, längs 
vägen; mellan S Lindberg och Risholen, riklig i lands
vägsdike. Avtar sedan 1940-t, liksom Selaginella, 
Carex capillaris och Primula farinosa. Frekvensen på 
lokalerna dock starkt skiftande olika år. Nu mest på 
den fuktiga, glest bevuxna mark som skapas längs 
vägdiken, främst på bergen (allt LK).

Epipactis helleborine, skogsknipprot. Leksand Sätra 
ovanför Bragehall, fuktstråk i hasselförekomsten i tät 
slyskog, ca 5 ex, få blommande (LK).

Epipogium aphyllum, skogsfru. Ore Gåsberget i två 
fuktstråk 1983, 4 blommande ex, 1984 ett 50-tal ex
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(RL). Mora Rädbjörka 1 ex 1977 (AG). Våmhus 
Egglingtjärn 6 ex 1974 (AG). Venjan 3 km S om 
Finngruvan 8 ex 1979, 2 ex 1980 (Lars Elmqvist enl 
AG), i samma trakt där 50 ex noterades 1916 enl 
Dalarnes flora. Särna Byggningsbäcken i gransump
skog (Rafstedt 1982).

Listera ovala, tvåblad. Bjursås Ljustjärnängarna, en 
liten grupp vid Ö foten av Smälingberget! Leksand 
Åsledens fäb, täml vanlig. Även nyinvandrad i över
givna åkrar efter ca 5 år (allt LK). Rättvik Nyberget 
f d fäb, S om Dådran (RL).

Goodyera repens, knärot. Ore Gåsberget (RL).
Corallorhiza trifida, korallrot. Falun Östanforsån, 

stranden vid vattenverket (Doris Andersson). Ore 
Gåsberget (RL).

Hammarbya paludosa, myggblomster. Leksand Igel- 
tjärnen, gungfly N om Rönnäs, ca 15 ex; myr S om 
Litjärnsberget mellan Salutjärn och Brossen, nära 
Rättviksrået, ca 50 ex på gungfly (båda LK). Mora 
Knäcksmyren; Fagerdal; Fåsmyren; Karlsmyren; Ö 
om Bomansberg (allt AG).

Salicaceae-Fagaceae
Salix lapponum, lappvide. Sundborn V om Sundborns- 

ån, ca 1 km N om Backa bro!
S. starkeana, ängsvide. Mora Kråkberg; Alderängarna 

(båda AG).
S. triandra, mandelpil. St. Tuna S om byn Tälnbäcken, 

vid bron över bäcken från Möckelmossen till nedre 
Glian! Leksand Ytteråkerö, riklig längs älven (LK).

Corylus avellana, hassel. Falun stadsparken flerstädes, 
säkert odlad! Sjulsarvet (Pettersson 1956). Lokalen 
torde enligt RM vara Germundstäkt, granngård i Ö 
till Sjulsarvet. Här finns två stora buskar, vilka ej 
sällan bär nötter. Sannolikt odlad. Leksand. Hassel
förekomsten V om Opplimen kan preciseras: Väst- 
berg på Rosbergets S-sluttning, fåtalig; Plintsbergets 
S-sluttning Ö om branten och till Sätra vid Opplimen, 
riklig ovanför Plintsbergsvägen, spridd nedåt till ca 
210 m ö h, fåtalig Ö om vägen till Rättvik; Åsledens 
fäb, inplanterad från Sätra, fröplantor har observe
rats från 1982 (allt LK).

Alnus incana, gråal. Flikbladig form vid Ore Gåsberget, 
2 träd samt talrika ungplantor (RL). Av de former 
som avbildats av Hylander (1957) påminner formen 
vid Gåsberget (fig 5) mest om f. laciniata (Hylander 
1957 plansch XV). En snarlik form är anträffad så 
nära som vid Voxna i Hälsingland (plansch XIV).

A. glutinosa, klibbal. Falun torde vara rätt vanlig i 
Falun-Bjursås men är ej angiven för Lugnet-Sjuls- 
arvet av J & L. Finns i stadsparken i några ex! An
tagligen mindre vanlig i leksandsområdet, varför det 
kan vara motiverat att återge Kers’ lokaler från 
denna trakt. Leksand Åsledsberget, längs Glasmäs- 
tarbäckens övre lopp, i ravin ovanför åkrarna samt 
nedanför Lyckavägen, fåtalig, tynande; mellan Ås- 
leden och Lycka vid Dismorsbäckens övre lopp, i två 
kärr; mellan Åsledens och Bastbergs fäbodar, 600 m 
NNO om slalombackens toppstuga, i kraftigt käll
flöde, få ex; Björkbergsån vid kraftledningen, invid 
fiskdamm; Heden vid Brömsdammen och längs ån till 
landsvägen; Våtån mellan Yxen och Molnbyggen, 
flerstädes; Gyllingen, stranden och i utloppsån; Ejen 
vid utloppet (Brasån); Långsjön N om Dala-Järna-

vägen och Långsån nedströms. Siljansnäs Limån vid 
Nykvarn; Källsebäcken S om Olnäsviken, vid vägen; 
St. Israelssjön, S stranden (allt LK). De största och 
mest livskraftiga bestånden sedda i V och där på 
högre nivåer längs sjöar och större åar. Möjligen mer 
ljuskrävande än gråal och därför starkt tynande i 
igenväxningsmarker = de flesta lokalerna N om älv
bygden. Saknas genomgående på lägre nivåer. Når ej 
Siljan eller sedimentmarkerna uppströms Limsjön.

Fagus sylvatica, bok. Falun odlad i stadsparken och på 
några villatomter. Sätter stundom frukt, men säkra 
fröplantor har ej observerats. Visserligen finns en 
liten grupp av helt unga ex i stadsparken, men även 
de torde vara planterade.

Quercus robur, ek. Falun odlad både i stadsparken och 
annorstädes i staden! Lugnet-Sjulsarvet sällsynt 
(J & L). Fröplantor sedda på många ställen, även i 
stadsparken. 1984 var en stor ek i Britsarvet översål
lad av mogna ollon. Leksand ofta vid gårdar, mesta
dels insatt i sen tid. Fröplantor sedda endast på 
Tibblebergets S-sluttning, enstaka (LK).

Ulmaceae-Chenopodiaceae
Ulmus glabra, alm. Falun allmänt odlad, dock sparsam i 

stadsparken! Lugnet-Sjulsarvet endast vid Hälla 
(J & L). Föryngring förekommer ofta. I Leksand 
kraftig spontan självföryngring genom frösådd i 
Tibble och i älvravinen vid prostgården. Från sist
nämnda lokal insatt i Åsledens fäb. Vild i Tibble? 
(allt LK).

Humulus lupulus, humle. Bjursås Älgbergets fäb, i löv
skog vid sidan av bebyggelsen 1963!

Cannabis sativa, hampa. Falun Hälsinggården, ogräs i 
villaträdgård 1978! Värdshusv vid infarten till tand- 
sköterskeskolan 1979, ett meterhögt ex! I båda fallen 
väl uppkommen ur utspritt fågelfrö. Leksand Per- 
hansbodarna (V om Årbosjön) bland tvåradskorn 
1970!

Urtica urens, etternässla. Mora Morastrand 1975; Fär- 
näs 1979-84 (båda AG).

Rumex aquaticus, hästskräppa. Sundborn och Vika 
Sundbornsån vid Backa bro, i dike på V sidan! Lek
sand Bodaån från Ytterboda till Krökbacken; Lycka i 
dike; N Lindberg i dike; Rältaån vid S. Rälta (allt 
LK).

R. crispus, krusskräppa. Falun stadsparken vid bäcken 
mellan dammarna 3 och 4, 2 ex 1980!, senare ej sedd; 
Lugnet i slänten på N sidan av ishallen, 1 ex 1982! 
Enligt J & L skulle arten vara allm inom Lugnet- 
Sjulsarvet, men det är nog ett misstag. Säkert avses 
R. longifolius, som ej nämns av författarna, men som 
är den vanligare arten och som vi själva sett på ett par 
ställen. Leksand Övermo, ruderatmark, 1 ex 1986; 
Sjugare, jordhög längs Opplimen, 1 ex 1984. Även i 
Leksand är R. longifolius den vanligare arten (LK).

Polygonum hydropiper, bitterpilört. St. Tuna Rågåker 
utmed Lustbäcken 1946 (LK). Leksand längs Bodaån 
vid Budlera, översvämmad åker, riklig 1984 (LK).

P. persicaria, åkerpilört. Mora Nusnäs vid Dragviken 
(AG).

P. bistorta, stor ormrot. Falun Gruvriset 1958!
Chenopodium polyspermum, fiskmålla. Falun villasta

den med omgivningar mångenstädes på vägkanter, i 
ett fall inne i en trädgård! Mycket obeständig, de
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Fig 5. Flikbladig form av gråal. Ore, Gåsberget. - Foto Rolf Lundqvist. 
A cut-leaved form of Alnus glutinosa. Gåsberget, parish of Ore.
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flesta bestånd blir bara ett år, men nya dyker upp 
hela tiden.

C. murale, gatmålla. Leksand Noret, handelsträdgård 
(nu nedlagd) vid kyrkan, ogräs i bänkar 1948 (LK).

C. hybridum, lönnmålla. Leksand Åijer, jordhög vid 
bondgård, 4 ex 1984 (LK).

C. glaucum, blåmålla. Falun Ingarvet, gamla avfalls
anläggningen 1958!

C. rubrum, rödmålla. Falun Ingarvet, som föregående 
1974!

Atriplex patula, vägmålla. Falun Svärdsjög, mittför 
sjuksköterskeskolan 1982!, ej sedd senare; Kristine 
kyrka på muren 1985!

Caryophyllaceae-Nymphaeaceae
Scleranthus annuus ssp. polycarpos, tuvknavel. Lek

sand Noret, idrottsplatsen N kyrkan; Tibble, berghäl
lar vid vägen; Norr Bergsäng, hällmark (allt LK).

Flerniaria glabra, knytling. Falun jvstn mellan cement
plattor på perrong 1982-84; Hemskogsv 5 1968 och 
senare; kvar vid Korsnäs (Dalarnes flora) ännu 1979 
(allt !). Leksand Noret vid båthuset nedom prostgår
den; idrottsplatsen N kyrkan; jvstn (allt LK).

Spergutaria rubra, rödnarv. Falun jvstn på perrong till
sammans med föregående; Kristine kyrka på muren 
och stensatta gången; Villav; Granv; Ekpersv; Käll- 
torp på ödetomt (allt !).

Moehringia trinervia, skogsnarv. Bjursås Ljustjärn- 
ängarna på stort block närao Ljustjärn! Enviken 
Lamsberget (RL). Leksand Åsledsberget mot V, 
flerstädes i granskog; Plintsbergets brant NV Sätra, 
granskogshygge i branten; Bastbergsgropen SSO 
Bastbergs fäb i granskogshygge; Ö Opplimen i mos
sig granskog (allt LK). Ore Gåsberget på block (RL). 
Mora Nusnäs; Bergkarlås; Vattnas; Grönsberg; 
Söderberget; Gopshusberget (allt AG). Våmhus 
Rädklitten; Strandberg (AG). Sollen') Säxberg; Mid- 
dagsberget (AG). Venjan Hartjärnberget (AG).

A renaria serpyllifolia, sandnarv. Bjursås nedanför Smä- 
lingberget, slänt mot ”gamla landsvägen”! Leksand 
Noret, båthuset nedom prostgården; Plintsbergets 
brant NV Sätra (båda LK). Rättvik kyrkogårds
muren! Mora Färnäs; Siljansfors (båda AG).

Stellaria nemorum, lundarv. Borlänge älvravinen vid 
Gammelgården (LK). Leksand Bastbergs fäb, Bast
bergsgropen riklig (LK). Mora-Våmhus ett 10-tal 
nya lokaler (AG). Venjan nedanför Lybergsgnupen 
(AG). Se karta hos Granerot 1984.

5. palustris, kärrstjärnblomma. Sundborn och Vika 
Sundbornsån vid Backa bro, vid rännil på V-sidan! 
Mora Siljans strand vid Knarrnäs; Åmåsäng; Alder- 
ängarna (allt AG).

S. longifolia, skogsstjärnblomma. Sollerö Trollgravs- 
bäcken. Enda kända lokal i socknen (AG).

5. alsine, källarv. Leksand Åsledsberget mot N och V, 
flerstädes i källor och småbäckar; Bastbergsgropen 
SSO om Bastbergs fäb; mellan Åijer och Vargnäs, i 
dike från källa; 1 leden (allt LK).

Cerastium arvense, fältarv. Åsledens fäb längs nya 
vägen mot Lycka; Lycka; Heden (allt LK).

C. glomeratum, knipparv. Mora Noret, i trädgård, flera 
år på 1950- och 60-talen (AG).

Agrostemma githago, klätt. Leksand Västbergs by, sista 
gången sedd bland säd omkr 1947 (LK).

Viscaria vulgaris, tjärblomster. Leksand Åkerö, S-slutt
ningen mot Åkerötjärn 1956; folkhögskolan 1986 
(båda LK). Mora Alderängarna; Grönsberg; Söder
berget (allt AG).

V. alpina, fjällnejlika. Enviken Sandnäsberget (RL). 
Mora flerstädes vid älven N om Mora, rikligast vid 
Åränget och Alderängarna (AG).

Lychnis flos-cuculi, gökblomster. Vitblommig: Falun 
mellan Hemsarvet och Korsgården, vägkant mot 
vattnet, några 10-tal ex 1981!

Melandrium album, vitblära. Bjursås Ljustjärnängarna 
i två slåttervallar 1978-79!; Lugnet 1963! (form med 
skära blommor, hybrid?). Leksand Övermo 1986 
(LK). Mora Vattnäs 1977; Färnäs 1978. Obeständig 
(båda AG).

Silene nutans, backglim. Mora Färnäs 1979-84 (AG).
S. rupestris, bergglim. Leksand Mångsberget NO 

Tibbleberget, riklig i V-branten; Domdalsberget mot 
Djuravägen, riklig; Slandriksberget, utmed vägen 
längs Gyllingen, 1 ex; Åsledsberget, i kraftledningen 
ovanför Åijer, 1 ex som hyggesogräs i moränbacke, 
långt från kända klipplokaler; Noret, Käringberget, i 
klippskrevor 1948 (allt LK). Venjan Hartjärnsberget 
(Granerot 1981).

Nymphaea alba, vit näckros. Leksand Limsjön; Ytter- 
åkerö, i liten tjärn (båda LK).

Ranunculaceae-Berberidaceae
Trollius europaeus, smörbollar. Mora kalkbrott N om 

Berihol (AG).
Aquilegia vulgaris, akleja. Falun Lugnet-Sjulsarvet vid 

Sandtäkt (.1 & L). Jfr också kapitlet om trädgårds- 
flyktingar. St. Kopparberg Heden ca 200 m V om 
garden! St. Skedvi Skommarsveden riklig i bäckdal! 
Al mellan Solarvet och Kvarnberget, i skog nära 
vägen! Leksand Sätra vid Bragehall, stort bestånd på 
hygge (LK). Mora Färnäs hemskog; Färnäsängarna; 
Noret; Vattnäs; Alderängarna (allt AG).

Aconitum cammarum, trädgårdsstormhatt. Mora Fär
näs, f d avstjälpningsplats vid vägen mot ängarna 
(AG).

Actaea spicata, trolldruva. Alltjämt kvar vid St. Kop
parberg Källslätten trots alla avverkningar. Växer 
bl a inne i den gamla fruktträdgården. Bjursås Smä- 
lingberget, rikt bestånd på V-sidan, spridda ex i S- 
sluttningen; Ljustjärnängarna, vid blockrammel fram 
emot Rappgården (allt !). Borlänge älvravinen vid 
Gammelgården (LK). Leksand Åsledens fäb på två 
ställen, bland hägg på fuktig mark; SV Hoberg, längs 
vägen till Sågmyra, sluttningen från Klinten, i hägg- 
snår; 1,5 km N om S. Rälta, i ravin mot älven (allt 
LK). Venjan Lybergsgnupen (Granerot 1981).

Ranunculus lingua, sjöranunkel. Falun stadsparken, 
bäcken i damm 2, troligen inplanterad men väl ackli
matiserad sedan många år! Har alltid blommat spar
samt, men de sista åren har blomningen ökat mar
kant (1983 minst 50 blommor).

R. auricomus, majsmörblomma. Falun stadsparken, på 
ängen nedanför Kullen, nära dammarna 4-5, ett stort 
bestånd omkr 1970; spridda ex i gräsmatta ned emot 
Vasag, nu utgången (underart okänd). Bjursås Ljus
tjärnängarna i försumpad slåttervall (allt !).

RM har samlat några hundra ark majsmörblom
mor i Dalarna. De är bestämda till underart och i
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några fall publicerade av Julin. En förteckning över 
opublicerade förvaras på Naturhistoriska riksmuseet.

R. polyanlhemos, backsmörblomma. Leksand Sätra, 
längs Plintsbergsvägen, strax ovanför Bragehall, rik
lig längs övre diket, enstaka inne i hasselförekomst 
(= lokalen Sätra i Dalarms flora; LK).

R. sceleratus, tiggarranunkel. St. Tuna Lusmyren (SN).
R. ficaria, svalört. Odlad eller oavsiktligt införd med 

andra trädgårdsväxter. Falun stadsparken, bäckens 
översta del sedan många år; slänten utanför Villav 2, 
ett enda ex men sedan flera år tillbaka; villatomt i 
hörnet Svärdsjög-Vasag, här delvis med dubbla 
blommor och troligen odlad. St. Kopparberg Lövhyd
dan i handelsträdgård (allt !). Leksand Åsledens fäb, 
inkommen ca 1950, nu ett outrotligt ogräs vid en av 
stugorna (LK).

Myosurus minimus, råttsvans. St. Tuna invid L. Holm- 
sjön (S. E. Blom).

Hepatica nobilis, blåsippa. Falun stadsparken!, ett 
mycket litet bestånd i skogen N om fågeldammen, 
möjligen vildväxande. Ett stort, rikblommande be
stånd (troligen odlat) fanns åren kring 1960 på om
rådet mellan fågeldammen och plaskdammen men 
gick ute sedan det blivit övertäckt vid parkarbete. 
Bjursås Smälingberget och Ljustjärnängarna allm! 
Går ända upp till toppen av berget. Malung Lybergs- 
gnupen (LK).

Anemone vernalis, mosippa. Enviken Lamsberget 
(RL).

Thalictrum simplex, backruta. Falun slänt från Tall- 
backsv mot Manhemsv! Bjursås Ljustjärnängarna 
flerstädes, mest i fuktiga, ± degenererade slåtterval- 
lar! Gagnef Duvnäs, längs borlängevägen (LK). Lek
sand Leksboda, vägkant 1947, ej återfunnen 1984 
(LK).

T. flavum, ängsruta. St. Kopparberg Stennäset, väg
kant! Svärdsjö Toftbyn vid Hyttjärn (RL). Leksand 
Limsjön flerstädes (LK).

Berberis vulgaris, berberis. Falun Britsarvet, i skuggigt 
läge invid bebyggelse 1964 (blommande)-1973 
(tynande); Gruvriset, vid början av vägen mot S Väl- 
lan, i stenröse 1979. St. Skedvi St. Klingsbo, ca 300 m 
V om gården vid liten väg 1976 (allt !).

Papaveraceae-Brassicaceae
Chelidonium majus, skelört. Falun villastaden och om

rådet nedåt järnvägen till Rättvik, flerstädes i villa
området och vid väg- och gatukanter!; Ingarvet, 
gamla avfallsanläggningen! Ej angiven för Lugnet- 
Sjulsarvet av J & L, men vi har sett den i backen upp 
mot Sjulsarvet. Bjursås Smälingberget, Ö-sidan, låg 
nivå!; Ljustjärnängarna flerstädes! Borlänge Mjälga; 
Islingby (SN, BO). St. Tuna Hästberg (A. Janols). 
Leksand Åsledens fäb, inkommen ca 1950, nu riklig 
runt husgrunderna på en tomt (LK).

Papaver dubium, rågvallmo. Falun Svärdsjög nära järn
vägen 1 ex 1983, senare bortplockat! St. Tuna 
Romme travbana (B. Nilzon); Lusmyren (BO). Bor
länge Tjärna; Islingby (båda BO).

Lepidium sativum, kryddkrassing. Falun Britsarvet, 
ogräs i trädgård 1961!

L. densiflorum, bankrassing. Leksand Noret, Norsbro, 
längs industrispår 1948, ej återfunnen 1984 (LK).

L. ruderale, gatkrassing. Mora Färnäs 1977-84; Noret 
vid gruvan (båda AG).

Armoracia rusticana, pepparrot. Falun Ingarvet, gamla 
avfallsanläggningen 1982!

Berteroa incana, sandvita. Svärdsjö Bodvik, vägkant, 
riklig 1976! St. Tuna Rommeholmen 1981 (BO). Lek
sand Noret vid vägskiljet gamla Hjortnäsvägen- 
Käringberget, vägkant 1947-84; Karlsarvet, vägbron 
vid Östervikens S-spets 1983-84 (båda LK).

Erophila verna, nagelört. Aspeboda Vassbo 1971! St. 
Tuna kyrkomuren (SN); Lennhcden (G. Tholandcr). 
Borlänge Båtsta (SN). Leksand Noret vid kyrkan; 
Hjortnäs brygga, äng ovan stranden, riklig 1975. 
Rättvik Persborg på grusgång 1971 (allt !).

Bunias orientalis, ryssgubbe. Falun Ingarvet 1958! Lek
sand ej sedd 1984 (LK).

Alliaria petiolata, löktrav. St. Kopparberg Önsbacken 
intill trädgårdsmästeriet, några ex 1981!

Sisymbrium altisslmum, hamnsenap. Falun restaurang 
Kullen, nyomlagd slänt 1961!

Descurainia sophia, dillsenap. Falun Ingarvet, gamla 
avfallsanläggningen 1982! Borlänge Hagalund (BO). 
St. Tuna Rommeholmen (SN); Lusmyren (BO). Lek
sand Noret; Ö Rönnäs, enstaka (båda LK). Mora 
Färnäs i trädgård; Vattnäs i åker (båda AG).

Barbarea strlcta, strandgyllen. Borlänge Bomsarvet (S.
E. Blom).

Rorippa sylvestris, strandfräne. Leksand igenlagd han
delsträdgård och spridd till Munthes Hildasholm 
(LK).

Cardamine amara, bäckbräsma. Falun stadsparken, i en 
liten rännil nära Svärdsjög, tidigt på 1950-t!, nu ut
gången. Rännilen nu borta efter vägbygge m m. 
Enda spåret är ett litet bestånd av Geum rivale i en 
svacka. St. Kopparberg gamla golfbanan i bäck intill 
SO hörnet! Leksand vanlig i källbäckar i granskog N 
om älvbygden, ofta tillsammans med Carex loliacea 
(LK). Ore Gåsberget i två källdrag (RL).

Arabidopsis thaliana, backtrav. Rättvik kyrkogårds
muren!

Arabis alpina, fjälltrav. Älvdalen 7 km N Mossisjön, 
V-kant mot Rotälven (Granerot 1972).

Turritis glabra, rockentrav. Vika vårdhemmet, vid väg!; 
Kivnäbb på dikeskant! Leksand Noret, älvravinen 
nedanför prostgården (LK). Mora Färnäs; Vika 
Perishol (allt AG).

Hesperis matronalis, hesperis. Falun stadsparken, fler
städes vid bäcken!; Lugnet-Sjulsarvet vid en ödegård 
på Hälla (J & L). Se också kapitlet om trädgårdsflyk- 
tingar. Mora Noret vid gruvan! Sollerö Agnmyren 
(Arne Andersson enl AG).

Matthiola longipetala, grekisk lövkoja. St. Tuna Lus
myren på utfyllnad 1980 (BO). Sannolikt ny för 
Dalarna. Ex på Naturhistoriska riksmuseet.

Crassulaceae-Saxifragaceae
Crassula aquatica, fyrling. Leksand Östervikens S-spets 

på blottad sandbotten; Österdalälven nedom nya 
bron, sparsam på slambotten; Ullvi vid badplatsen 
(allt LK).

Sedum acre, gul fetknopp. Falun gruvan, sparsam invid 
Stora stöten; hotell Kåre på gården; villastaden fler
städes, t ex Villav och Granv (allt !); Lugnet-Sjuls
arvet på en stenmur vid Mjölnarbo (J & L) och vid
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gård i backen upp mot Sjulsarvet!; Kålgårdsbadet på 
slagg, 1940-t (LK), ej sökt senare, men terrängen här 
starkt omvandlad. - Överallt som apofyt på kultur
mark.

Saxifraga nivalis, fjällbräcka. Venjan Hartjärnsbergets 
Ö-brant (Granerot 1981).

S. granulata, mandelblomma. Falun Lugnet-Sjulsaryet 
på Bromyra och Sjulsarvet (J & L). Leksand Ås- 
ledens fäb; Åijer, enstaka i lindor och på vägkanter. 
Verkar kortlivad och tenderar att gå ut. Ej sedd på 
klipplokaler (LK).

Chrysosplenium alternifolium, gullpudra. Falun. I 
Dalarnes flora anges en lokal ”Lallarvet”. Uppgiften 
avser sannolikt kanten av en liten damm på den tomt. 
där Dala fornsal en gång var belägen. Dammen blev 
senare torrlagd och tomten är nu bebyggd. Arten är 
försvunnen där sedan minst tio år. Leksand Åsledens 
fäb på två platser, källstråk i granskog; Bastbergs- 
gropen, 500 m SSO Bastbergs fäb (allt LK).

Ribes nigrum, svarta vinbär. Mora Färnäs i åkerkant; 
Senningmyran; Djurmyrbäcken V om Fåsås; Tings- 
näs; Kråkberg i strandskogen vid sjön. Våmhus mel
lan Heden och Bäck (allt AG).

R. alpinum, måbär. Bjursås Smälingberget, riklig, mest 
på S-sidan!; Ljustjärnängarna flerstädes! Leksand 
Åsledens fäb i odlingsrösen och stugruiner. Lär inte 
vara odlad här och är trots miljön troligen spontan 
(allt LK). Mora Garsås flerstädes; Vattnas riklig; 
Kråkberg i strandskogen; Åmänget (allt AG).

Rosaceae
Prunus avium, sötkörsbär. Leksand Noret, Käringber

gets S-sida, 2 ex fågelspridda till skogsmark från 
odlad bigarrå, senare inflyttade i trädgårdar (LK).

P. insititia, krikon. Falun ödegård V om Stora stöten 
1976! Aspeboda Liljans gård, kvarlevande, delvis 
tynande i gammal trädgård 1976! Odlingsrest.

Sorbaria sorbifolia. rönnspirea. Falun: Stadsparken vid 
lasarettsinfarten! Se även kapitlet om trädgårdsflyk- 
tingar. Leksand Hyttkvarn, Ö om järnvägen, stort 
bestånd 1962!; Hedby Brända 1964! Mora S om Fär
näs i skogsmark; mellan Noret och Färnäs i ängs
backe (båda AG).

Sorbus intermedia, oxel. Falun stadsparken, några träd! 
Flera har dött och huggits bort under senare år. Svåra 
svampangrepp. Leksand Åsledsberget ca 400 m SV 
slalombackens toppstuga, meterhög fröplanta; d:o 
nära högsta punkten, 800 m SSO föregående lokal, 
meterhög fröplanta; Plintsbergets brant NV Sätra, 
grupp om 4 m högt ex, 3 risiga småplantor och 2 helt 
unga fröplantor nära varandra. På samtliga lokaler i 
rikt uppslag av rönn i gles skogsmark på bergbunden 
mark. På Piintsberget flera plantor viltbetade. Troli
gen fågelspridning från odlade ex. Ej ovanlig som 
odlad; fruktifierande i Noret, Åijer, S Lindberg, 
Plintsberg, Torrberg och Rönnäs (allt LK).

Amelanchier spicata, häggmispel. Falun stadsparken vid 
gångvägen från Svärdsjög mot fågeldammen! Lek
sand Tibble, bergbranten N om landsvägen, spridd 
från odlade ex i byn; Heden, enstaka i tallhed vid byn 
samt i bäckravinen (allt LK). Mora Garsås, flerstädes 
i ängarna nedanför byn; Färnäs; Noret (allt AG).

A. confusa, svensk häggmispel. Falun Norslunds gård 
1966! Området senare bebyggt och arten försvunnen.

St. Skedvi St. Klingsbo, ca 300 m V om gården vid 
liten väg mot Övre Klingen!

Rubus chamaemorus, hjortron. Endast en lokal pa 
Tunaslätten anförs här. St. Tuna Rågåker i tallmyr, 
strax N om järnvägsövergång, med Betula nana och 
Ledum palustre (LK).

R. arcticus, åkerbär. Falun Lugnet-Sjulsarvet 3 lokaler 
(J & L); Åsbo, åkerren längs dike (LK). St. Koppar
berg Lokalen Samuelsdal i Dalarnes flora avser tro
ligen en ännu existerande förekomst vid början av 
elljusspåret omedelbart N om gamla golfbanan!; 400 
m N om Efrikgården, Ö om vägen, vid igenväxande 
skogsväg, stort bestånd, blommande 1982! Torsång 
Granön i Runn (B. Elfqvist). Borlänge Tjärna 800 m 
ONO om Tjärnasjön, strax V om järnvägen (LK).

Fragaria moschala, parksmultron. Falun Gruvriset 
1958! Leksand Noret nedanför prostgården mot 
älven; Norsjrro, övergiven tomt; Tibble i snår mot 
bystugan; Åsledens fäb i igenvuxen fruktträdgård 
anlagd på 1920-t (allt LK).

Potentilla fruticosa, tok. Mora Alderängarna 1 ex 
(AG).

P. norvegica, norsk fingerört. Enligt Dalarnes flora är 
denna art allm eller täml allm så gott som överallt i 
Dalarna. Det bör dock påpekas att den är obestän
dig. Inne i Falun har den setts på många olika lokaler 
men knappast mer än 1-2 år i följd på varje enskild 
lokal.

P. intermedia, finsk fingerört. Mora Färnäs vid gamla 
plantskolan (AG).

P. thuringiaca, tysk fingerört. Borlänge vid vägverks- 
bygget på jordhögar 1977 (S. E. Blom). Leksand 
Lima by vid järnvägen, 1 ex 1981 (LK).

P. crantzii, vårfingerört. Leksand Lima längs gamla 
byvägen; Plintsbergets brant NV Sätra. Ej så vanlig i 
Leksand som skrafferingen hos Hultén (1971) an
tyder (LK).

Geum urbanum, nejlikrot. Falun villastaden, vid 
Granv-Aspv, sparsam i vägkanter och hackar, stun
dom bortrensad!

Alchemilla vestita, vindaggkåpa. Mora kalkbrottet N 
om Berihol (AG).

Rosa dumalis, nyponros. Leksand Lima by. N delen, 
längs gamla landsvägen. S-sidan av stor berghäll 
(LK).

R. rugosa, vresros. Falun: se kapitlet om trädgårdsflyk- 
tingar. Mora Dragviksudden i strandsnår. 1 ex (AG).

R. suionum, nordisk ros. Leksand Noret och i de flesta 
av byarna. Rättvik nära idrottsplatsen vid Enån. Ore 
Dalbyn. Mora i samhället. Älvdalen Gåsvarv. Över
allt odlad eller som odlingsrest (allt LK).

Fabaceae
Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. I Dalarnes flora 

finns obetydligt om denna art. Inte heller tilläggen 
(Almquist & Björkman 1960, 1970) har mycket att 
komma med. Under de senaste två årtiondena har 
arten börjat förvildas i stor skala. Den växer i första 
hand längs vägkanter, än så länge mest i omedelbar 
närhet av bebyggelse.

Falun: Arten har börjat sprida sig från odling, 
huvudsakligen innanför tomtgränserna, så på ett par 
ställen längs Linnév! Utanför tomterna finns den t ex 
vid Manhemsv 7! och i Järlinden (J & L). Se också
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kapitlet om odlingsrester. St. Kopparberg Grycksbo i 
samhället längs väg 80 på en lång sträcka!; enligt en 
tidningsartikel lär den vara insådd här. Bjursås vid 
infarten till samhället från riksvägen! Leksand nästan 
alla byar och vid några fäbodar (LK, GW). Ludvika 
flerstädes inne i staden, bl a vid utfarten mot Gräng
esberg; Håksberg; Gräsberg. Grängesberg Basttjärn 
(allt !). Mora Noret vid Gruvan; brobanken vid 
Bastubacksbron (AG).

Medicago sativa, blålusern. Falun Manhemsv 7 i gräs
matta 1979-84! Troligen inkommen med gräsfrö. Sol- 
lerö åkerkant vid gamla kapelltomten 1978, tillfällig 
(AG).

Melilotus officinalis, äkta sötväppling. Torsång Dalvik!
M. albus, vit sötväppling. Enligt Dalarnes flora funnen 

många gånger i Falun sedan 1823. Den har troligen 
funnits ± konstant sedan dess men är obeständig på 
de enskilda lokalerna. Stora bestånd kan hålla sig 
kvar något årtionde, enstaka-få ex går ut efter ett 
eller ett par år. Här några lokaler från senare år: 
Kopparvallens idrottsplats, stort bestånd under 
1960-t, sedan avtagande, 1982 endast ett par små ex; 
jvst antagligen varje år; korsningen järnvägen-Tim- 
merv 1981-84; Myntg-Strandv, små bestånd olika år 
under 1970-t; Vasag vid lasarettets ångcentral 1979- 
83; Lugnet i slänten från minigolfbanan 1 ex 1979, ej 
sedd senare; slänten N om ishallen 3 ex 1981, ej sedd 
senare; Bojsenburg, årligen vid Rättviksvägen. 
Torsång kyrkbyn, vägkant 1977 (allt !). Leksand 
jvstn 1984 (LK). Al mellan sågverken, riklig längs 
vägen (LK). Rättvik jvstn 1983 (LK). Dessutom en
ligt LK noterad från flera jvstner mellan Avesta och 
Repbäcken. Mora vägkant N om lasarettet (AG).

Trifolium aureum, gullklöver. Rättvik 500 m O f d 
Västgärde stn, riklig längs gamla banvallen (LK).

T. spadiceum, brunklöver. Falun Lugnet-Sjulsarvet vid 
Högtäkt (J & L); Hemskogsv 5!, sedan länge årligen 
självsådd i trädgården. Vika Borsänget, liten äng i 
granskog!

Anthyllis vulneraria, getväppling. Borlänge jvstn, i Ö 
slänten ner mot spårområdet 1982-84; sandtagen NV 
om staden, i själva sandtagen och längs järnvägen, 
riklig 1984. Leksand Noret, Hjortnäsvägen S om Or- 
sand, vägkant i tallhed 1946. Rättvik Kungshol, väg
kant i tallhed 1947 (allt LK).

Astragalus glycyphyllos, sötvedel. Falun Britsarvet, ca 1 
km N om Kopparbergs kyrka (Gunnar Westman). 
Bjursås ”Smälinghagen [Ljustjärnängarna] på en 
fläck (H. E. Johansson)” enligt Dalarnes flora. Vi har 
inte lyckats finna arten där. Möjligen är den ut
gången. Vi har funnit den på en annan lokal i trakten: 
St. Kopparberg vid och på en liten gräsbevuxen väg, 
som från ”gamla landsvägen” går ned mot ett par 
sommarstugor vid Ö delen av Rappsmälingen. En
viken Lamsberget på hygge (RL). Borlänge Höns- 
arvsberget (D. Mattsson och H. Roos). Ore Gåsber
get på viltstigar (RL). Sollerö Säxberg; nära Abborr- 
tjärn (båda AG).

Vicia sylvatica, skogsvicker. Falun Lugnet-Sjulsarvet 
vid Sandtäkt (J & L). Svärdsjö Ågsjön, Djupkälls- 
udden (RL). Leksand Sätra i hasselförekomsten; 
Västbergs by, längs Rättviksvägen, lövskogsparti 
mellan åkrar; vägkant mellan Tällbergs jvstn och väg 
80, riklig; V om Skvin längs nya bilvägen, i gamla 
slåttermarken, sparsam (allt LK).

V. hirsuta, duvvicker. St. Tuna Lusmyren 1981 (BO).
V. tetrasperma, sparvvicker. St. Tuna Österby 1977 

(SN).
V. sepium, häckvicker. Bjursås Ljustjärnängarna täml 

allm! Leksand Sätra, hassellokalen; Plintsbergets 
brant NV Sätra; berget Galtskallen NV Bastbergs 
fäb, igenväxande slogmark. Verkar spontan (allt 
LK).

Lathyrus niger, vippärt. Norrbärke Blåkullaberget 
(SN).

L. vernus, vårärt. Bjursås Vatta f d fäb (RL).

Oxalidaceae-Callitrichaceae
Oxalis corniculata, brunsyra. Mora Färnäs, ogräs i träd

gård sedan 1973!
O. fontana, klöversyra. Leksand Noret 1986, förvildad i 

trädgård. Rödbrun form av arten (LK).
Geranium pratense, ängsnäva. St. Kopparberg Skugg- 

arvet (Almquist & Björkman 1970): ej återfunnen på 
angiven lokal 1977-78, men däremot 1980 på andra 
sidan vägen! Ej senare sedd. Rättvik Utby längs 
landsvägen genom byn (LK).

G. robertianum, stinknäva. Bjursås Smälingbergets 
Ö-sida! Leksand Plintsbergets brant NV Sätra, block
mark och hällar, kalhygge (LK). Mora Söderberget; 
Hemulberget (båda AG). Våmhus Rödklitt (AG). 
Sollerö Säxberget, Flenberget, flerstädes (Arne 
Andersson enl AG).

G. bohemicum, svedjenäva. St. Tuna Hönsarvsberget 
på frötallshygge i sydluta 1982 (S. E. Blom). Leksand 
Åsledsberget mot V, ovanför Glasmästarbäcken, vid 
vägverkets stenkross, N delen av kalhygge mot sedan 
länge övergiven fäbodmark. 3 förekomstsvärmar 
med ca 3 ex (LK; se inledningen!).

G. pusillum, sparvnäva. Falun lasarettsområdet i slänt 
mot Tingshusv 1983-84! Mora Färnäs, ogräs i träd
gård sedan 1973 (AG).

Erodium cicutarium, skatnäva. Borlänge Mellstaron- 
dellen (BO). St. Tuna kyrkogården (SN); Hovgården 
(BO).

Linum catharticum, vildlin. Leksand Sätra, vägdike vid 
Bragehall mot Plintsberg; Norr Bergsäng, vägdike; 
Norra Nålbergs fäb (allt LK).

Polygala amarella, rosettjungfrulin. Svärdsjö Toftbyn, 
Hyttjärn (RL). Leksand 1 km NV Risholen, sparsam 
i vägdike; Sätra, vägdiket mot Plintsberg, sparsam 
(båda LK).

Euphorbia esula, vargtörel. Leksand vid vägen nedan
för Ufklitten, 3 m långt bestånd 1980! Vansbro Skifs- 
forsen 1973 (L. Pollack, elevherbarium).

E. peplus, rävtörel. Falun i hörnet Linnév-Gahns väg, 
efter jordarbete, ett år i slutet av 1950-t.

Callitriche stagnalis, dikeslånke. Leksand Heden, 
bäcken mot Siljan på fuktig sandjord. Habituellt ej 
typisk (bladen smalare) och mera påminnande om C. 
cophocarpa men med frukterna tydligt vasst vingkan- 
tade även som fullt mogna och överensstämmande 
även i fråga om stiftens utseende (LK).

C. cophocarpa, sommarlånke. Falun stadsparken, 
bäcken i flera dammar. Av gammalt i damm 1, efter 
1976 spridd till de då nygrävda dammarna 3-5 men 
mycket obeständig. Täckte 1982 75% av ytan i damm 
5 men var försvunnen där 1984. Sundborn och Vika 
vid Backa bro, i rännil på åns V sida.
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C. palustris, smålånke. Leksand Åsledsberget mot V 
och N, flerstädes på skogsvägarna i periodiskt vatten- 
fyllda jordsvackor; Karlsarvet, blottad sjöbotten 
(båda LK).

C. hamulata, klolånke. Leksand Bodaån nedströms 
Krökbacken i avsnörda delar av ån (LK).

Aceraceae-V iolaceae
Acer platanoides, lönn. Falun allmänt odlad i staden!, 

rik föryngring på många ställen. Lugnet-Sjulsarvet 
dock sällsynt (J (fe L). Leksand rikligt förvildad från 
odlade ex, noterad från Tibble; Åijer mot Åsleden; 
Sätra; Plintsberg; Åsledens fäb. På Åsledsberget 
även långt från odlade ex, max 1 km uppmätt (allt 
LK).

Impatiens parviflora, blekbalsamin. St. Tuna Tyllsnäs i 
nässelbestånd (SN).

Tilia cordata, lind. Falun allmänt odlad, även i stadspar
ken! Inom Lugnet-Sjulsarvet endast på Hälla 
(J & L). Fröföryngring ej säkert konstaterad. St. 
Kopparberg Källslätten!, odlad. NV-ut från in- 
ägorna, i övre delen av det stora hygget, finns gott 
om buskformig lind, men det är ovisst hur dessa be
stånd uppkommit. Leksand Plintsbergets S-sluttning 
nedanför Plintsbergsvägen, en grupp av höga träd, 
varav ett kvarlämnats efter kalhygge. Sannolikt vild
växande (LK). Våmhus Långskär 1 ex (AG). Sollerö 
Säxberg, 2 grupper (AG). Venjan Hartjärnberget 1 
ex; Ränningen ( = Rödjningen i Dalarnes flora) fort
farande ett 50-tal buskgrupper trots röjning 2 gånger 
sedan 1950-t (båda AG).

Malva moschata, myskmalva. Sollerö Gruddbo i jord- 
gubbsland 1977 (Arne Andersson enl AG).

M. pusilla, vit kattost. Leksand Noret, sopstation vid 
Limsjön 1949 (LK).

Elaline hydropiper, korsslamkrypa. Leksand Noret, 
älven nedom nya bron, riklig på slamstrand (LK).

Drosera intermedia, småsileshår. Leksand Lisskviss- 
myran V om Skvin; Lappmyran, mellan Heden och 
Åkerö (båda LK).

Viola collina, bergviol. Svärdsjö Bengtsheden, 900 m V 
om S-spetsen av sjön Liljan (Torbjörn Rynéus).

V. mirabilis, underviol. Bjursås. Förekomsten i Ljus- 
tjärnängarna (Dalarnes flora) är på sina ställen 
mycket riklig, särskilt i terrängen mellan Smälingber- 
get och Rappgården! Svärdsjö Backabro (RL). Lek
sand Sätra, riklig i hasselförekomsten; mellan Plints
berg och Norr Bergsäng, N vägen mot Tällbergs jvstn 
(båda LK). Mora Färnäs, i Vinbäcksänget, Vattnäs; 
Söderberget; L. Vasselnäs (allt AG). Våmhus St. 
Vasselnäs fäbodskog 300 m V om Våmån (AG). Sol
lerö Glitjärn (AG).

V. selkirkii, skuggviol. Gagnef älvravinen (LK). Lek
sand Leksboda, fuktig skog med al N om byn (LK). 
Mora Färnäs, i Vinbäcksänget; Vasslarängena; Vatt
näs; N om Berihol; Gopshusberget. Våmhus Eggling- 
bäcken; S om Blecket; Gruvdalen; Sälbäcken (allt 
AG).

V. rupestris, sandviol. Leksand Hisvåla vid landsvägen 
nära bäcken till Histjärn. Rättvik stranden vid kyrkan 
(båda !). Mora Färnäs, Vinbäcksänget; Vattnäs, väg
kant; Berihol, kalkbrottet (AG).

Thymelaeaceae-Onagraceae
Daphne mezereum, tibast. Falun stadsparken, sparsam 

på ett par ställen, ej sedd de senaste åren. Tidigare 
även vitblommig strax N om fågeldammen (säkert 
odlad, nu utgången)! Bjursås Smälingberget och 
Ljustjärnängarna, enstaka buskar på ett par ställen! 
Leksand Åsledsbergets bas vid Åijer, flerstädes vid 
källor; Hälla vid kvarnen; Sunnanäng ovanför vägen 
vid brunn (allt LK). Ore stranden av Dalforsån (RL).

Epilobium roseum, grendunört. Falun stadsparken vid 
damm 2, först identifierad 1981 men har funnits flera 
år tidigare!; Karlbergsbäcken 1981-84! St. Koppar
berg Rottneby i dike 1984! St. Tuna Rommehed vid 
Långsjön!

Epilobium adenocaulon, amerikansk dunört (inkl E. 
saximontanum, vit dunört). I Falun har under många 
år endast vitblommiga exemplar anträffats. Den 
tycks först vara sedd i början av 1960-t. Den nämns i 
andra tillägget till Dalarnes flora (Almquist & Björk
man 1970) men utan exakt lokal. Tidiga fynd är Ing- 
arvet 1962, vattenverket 1964, Myran 1964. I mitten 
av 1970-t sågs arten första gången i stadsparken, vid 
damm 2 i bäcken. Senare spred den sig neråt bäcken 
och gick även in i lövskog vid foten av sluttningen 
upp mot Kullen. Frekvensen växlar mycket mellan 
åren. Från 1980 har den funnits vid fågeldammen, 
1983 rikligt men 1984 endast få ex. Våren 1981 växte 
100-tals unga plantor i en rosenrabatt på lasaretts
området men blev bortrensade. 1984 sågs endast 
några få små ex. 1983 växte den rikligt i rabatt vid 
ungdomspsykiatriska kliniken, men 1984 blev den 
bortrensad även där. Många stora ex 1982-83 i rabatt 
vid Svärdsjög, också bortrensade. Enstaka tillfälliga 
ex har setts på många ställen, även nere i stenstaden. 
Så t ex intill trappan vid länssparbanken 1982; Kris
tine kyrka på muren 1983. Sedan några år sparsam i 
villaträdgård på Hemskogsv 5. Först 1986 anträffad 
med röda blommor (stadsparken i damm 2). St. Kop
parberg Lurgården 1960; Lövhyddan vid Östanfors- 
ån, stranden riklig 1982; Rottneby i dike 1984. Bjurs
ås SV foten av Smälingberget 1979-81, ej kontrolle
rad senare (allt !). Enlig SN befinner sig arten (både 
röd- och vitblommig) i snabb spridning i Borlänge 
och St. Tuna. Gagnef Tallbacken, vid vägen ner i 
åsgropen 1981! Leksand flerstädes, t ex Opplimen; 
Plintsberg; Åsledsberget mot V; Åijer; Lycka. Oftast 
i diken, även sumpiga ställen i nya granskogshyggen 
(allt LK). Mora täml allm, både röd- och vitblommig 
(AG).

E. adenocaulon x palustre. Falun stadsparken, fågel
dammens avloppsbäck 1984, ett par nästan m-höga, 
starkt greniga ex. Blad smala, nästan gräslika, blom
mor vita med svagt skär anstrykning.

E. lactiflorum, mjölkdunört. Mora Köldalsåsen (AG). 
Våmhus Kallbol; Hansklitt; N om Fjäskrok (allt 
AG).

Circaea alpina, dvärghäxört. Leksand Åsledsberget, 
Glasmästarbäckens övre lopp, skvalränna ovanför 
åkrar 1949-84; Bastbergsgropen SSO om Bastbergs 
fäb, bäckravin; 1,5 km N om S. Rälta, ravin mot 
älven; Hedby i Djura, bäckraviner ovan byn; mellan 
Brossen och Salutjärn, bäckraviner mot N. På de 
flesta lokalena har granskogen avverkats, varvid 
arten tillvuxit starkt och fått rikare blomning (allt
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LK). Mora N om Rödbjörka (AG). Våmhus Gruv- 
dalen (AG). Sollerö Säxgravsbäcken (AG).

C. intermedia, mellanhäxört. Se Morander (1977). 
Kvar ännu 1983.

Haloragaceae-Apiaceae
Myriophyllum exalbescens, knoppslinga. Leksand Lim- 

sjön, nära utloppet, massvis; Opplimen. Ny för land
skapet.

I Dalarnes flora uppges M. spicatum, axslinga, 
förekomma i dessa sjöar. En fältkontroll visade att 
arten är den i Europa först nyligen uppmärksammade 
M. exalbescens. Knoppslinga skiljer sig från axslinga 
bl a genom att den, likt vattenbläddrorna, utbildar 
långa, kompakta, kotteliknande änddelar hos vissa 
skott, med vilka den övervintrar och förökar sig 
(LK).

Hippuris vulgaris, hästsvans. Falun stadsparken, 
bäcken i damm 3. Först sedd 1978, dvs två år efter 
dammens tillkomst, spontant invandrad. Rikligast 
1979-80, sedan avtagande men kvar 1984! Lugnet- 
Sjulsarvet i damm vid Hälla (J & L).

Cornus sericea, videkornell. Mora Garsås, ett 10-tal 
snår i ängarna nedanför byn (AG).

Myrrhis odorata, körvel. Borlänge Övre Medväga, väg
kant och skogsbryn, stort bestånd 1977!

Conium maculatum, odört. Falun Ingarvet, gamla av
fallsanläggningen (Almquist & Björkman 1970), allt
jämt riklig på ett par ställen 1982-84!; N delen av 
Trotzg på rivningstomt, några stora ex 1973!

Cicuta virosa, sprängört. St. Kopparberg, stranden av 
Hosjön vid St. Främsbacka! Vika Vika tjärn!; Sund- 
bornsån mittför Stämshöjen! Sundborn och Vika 
Backa bro, V-sidan av ån! Svärdsjö Backanäs, stran
den av Toftviken och Stjärten! Leksand Karlsarvet, 
liten sjö vid Östervikens S-spets; Ullvi, längs älven; 
Västanorstjärn (allt LK). Mora NÖ stranden av Sil
jan, enstaka; älven nedanför lasarettet; Kråkberg i 
göl (allt AG).

Ammi majus, slöjsilja. St. Tuna Fagersta by 1977 (O. 
Danne). Sannolikt ny för Dalarna. Ex på Naturhisto
riska riksmuseet.

Pimpinella major, stor bockrot. Falun Hästberg, senast 
1961 (Almquist & Björkman 1970). Platsen bebyggd; 
förgäves sökt 1970 och senare!

Aegopodium podagraria, kirskål. Falun flerstädes i 
villaträdgårdar! Går ibland ut på vägkanter. Form 
med vitbrokiga blad sedd vid Östanförsån, nära Boj- 
senburg, på gammalt koloniområde 1974! Leksand 
Åsledens fäb, vid nedre liftstationen och på tomten 
till angränsande sommarstuga, eljest okänd här. In
förd i flera byar i samband med villabebyggelse, säl
lan i äldre trädgårdar (allt LK).

Seseli libanotis, säfferot. Leksand Övermo i massor 
längs järnvägen (LK).

Aethusa cynapium, vildpersilja. Falun Bojsenburg, 
ruderatmark 1958!

Angelica archangelica, kvanne. Leksand Åkerö, i N- 
slänt mot Åkerötjärn 1949-83, verkar vild (LK).

Levisticum officinale, libbsticka. Bjursås Kallesbacken, 
V gården 1960! Leksand V Risholen vid gammal 
stuga 1983 (LK).

Imperatoria ostruthium, mästerrot. Leksand Lima by, 
Ö om landsvägen vid bystugan, stenröse i betesmark

1946-78, senare spolierad vid vägbreddning; Ås
ledens fäb, stenröse utmed fäbodtomt och vinterväg 
1946 och senare. Här spolierad vid breddning till bil
väg, men nya bestånd har uppkommit genom utkast 
N om vägen. Från lokalen insatt även vid annan fä
bod. Balkbodarnas fäb; Böle fäb. Blommande på den 
sistnämnda lokalen, men blommar annars sällan i 
naturmark. Mora Färnäs i åkerkant (AG).

Pastinaca sativa, paisternacka. Husby Svinö riklig i väg
kant 1976!

Heracleum mantegazzianum, jätteloka. Falun Stens
lund, V om Herrhagens vårdhem 1974-84. Har ökat 
kraftigt och visar tendens till spridning utefter stens- 
lundssidan av den senast byggda Stångtjärnsv! Lek
sand Tibble; Lycka; Ullvi; Sjugare. Utkommen från 
trädgårdar under senare år (allt LK). Mora Önda- 
gens fäb (AG). Idre Storsätern, hotellet, i själva 
tomtgränsen 1973.

Daucus carota, morot. Rödblommig vid Translrand 
Hitjärn 1964.

Pyrolaceae-Convolvulaceae
Pyrola chlorantha, grönpyrola. Leksand Noret N om 

vägen till Hjortnäs vid Örsand, tallhed 1970-84; Ås
ledens fäb, S delen ovanför Glasmästarbäcken, gles 
S-exponerad barrskog på morän (båda LK).

Monotropa hypopitys, tallört. Leksand N om vägen till 
Hjortnäs vid Örsand, tallhed 1970-78; Åsledsberget 
vid kraftledningen ovanför Åijer, barrblandskog på 
sandig morän 1945-81 (båda LK). Enviken Rakbrän- 
nan Ö om Grejsans fäb (RL). Malung Skardsåsfjäl- 
let, tallskog i S-sluttning 550-600 m ö h (RL).

Ledum palustre, skvattram. Falun stadsparken, 3 små 
bestånd på olika ställen, det största i den fuktiga 
skogen mellan fågeldammen och långvårdskliniken, 
de övriga ± tynande! Leksand avtagande mot V, 
fortfarande sparsam längs vägen V om Långsjön, V 
Dala-Järna-vägen (LK).

Loiseleuria procumbens, krypljung. Våmhus Bosjövar- 
den (Dalarnes flora) en tuva ännu 1968 men borta 
1980!

Primula farinosa, majviva. Leksand V om Skvin, nya 
skogsbilvägen, i diket; Norr Bergsäng, vägdike ner 
mot väg 70; Åsledsberget längs vägen mot Svarttjärn; 
bilvägen mot Bastberg (allt 1984, LK).

Lysimachia vulgaris, strandlysing. Sundborn V om 
Sundbornsån, ca 500 m N Backa bro! Leksand Lim
sjön nära utloppet; Opplimen; Insjöns N-strand vid 
Berg; Hjortnäs, Siljan vid Näsbacken (allt LK).

L. punctata, praktlysing. Falun stadsparken vid bäck
ens översta del. inplanterad eller oavsiktligt införd, 
nu väl acklimatiserad!

Gentianella amarella, ängsgentiana. Leksand Västberg, 
längs vägen till Rättvik, dikesren 1948; Almbergs- 
björken, vägen mot Böle, dikesren 1984; Norr Bergs
äng, vägdiket ner mot väg 70, riklig 1986; S Leksboda 
vid Budlera längs gamla sockenvägen, riklig 1984; N. 
Nålbergs fäb. De båda första lokalerna avser var. 
axillaris (allt LK). I Mora-området ej sedd sedan 
1950-t (AG).

G. campestris, fältgentiana. Leksand Åsledens fäb, 
hackslogsmark vid fäbodstuga 1946. Ej sedd där eller 
annorstädes i socknen sedan ca 1960 (LK). Enligt
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Fig 6. Tallört på Bonäsheden i Mora. - Foto Arne Granerot. 
Monotropa hypopitys at Bonäsheden in the parish of Mora.
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AG har arten gått tillbaka starkt i Ovansiljan och är 
numera sällsynt.

Fraxinus excelsior, ask. Falun stadsparken, odlad i få ex 
i området ut mot Flerdinv, ingen föryngring sedd! 
Leksand som förvildad i skogsmark och i större ex 
sedd i Åijer och Tibble; Åsledens fäb, inplanterad 
omkr 1946 (LK).

Calystegia sepium, snårvinda. Falun Ingarvet, gamla av
fallsanläggningen; Parkg, i häck; lasarettets ångcent- 
ral, foten av väggen mot Svärdsjög (alla dessa med 
rosa blommor); V om lasarettet, vit, ej sedd på sena
re år; Parkg, vid Brandstodsbolaget, vit, möjligen 
odlad (allt !); Lugnet-Sjulsarvet, Sjulsarvet på skräp
hög (J & L), blomfärg ej angiven. Bjursås Rappgår
den, vid ”gamla landsvägen”, rosa! Mora Färnäs, 
flera lokaler, rosa (AG).

Cuscuta europaea, nässelsnärja. Leksand Noret på Urti
ca i älvravinens slänt strax N om bron, först sedd 
1949, återsedd 1984; en anmärkningsvärd kontinuitet 
för denna art (LK). Mora Färnäs riklig i vägkanter 
S-ut i byn (AG).

Polemoniaceae-Boraginaceae
Polemonium caeruleum, blågull. Sundborn lokalen SO 

om Lumsviken (Dalarnes flora) förstörd genom plöj
ning och upprensning av diket 1976! Leksand riklig 
som förvildad utanför tomter i S Lindberg och Sätra, 
blå och vita typer. Odlas knappast numera men kan

ses i äldre trädgårdar, varifrån den lätt sprider sig till 
omgivningen (LK).

Cynoglossum officinale, hundtunga. Mora Färnäs 
1975-78, tillfällig (AG).

Lappula squarrosa, piggfrö. Mora Fu 1974, tillfällig 
(AG).

Hackelia deflexa, stickelfrö. Leksand Plintsbergets 
brant NV Sätra, rikligt på en torr, sydvänd bergsslutt
ning nedanför berghällar, flerstädes i mylla. Mot NV 
övergår sluttningen i ett högt bergsstup med block
mark, mot SO i hasselförekomsten vid Sätra. Arten 
är ettårig och bör ha gynnats av den nederbördsrika 
sommaren 1984. Andra anmärkningsvärda arter är 
Geranium robertianum, stinknäva, Verbascum thap- 
sus, kungsljus, samt småplantor av Sorbus interme
dia, oxel.

Första lokaluppgift från Dalarna. Någon doku
mentation har inte påträffats i Projekt Linnés arkiv 
för uppgiften ”i nordvästligaste Dalarna” (Nilsson & 
Gustafsson 1977), vilken sedan hämtats över till Krok 
& Almquist (1984). Denna uppgift måste därför tills 
vidare anses obekräftad. Förekomsten i Leksand är 
geografiskt väl isolerad från artens norrländska ut
bredningsområde (Hultén 1971). Närmaste kända 
lokaler finns i Härjedalen och i trakten av Ånge.

Arten växer i bergsbranter, vilka ofta har karaktä
ren av f d häckningsplatser för berguv och pilgrims- 
falk. Frukterna har hullingförsedda utskott. Sprid
ningen bör ske epizoiskt med fåglar (LK).
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Symphytum officinale, äkta vallört. Mora Färnäs (AG);
Vika vid Brossen (C. G. Färje enl AG).

S. x uplandicum, uppländsk vallört. Falun stadspar
ken, vid fågeldammens avloppsbäck; längre N-ut mot 
patologiska kliniken, stort bestånd; lasarettsområdet 
mot Svärdsjög; Bergmästaregatans N del fram emot 
Ö skolan; järnvägen till Rättvik strax N om Nybrog 
(allt !). Lugnet-Sjulsarvet, Sandtäkt på skräphög 
(J & L). Fanns tidigare också vid Vallmansg men 
försvann där i samband med parkarbeten. Blomfärg 
från blå till nästan vit. Leksand Tibble rikligt förvil
dad. Sällan odlad, behöver troligen omrörd, fet jord 
för att rikare bestånd skall uppkomma (LK).

Anchusa arvensis, fårtunga. Borlänge Hagalund 1981 
(BO).

Pulmonaria officinalis, lungört. Leksand Sätra, vid 
sommarstuga inom hasselförekomsten 1948. Kan 
vara inplanterad (slån i närheten; LK).

Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej. Falun stadspar
ken, bäcken i damm 2 1983-84, troligen rätt nyin- 
vandrad!

M. caespitosa, sumpförgätmigej. Leksand Åjjer; Ås- 
ledens fäb; Plintsberg; Limhagen; mellan Åijer och 
Vargnäs; Tibble; Lycka. I diken, ofta tillsammans 
med föregående (allt LK).

M. sylvatica, skogsförgätmigej. St. Kopparberg, St. 
Främsbacka, förvildad i lövskogsdunge nära gården, 
även vitblommig!

M. strida, vårförgätmigej. Falun lasarettsområdet i 
slänt mot Tingshusv! Rättvik kyrkan, bl a på muren 
mot sjön! Mora S Bomansberg på hällmark (AG). 
Sollerö gravfältet (AG).

Lithospermum arvense, sminkrot. Leksand Rönnäs, 
åker i byn 1948, ej sedd under senare årtionden 
(LK).

Echium vulgare, blåeld. St. Tuna Romme travbana 
1976 (SN).

Lamiaceae
Ajuga pyramidalis, blåsuga. Falun Lugnet-Sjulsarvet 

mindre allm (J & L). St. Kopparberg ca 400 m N 
Efrikgården, O om vägen, 2 ex bland åkerbär! Bjurs- 
ås Ljustjärnängarna ett par ex i slåttervall! Leksand 
Ytteråkerö i slänt mot älven; Åkerö; Åsledens fäb, 
gammal hackslogsmark (allt LK). Rättvik Nyberget 
fäb!

Scutellaria galericulata, frossört. Med vita blommor i 
Mora Kallbolskogen vid Lillköltjärn (AG).

Glechoma hederacea, jordreva. Bjursås Ljustjärnängar
na flerstädes efter stigar! Leksand Hälla vid kvarnen; 
Sjugare längs byvägen; Sätra i åker mot Plintsberg 
(alla LK).

Galeopsis speciosa, hampdån. Leksand: Vanligt åker
ogräs men ej sedd på hyggen (LK).

G. tetrahit, pipdån. Leksand Sunn anäng, enstaka i 
granskogshygge (LK). Enligt AG sällsynt i Ovansil- 
jan men sedd i Färnäs 1982.

G. bifida, toppdån. Bjursås Smälingberget riklig; Ljus
tjärnängarna flerstädes! Arten är ju åtminstone till 
synes spontan i många norrländska sydväxtberg och 
skulle kunna vara så även i Smälingberget, men efter
som området är mycket kulturpåverkat kan den lika 
gärna vara spridd från kulturmark. Leksand vanligt 
hyggesogräs i granskogsmark i centrala delen av

bygden samt invid fäbodarna (även vid sedan länge 
nedlagda). Massuppträdandet efter nedhuggning av 
äldre, slutna skogsbestånd antyder behållen lång gro
barhet hos frukterna (som hos svedjenävan). Ljus- 
och mörkblommiga former ofta tillsammans på hyg
gena (allt LK).

Lamium album, vitplister. Falun villastaden flerstädes 
på tomter och vägkanter. Ej angiven för Lugnet- 
Sjulsarvet av J & L, men sedd av GW på avfall invid 
gård i backen upp mot Sjulsarvet. Leksand Noret, vid 
Samrealskolan nära kyrkan 1948, insatt men nu ut
gången. I övrigt okänd i Leksand (LK). Mora mellan 
Färnäs och ängarna 1980. Sällsynt i området (AG).

L. galeobdolon, gulplister. Venjan Lyberget (Granerot 
1981).

Stachys sylvatica, stinksyska. Leksand Åsledsberget 
mot N, längs Glasmästarbäckens övre lopp, nära 
vägen mot Lycka; Sätra i hasselförekomsten, vid 
sumpstråk och blockmark; Norr Bergsäng, vägkant; 
Bastbergs fäb, vägkant (allt LK).

Satureja acinos, harmynta. St. Tuna Grönsjöbergets 
kalkbrott (SN).

Thymus pulegioides, stortimjan. Leksand Åsledens fäb,
1 ex i kanten av linda 1947, senare utgånget (LK). 

Mentha x gentilis var. anderssoniana, ädelmynta. För
gäves sökt 1970-73 vid Rättvik Ärtleds fäb, varifrån 
den anges av Almquist & Björkman 1970.

Solanaceae-Scrophulariaceae
Solanum dulcamara, besksöta. Falun tomtogräs vid 

Granv 5 1979-84!; Villav 6 1979-81 (då bortrensad)!; 
Hemskogsv 5 i rosenhäck sedan några år tillbaka! 
Leksand Leksboda, längs Bodaån vid jvstn samt 300 
m S jvstn; Ytteråkerö (båda LK). Mora stranden av 
Siljan vid Dragviksudden 1984 (AG).

S. nigrum, nattskatta. Mora sedd som trädgårdsogräs 
flera gånger i Noret och Färnäs men obeständig 
(AG).

Flyoscyamus niger, bolmört. Falun Svärdsjög, vid lasa
rettets ångcentral, i kanten av en sedermera bortta
gen häck, ett drygt meterhögt ex i slutet av 1950-t!; 
lärarhögskolans trädgård längst i N bakom bodar, på 
och kring avfallshögar, riklig åtminstone under 
1960-t. Utkommen från odling i botanisk avdelning 
av trädgården! Leksand Åsledens fäb, gammal göd
selstack vid stuga (LK).

Verbascum thapsus, kungsljus. I Falun endast på kultur
mark. Ingarvet, gamla avfallsanläggningen, riklig 
1982; jvstn på bangårdsområdet många ex 1982, spar
sam 1983; Manhemsv 7 1980-84; Aspv sedan mer än 
10 år; Granv på olika ställen under flera år, mest 
rosetter; hörnet Granv-Svärdsjög 1981-82 (rosetter); 
Linnév under flera år på 1970-t, nu troligen utgången 
(allt !). Leksand Åsledens fäb, massförekomst efter 
röjning i övergiven trädgård, ej brukad sedan 1940-t; 
Noret, älvslänten nedanför prostgården; Tibble vid 
gårdar; Kullsbjörken enstaka på hygge; Västbergs by 
i odlingsröse vid åkermark; Plintsbergets brant NV 
Sätra, riklig på nyupptaget kalhygge. Artens upp
trädande på röjd mark visar att fröna har lång grobar
het och kan ingå i markens fröförråd (allt LK). Mora 
Grönsberg (inhemsk); Färnäs flerstädes; Noret; Kris- 
tineberg (kulturflykting; alla AG). Sollerö Lerön på 
brobanken (Arne Andersson enl ÄG).
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GW har studerat förekomsten vid Aspv i Falun 
under många år. Arten växer här på en grusremsa av 
ca 40 cm bredd närmast utanför staketet. Tom 1983 
har arten endast vuxit på vägens N sida. Grusremsan 
innehåller tydligen en rik fröreserv, ty nya plantor 
uppkommer årligen i växlande frekvens oavsett före
komsten av blomskott året innan. Under en 10-års- 
period har blomskott saknats två gånger. Senare 
(1984) blev alla skotten bortrensade. Dödligheten 
hos rosetterna är stor under vintern, knappt 10% 
utvecklas till blomskott. 1984 fanns rosetter i mängd 
och nu för första gången även på vägens S-sida. Alla 
rosetterna utom en dog dock under den följande vin
tern. 1985 fanns sålunda endast ett litet blomskott 
men dessutom ett 50-tal nya rosetter. Av dessa över
levde ca 20 den följande vintern; några av dem på en 
ny lokal ca 50 m bort vid Granvägen. 1986 fanns 
något dussin blomskott på Aspv och 9 vid Granv. Det 
händer någon gång att arten sprids in i angränsande 
trädgårdar. Sommaren 1980 utvecklades ett verkligt 
jätteex i en rabatt på Aspv 4. Fullvuxet mätte det 280 
cm i höjd. Eljest är storleken betydligt blygsammare, 
kring metern eller något mera.

Linaria vulgaris, gulsporre. RM har studerat olika 
blomanomalier hos denna art. Beträffande formen 
utan buckla på underläppen se Morander 1980. Be
ståndet senare skadat genom makadamspridning men 
fanns kvar 1980. Ex med enstaka peloriablommor är 
sedda flerstädes i Falun och dess omgivningar. Dess
utom ett bestånd med enbart peloriablommor: Gran
gärde Rämshyttans turistgård vid litet uthus 1979!

L. repens, strimsporre. Leksand mellan Krökbacken 
och Mon, åkerväg V om järnvägen och ca 150 m från 
denna, knappast spridd med järnvägen (saknas längs 
denna), 1971. Senare spolierad vid vägbreddning 
(LK).

Chaenorhinum minus, småsporre. Falun: Arten var 
tidigare ± bunden till järnvägen och finns alltjämt 
rikligt på stationsområdet. På senare år har den bör
jat dyka upp på lokaler utan samband med järn
vägen. På många av dessa är den dock tillfällig. 
Exempel: Stora torget 1976; lasarettsområdet i kan
ten av rabatt 1982-84; Manhemsv 7, vid gångvägen 
längs begravningsplatsens N sida 1979; trappan invid 
länssparbanken 1982, senare bortrensad; Britsarve- 
vägen, mellan Seminarieg och Jesper Svedbergsv 
1976; Lugnet vid ishallen 1982; Främby, ödetomt 
1982 (allt !).

Scrophularia nodosa, flenört. Husby Olofsfors, dikes
kant 1976! Leksand Åsledens fäb vid ängslada 1947. 
Senare spridd längs skogsbilvägen Lycka-Åsleden, 
flerstädes; Leksboda, ängsmark vid bron över Boda- 
ån, sparsam (allt LK). Venjan Ränningen (AG).

Mimulus guttatus, gyckelblomma. St. Kopparberg Rott- 
neby, av gammalt känd lokal (Dalarnes flora, Alm- 
quist & Björkman 1970). Från början odlad (av I. G. 
Clason, som bodde på Rottneby). Äldsta kända ex 
från 1886, men har enligt uppgift funnits där 6 år 
tidigare. Högvuxen och rikt blommande 1977, sedd 
senast 1.8.1984, även då rikt blommande på en ca 200 
m lång sträcka av diket!

Limosella aquatica, ävjebrodd. Leksand Österdalälven 
nedanför nya bron, sparsam på slambotten (LK).

Veronica longifolia, Strandveronika. Leksand Norsbro, 
ängsmark mellan älven och Limsjön, 1 ex, möjligen

trädgårdsflykting (LK).
V. verna, vårveronika. Leksand Noret flerstädes, t ex 

idrottsplatsen N kyrkan; nedanför Käringberget; 
Hagbacken och längs Rättviksvägen; båthuset nedan
för prostgården (allt LK).

V. persica, trädgårdsveronika. Mora Garsås i utfyllt 
grustag (AG).

Digitalis purpurea, fingerborgsblomma. Mora Norra 
Garbergs fäbodsvall, riklig 1983 (AG).

Melampyrum pratense, ängskovall. I Falun med omgiv
ningar dominerar den mörkgula formen (f. aureus). 
Huvudformen är bl a funnen i Vika Rankhyttan samt 
på flera ej antecknade lokaler på 1-2 mils avstånd 
från Falun!

M. nemorosum, lundkovall. Leksand Åsledens fäb, in
satt ca 1970, spridning kring gård pågår 1984 (LK). 
Vansbro Grönalid (L. Pollack, elevherbarium), plan
terad? Mora inplanterad i äng, där den sprider sig 
sedan 1972 (AG). Sollerö riklig på vägren intill Kors- 
näs-Marmas granfröplantage. Oavsiktligt inkommen 
vid anläggning av plantagen (AG).

Euphrasia rostkoviana ssp. fennica, finnögontröst. Silv- 
berg Flaxan 1920, ej återfunnen (Karlsson 1982).

E. frigida x slricta, fjällögontröst x vanlig ögontröst. 
Särna Hägnåsen på gårdsplan (Yngve Johansson, 
det. T. Karlsson).

E. micrantha, ljungögontröst. Transtrand Horrmunds- 
valla vid S bron över ån, vägslänt mittför rastplats 
(Yngve Johansson, confirm. T. Karlsson).

Odontites sp., rödtoppa. Falun Ingarvet, i gräsmatta vid 
televerkets förråd! Sundborn och Vika mellan Trost- 
bäcken och Svärdsjövägen på 1970-t, ovisst om kvar! 
St. Tuna Rommeholmen 1977 (SN); Lusmyren 1979 
(SN, G. Tholander). Leksand byar kring Limsjön 
(Lima, Tibble, Lycka, Åijer, Vargnäs) pä bar jord i 
åkrar och längs åkervägar ca 1946-1984 (LK). - 
Beläggex finns ej, därför inget artnamn.

Rhinanlhus angustifolius, höskallra. Al Insjön längs 
järnvägen mot Gagnef, riklig på änsgmark 1979-84; 
Övre Helgnäs, ängsmark och vägkant; mellan Övre 
Helgnäs och Öster Insjön, vägkant; Åsledens fäb in
sådd (allt LK).

Pedicularis sceptrum-carolinum, kung Karls spira. Lek
sand Sjugare vid Ö stranden av Opplimen, kärr vid 
Årödsbäckens utlopp, utmed äldre körväg, sparsam 
1984 (LK).

Lentibulariaceae-Rubiaceae
Utricularia vulgaris, vattenbläddra. Leksand S om Li- 

tjärnsberget mellan Salutjärn och Brossen, i myr
bäck; Limsjön (båda LK).

U. australis, sydbläddra. Malingsbo hölja i myren på 
Malingsbosjöns sydända 1959, confirm. G. Thor 
(Lind 1981).

U. intermedia, dybläddra. Leksand \geltjärnen N om 
V. Rönnäs; Lappmyran, mellan Åkerö och Heden; 
Skvin och Lisskvissmyran; Gyllingen i N; Brossens 
utlopp ovan Brossfors; mellan Salutjärn och Brossen 
på myr S om Litjärnsberget (allt LK).

U. ochroleuca, blekbläddra. Leksand Skvin. Siljansnäs 
St. Israelssjön (båda LK).

U. minor, dvärgbläddra. Leksand Igeltjärnen N om V. 
Rönnäs, i bäcken; S. Småtjärnen V om Långsjön och 
N om Dala-Järna-vägen; Lisskvissmyran och Skvin,
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V stranden; myr S om Litjärnsberget mellan Salu
tjärn och Brossen (allt LK).

Plantago media, rödkämpar. Leksand flerstädes i byar
na, riklig längs vissa avsnitt av gamla sockenvägen, 
t ex Budlera (S Leksboda)-Ytterboda. Noterad även 
från Sjugare; Västberg; Sätra; Plintsberg; Vargnäs; 
Åijer; Lima (LK).

P. lanceolata, svartkämpar. Leksand Åsledens fäb, 
ängsmark vid gårdarna, sparsam 1947. Sällsynt i trak
ten (LK).

Sherardia arvensis, åkermadd. Falun Britsarvet, träd
gård 1954, ej återsedd!

Galium trifidum, dvärgmåra. Rättvik Kullsbergs kalk
bruk, dyjord vid Bysjön (LK).

G. triflorum, myskmåra. Bjursås Ljustjärnängarna på 
stort block nära Ljustjärn!

G. pumilum, backmåra. Enligt J & L mindre allm i 
Falun Lugnet-Sjulsarvet. Vi ställer oss tvivlande. Om 
arten finns bör det vara i någon äldre gräsmatta på 
Hälla, insådd med mellaneuropeiskt frö. Enda tidi
gare uppgift är ”nya kyrkogården” 1906-25 (Dalarnes 
flora). Bör eftersökas på Bergalid-området.

G. saxatile, stenmåra. Vika Rankhyttan i lärkbestånd 
(S. E. Blom).

Adoxaceae-Campanulaceae
Adoxa moschatellina, desmeknopp. St. Tuna Rågåker. 

Lustbäcken i gråalskog 1946 (LK).
Lonicera xylosleum, skogstry. Bjursås Ljustjärnängarna 

sparsam! Mora Vattnas; Åmot; Söderberget. Våm- 
hus 3 lokaler O om St. Vasselnäs (allt AG).

L. caerulea, blåtry. Aspeboda Vassbo, riklig på vägkant 
(LK). St. Tuna Romme, N om Rommehed och flyg
fältet, i talldunge (LK). Leksand Noret, S om Kä
ringberget, från Hjortnäsvägen till riksvägen, mest i 
tallskog, något decimerad genom villabebyggelse; 
Källberget N om Insjövägen, tallhed; mellan Lycka 
och Vargnäs, 1 ex längs åkervägen, troligen spolierat 
ca 1978; Tibble N om landsvägen, under bergbrant, 
enstaka. Sällan odlad och då i äldre trädgårdar 
(Noret, Lima, Sjugare). Det är svårt att avgöra om 
populationen delvis är spontan eller om den uteslu
tande uppkommit genom spridning från odlade ex 
(allt LK).

Sambucus racemosa, druvfläder. Falun allmänt odlad 
inom staden, föryngring ej sällsynt! Lugnet-Sjuls
arvet dock sällsynt (J & L). Leksand rikt förvildad 
längs Österviken N om kyrkan till trakten av Orsand, 
i eutrof granskog och alraviner mot Siljan. Även på 
hyggen längs järnvägen Tällberg-Rättviksgränsen. 
Har först 1982 nått Asledsberget och angränsande 
berg, alltid som enstaka ex på hyggena längs vägen 
mot Lycka; närmast Åsledens fäb sedd ovanför väg
verkets stenbrott 1984; Sjugare, Ö Opplimen, småex 
i igenväxande myrodling; Hedby (Djura), raviner 
ovanför byn, massvis på hyggen, här även enstaka 
äldre ex. Siljansnäs Galbergets bas mot Siljansnäs, ej 
nående upp till Almovägen (allt LK). Mora allt mera 
spridd genom fåglar bl a på hyggen (AG). Artens ± 
allmänna förekomst på hyggen var knappast upp
märksammad i Dalarnes flora. Ytterligare om sådana 
förekomster finns hos Lundqvist (1983).

Viburnum opulus, olvon. Falun stadsparken, kanske 
odlad!; mellan skogskyrkogården och Hästbergs kyr

kogård!; Lugnet-Sjulsarvet sällsynt (J & L). Lek
sand Åsledens fäb enstaka; mellan Berg och Väster 
Rönnäs lokalt riklig; Sätraberget mot S riklig; Tibble- 
berget mot S flerstädes. Siljansnäs Yxbäcken V om 
St. Israelssjön, enstaka i bäckravin. Frekvens mycket 
ojämn, riklig främst i sydlägen (allt LK).

Bryonia alba, hundrova. St. Skedvi, Gussarvshyttan 
mot husvägg 1974!

Campanula glomerata, toppklocka. Falun stadsparken 
mellan fågeldammen och lasarettsinfarten 1979-84, 
ovisst om odlad eller spontan! Leksand Perhans- 
bodarna, sällan blommande rosetter i gammal gräs
matta på tunet 1970! Mora Färnäs förvildad (även 1 
km N om byn); Bergkarlås; Risa (allt AG).

C. rapuneuloides, knölklocka. Falun rätt allm, särskilt i 
villastaden, vid vägkanter och inne i trädgårdar.

C. trachelium, nässelklocka. Leksand gränsen mellan 
Sunnanäng och Hjortnäs byar, vid landsvägen. Två 
förekomster på ängsmark och i björkbacke vid bond
gård. Verkar spontan (LK).

C. persicifolia, stor blåklocka. Leksand Sätra, gles 
buskmark med hassel; Västbergs by nära Rättviks- 
vägen i björkdunge vid åker; nedanför Uvklitten mot 
Djuravägen, bergsbunden buskmark; Lima, fåtalig 
på åkerren (allt LK).

Lobelia dortmanna, notblomster. Svärdsjö Rogsjön, vid 
Svinbo, rikt blommande!

Asteraceae
Solidago canadensis, kanadensiskt guilds. Falun Ing- 

arvet, gamla avfallsanläggningen 1982!; Bojsenburg 
bland sly vid Rättviksvägen 1984! Se också avsnittet 
om trädgårdsflyktingar. Mora Färnäs, f d avstjälp
ningsplats (AG).

Erigeron canadensis, kanadabinka. Förgäves sökt 
1971-72! vid St. Kopparberg Källviken (Almquist & 
Björkman 1970).

Helianthus annuus, solros. Falun Ingarvet, avfallsan
läggningen 1982!

Bidens tripartita, brunskära. Leksand Hälla, kvarndam
men; Ytteråkerö i flera småtjärnar; Karlsarvet, liten 
sjö vid Östervikens S-spets (allt LK).

Matricaria recutita, kamomill. Falun Solliden i Hosjö, 
nyanlagd gräsmatta 1984! Torsång V om Prästtjärn 
på byggnadsområde, oerhört riklig 1977, försvunnen 
ett par år senare! Borlänge Mellstarondellen 5 ex 
1980 (BO). Tycks dyka upp ibland på omrörd jord, 
diasporer av ovisst ursprung.

Artemisia absinthium, malört. Leksand sällan odlad, ej 
sedd förvildad i byarna (LK).

Petasites hybridus, pestskräp. Falun stadsparken, bäck
en, stora bestånd vid dammarna 1 och 2; Hästberg, 
vid Hästbergsvägen, kraftigt bestand sedan länge 
1977. Bildar stundom små dotterkolonier i gräsmat
tor men ej spridd nedåt bäcken i stadsparken. Vika; 
Rankhyttan 1977 och senare (allt !).

Senecio sylvatieus, bergkorsört. Falun stadsparken, in
vid damm 2 i bäcken stort bestånd 1982, bara ett par 
ex 1983, ej sedd 1984!; Granv 9 ett ex 1982! Leksand 
Åsledsberget mot V, stort kalhygge vid vägverkets 
stenkross, riklig i planteringsgropar och omrörd jord, 
inkommen 1982; Plintsbergets brant NV Sätra, en
staka i granskogshygge (båda LK).
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S. viscosus, klibbkorsört. I Falun tidigare ± bunden till 
järnvägens närhet, men så ej längre. Arten är allmän 
nästan överallt i staden och förekommer rikligare än 
S. vulgaris. Når ut till Lugnets idrottsanläggningar! 
Leksand jvstn och flerstädes längs järnvägen till In
sjön; Åsledsberget, kalhygget ovanför vägverkets 
stenbrott, sparsam i planteringsgropar sedan 1982, 
tidigare enstaka längs nyanlagd väg nedanför hygget 
(allt LK). Mora numera täml allm i centralbygden, 
inte bara som järnvägsväxt (AG).

S. jacobaea, stånds. Falun Lugnet-Sjulsarvet sällsynt 
(J & L), ingen exakt lokal angiven; Trotzgatans S 
ände vid järnvägen i slänt (Sven Spegel).

S. vernalis, vårkorsört. Falun Hemskogsv 32, sådd gräs
kant 1976, tillfällig! St. Tuna Långsjön vid Romme- 
hed (S.-Å. Svensson).

Echinops-art, bolltistel. Falun Ingarvet, gamla avfalls
anläggningen 1982! Bjursås Övre Larssveden, ”Alf- 
véngården”! Rik självförökning, fyller nu helt träd
gården, som sedan minst 10 år är obrukad; sydlig 
lutning. - Herbariematerial finns ej, därför inget art
namn.

Arctium tomentosum, ullig kardborre. Falun Ingarvet, 
gamla avfallsanläggningen 1982!; Bergalid, vägkant 
1979-84! Aspeboda Liljans gård, vägkant 1976! Lek
sand ravinslänt mot älven nedanför hembygdsgården, 
snårmark; Tibble, jordhög längs gråalsbrinken vid 
älven (båda LK). Mora numera bofast i Färnäs och 
Noret (AG).

A. minus, liten kardborre. Falun Vasag, vid lasarettets 
ångcentral, sedan flera år fram till 1984! Leksand 
Tibble, längs vägen upp genom byn, i fårhage 1982- 
84; Källberget, mot Yttermo, vägkant mot åker 
1983-84 (båda LK).

Carduus crispus, krustistel. Kan inte längre betraktas 
som tillfällig i Falun (jfr Dalarnes flora), även om den 
kan vara obeständig på de enskilda lokalerna. Den 
ses ganska regelbundet, särskilt ofta på markerna 
mellan ”Östra förbifarten” och anläggningarna vid 
Lugnet. Sedan detta område nu börjat planeras kom
mer väl dock arten att få minskat utrymme.

Centaurea scabiosa, väddklint. St. Tuna Tuna Häst
bergs gruvområde, 100-tals (A. Janols). Leksand 
Kullsbjörken, vägkant 1947; S om Björkberg, längs 
vägen mot Bastberg, övergiven linda 1983; längs 
Djuravägen, nedanför Domdalsberget, övergiven 
åker, riklig 1984 (allt LK). Mora Risa, 2 ex i gammal 
äng (AG).

C. cyanus, blåklint. Nästan utdöd i Mora, senast sedd 
vid Färnäs f d avstjälpningsplats (AG).

C. montana, bergklint. Falun: se kapitlet om trädgårds- 
flyktingar. St. Kopparberg Stennäset i dike vid lands
vägen 1974. Bjursås vid ”gamla landsvägen” mittför 
Smälingberget, därifrån invandrad ca 100 m längs en 
stig i Ljustjärnängarna! Sollerö riklig på vägkanter 
ovan ångbåtsbryggan (AG).

Cichorium intybus, cikoria. Falun Manhemsv 7 i gräs
matta 1979-84, troligen inkommen med gräsfrö! St. 
Kopparberg V om Källviken, vid korsningen järn- 
vägen-Dejstolsvägen (L. Lindgren).

Lapsana communis, harkål. Falun troligen allmän i sta
den. Lugnet-Sjulsarvet sällsynt (J & L), men bl a på 
Sandtäkt! Leksand Noret; Tibble ovanför majstång
en; Björkberg vid gård (allt LK). Mora Färnäs 1973, 
1984; Kristineberg 1980; Risa 1978. Sporadisk (AG).

Tragopogon pratensis, ängshaverrot. Mora Färnäs 
sedan 1970-t (AG).

Sonchus arvensis ssp. uliginosus, kalmolke. Denna är 
tydligen ny för Dalarna, i varje fall nämns den ej i 
Dalarnes flora eller tilläggen. Borlänge Tjärna i sand
tag 1980. St. Tuna Lusmyren 10 ex, belägg på Natur
historiska riksmuseet, confirm. B. Nordenstam. Sol
lerö Ön 1983 (allt BO).

Lactuca muralis, skogssallat. Bjursås Smälingberget, 
både vid Ö och SV foten! Sundborn S stranden av 
Hinsen vid utloppet av ån från Håsjön! Leksand Ås- 
ledens fäb i stenröse i centrala delarna och i skvalrän- 
na (Glasmästarbäcken) under 1970-t. Efter tillkoms
ten av bilvägen mot Lycka spridd flerstädes längs 
denna vid vägkanten. Sedan 1983 riklig även på nytt 
kalhygge ovanför vägverkets stenbrott. Plintsbergets 
brant NV Sätra, kalhygge i bergsbrant och fuktig 
dalgång, riklig. Från en tidigare obetydlig population 
i Åsleden har arten ökat kraftigt där genom kalhyg
gen och byggandet av skogsbilvägar (allt LK). Mora 
V om Bomansberg; Grönsberg. Sollerö nära Troll
kyrka. Venjan Fallet; Hartjärnberget. Våmhus S om 
Näsberg (allt AG).

L. alpina, torta. St. Tuna Gyllbergen 2 lokaler (SN, G. 
Tholander); Håls fäb (SN); Sörbo vid Gustafsgränsen 
(låglandslokal, U. Pers). Leksand Åsledens fäb i käll- 
stråk vid Glasmästarbäckens översta lopp (här in
planterad från Bjursås), sprider sig lokalt; Bastbergs- 
gropen 500 m SSO Bastbergs fäb, riklig; 600 m V om 
V. Risholen, ravinslänt och fuktig granskog (allt 
LK).

L. macrophytlu, parksallat. Sedan länge odlad i träd
gårdar i Falun, sprider sig spontant mellan dessa. Har 
på senare år börjat dyka upp även utanför tomterna: 
mellan Hästbergs kyrkogård och skogskyrkogården 
1976!; Skogskyrkogården mot Manhemsv 1979-84!; 
Gruvriset enligt tidningsartikel 1982. St. Kopparberg 
Högbo 1983. Borlänge strax S om Arnsbergs kapell 
1977!; Övre Medväga 1977! Sollerö vid ångbåtsbryg
gan (AG). Idre Storsätern vid hotellets parkerings
plats (Wistrand 1975).

Ricciocarpus natans, vattenstjärna
Vi har tagit med en enda mossa i denna artför
teckning, nämligen den lätt igenkännliga och 
växtgeografiskt intressanta Ricciocarpus natans, 
en levermossa som likt andmat förekommer fly
tande på ± stillastående vatten.

Såvitt vi kunnat finna är den uppgiven för en
dast tre lokaler i Dalarna, alla i SÖ-ligaste delen 
(Lohammar 1940, Sundin 1944a, b). Under de 40 
år som förflutit sedan dessa fynd gjordes har 
arten hunnit sprida sig ett gott stycke uppåt Da
larna och har nu även nått Siljansbygden. Där
med har också dess vertikala utbredning vidgats, 
till ca 161 m ö h.

Karakteristiskt för arten är de oerhörda väx
lingarna i mängd. Massförekomster är som regel 
bara ettåriga. Det är än så länge obekant om
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Fig 7. Vika, Trostbäcken med tät lövvegetation. Här växer den sedan Linnés tid kända, naturaliserade äkta 
stormhatten. I förgrunden ett nu igenvuxet kärr, där vattenstjärna växte ymnigt i början av 1960-talet. - Foto 
Gunnar Wistrand.
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The rivulet Trostbäcken in the parish of Vika. Dense deciduous wood with i. a. Aconitum napellus (naturalized 
and known since the time of Linnaeus). In the foreground a fen, in which Ricciocarpus natans grew abundantly in 
the 1960s.

arten går ut helt och hållet efter en riklig före
komst eller om den bara minskar radikalt.
St. Tuna och Gustafs Fåran, utloppet från St. Holmsjön 
1955 (dr Berg). St. Tuna bäcken från Möckelmossen till 
Nedre Glian 1975. Torsång Dalälven ca 1,5 km S om 
kyrkan 1958, senare sedd också längre S-ut, vid Kanot
stadion. Aspeboda Liljans västligaste vik 1975. Vika 
kärret vid Trostbäckens mynning, början av 1960-t, 
massförekomst, kärret senare igenvuxet. Sundborn och 
Vika Sundbornsån vid Backa bro 1974. St. Kopparberg 
Önsbacksdammen 1975; Varpan vid Bergsgården 1974, 
massförekomst (allt !). Leksand Limsjön vid utloppet 
ca 1975; liten sjö vid Östervikens (Siljans) S-spets, ca 
1975; d:o N-stranden vid Berg, fåtalig 1984; Ullvi, vik 
av älven riklig 1986 (allt LK).
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Efter botanikdagarna: Välkommen till Örträsk!

Västerbottens Botaniska Förening (VBF) ordnar 
varje år en inventeringsvecka någonstans inom 
Västerbottens län. Inventeringarna är en del av 
arbetet med länets flora under ledning av Stefan 
Ericsson. Alla botanister kan delta, amatörer och 
proffs, vi jobbar tillsammans med uppgiften.

Inventeringsområdena väljs i de trakter där flo
ran är mycket dåligt utforskad. I år utgör floran 
inom Örträsk och södra Lycksele socken före
målet för vårt intresse. Trakten är den sydligaste 
snibben av Lycksele lappmark. I norr finns ett 
känt (men bristfälligt undersökt) rikområde md 
flera norna-, guckusko- och skogsfrulokaler. I 
väster ligger det höglänta granskogsklädda Stöt
tingfjället med stormhatt, myrbräcka och slak- 
starr. I söder den natursköna Öreälvsdalen med 
älvtolta och det kulliga Balberget med landets 
nordligaste hasselbuske. Allmänna i området är 
för ”sörlänningar” exotiska växter som lapprör, 
slidstarr, klotstarr och åkerbär. Ett utmärkt till
fälle alltså att bekanta sig med floran i nedre 
Lappland.

Uppläggningen är likadan som förr om åren: 
Varje dag tilldelas grupper var sin ruta, där 
intressanta biotoper skall besökas, och samtliga 
identifierade kärlväxter noteras på krysslistor. 
Grupperna blandas så att mindre bevandrade all
tid får hjälp och råd vid bestämningar. På kväl
larna samlas vi i Örträsk och pratar om dagens 
jobb, pressar växter och lagar mat.

Du är välkommen! Du kan vara i Örträsk när 
du vill under tiden inventeringen pågår (1-7 
augusti). Vi träffas säkrast på kvällarna efter 
19.00. För de som ska vara här länge vill vi dock 
helst ha föranmälan. Förläggning sker i Örträsk 
skola (medtag t ex gummimadrass) och är kost
nadsfri, du måste dock själv stå för dina resor. 
Inventerare med bil är särskilt välkomna! Första 
samling lördag 1.8. kl 19.
Föranmälan till Stefan Ericsson, Hallonvägen 
2, 902 35 Umeå. Tel 090-121475 eller 165492 
(arb).
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The Galium palustre group is a polyploid complex. It includes G. palustre L. which is diploid 
(2n=24) and tetraploid (2n=48) and G. eiongatum C. Presl which is octoploid (2n=96) and 
dodecaploid (2n=144). Only diploids and octoploids have been found in Sweden. Both G. 
palustre and G. eiongatum are highly variable with a plastic response to different habitats. 
Differences in vegetative characters, although present, therefore seem to be of limited value 
for distinguishing between G. palustre and G. eiongatum. The size of the corolla seems to be 
more usful for diagnostic purposes. Members of the G. palustre group are very common in 
Sweden, but the distribution of the two segregate taxa is unclear; probably they have roughly 
the same distribution. Botanists are requested to pay more attention to the Galium palustre 
complex.
Karin Apelgren, Institutionen för systematisk botanik, Box 541, S-75I 21 Uppsala, Sweden.

Vattenmåror är som alla vet mycket vanliga väx
ter i Sverige, men alla har kanske inte tänkt på att 
de visar en stor variation. I själva verket är 
Galium palustre-gruppen ett artkomplex med en 
utbredning som täcker i stort sett hela Europa, 
västra Asien och Nordafrika. Inom komplexet 
finns olika kromosomtalsnivåer (polyploidi): man 
har funnit former med 24, 48, 96 och 144 kromo- 
somer (Puff 1974, Krendl & Puff 1976, Kliphuis 
1986). Diploiderna, med 24 kromosomer, har 
kromosomuppsättningen i dubbel dos, tetraploi- 
derna, med 48, i fyrdubbel, oktoploiderna, med 
96, i åttadubbel och dodekaploiderna, med 144, i 
tolvdubbel.

Diploiderna och tetraploiderna brukar sam
manfattas som Galium palustre L. i strikt mening, 
medan oktoploider och dodekaploider går under 
namnet G. eiongatum C. Presl (Puff 1974, Krendl 
& Puff 1976). Emellanåt har tetraploiden urskilts 
som G. palustre ssp. tetraploideum Claph. (Clap- 
ham m fl 1962, Kliphuis 1974).
För fullständighetens skull skall nämnas, att ytterligare 
en art, Galium debile Desv., ibland räknas till detta 
komplex. Den är diploid och förekommer i södra och 
västra Europa (Hancock 1947, Krendl & Puff 1976, 
Teppner m fl 1976).

Kromosomtalsraserna har något olika utbred
ning. Ser man till hela Europa tycks diploiderna

vara något nordligare än oktoploiderna; tetra- 
ploider är nästan endast funna i södra och mel
lersta Europa. Dodekaploider har bara rapporte
rats från två lokaler, en i Österrike och en i Tur
kiet (Teppner m fl 1976, Kliphuis 1986).

Från nordiskt område är diploider och okto
ploider kända, och vi bör alltså kunna urskilja 
både Galium palustre och G. eiongatum här. Det 
svenska namnet på den förra är vattenmåra och 
på den senare stor vattenmåra (Karlsson 1982). 
Frågan är hur vanliga dessa båda vattenmåror är 
- och kan man egentligen skilja på dem utan att 
räkna kromosomerna?

Mitt intresse för G. palustre-gruppen beror på att 
den ingår i en undersökning av artkomplex som 
representeras av skilda former i kust- och inlands- 
biotoper i Östersjöområdet (Apelgren 1986). Jag 
har därigenom studerat gruppen intensivast i 
Uppland och Gästrikland. Från dessa landskap 
har jag material från många lokaler med skilda 
ekologiska förhållanden i odling för jämförelser, 
korsningsexperiment och kromosomtalsräkning, 
och jag har även planterat ut material på lokaler 
av olika typ för att se hur ändrade miljöförhållan
den påverkar plantornas utseende.

På det här stadiet kan jag inte ge någon bild av 
hur det ser ut i hela landet. Jag har inte heller
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Tabell 1. Skillnader mellan Galium palustre och G. 
elongatum enligt enligt Puff (1974), Kliphuis (1974) och 
Krendl & Puff (1976). De bör inte omedelbart godtas 
som gällande i vårt land, jämför texten.
Characters separating Galium palustre and G. elonga
tum according to Puff (1974), Kliphuis (1974) and 
Krendl & Puff (1976). All of them do not seem to be 
valid for Swedish conditions.

Karaktär G. palustre G. elongatum

Skottlängd (cm) 15-70 50-100
Bladstorlek (mm) 5-20 x 1-3 20-35 x 2,5-5
Blomställning cylindrisk brett pyramidlik
Blomskaft1 (mm) 1-4 4-5,5
Krona (mm) (1,5—)2—3(—3,5) 3—4(—4,5)
Frukt (mm) 2-3 2.5-3,5
Klyvöppningar 
(slutceller; p.m)

22-39 
medelv. 30

26-43 
medelv. 35

Pollendiameter
(/rm)

19-25 25-29

Kromosomtal 2n = 24, 48 2n = 96.144

' Kan tillväxa efter blomningen

tillräckligt med fakta och material ännu för att 
kunna ta ställning till om G. palustre och G. elon
gatum skall betraktas som arter som underarter. I 
det område där jag har undersökt dem i detalj är 
de dock ganska väl skilda.

Flororna

Florornas behandling av Galium elongatum är 
skiftande. I vissa betraktas den som underart till 
G. palustre (Nordhagen 1940, Hansen 1981, 
Hämet-Ahti m fl 1984. Krok & Almquist 1984). 
Lid (1985) inkluderar G. elongatum helt i G. 
palustre, men i Flora europaea betraktas den 
däremot som en egen art (Krendl & Puff 1976).

Att Galium palustre-problemet har blivit för
summat i Sverige inser man när man tittar i våra 
landskapsfloror. G. elongatum nämns endast i två 
av dem (Weimarck 1963 och Malmgren 1982), 
och i dessa anses den vara mer eller mindre omöj
lig att skilja från G. palustre. I andra landskaps
floror nämns inte G. elongatum alls (Almquist 
1929. Almquist & Asplund 1937, Hasselrot 1967, 
Genberg 1977, Andersson 1981, Sterner 1986).

Kännetecken
I tabell 1 genomgås karaktärer som anges skilja 
G. palustre och G. elongatum från varandra. Den 
är baserad på uppgifter ur litteraturen, och till 
den vill jag ge några kommentarer, grundade på 
mina fälterfarenheter från östra Sverige.

Det är betydligt enklare att skilja de båda 
arterna i fält än på herbariematerial. När man 
träffar på dem på samma lokal är det vanligen 
inte något större problem att skilja dem åt, efter
som G. elongatum oftast är större, kraftigare och 
mer upprätt än G. palustre (fig 1).

Om man bara har den ena framför sig är det 
svårare. Visserligen är Galium palustre ofta något 
vekare och mer nedliggande än G. elongatum. 
Men båda arterna har stor plasticitet, det vill säga 
de påverkas mycket lätt av omgivningen (Klip
huis 1974. Puff 1974, 1975). Till exempel kan G. 
palustre från en skuggig lokal likna G. elongatum 
från samma typ av lokal mycket mer än vad den 
liknar G. palustre från en exponerad havsstrand. 
Man kan alltså säga att båda arterna har en 
mycket stor variationsbredd och att deras varia- 
tionsmönster i mycket överensstämmer. Galium 
elongatum kan vara mycket kortare än de 50 cm 
som av Krendl & Puff (1976) anges som mini
mum.

Plasticiteten kommer kanske till störst uttryck i 
bladens storlek och form. Jag har funnit att dessa 
egenskaper är mycket variabla och inte är speci
ellt bra som skiljekaraktärer mellan G. palustre 
och G. elongatum.

Man har ibland angivit att G. elongatum skall 
ha strävare stjälk än G. palustre. Det tycks dock 
vara så att hela variationen från mycket sträv till 
bara något sträv stjälk förekommer hos båda 
typerna. Helt släta stjälkar har jag dock bara 
funnit hos diploider.

Den enligt min mening bästa karaktären är 
kronans storlek, vilket beror på att den är mindre 
känslig för miljöpåverkan än övriga egenskaper.

Eftersom jag hittills bara har funnit diploider 
och oktoploider i Sverige, däremot inga tetraploi- 
der, tycks de kvantitativa karaktärerna vara täm
ligen användbara här. Problemen blir betydligt 
större i områden där även tetraploider före
kommer, eftersom dessa uppges vara inter
mediära mellan diploiderna och oktoploiderna 
(Hancock 1942, Clapham 1949, Kliphuis 1974).

En annan skillnad anges vara blomningstiden. 
G. palustre skall börja blomma någon eller några
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Fig 1. Galium palustre (till vänster) och G. elongatum (till höger) växande tillsammans på en havsstrandäng på 
Åland. - Föglö, 2 km SV kyrkan, 10.7.1984. Foto förf.
Galium palustre (to the left) and G. elongatum (to the right) growing together on a sea-shore meadow on Alandia. 
G. palustre is often smaller, more slender and procumbent than G. elongatum.

veckor tidigare än G. elongatum (Kliphuis 1974, 
Hansen 1981). Det stämmer med vad man kan 
notera i fält i vårt land. Man bör dock vara obser
vant på att olika förhållanden på lokalerna kan 
påskynda eller försena blomningen. Tendensen 
till skillnad i blomningstid kvarstår vid odling 
under likartade betingelser, men den är inte alls 
lika markant.

Utbredning och miljö

Galium pn/asfre-gruppen är mycket vanlig i hela 
Sverige utom i nordvästra Norrland (Hultén 
1971). Men man vet egentligen väldigt lite om 
vilken utbredning G. elongatum och G. palustre i 
strikt mening har här. Jag har fått uppfattningen 
att båda förekommer i hela landet och att båda är 
tämligen vanliga. Med andra ord, i områden där 
G. palustre finns kan man också hitta G. elonga
tum. Nilsson (1986) anser att båda förekommer i 
fjälltrakterna.

Båda växer på mer eller mindre fuktiga ställen, 
t ex i kärr, sumpskogar, diken och fuktig ängs
mark. Det verkar dock som om G. palustre kan 
växa på torrare och magrare lokaler än G. elonga
tum, till exempel på exponerade havsstränder. På 
riktigt fuktiga lokaler tycks G. elongatum trivas 
bättre än G. palustre. Det är inte ovanligt att man 
ser båda växa tillsammans på en lokal, men de 
delar då ofta upp utrymmet mellan sig. Växer 
båda i t ex ett dike, finner man gärna den först
nämnda på botten av diket, medan den senare 
hellre växer på kanterna. Detta stämmer överens 
med tidigare observationer från Sverige (Fager
lind 1937) och övriga delar av Europa (Hancock 
1942, Clapham 1949, Clapham m fl 1962, Klip
huis 1974). Observera dock, att det även före
kommer att de växer blandade med varandra på 
samma lokal! - Även när det gäller kraven på 
lokalen tycks tetraploiden vara intermediär 
mellan diploiden och oktoploiden (Hancock 
1942, Kliphuis 1984, 1986).



Slutord

Av det ovanstående har nog framgått att Galium 
pa/uVre-komplexet inte är någon lätt grupp, där 
man direkt kan säga vilket taxon man har att göra 
med. Men jag tror ändå att man åtminstone för 
det mesta kan särskilja två taxa i vårt land. Jag 
anser att gruppen är värd betydligt större upp
märksamhet i Sverige, och jag vill därför upp
mana alla botanister att titta lite extra på vatten- 
mårorna under kommande fältstudier.

Jag vill tacka min handledare professor Bengt Jonsell 
för värdefulla synpunkter på manuskriptet.

102 Karin Apelgren
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Lunglavens tillbakagång i Skåne
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Hallingbäck, T. & Olsson, K. 1987: Lunglavens tillbakagång i Skåne. [The retreat of Lobaria 
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Lobaria pulmonaria was formerly fairly evenly distributed in south Sweden and was conside
red to be common in the beginning of this century. In the province of Scania, southernmost 
Sweden, there are documented finds from 35 localities. 25 accurately localized sites, on 
which the species was known to grow before 1950, were revisited in 1986. The lichen was 
only found on six of these. The occurrences were sparse and as a rule the thalli looked 
unhealthy. The phorophytes had a comparatively high bark pH and grew sheltered from 
southern and western winds. No specimens with apothecia were seen. Nearly all the 25 
localities have been forested continuously since the time when the first finds were made, and 
suitable phorophytes are usually still present. The disappearance of the lichen therefore 
cannot be due to changes in forest management. The main reason is obviously the increasing 
amount of air pollution in Scania.
Tomas Hallingbäck, SLU, Databanken för hotade arter, Box 7072, S-750 07 Uppsala, 
Sweden.
Kurt Olsson, Växtekologiska avdelningen, Lunds universitet, Östra Vallgatan 14, S-223 61 
Lund, Sweden.

Vid våra fältarbeten i södra Sverige har vi konsta
terat att lav- och mossfloran på bokstammar i 
skånska skogar är fattigare än den i liknande bok
skogar i Halland och Småland. Detta trots att de 
skånska bokarna är gamla och grova samt har den 
”rätta” skrovliga barken för att kunna hysa en rik 
lav- och mossflora. På bokarna växer idag oftast 
endast grönalger av släktet Pleurococcus (fig 2) 
blandade med dess licheniserade form Scolicio- 
sporum chlorococcum (Bacidia chlorococca) och 
på skyddade sidor blågrå mjöllav Lepraria in- 
cana. På fuktiga lokaler tillkommer bergklomossa 
Hypnum cupressiforme.

Docent Ove Almborn, som 1948 framlade en 
doktorsavhandling om sydliga lavars utbredning 
och ekologi i Sverige, bekräftar att en mycket stor 
förändring skett med epifytfloran i Skåne. Han 
gjorde under 1940-talet en noggrann dokumenta
tion av lavvegetation på bok och andra lövträd i 
Skåne, Blekinge, södra Småland och Halland.

För att belysa dessa förändringar har vi valt att 
undersöka lunglavens (Lobaria pulmonaria) ut
bredning och status i dagens Skåne. Lunglaven 
växer relativt långsamt samt kräver en stabil om
givning och ett underlag med ett högt pH (Hal- 
lingbäck 1986, Pedersen 1980). Eftersom arten

dessutom är stor är det lätt att fastställa om den 
finns kvar på en lokal eller har försvunnit.

Antalet lokaler som är belagda i våra offentliga 
herbarier i Lund, Stockholm, Göteborg och Upp
sala från Skåne är 35. Detta är sannolikt endast 
en bråkdel av det verkliga antalet lokaler där den 
förekommit. Enligt Elias Fries’ (1835) förteck
ning över Skånes lavar fanns lunglaven rikligt på 
framför allt bok och var överallt fertil (ad truncos 
praecipue Fagi copiose et ubique fertilis). Ove 
Almborns spontana kommentar till vår undersök
ning var: ”Lunglaven var under förra halvan av 
1900-talet så pass vanlig att man knappast sam
lade den”. Yttrandet är tänkvärt. Som vi skall se 
är förhållandet nu snarast det motsatta: lunglaven 
är idag så sällsynt att man inte bör skada dess få 
kvarvarande förekomster genom insamling.
Undersökningen är gjord med stöd från forsknings
nämnden vid Statens naturvårdsverk inom ramen för 
projektet: Åtgärder för att bevara försurningshotade 
lavar och mossor.

Metodik
Tjugofem geografiskt någorlunda väl definierade 
lokaler valdes ut (tabell 1). Fynden var gjorda
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Tabell 1. De undersökta lokalerna. Inom parentes an
ges i vilket herbarium laven är belagd eller vilket arbete 
uppgiften citeras från.
The visited localities.

1 Brunnby sn, Kullen, på lind i N-branten, Ö om Kul
lagården, 1947 R. Santesson (UPS).

2 Dalby sn, Dalby Söderskog 1883 fertil, H. Möller 
(LD, UPS), 1891 fertil, A. Berg (LD, S), 1904 O. 
Gertz (LD), 1934 G. O. Malme (S).

3 Gärdslöv sn, Näsbyholm 1901 B. Nilson (LD, UPS).
4 Hardeberga sn, Hardeberga 1909 H. Granvik (LD, 

S).
5 Hyby sn, Bökeberg 1901 E. Wahlgren (LD).
6 Häglinge sn, Göingeholm, bok, 1900 fertil, S. Alv- 

thin (LD, S).
7 Konga sn, Kongalund 1893 N. Alvthin (LD, UPS), 

1894 K. Johansson (GB).
8 Konga sn, Skäralid, bok (Alvthin 1912).
9 Kågeröd sn, Orröd, ek (Alvthin 1912).

10 Kågeröd sn, Smörmölla, bok (Alvthin 1912).
11 Oppmanna sn, Arkelstorp 1916 G. O. Malme (S).
12 Osby sn, Hasslaröd 1922 H. Weimarck (LD).
13 S. Mellby sn, Stenshuvud, sparsamt på ek i Ö-slutt- 

ningarna, 1934 H. Persson (LD).
14 S. Rörum sn, Gunnarp, bok, 1932 M. Juse (LD).
15 Stenestadsn, Klövahallar, bok (Alvthin 1912).
16 Stenestad sn, Stubbaröd, bok (Alvthin 1912).
17 Stenestad sn, Oregården, bok (Alvthin 1912).
18 Sövestad sn, Krageholm, Vistorp, ask, 1943 O. Alm- 

born (LD, S, UPS).
19 Torekov sn, Hallands Väderö 1884 O. Hellbom (S, 

UPS), 1900 J. Eriksson (LD), 1906 K. P. Häger
ström (UPS), 1907 A. Hall (LD), 1911 fertil, O. 
Palmgren (GB, LD, UPS).

20 Tåssjö sn, Trollehallar, bok, 1937 O. Almborn (LD, 
S), 1939 (LD).

21 Torrlösa sn, Trolleholm, Djurhagen 1895 N. Alvthin 
(LD, UPS).

22 Verum sn, Bjäret, gamla bokar, 1941 fertil, H. Pers
son (LD).

23 Vittsjö sn, Boalts böke, bok, 1945 fertil, O. Alm
born (LD, S).

24 Örkened sn, St Nyteboda, strax S om gården 1916 
H. E. Johansson (S).

25 Ö. Sönnarslöv sn, Maltesholm 1890 fertil, G. O. 
Malme (S).

mellan 1890 och 1947. Under 1986 sökte vi grund
ligt efter lunglaven på dessa lokaler genom att gå i 
parallella slag var 50:e meter. Om laven blev fun
nen antecknades även en rad omvärldsfaktorer av 
betydelse för artens förekomst (tabell 2).

Från träd med lunglav insamlades barkprov för 
pH-mätning. 2-3 mm av barkens yta hyvlades av 
och torkades. Ca 2 g av detta material lades i 20 
ml destillerat vatten och skakades i en timma, 
varefter vattnets pH mättes elektrometriskt.

Beskrivning av lokalerna

På 10 av lokalerna växte lunglaven enligt uppgift 
på bok. På 2 var underlaget ek, på 1 ask och på 1 
lind, medan trädslaget ej angivits för de återstå
ende 11. För 5 av dessa tyder lokalangivelserna 
på att laven vuxit i bokskog.

Mer än hälften av lokalerna domineras idag av 
bokskog (= minst ca 10 ha sammanhängande 
skog), medan det på övriga lokaler växer bok 
eller annan skog i mindre dungar.

För att få en bild av skogsutvecklingen på loka
lerna studerade vi generalstabskartan från 1860, 
ekonomiska kartan från omkr 1912 (M-län) och 
omkr 1930 (L-län) samt generalstabskartan från 
1940. Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta 
av de lövskogar, där lunglaven tidigare noterats, 
finns kvar idag. På många av lokalerna finns det 
nu betydligt mera lövskog än för 100 år sedan.
På lokal 14 Gunnarp fanns i slutet av 1800-talet lövskog 
endast i mindre dungar. Under början av 1900-talet och 
fram till idag har lövskogen ökat mycket. En liknande 
utveckling kan ses på 22 Bjäret och 23 Boalts böke. På 
de lokaler som i slutet av 1800-talet var markerade som 
större sammanhängande lövskog har arealen inte för
ändrats så mycket. Däremot har skogen på några loka
ler till en mindre del ersatts med granskog. På 12 Hass
laröd har skogen minskat genom bebyggelse och väg- 
dragning, och på 9 Orröd har enstaka träd huggits ned, 
så att antalet träd som är lämpliga minskat.

Resultat

Lunglaven återfanns endast på sex av de 25 be
sökta lokalerna. I Skäralid, Bjäret och Göinge
holm fann vi den på ett träd, på Kullaberg på två. 
Träden ifråga växer i skyddade delar av skogen. 
De rikaste lokalerna är Hallands Väderö (ca 20 
träd med lunglav) och Boalts böke (6 träd).

Rosetterna såg ibland inte friska ut (blekt gula i 
väta) och i flera fall fanns det bara gamla bålar. 
Inte på någon lokal påträffades fertil lunglav. I 
herbarierna finns exemplar med apothecier från 
sex av de här besökta lokalerna. Senast samlades 
den fertil i Skåne 1945 (23 Boalts böke).

Minskningen av antalet lokaler, bålarnas dåliga 
kondition och bristen på fertila exemplar visar att 
lunglaven är utdöende i Skåne, möjligen med 
undantag för Hallands Väderö.

Varför dör lunglaven ut?

Hos många växter finns naturliga upp- och ned
gångar i bestånden. Svampangrepp eller hårt bete
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Fig 1. Bokstammar med lunglav och flera andra ovan
liga epifyter (Boalts böke, oktober 1986). Foto T. Hal- 
lingbäck.
Beechtrees (Fagus sylvatica) with Lobaria pulmonaria 
and many other rare epiphytes.

(av t ex sniglar) kan decimera en art, men knap
past i en hel provins. Någon förändring av lung- 
lavens arvsmassa kan inte heller vara orsaken - 
lunglaven förökar sig mest på könlös väg. Anled
ningen måste vara att det är något i miljön som 
förändrats.

Skogsbruket
Lunglaven växer relativt långsamt och under sär
skilda betingelser kan en lavrosett se m el m oför
ändrad ut i 50 år (Abbayes 1951). Eftersom sprid
ningen i Sverige huvudsakligen sker med vegeta
tiva spridningskroppar (sorediekorn), som är 
relativt tunga, har arten sannolikt kort sprid- 
ningsradie.

Dålig spridningsförmåga innebär att om det 
enda trädet med lunglav i en skog försvinner, så

iff:
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Fig 2. Bok i en skog där lunglav inte återfanns. Träden 
har idag mycket grönalger på barken (Stenshuvud, maj 
1986). Foto T. Flallingbäck.
Stem of Fagus sylvatica with mostly Pleurococcus spp.

blir chansen mycket liten att laven återkommer 
inom överskådlig tid. Rose (1976) har visat att det 
kan krävas flera trädgenerationer (minst 200 år) 
för att en rik epifytflora ska kunna återuppstå. 
Skoglig kontinuitet utan hård gallring är därför en 
förutsättning för att en välutvecklad epifytflora 
ska kunna vidmakthållas. Av dessa skäl kunde 
man misstänka att ett hårdhänt skogsbruk skulle 
kunna ligga bakom lunglavens minskning i Skåne.

Gauslaa (1985) uppger att lunglaven i syd- 
norska ekskogar endast förekommer på träd som 
är äldre än 100 år, men våra egna iakttagelser i 
Småland och Uppland visar att laven, när den 
förekommer rikligt, även växer på unga träd.

På 4 Hardeberga markerades på ekonomiska 
kartan från 1912 endast små lövpartier i byn. 
Trots detta hittades lunglaven där 1909. Det tyder 
på att den på den tiden kunde växa mera öppet än
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Fig 3. De besökta lokalerna i Skåne. # återfynd, O ej 
återfynd.
The investigated localities in Scania. • Lobaria pulmo- 
naria still present. O L. pulmonaria not found and 
probably extinct.

den gör i södra Sverige idag. I Uppland kan man 
fortfarande se arten på solitära träd i betesmark 
och i hagmark.

Visserligen är många av dagens bokskogar gall
rade och skötta på sådant sätt att genomluft- 
ningen är stor, men förra seklets betade skogar 
var minst lika glesa. I flertalet av de 25 skogar 
som besökts fanns passande trädstammar, lämp
lig luftfuktighet och acceptabel skoglig kontinui
tet. Det kan alltså inte vara skogsbruksåtgärder 
som är huvudorsak till att lunglaven försvinner.

Luftföroreningarna
Det är välkänt att lunglav är känslig för försur
ning och gifter (sammanfattning hos Hallingbäck 
1986). På de lokaler som ligger i södra halvan av 
Skåne, dvs söder om en linje från Hallandsåsen 
till Linderödsåsen, är träden idag gröna av alger. 
Detta är en följd av att luftföroreningar ändrat 
den ekologiska balansen. Föroreningståliga alger 
täcker trädstammarna och förhindrar därigenom 
nyetablering av lavvegetation. Samtidigt slås 
etablerade lavar ut genom direkt giftverkan från 
höga halter av svaveldioxid, kväveföreningar etc.

Förutom de luftföroreningar vi får in från 
andra länder har vi våra egna föroreningskällor. I 
Skåne finns de största längs öresundskusten 
(Länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus 
län 1986).

Uppstickande berg och åsar är särskilt utsatta 
för föroreningar. I Skåne drabbas Söderåsen och 
Romeleåsen, de första betydande höjdpartierna, 
av en stor del av de föroreningar som sydvästliga 
vindar för med sig. En jämförelse mellan skogs
skadornas utbredning och de lokaler där lung
laven ej återfunnits (se fig 3) visar vissa likheter. 
Skogsskadorna finns främst belagda i ett band 
från Söderåsen till Romeleåsen och vidare österut 
i södra Skåne. Dessutom finns skador belagda 
från nordöstra Skåne, vilket torde bero på lokala 
källor (Ingrid Stjernquist muntl).

Landskapets småskaliga utseende spelar stor 
roll för hur hårt föroreningarna slår mot lung
laven. Trädridåer eller bergbranter tar emot en 
stor del av inkommande luftföroreningar och kan 
på så sätt skydda en lokal från torrdeposition. En 
granskog runt om en förekomst av lav kan filtrera 
bort en stor del av föroreningarna från luften 
(Hasselrot & Grennfelt 1985, Wiman 1976).

Tabell 2. Några egenskaper hos de lokaler där lunglav finns kvar. Barkens pH har mätts i 1-2 prov per träd.
Some environmental qualities in localities where Lobaria pulmonaria still grows. The bark pH was measured in 1-2 
samples per tree (lönn Acer platanoides, bok Fagus sylvatica).

Lokal Lavens
vitalitet

Topografi 
och aspekt

Skogens
kontinuitet

Trädets
ålder

Barkens
PH

1 Kullen vital brant N-exp minst sedan 1812 50-100 5,20 (lönn)
6 Göingeholm nedsatt brant N-exp minst sedan 1812 100-200 6,22 (bok)
8 Skäralid nedsatt djup ravin minst sedan 1864 100-200 5,39 (bok)

19 Hallands Väderö vital plan, N-exp minst sedan 1864 100-200 5,46 (bok)
22 Bjäret nedsatt rullstensås, V-exp minst sedan 1860 ca 100 6,11 (bok)
23 Boalts böke vital N-sluttning minst sedan 1860 ca 120 6,05 (bok)
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Fig 4. De aktuella lokalernas topografi. Stjärnor betecknar träd med lunglav.
Topography of the localities where Lobaria pulmonaria still occurs. Stars show trees with Lobaria
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Gemensamt för de lokaler där vi återfunnit 
lunglav är att laven sitter på nord- eller östsidorna 
av träd som är vindskyddade, dvs växer i en nord- 
eller östsluttning eller i en djup ravin (fig 4). Hal
lands Väderö är flack med en gammal skog om
given av något högre partier. Genom att skogen 
inte sticker upp nämnvärt passerar sannolikt en 
stor del av luftföroreningarna i ett högre luftlager 
över skogen. Dessutom är nederbörden på ön 
mindre än den på fastlandet, så även tillförseln av 
föroreningar med regnet är mindre.

Mätningar av bark-pH hos de träd där lung- 
laven fortfarande finns visar mycket växlande 
värden. Högst pH (6,2) har 6 Göingeholm medan 
1 Kullen och 19 Hallands Väderö uppvisar låga 
värden (5,2 resp 5,5). Vid så låga värden anges 
lunglaven ha svårt att etablera sig. Prover av bok
bark från lokaler där lunglaven tidigare funnits 
hade ännu lägre pH-värden, (3,9-)4,5-5,0(-5,l). 
Det finns dock en stor årstidsvariation i det pH 
som barklavar utsätts för. Bergkvist m fl (opubl) 
har i stamvatten från fem lokaler i mellersta och 
norra Skåne funnit pH-värden på 3,6-4,2 under 
vinter, vår och försommar och 4,5-5,8 under sen
sommar och höst.

Slutsats

Det står klart att de skånska förekomsterna av 
lunglav huvudsakligen försvunnit pga luftför
oreningar. Skogar med lång kontinuitet finns, och 
grova trädstammar, som normalt är ett favorit
underlag för lunglav, finns också fortfarande kvar

i tillräcklig omfattning. På de ställen där arten 
återfunnits växer den på träd i för sydvästvindar 
skyddade lägen.

Lunglavens försvinnande är säkerligen inte 
någon isolerad företeelse. Dess öde delas sanno
likt av en lång rad andra känsliga, barkbeboende 
lavar och mossor.
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Subfossil jättefräken, Equisetum telmateia, i Göteborg

LARS ARVIDSSON och EVA-LENA LARSSON

Arvidsson, L. & Larsson, E.-L. 1987: Subfossil jättefräken, Equisetum telmateia, i Göte
borg. [Subfossil Equisetum telmateia found at Göteborg, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 81: 
109-110. Stockholm. ISSN 0039-646X.
Subfossil Equisetum telmateia was found in a peat-bog at Stora Förö, an island off the coast 
of Göteborg, Sweden. The plant fragments were dated from c. 3 500 BP and may indicate 
that the species had a wider distribution during the subboreal than at present. Today, E. 
telmateia is known fron only two Swedish localities situated at the coast of Skåne, the 
southernmost province of Sweden.
Lars Arvidsson och Eva-Lena Larsson, Naturhistoriska museet, Box 7283, S-402 35 Göte
borg, Sweden.

I september 1975 uppsöktes Naturhistoriska 
museet i Göteborg av en man som trodde sig ha 
funnit ben av ”dinosaurier” på en av öarna i 
Göteborgs södra skärgård. Intendent Sven 
Mathiasson konstaterade snart att det rörde sig 
om uroxe. Vid besök på platsen kunde personal 
från museet samla ihop ett nästan fullständigt 
uroxeskelett. Tillsammans med benen påträf
fades också två trekantiga pilspetsar från yngre 
stenåldern. Det zoologiska fyndet kommer att 
presenteras av Sven Mathiasson i Fauna och 
Flora under 1987. I samband med insamlingen av 
benen togs också ett par prover av torven som 
överlagrade uroxen. Dessa har hittills legat 
obearbetade på museet.

Fyndplatsen
Fyndplatsen är belägen på södra delen av Stora 
Förö i kommundelen Styrsö, södra Göteborg. 
Här schaktade man för en mindre branddamm i 
en skålla bland bergknallarna, ca 11 m ö h. Mar
ken utgörs av en smärre mosse, igenvuxen med 
björk, rönn och brakved. Sänkan omges av häll
marker med ljung och en. Man grävde ner till 
drygt en meters djup och i ena kanten intill en 
sluttande häll påträffades uroxen. På motsatta 
sidan av gropen kunde lagerföljden lätt studeras i 
den framgrävda profilväggen. Mossen var som 
mest 108 cm djup och bestod bl a av ett mörkfär-

Fig 1. Stamdel med slidtänder av subfossil jättefräken 
från Stora Förö, Göteborg. Stammen är 1,4 cm bred. - 
Foto Corinne Ericson.
Subfossil Equisetum telmateia from Stora Förö at Göte
borg. Width of stem 1.4 cm.
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gat torvlager som visade sig innehålla subfossila 
växtdelar som avsatts i sötvatten. Under torven 
fanns ett skikt av postglacialt skalgrus, vilket visar 
att platsen innan torvlagret bildades varit en havs
vik.

Fynden

Innan gropen vattenfylldes togs ett fåtal prover ur 
det mörkfärgade torvlagret på 10-65 cm djup. Ett 
prov visade sig innehålla fem stamfragment med 
slidtänder av jättefräken Equisetum telmateia (fig
1). I samma lager hittades också ett ben av 
sångsvan, som med 14C-analys daterats till 
3 549 ± 70 BP (BP = före nutid).

I samband med insamlingen av de subfossila 
växtdelarna togs även prov för pollenanalys. 
Dessa visade på förekomst av näckros Nuphar, 
svalting Alisma, smörblomma/ranunkel Ranuncu
lus och igelknopp Sparganium. Detta låter oss 
ana att jättefräken ingått i ett rikkärrssamhälle 
som uppstod på platsen när havet dragit sig till
baka. Kärret har sedan vuxit igen till en närings
fattig mosse.

Ett annat intressant fynd var några små träbitar 
som vid vedanatomisk undersökning visade sig 
vara bok Fagus sylvatica. Bitarna påträffades i 
skalgrusskiktets övre del, i samma lager som ur
oxen. Denna har med 14C-analys daterats till 
3 940 ± 60 BP. Det kan också noteras att pollen 
av bok påträffats i en hålighet i uroxens skalle. 
Bokfynden härrör alltså från ett tidigt skede av

bokens invandring, som ju inte kulminerar förrän 
efter Kristi födelse.

Diskussion

Fyndet av jättefräken är intressant då arten är 
ytterst sällsynt i Sverige. Den är bara känd från 
två lokaler i Skåne: Bäckviken på Ven och 
Glumslöv (Weimarck 1963). Vi har inte funnit 
några uppgifter om subfossila förekomster i Sve
rige. Arten har en stor nutida utbredning i mel
lersta och södra Europa samt förekommer på ett 
flertal lokaler i Danmark (Hultén 1971).

Dateringen av sångsvansbenet pekar på att 
torvskiktet bildats under subboreal tid, dvs vid 
övergången mellan sten- och bronsålder. Klima
tet var då något mildare än nu, och kanske hade 
jättefräken en vid utbredning i Sverige vid denna 
tid. Liknande subfossila fynd av sydliga arter norr 
om deras nutida utbredning har gjorts av t ex 
sjönöt Trapa natans, sjösärv Najas flexilis (Hultén 
1971) samt mistel Viscum album (Suneson & 
Sandegren 1948).
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Humlesugan, Stachys officinalis, ännu kvar i Stehag

HANS A. LARSSON

Larsson, H. A. 1987: Humlesugan, Stachys officinalis, ännu kvar i Stehag. [Stachys officina
lis still present in Stehag, Skåne, Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 81: 111-114. Stockholm. 
ISSN 0039-646X.
Stachys officinalis is the first plant mentioned in the literature from the province of Skåne, 
southernmost Sweden. It was reported in 1534 from the village of Stehag, and single plants 
have been seen here up to 1980. In 1985 a rich occurrence (c. 15 stands) was detected in the 
area, on former pastureland which was planted with spruce c. ten years ago. Stachys officina
lis has probably recovered when the grazing ceased and in shelter from the young spruces. 
The species was formerly widespread in W central Skåne in wooded meadows on clayey 
lime-rich soil, but had started to disappear already during the 19th century. Prior to the 
rediscovery at Stehag Stachys officinalis was known to persist in just two places in Skåne, on 
each of these with a single stand only.
Hans A. Larsson, Ringvägen 15, S-240 36 Stehag, Sweden.

Redan 1534, i Christiern Pedersens Om urtevand, 
nämns humlesugan från Stod hage, vilket tolkats 
som Stehag (Weimarck & Weimarck 1985). Det 
är den första tryckta lokaluppgiften för en skånsk 
växt, och ett stort intresse har därför alltid varit 
knutet till förekomsten av humlesuga i Stehag.

Humlesugan (Stachys eller Betonica officinalis) 
har tidigare haft en ganska vidsträckt utbredning i 
mellersta västskåne, men den började gå tillbaka 
redan under 1800-talet, att döma av uppgifter i 
den tidens floror (Lilja 1838, Areschoug 1881). 
Projekt Linné (Nilsson & Gustafsson 1979) 
kunde bara rapportera två förekomster, dels en 
planta på naturreservatet Kungsmarken i Södra 
Sandby, dels en spridd förekomst i Bosarp, där 
arten delvis var trängd till följd av hårt bete.

Projekt Linné anger att humlesugan sannolikt 
senast var sedd 1957 i Stehag. Som nyinflyttad där 
hittade jag dock sommaren 1977 ett litet ex med 
ett fåtal blomstjälkar väster om byn. Området var 
en betesmark, som några år tidigare hade plante
rats med gran. Växten eftersöktes sedan flera år 
förgäves på denna plats. Thomas Karlsson såg 
dock ett ex i området 1980 (Karlsson 1982), och 
han återupptäckte samma år även arten vid Kast- 
berga i Eslöv, där det också bara fanns ett ex. Vid 
Bosarp har såvitt bekant ingen återfunnit växten 
på senare år.

1985 kände man alltså bara till två lokaler för 
humlesuga i Skåne, var och en med ett exemplar. 
Eftersom arten kräver korspollinering för att 
sätta grobart frö stod den på gränsen till ut
döende.

1985 års fynd

I april 1985 återfann jag humlesugan på lokalen 
vid Stehag. Det var fröstjälkarna från förra året 
som väckte min uppmärksamhet. Bladrosetten 
hade vid denna tidpunkt precis börjat växa fram. 
Sporrad av detta fynd gick jag senare på somma
ren systematiskt över gran planteringen, som nu 
genom granarnas tillväxt började bli ganska svår- 
framkomlig. I början av juli hittade jag ytter
ligare två stånd. På grund av dessa fynd anade jag 
kanske att området kunde bjuda på ytterligare 
överraskningar, men jag blev ändå förundrad när 
jag plötsligt en julieftermiddag i en liten solbelyst 
glänta i planteringen fann sju stora, buskiga stånd 
i begynnande blom. - Under 1986 hittades ytter
ligare två isolerade plantor i små gläntor.

Sammanlagt växer alltså humlesugan på sex 
skilda platser med sammanlagt ca 15 plantor. Det 
är ibland svårt att avgöra om ett stånd består av 
ett eller flera exemplar, då de enskilda plantorna
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Humlesugan på stehagslokalen 1985. Foto förf.
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utbreder sig i sidled. Många stånd blommade 
mycket rikligt med över 20 stjälkar i juli-augusti.

Förklaringen till denna oväntade återkomst i 
Stehag torde vara att humlesugan i skydd av gra
narna kunnat växa upp obemärkt av människor 
och i skydd för betesdjur. Henry Rufelt invente
rade socknen för Skånes flora på 1940-talet. Han 
har berättat för Thomas Karlsson att han då sökte 
arten på det nu aktuella området utan att finna 
den. Området var då intensivt betat.

Växtplats och följearter

Humlesugan är uppenbarligen en mycket krä
vande växt. Den fordrar kalkrik lerjord, men är 
också mycket beroende av hur marken brukas. 
Den växer i örtrik, naturlig gräs- och buskmark. 
Bete är negativt, men arten tycks däremot tåla 
måttlig igenväxning. Med de miljökraven har den 
sannolikt varit starkt bunden till slåttermark eller 
skottskog, och dess försvinnande från Skåne kan

ses som en följd av att ängsmarkerna dels upp
odlats, dels omförts till betesmark.

Följande artlista nedtecknades den 22 juli på 
den rikaste lokalen för humlesuga:
Anhenatherum pratense, ängshavre 
Deschampsia flexuosa, kruståtel 
D. caespitosa, tuvtåtel 
Dactylis glomerata, hundäxing 
Festuca pratensis, ängssvingel 
Har dus stricta, stagg 
Anthoxanthum odoratum, vårbrodd 
Galium boreale, vitmåra 
G. saxatile, stenmåra 
Succisa pratensis, ängsvädd 
Serratula tinctoria, ängsskära 
Campanula persicifolia, stor blåklocka 
C. rotundifolia, liten blåklocka 
Achillea millefolium, röllika 
A. ptarmica, nysört
Chrysanthemum leucanthemum, prästkrage
Hypericum maculatum, fyrkantig johannesört
Filipendula vulgaris, brudbröd
Lathyrus montanus, gökärt
Polygonatum verticillatum, kransrams
Stellaria graminea, grässtjärnblomma
S. holostea, buskstjärnblomma
Geum rivale, humleblomster
Potentilla erecta, blodrot
Rumex acetosa, ängssyra
Veronica chamaedrys, teveronika
V. officinalis, ärenpris
Fragaria vesca, smultron
Galeopsis tetrahit, pipdån
Alchemilla-art, daggkåpa
Plantago lanceolala, svartkämpar
Anemone nemorosa, vitsippa
Trifolium medium, skogsklöver
Ranunculus acris, smörblomma
Aegopodium podagraria, kirskål
Cirsium acaule, jordtistel

Andra krävande arter som finns inom området är 
backskafting Brachypodium pinnatum, borsttistel 
Cirsium heterophyllum, gullviva Primula veris, 
ängsruta Thalictrum flavum, krissla Inula sali- 
cina, rödklint Centarurea jacea, smörbollar Trol- 
lius europaeus och kärrnäva Geranium palustre.

Floran är alltså fortfarande rik trots att den 
säkerligen utarmats genom gödsling och hård 
betesdrift. Området kan betraktas som en relikt 
av de lövängar, som tidigare bredde ut sig V och 
SV om kyrkbyn och som beskrivits av Weverinck 
(1939); Rufelt (1949) ger en lista på vilka arter 
som tidigare sannolikt vuxit där.

Humlesuga kan vara både spontan och förvildad

Humlesugan är sedan gammalt en högt skattad 
läkeväxt, och den har omgivits av inte så lite över-
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Nils Lilja (1838) om humlesuga:
Vextort: Öfvergångsformationer i något öppna, 
gräsrika ekskogar, under hasselbuskar etc. mest på 
lerbotten, rar och endast i skogstrakten gränsande 
till slätten i medlersta delen. t. ex. Ramstorp i norra 
ändan af Körneslyckan i mängd (1825-1836), Valla- 
bäcksdalen vid södra sidan bland buskarna sydvest 
om Halls färm i temlig mängd (1836), Fastorps-sko- 
gen på flera ställen, t. ex. i vestligaste skogen norr 
om dalen, som går åt vester, dels i, dels utom skogen i 
aldrastörsta mängd inom en areal af vid pass 10 
tunneland (1836) och under ekarna kring en gräsväg 
mellan Beteshuset och bron i norr (1831-1836), mel
lan Ulfstorp Bosarps s:n och Vipehuset vid stigen 
kring gärdsgården här och der (1835), vid veslra 
sidan af Stafröds torfmåse V. Sallerups s:n sparsamt 
(1832), på alla dessa ställen funnen af Utgifv. För 
öfrigt vexer den vid Bosarp på den yttersta kullen 
(som slutar Gären) i Asmundstorps torfmåse spar
samt; och vid Himmelsberga (ej Himmingberga) 
Bosarps s:n vid vägen åt Verlinge, Ahnf.; (i ängar 
vid Stehag, Leche, och vid Maglögård, Leche enligt 
Linné, på hvilka ställen den ej sedan återfunnits. 
Var fordom ymnigare, då lerslätterna voro skog- 
bevexta, då den fanns vid Borlunda enligt Retz. och 
mellan Vipemöllan och Sttlarp (Leche) enligt Fries, 
och ännu 1828 vexte den på en steril äng mellan L. 
Haries och Slättängs mark enligt Ahnf. (se vidare 
sid. 72), men är på dessa ställen numera uppodlad 
och förstörd).

Fritz Areschoug (1881) om humlesuga:
Förek. sällsynt i vestra Skånes skogstrakter, t. ex. i 
Bosarps sn flerestädes, i Fastorpsskogen Strö sn. 
Ramstorp Torrlösa sn, Stehag; uppgifves för flera 
andra ställen, der den nu genom odling blifvit ut
rotad.

tro (se t ex Br0ndegaard 1980). Det har därför 
diskuterats huruvida humlesugan möjligen skulle 
vara införd från början i Skåne, vilket troligen 
gäller för en rik förekomst i stockholmstrakten 
(Samuelsson & Lundh 1979).

Genom att odla skånsk humlesuga sida vid sida 
med material från övriga Europa försökte Tures- 
son (1930) bringa klarhet i frågan. Det som skilde 
typerna åt var endast blomningstid och planthöjd. 
Humlesugor från Kungsmarken och Stehag skilde 
ut sig genom relativ tidighet och lågvuxenhet (i 
genomsnitt 45 cm). Det mellaneuropeiska mate
rialet var högvuxet (i genomsnitt 65 cm) och 
blommade ca 2 veckor senare. I tidigare studier 
hade Turesson funnit, att många växtarter hade 
utbildat ärftligt skilda typer i områden med olika 
klimat. Plantor från syd- och mellaneuropa var i 
regel sena och högväxta, medan nordeuropeiska

<£>m!)o{furöttct iiofTucö <£ller om öre cx 
uoqcO pcftilnu>e Uulöc Uorrn öcc paa 

U c.ipirtd

jcrßjrut uff Ütcfoirpt / f0,v kollie 
a pan Inriiic/ ert) Derer flrr I ^kaofK 
c*ui inägt fRDr, or (trDriie $cff >rob 
(tit tr.ri) finl iiranö öueke offto) cc 
b(ü <t|o pfcröcr fulör £>rr 6o;t taget 

(acjfV),f,iti|V/<x leget 6u!öcut font Done i floffueiitt, unrnö 
pan oc |i.j’je aJ f imaii bum) DOcn pua pcfftidfrtj
Christiern Pedersens (1534) råd om hur man använder 
humlesuga lyder så här: Om hoffuedit er hoffued Eller 
om der er noged Pestilentze bulde boren der paa 5 
capittel - Vand som er brent aff Bethonye /som kallis 
Betonica paa latine/ och voxer her i Skaane paa 
mareken måge stede/oc serdelis hoss Stod hage Aff det 
vand skal mand dricke afften oc morgen ved tho skeder 
fulde Det bort tager saadan heffuelse/oc leger buldene 
som voxe i hoffuedit,mand maa oc stryge aff samme 
vand uden paa heffuelsen

var tidiga och lågväxta. Humlesugan stämde bra 
med denna allmänna regel, och Turesson drog 
slutsatsen att materialet från Stehag och Kungs
marken representerar en nordeuropeisk ekotyp. 
Arten torde således vara spontan på de nämnda 
lokalerna. Han hade också humlesuga från 
Malmö (kyrkogårdshäck) och Täpperöd vid 
Vombsjön (slånbuskage, till synes spontan före
komst). Dessa plantor överensstämde helt med 
de mellaneuropeiska, och representerade med 
stor sannolikhet förvildade förekomster.

De flesta exemplaren inom den nu upptäckta 
förekomsten växer skuggigt och blir då mycket 
högvuxna, upp till 90 cm, och får en tendens att 
lägga sig. De få plantor som växer soligt är betyd
ligt lägre. Allra bäst tycks växten trivas i halv
skugga. 1985 började blomningen i mitten av juli, 
något senare hos plantor som växte skuggigt. 
Lilja (1838) angav höjden till 1-3 fot, vilket visar 
att variationen är stor. Sannolikt är den delvis 
förorsakad av förhållandena på lokalen. För att 
dra slutsatser om skillnader i de nämnda egen
skaperna måste jämförelserna göras på fröupp
draget material odlat under helt likartade be
tingelser.

Framtiden för humlesugan

Det är mycket angeläget att försöka bevara be
ståndet av humlesuga i Stehag. De västskånska 
förekomsterna av arten är de enda i Sverige, som
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med stor sannolikhet är spontana. Och av de tre 
nu kända västskånska lokalerna är den vid Stehag 
särskilt värdefull, eftersom där finns en popula
tion och inte bara enstaka exemplar. Ett extra 
kulturhistoriskt värde får denna förekomst 
genom att den varit känd så länge. 1 de övriga 
nordiska länderna finns arten bara i Danmark, 
och även där är arten akut hotad (Löjtnant 1986). 
Det är alltså av nordiskt intresse att lokalen för 
humlesuga i Stehag bevaras.

För att humlesugan skall kunna överleva i Ste
hag måste skogsgläntorna röjas något på buskar 
och hallonsnår, och ogräs som kirskål måste hål
las efter. Snarast måste också ett antal granar tas 
bort. Det gäller inte bara att rädda humlesugan, 
utan också de kvarvarande ekarna och ekdung
arna. Biotopen är den nödvändiga förutsätt
ningen för arten. Eslövsbygdens naturvårdsföre
ning har uppmärksammat markägaren på före
komsten, och han har glädjande nog ställt sig 
positiv till att föreningen vårdar lokalen.

Föreningen har likaledes tagit kontakt med 
markägaren till lokalen vid Kastberga. Även 
denne är positiv till att föreningen röjer och utför 
slåtter på växtplatsen. Flär har betesdriften näs
tan upphört och igenväxning hotar. På eftersom- 
maren 1985 hittades för övrigt också två småplan- 
tor av humlesuga ca 50 m från den tidigare kända 
plantan.

Tack vare tillmötesgående från markägarna 
kan således förhoppningsvis naturvårdsföre

ningen hjälpa till att vårda de kvarvarande loka
lerna för humlesuga i stehagstrakten. Den när
maste framtiden för arten har alltså ljusnat något. 
Arten kan säkerligen räddas även på lång sikt, 
om man omgående röjer bort granarna kring de 
kvarvarande ekbestånden.
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I en tidigare rapport (Asklund 1983) redovisade 
jag några växtfynd från västra Västmanland. 
Sedan 1980 pågår en kärlväxtinventering i Nora 
kommun i sydvästra delen av landskapet. Detta 
projekt har jag presenterat förut (Asklund 1984), 
och då gavs också uppgifter om nya eller sällsynta 
arter för kommunen. En mer heltäckande redo
visning av vår inventering kommer att utges 
senare. I denna uppsats redovisas nu fynd från 
Västmanland utanför Nora kommun, gjorda 
under senare år.

Jämförelser med Malmgren 1982 har gjorts när 
en art uppges som ny för en viss socken. Koordi- 
nater anges enligt RUBIN (Björkbäck 1979). 
”Belägg i UPS” innebär att beläggexemplar har 
lämnats till Fytoteket i Uppsala.

Fynden presenteras sockenvis och nomenklatu
ren följer Krok & Almquist 1984. Då ingen upp- 
giftslämnare anges har fynden gjorts av mig. Jag 
har besökt samtliga lokaler. Ett tack riktas till alla 
uppgiftslämnare.

Grythyttan

Potentilla rupestris, trollsmultron. - Sikberget 
(gruvhålsområde 800 m VNV Siksjöhöjden, 11E 
4h 22 06 etc) ca 1970-86. På båda sidor om lands
vägen; mest och rikligast på S-sidan, där den även 
växer i igenväxande ängsmark med planterad 
gran. Här förekommer även icke blommande 
plantor. Belägg i UPS.

Uppgifter kring fyndet och fyndplatsen har 
lämnats av markägaren, Greta Hansson-Ohlson, 
Grythyttan. Greta fick ögonen på arten ca 1970, 
då hon passerade i bil och träffade en okänd per
son, som fotograferade den vackra växten. Ingen 
av dem kände igen arten. Exemplar lämnades till 
bibliotekarie Lola Näsman, numera bosatt i 
Atorp. Hon bestämde växten till trollsmultron. 
Fil dr Sven Fornander, Grythyttan, meddelade 
fyndet till Ulf Malmgren, som dock ej tog med 
det i sin västmanlandsflora. Redan för 15 år sedan 
var förekomsten riklig. Greta ämnar röja i ängs
marken för att förhindra att granar och lövsly 
tränger ut växten.

Sikbergets gruva drevs av Sikbergs Grufbolag 
1872-1912. Detta företag leddes av Gretas far- 
farsfar Otto Hansson, Baståsen, och hennes far
far Hans Ottosson, Siksjöhöjden. Man bröt blod- 
stensmalm och här fanns stånggång, gruvfogde 
och arbetarkasern. Sannolikt var gruvfogden 
växtintresserad och det är troligt att han planterat 
in trollsmultronet. Bland kulturväxter som finns 
kvar i området märks krusbär Ribes uva-crispa, 
apel Malus domestica, kvastspirea Spiraea cha- 
maedryfolia, rönnspirea Sorbaria sorbifolia, 
syren Syringa vulgaris och enligt uppgift tidigare 
någon art av gullregn Laburnum. Andra kultur- 
gynnade arter är fältarv Cerastium arvense, akleja 
Aquilegia vulgaris, backskärvfrö Thlaspi alpestre, 
daggkåpor Alchemilla (se nedan), rödkämpar 
Plantago media och gråbinka Erigeron acer.
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Greta Hansson-Ohlsson har planterat ett ex av 
trollsmultronet i Björskogsnäs naturreservat, 
Grythytte sn, där det dock inte tycks blomma 
särskilt ofta. Gunvor Gorton och Marianne Pet
tersson, Nora, såg dock 1 ex i blom ca 1978.

I Asklund 1984 redovisades en lokal från 1981 i 
Nora sn och växten angavs då som ny för land
skapet.
Alchemilla sarmatica, sarmatisk daggkåpa. - 
Sikberget (se ovan, 11E 4h 22 06) 1986, igenväx
ande ängsmark S landsvägen. Belägg i UPS. - 
Brunnshyttan (11E 2h 45 46) 1986, vägren SO det 
västliga huset. Belägg i UPS.

Vid jämförelse med uppgifter och karta hos 
Samuelsson 1943 framstår arten som ny för sock
nen. Den kan dock ha blivit funnen där senare; 
detaljuppgifter redovisas inte hos Malmgren 
1982.
Alchemilla cymatophylla, vågbladig daggkåpa. - 
Älvestorps koloniskola (internatskola, 11E 2f 28
02) 1984, vid parkeringsplatsen vid ”jägmästar- 
bostaden” (hus B). Belägg i UPS.

Ny för socknen. Ytterligare tre fynd har senare 
gjorts i Grythytte sn: Älvestorp 1984, Sikberget 
(se ovan) 1986 och Brunnshyttan 1986. Invente
ringen av Nora kommun har visat att arten är 
åtminstone tämligen allmän där.
Galium odoratum, myska. - Djupdalshult (11E 
3g 20 07) 1976-85, få ex på hygge i liten sidoravin 
S bäcken, ca 30 m O vägen och 350 m SSO Djup
dalshult. Belägg från 1985 i UPS.

Myskan påträffades 1976 av Dorothea Anders
son, Hällefors. Då växte den i hög granskog. 
Arten har minskat påtagligt sedan området kal
höggs 1979. Lokalen visades för mig av Anneli 
Andersson, Hällefors. I området förekommer 
även t ex lundelm Elymus caninus, alm Ulmus 
glabra, tibast Daphne mezereum, dvärghäxört 
Circaea alpina, stinksyska Stachys sylvatica och 
skogstry Lonicera xylosteum.

Arten är ny för socknen, och lokalen är den 
hittills västligaste i Västmanland.

Guldsmedshyttan

Blechnum spicant, kambräken. - Rödberget (11F 
5a ca 10 02) 1985, i O-kanten av kärret 650 m NO 
Rödbergets topp och drygt 100 m N Bergslags- 
leden. Ett flertal högväxta ex tätt samman samt 
ett 10-tal spridda, både sterila och fertila ex.

Öppet på fuktig mark mot sluttning med ung
skog. Belägg från 1986 i UPS. Ex med tudelade 
toppar på de sporbärande bladen finns.

Upptäckt av Claes Eliasson, Guldsmedshyttan, 
enligt Örjan Fredriksson, Södra Hyttan. I när
heten finns torta (se nedan).

Arten är ev ny för socknen (en tidigare, obe
kräftad uppgift finns dock).

Alchemilla cymatophylla, vågbladig daggkåpa. - 
Bromsjö (11F 2b 42 26) 1985, vid stigen V-ut från 
huset.

Troligen ny för socknen. Jämför under Gryt
hyttan ovan!

Lactuca alpina, torta. - Rödberget (11F 5a 09 01) 
1985, långt ner i sluttningen ca 500 m NO toppen 
nära Bergslagsleden och V bäcken. Belägg i UPS.

Fyndet gjordes av Örjan Fredriksson, Södra 
Hyttan. Växtplatsen är en liten, något fuktig 
glänta vid gammal stig nära en kolbotten. 7 ex 
som ej blommat 1985-86. Risk för förväxling med 
parksallat Lactuca macrophylla finns så länge 
blomställning ej setts, men det är osannolikt att 
det skulle röra sig om trädgårdsarten på denna 
lokal, som ligger långt från bebyggelse.

Lokalen ligger på 59°45’N. Tidigare kända 
fyndplatser i Västmanland är Älvhöjden (60°()') 
och Klingtorp (60°1’), båda i Ljusnarsbergs sn (se 
Malmgren 1982). Örjans fynd kan vara det hittills 
sydligaste i landet; de värmländska, redovisade 
hos Hård 1952och Hultén 1971, är nordligare.

Växten påträffades i samband med en invente
ring av det s k Kindlaområdet, ett höglänt bergs- 
och myrområde i Hjulsjö och Guldsmedshytte 
socknar. Här finns en intressant kryptogamflora. 
Ett fynd av kambräken Blecnum spicant redovisas 
ovan, och av fanerogamer noteras bl a rika före
komster av hönsbär Cornus suecica (se även Ask
lund 1983). Den gamla, föga påverkade skogen 
har vildmarksprägel och området har stora 
skyddsvärden. Kindlainventeringen syftar till att 
ge underlag för beslut om ev skydd. Fyndet av 
torta har publicerats i en delrapport (Kindlagrup- 
pen 1985). En slutrapport är under utarbetande.

Hjulsjö
Bromus inermis, foderlosta. - Hjuljärn (11E 4j 25 
25 etc) 1985, längs vägen SV-ut, vägkanter samt 
slänt mot väg från gräsvall. Belägg i UPS. - Ny 
för socknen.
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Carex ericetorum, backstarr. - Römyren, dels på 
sandig bilväg N myren (11E 7j 36 09) samt på och 
längs sandig stig på låg ås ut i myren (11E 7j 34 09 
etc), dels på blottad sand i S-slänt på liten åskulle 
ute i myren (11E 7j 29 06), allt 1986. - Ny för 
socknen.
Rättelse. - I en tidigare rapport (Asklund 1983) 
uppges tagelstarr Carex appropinquata som ny för 
Hjulsjö. Belägg saknas och arten har ej kunnat 
återfinnas. Uppgiften beror sannolikt på felbe
stämning eller felskrivning och återtas härmed.

Lindesberg
Carex cespitosa, tuvstarr. - Siggebohyttan (11F 
2b 11 16) 1986, N hembygdsgården (museum) vid 
bäcken direkt O landsvägen. Höga tuvor i fuktig 
svacka med sipprande vatten. Belägg i UPS. - Ny 
för socknen.

Ljusnarsberg
Hierochloé hirta ssp. arctica, nordmyskgräs. - 
St. Smedbergsgruvorna (12E Oj 08 45) 1979-85, i 
S-kanten av kärret O vägen. Få ex (minskande). 
Belägg (det. Gunnar Weimarck, Göteborg) i 
UPS. - Ny för socknen.
Leymus arenarius, strandråg. - V. Nybygget (11F 
6a ca 43 35) ca 1978 enligt uppgift från Gunnar 
Hallin, Hallsberg; kvar 1986. Växer på S sidan av 
riksväg 63 ca 500-600 m ONO huset. - Ny för 
socknen.

Ramnäs och Surahammar
Vid en exkursion i Ramnäs och Surahammars 
socknar i östra Västmanland tillsammans med

Ramnäs naturklubb 1985 fann jag bl a nedan 
nämnda daggkåpor. Eftersom Samuelsson 1943 
och Malmgren 1982 inte ger detaljupplysningar 
om dessa arter publiceras uppgifterna här.
Alchemilla filicaulis, späddaggkåpa, och A. 
wichurae, skårdaggkåpa. - Surahammar Laggar- 
bo (11G 4c 25 20), vägren 200 m SO huset.
A. murbeckiana, njurdaggkåpa. - Surahammar 
Klockarbo (11G 4d 14 02), ängsmark S-SO huset. 
Här växte även brudbröd Filipendula vulgaris.

A. vestita, vindaggkåpa. - Ramnäs Djupebo (11G 
4d 37 23), Sångkärrsbacken (tidigare betad torr
backe ca 700 m NO husen). - Ett tidigare fynd i 
socknen har publicerats av Eriksson 1967: ”åsen 
vid Bruket” (Erik Almquist).

Citerad litteratur
Asklund, L. 1983: Floristiska notiser från Västmanland. 

Svensk Bot. Tidskr. 77: 365.
Asklund, L. 1984: Floristiskt från västra Västmanland.

Svensk Bot. Tidskr. 78: 153-163.
Björkbäck, F. 1979: Metoder att ange växtlokaler.

Svensk Bot. Tidskr. 73:545-554.
Eriksson, B. 1967: Kärlväxtfloran i Ramnäs socken.

Trebetygsuppsats, Växtbiol. inst., Uppsala. [Duplic.] 
Hultén, E. 1971: Atlas över växternas utbredning i 

Norden. 2. uppl. Stockholm.
Hård av Segerstad, F. 1952: Den värmländska kärlväxt- 

florans geografi. Göteborgs Kungl. Vetensk.- och 
Vitterhets-samh. Handl. 6. följden. Ser. B 7. Göte
borg.

Kindlagruppen 1985: Kindlaområdet. Blivande natio
nalpark i Bergslagen? Delrapport. Lindesbergs natur
skyddsförening m fl. [Duplic.]
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Fanerogamer och ormbunkar. 26. uppl. Uppsala. 

Malmgren, U. 1982: Västmanlands flora. Stockholm. 
Samuelsson, G. 1943: Die Verbreitung der Alchemilla- 
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Ovan ett parti av Alderängarna som fortfarande översvämmas så kraftigt att det inte växer igen. Foto förf 1984. 
När erosionen genom vatten och is upphör eller minskar går igenväxningen snabbt. - I området på bilden till 
vänster har förhållandena förvärrats av att tillflödet från älven minskats genom stenfyllnader. Foto förf 1983.

Översvämningarna på Alderängarna 1984-85

BENGT OLDHAMMER

Provrutorna som lyckligtvis försvann skulle denna 
artikel ha kunnat heta. I vanliga fall är det natur
ligtvis trist om omsorgsfullt utlagda provrutor för
svinner. Men i det här fallet tänkte jag dokumen
tera en igenväxning längs Österdalälven i Mora 
för att om 25 år konstatera en tråkig utveckling. 
Nu gick det emellertid inte som beräknat.

Alderängarna

Det område som ska beskrivas heter Alder
ängarna och ligger intill Österdalälven knappt en

mil uppströms Mora i Dalarna. Området är en del 
av Sveriges största delta och Skandinaviens 
största fossila flygsandsfält. Enorma mängder 
sand avsattes här när inlandsisen smälte bort. 
Sanddynsområdet Bonäsfältet, strax intill Alder
ängarna, är känt för bland annat riklig förekomst 
av såpört Gypsophila fastigiata.

Alderängarna har formats av slåtter, packis och 
översvämningar. En intressant flora har blivit 
resultatet och klapperstensområdena och dess 
strandängar ner mot älven är de artrikaste par
tierna i området.



Omkring två meter tjock is på klapperstensstranden 1985. Erosionen blev kraftig. Fjällarven och fjällnejlikan tog 
dock ingen skada av isen - tvärtom. Foto förf.
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Av de närmare 300 arter som noterats i områ
det är fjällnejlika Lychnis alpina en karaktärsart, 
som varje vår blommar i tusentals exemplar på de 
öppna klapperstensområdena. Av mer notabla 
arter, varav de flesta påträfats de sista åren, 
märks fjällarv Cerastium alpinum, knägräs Dan- 
thonia decumbens, daggvide Salix daphnoides, 
brokiris Iris versicolor, kung Karls spira Pedicu- 
laris sceptrum-carolinum och en buske av tok 
Potentilla fruticosa (Granerot 1984a, b, Karlsson 
1983). Den sistnämnda passar in fint på något 
sätt, kanske beroende på att klapperstenen på 
sommaren blir starkt upphettad, med intorkad, 
vitluddig raggmossa i bottenskiktet, något som 
ger en viss alvarkänsla. Hur token kommit till 
Alderängarna är okänt.

Några svampar

Bland de svampar som finns på klapperstens- 
marken kan nämnas hartryffel Rhizopogon luteo- 
lus, gyttrad nästsvamp Nidularia farcta och pota- 
tisrottryffel Scleroderma bovista. Den sistnämnda 
uppträder i hundratals exemplar under höstarna. 
Fruktkroppen utvecklas helt dold bland stenarna. 
Senare spricker den upp och peridiets gula färg 
avslöjar arten bland stenarna. Inte sällan spricker 
den upp under stenar. Fruktkropparnas mycel är 
förvånansvärt kraftigt.

Översvämningar

Översvämningar har i årtusenden format land
skapet, men under senare delen av 1900-talet har 
området dessvärre börjat växa igen. Det beror

Åtskilliga hundra träd knäcktes vid issmältningen. En ungskog med främst tall och björk sopades ner av isen - 
bilden uppe till höger. Nedre bilden visar samma motiv efter höstens översvämningar, vid vilka en del av träden 
sköljdes bort. Landskapet har öppnats på nytt. Foto förf 1985.
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Mängder av sand sedimenterade i området i samband 
med översvämningarna hösten 1985. Många av växter
na begravdes. Foto förf 1986.
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främst på att älvregleringen har minskat över
svämningarna. Igenväxningen beror även på att 
ängsslåttern har upphört.

Själva översvämningsfenomenet är beskrivet 
av Wenner & Lannerbro (1952) och Lannerbro 
(1953), men några studier av hur det fungerar 
idag och vilka konsekvenser förändringarna i 
vattenregim får för floran har ej gjorts.

Det är de s k isdämningarna som är speciella 
för Alderängarna. Dessa innebär att stora mäng
der issörja och isblock samlas vid den 90-gradiga 
älvkröken omedelbart nedströms området. Där 
är det grunt. En propp bildas i älven och vatten 
och is söker sig nya vägar över Alderängarna. 
Nya bäckfåror bildas på det sättet och landskapet 
hålls öppet genom erosionen.

1984-85
Hösten 1984 medförde det höga vattenståndet att 
en del av mina provrutor eroderades bort, sam

tidigt som en ny liten bäckfåra bildades i klapper
stenen. Därefter följde den kallaste vintern på 
många decennier, och det bildades en kraftig is
propp. När kylan var som värst korkade älven 
igen på en sträcka av flera hundra meter. Stora 
delar av Alderängarna översvämmades upp
repade gånger, eller rättare sagt ”undersvämma- 
des”. Vattnet strömmade in i området under 
snön, och vid dessa tillfällen var det omöjligt att 
åka skidor i området. Man sjönk ner i issörjan 
som sedan frös till is på skidorna i den 20-gradiga 
kylan.

Efter upprepade svämningar och perioder då 
vattnet frös till is bildades ett tjockt istäcke. Träd 
och buskar frös in i isen och i viss mån även örter 
och gräs. Våren blev flera veckor försenad i om
rådet.

Just vårens försening har tidigare beskrivits (jfr 
Cederberg & Persson 1976) och ansetts vara 
huvudorsak till den låga tillväxten hos träden i 
området. Avsmältningen försenades av vattnet, 
som strömmade in ovanpå snön och bildade ett 
istäcke.

Före älvregleringens tid blev det betydligt 
större isproppar och översvämningar än idag - 
särskilt med isproppar i kombination med sam
manfallande hemflod och fjällflod. (Hemflod är 
betingad av lokal nederbörd och snösmältning, 
fjällflod uppstår genom snösmältning i Osterdal- 
älvens källområden i Särna- och Idrefjällen.) 
Tidigare inträffade översvämningarna dessutom 
på våren och inte enbart som nu mitt i vintern.

Idag har vi alltså blygsammare översvämningar 
och en i väsentliga drag annorlunda typ av ero
sion. Det förekommer dock en regelbunden 
”undersvämning” genom att vatten strömmar in 
under snön och isen i bäckfåror och lågt liggande 
delar. Vattnet kan också strömma upp på isen 
genom hål eller via strandkanten och iskanten. På 
sådana ställen kan isen bli metertjock.

När isen smälter på vårsidan sker en erosion av 
bäckfåror och dess stränder. I våra dagar, när 
många bäckfåror och lågt liggande markpartier 
inte längre påverkas av olika erosionseffekter i 
någon högre grad, går igenväxningen snabbt.

Våren 1985 blev smått fantastisk. Åtskilliga 
hundratals träd och buskar slets upp med rötterna 
eller knäcktes på mitten. Detta hände med upp
emot tre meter höga träd, men även högre träd 
fick skador genom att grenarna slets av efter in- 
frysning i isen. En tallungskog, där jag lagt prov
rutor för att dokumentera klapperstensstrandens



SVENSK BOT. TIDSKR. 81 (1987) Alderängarna 123

förvandling till skogsmark, försvann - så gott som 
alla träd revs upp eller torkade.

Den onormalt kalla vintern följdes sedan av en 
höst med kraftiga översvämningar, som vi alla 
kunde läsa om i tidningarna. Många uppslitna 
träd spolades då bort och landskapet öppnades. 
Upp till halvmetertjocka sandlager sedimente- 
rade och begravde såväl växter som en del prov
rutor.

Under bara ett års tid kunde man bevittna lite 
av den dynamik och de krafter som härskat vid 
Alderängarna alltsedan istiden.

Björn Cederberg har lämnat värdefulla synpunkter på 
manuskriptet.

Recension

Åttio år i svensk ekologi

Söderqvist, T. 1986: The ecologists. From merry 
naturalists to saviours of the nation. VII+332 
sidor. Almqvist & Wiksell International, Stock
holm. ISSN 91-22-00827-6. Pris ca 180 kr.
Omslaget till Thomas Söderqvists innehållsdigra 
dissertation, framlagd i Göteborg men till stor del 
skriven i Roskilde, pryds av en Brusewitz-teck- 
ning som föreställer Lars Gunnar Romell beskå

Författarens adress: Bengt Oldhammer, O donstigen 
22 A, 792 00 Mora.
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dande en hässleklocka, Campanula latifolia, med 
en symbolisk laboratorieinteriör hägrande ovan
för. Vår kanske mest skärpta ekolog genom tider
na - superkritisk, känslig och stridbar - är väl 
värd detta erkännande som portalfigur bland eko
logerna. Boken handlar dock inte bara om perso
ner utan också om akademiska institutioner och 
självfallet om hur det som kallas ekologi har upp
fattats i förgången tid. Berättelsen når fram till 
70-talets mitt - det senaste decenniets mycket



124 Recension SVENSK BOT. TIDSKR. 81 (1987)

tydliga förskjutningar i ekologins metodik och 
idévärld antyds bara helt kort i en ”epilog”.

Söderqvist har genomfört omfattande littera
tur- och arkivstudier samt dessutom på 70-talet 
intervjuat ett stort antal ekologer, flertalet fort
farande verksamma. Dessa intervjuer komplette
rades i början av 80-talet, och verkets idéhisto
riska ”prolog” stammar också från den tiden, vil
ket framgår av den därstädes citerade och disku
terade mycket sentida, internationella human
sociologiska och vetenskapshistoriska littera
turen.

Söderqvist har accepterat den för oss natur
vetare väldigt konstiga terminologin i dessa verk. 
Det gäller uttryck som ”social order” för veten
skapsgrenar, ”actor network” för inbördes per
sonlig påverkan, ”ecologization” för accepte
randet av ekologin i vetenskap och samhälle. 
Ekologin betraktas rent av som en ”authorized 
knowledge monopoly claim”, en föga adekvat be
teckning på en ofta ganska utåtriktad tvärveten
skap. Söderqvist har i viss mån missat den speci
ella karaktär som ekologin har just i egenskap av 
tvärvetenskap, bl a dess beroende av framväxten 
av andra vetenskaper som t ex klimatologi, mark
lära och avancerad analytisk kemi. Koncentratio
nen på Sverige har enligt Söderqvist själv varit en 
nödvändig begränsning. Utländsk påverkan och 
internordiska kontakter borde dock ha framhävts 
mera.

Söderqvist betonar vikten av det ekologiska 
språket, stundom kallat retorik, och särskilt av 
själva termen ekologi, först 1895 känd i Norden 
tack vare Warmings Plantesamfund, Grundtrcek 
af den 0kologiske Plantegeografi. Wahlenberg 
och Hampus von Post var bara ”protoekologer”. 
Fram till senare delen av förra århundradet var 
naturalhistoria en mer adekvat benämning än 
ekologi, men naturen begravdes ofta i herbarier 
och spritburkar. Samtidigt övertogs ledningen av 
tyskinspirerad laboratoriebiologi, som föraktade 
fältstudier. Dessa dog emellertid inte helt ut, inte 
ens på det akademiska planet.

Darwins efterföljare Haeckel skapade 1866 
själva termen ekologi, men var själv inte ens 
”protoekolog”, vilket medförde att ordet ekologi 
knappast alls kom i bruk (undantag ett arbete av 
Reiter 1885). Först under åren omkring sekelskif
tet blev termen vanlig hos oss (och än mer i Ame
rika). Söderqvist fäster stort avseende vid hur 
botanister och zoologer karakteriserade sina egna 
undersökningar, men åtskilligt gjort utan ekolo

gisk etikett var faktiskt ekologi. Exempelvis 
”växtbiologi”, från 1897 bedriven i Uppsala, bör 
räknas som mer eller mindre synonym med eko
logi, eller snarare med ”ecology” i brittisk-ameri
kansk bemärkelse.

Trots viss överbetoning av själva ekologi
termen är framställningen lika initierad som inne
hållsrik. Äldre och senare förgrundsfigurer som 
Sernander, Hesselman, Ekman, Du Rietz och 
Romell ges tillbörlig respekt. Lärjungeskapet var 
förr mera självständigt än i vår tid. Ett uttryck 
som ”Lindquists pojkar” är därför inte så värst 
adekvat när det avser tre olika forskare med egna 
profiler. Betoningen av personligheter och deras 
beroende av (eller frigörelse från) varann är ett 
markant drag i boken. Även dagens ekologer 
skildras rätt personligt.

Söderqvist är tack vare frispråkiga intervju
offer väl orienterad särskilt rörande personer 
aktiva omkring 1940-60. För tidigare (och även 
för senare) koryféer finns naturligtvis en uppsjö 
av skriftliga uppgifter, med all den subjektivitet 
som kan vidlåda sådana, t ex i den fram till 30- 
talet flitigt odlade vetenskapliga polemiken - en 
konst som senare dessbättre fallit i vanrykte. 1 
dag, och ibland också förr, är alltför stor välvilja 
och rent av panegyrik en djupare fallgrop för 
person- och idéhistorikern.

Som nämnt tycks Söderqvist ibland tro litet för 
mycket på ekologernas egna deklarationer i sina 
avhandlingar. De är ofta jäst kastad i ugnen efter 
brödet, och de verkliga resultaten kan ha varit 
mer triviala. Detta gäller också de stort tänkta 
utredningarna och ”storprojekten” under 1960- 
och 70-talen. Det blev inte riktigt vad man tänkt 
och hoppats, och detta berodde inte enbart på 
otillräckliga anslag. ”Ekologiseringen” av hela 
samhället genom den beryktade ”ekologiska 
grundsynen” förblev till stor del munväder, inte 
utblåst av ekologerna själva utan av deras ut
tolkare. Bokens undertitel ”From merry natura
lists to saviours of the nation” återger alltså knap
past ekologernas egen uppfattning av sin samhäl
leliga nisch.

För den som vill veta mera om biologins och då 
särskilt ekologins historia på både idé- och per
sonplanen, framför allt under 1900-talet, rekom
menderas ett detaljstudium av denna monumen
tala bok.

Hugo Sjörs



Den magiska flädern

BENGT SJÖGREN

I böcker om etnobotanik och örtmedicin, och i 
äldre botanisk litteratur, finns det många märk
liga upplysningar om flädern. Det var inte nog 
med att man använde olika delar av den till fak
tiskt verksamma läkemedel. Den hörde till de 
träd där folk långt fram i tiden har trott sig kunna 
sätta bort sjukdomar genom särskilda, magiska 
riter. Om man till exempel planterade en fläder 
utanför stalldörren ansågs den också kunna hind
ra häxor och annat trolltyg från att ta sig in och 
förgöra kreaturen, och som vårdträd vid bostaden 
kunde den bland annat skydda mot eldsvåda.

Detta lilla träd, som i gynnsamt klimat kan bli 
sex-sju meter högt, sprids som så många andra 
växter genom att fåglar äter frukterna och släpper 
ut kärnorna igen, och det kan mycket väl ha varit 
på det viset som flädern ursprungligen fördes upp 
till sydligaste Skandinavien.

Om det i stället möjligen var människor som 
planterade in den måste det ha skett mycket ti
digt, eftersom den växte på dansk mark redan 
under den så kallade Ertebplleperioden, för mer 
än 5000 år sedan (Brpndegaard 1980). Hur som 
helst har den uråldriga anor som trolldomsväxt 
och medicinalväxt, vilket ju i grunden är samma 
sak.

Men i riktigt gamla skrifter bör man inte leta 
efter den under namnet fläder. I medeltidens 
svenska örtaböcker kallas den (Lyttkens 1904-06) 
för hyll eller hylle, som så att säga är trädets rätta 
nordiska namn. Det kommer av ett gammalt, all- 
mängermanskt holl, som antagits syfta på att 
unga kvistar och grenar är ihåliga - och som via 
höll har utvecklats till hyll på nordisk mark, 
medan det ursprungliga uttalet lever kvar i det 
tyska namnet Holunder.

Namnförbistring

Beteckningen fläder tycks ha smugit sig in i sven
ska språket på 1600-talet, då flera botanister bör

jade använda den. Det är ett lån från /ågtyska 
dialekter där man hade kommit att kalla trädet 
för Fleeder, ett ord av samma stam som namnet 
fladdra. Och det var ett ganska olyckligt lån, 
eftersom ordets högtyska motsvarighet Flieder 
har blivit det vedertagna tyska namnet på syren, 
som inte ens hör till samma växtfamilj.

Namnskiftet slog emellertid lätt igenom i Mel
lansverige, där hyllen inte är inhemsk och den 
nordiska benämningen kanske därför inte var till
räckligt väl förankrad i det allmänna medvetan
det. Även Linné lät sig påverkas, så att han i 
Flora Svecica noterade fläder som ”svenskt” 
namn och hyll helt enkelt som ett slags provins
namn från Skåne.

Därmed fick många för sig att det var ”finare” 
att säga fläder, och det har inte hjälpt att enstaka 
författare har försökt rätta till språkbruket igen. I 
sentida svensk växtlitteratur är det sällan man ser 
något annat namn än det plattyska, och Carl S. R. 
Collin (1943) berättar hur det ibland har gett upp
hov till tokigheter.

När det på 1920-talet hände sig att en svenska i 
Berlin sammanvigdes med en Fürst von Bismarck 
hade ingen mindre än Tysklands dåvarande presi
dent, gamle Paul von Hindenburg, överräckt en 
syrenbukett till bruden. I svenska tidningars över
sättning förvandlades denna Fliederstrauss till 
något så osannolikt som ”en charmant fläder- 
bukett" ...

Däremot har danskarna aldrig låtit sig förvirras 
på det viset. 1 Danmark och Norge heter hyllen 
fortfarande hyld respektive hyll. Och än i dag bär 
den sitt ursprungliga namn i folkspråket i sydliga 
delar av Sverige - på västkusten upp till och med 
Bohuslän.

Det äldsta nordiska belägget för den namn
typen finns i Håvåmal, även om det tyvärr inte 
framgår av de vanligaste svenska översättning
arna. I ett stycke med folkmedicinska råd nämns 
holl eller höll. Formuleringen är korthuggen och 
svårtolkad. Men enligt Nils von Hofsten (1957)
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rör det sig helt klart om en rekommendation att 
använda hyll som skydd mot onda makter.

Te och blomsaft

När hyllen om inte förr så på medeltiden plante
rades in på nordligare breddgrader var det också 
just för medicinska ändamål. Norrut i Sverige och 
i Norge lyckas den sällan nå trädformat, eftersom 
toppskotten är känsliga för vinterfrosten, och det 
är inte överallt den kan sätta frukt. Men var den 
än växer är den en praktfull syn, när den en 
månads tid på högsommaren står översållad av 
sina stora, gräddgula, brett platta blomställ
ningar.

Den traditionella användningen av blommorna 
är välkänd - inte minst genom Anna Maria 
Lenngrens satiriska dikt ”Porträtterna”, där det 
heter om en gammal skinntorr, grevlig änka, att 
hon satt på sitt gods och ”drack ständigt te på 
fläder”. Hon var ”skral och hade ben som spådde 
väder”.

Kanske hon led av åtskilliga sådana krämpor 
som hylleblomste sedan gammalt har använts 
mot. Den dekokten är känd för att ha både svett
drivande, urindrivande och milt laxerande effekt. 
Mot förkylning brukade man till och med in- 
halera ångorna av den för att komma i svettning. 
Och att blommorna bevisligen innehåller verk
samma ämnen bekräftar till exempel läkemedels- 
kemisten Matts Bergmark (1961).

På hans lista står ”saponiner, en nitrilglykosid, 
små mängder eteriska oljor, cholin, garvämne, 
harts, socker, slem, färgämne samt äppel-, vale- 
riana- och vinsyra”. Man undrar inte på att redan 
de färska hylleblommorna smakar mycket sär
eget. Carl Fredrik Nyman (1867-68) kallar dem 
för slemmigt-beska”.

När folk idag plockar sådana blommor för att 
laga saft på dem och helt enkelt använda den som 
läskedryck är det inte heller någon gammal sed 
som har återupplivats. Det är ett alldeles nytt 
påhitt som har spritt sig de senaste tio-femton 
åren - och som strängt taget är litet diskutabelt, 
eftersom det krävs extra tillsatser bland annat av 
citron för att saften eller det så kallade fläder- 
blomsdrickat ska bli någorlunda njutbart.

Den "härliga” lukten
Men smaken är olika, heter det ju. Det tycks 
också gälla lukten. Harriet Hjorth (1960) skriver

om blommorna: ”Doften av detta härliga apotek, 
när det står mitt i sommaren som ett präktigt vitt 
tält, är en av den ljumma vindens kraftigaste och 
på avstånd angenämaste ingredienser.”

Man lägger emellertid märke till att hon säger 
”på avstånd angenämaste”. Det är en viktig reser
vation, eftersom hylleblommornas tunga utdunst- 
ningar egentligen har mycket dåligt rykte. I skal
den och ämbetsmannen Johan Gabriel Oxenstier
nas ”Arbeten”, som kom ut i början på 1800- 
talet, står det: ”Fly en sjuklig sömn, hvars anda 
kring din bygd / På luften sänker sig i fläderblom
mans skygd.”

Det syftar på verkningar som beskrivs litet ut
förligare i en lärd ekonomisk flora, som profes
sorn i naturalhistoria i Lund Anders Jahan Ret- 
zius gav ut 1806. Han konstaterar att ”blom- 
morne, med sin luckt beswära, och förorsaka 
hufwudwärk hos många”. Och han fortsätter:
Ganska osundt är det ock at sofwa, äfwen i fria luften, 
nära blommande Fläder. Jag har ofta sedt bland allmo
gen dem, som haft öfwer hela kroppen et hwitt, uphögt 
utslag, såsom efter nässlande, förenadt med hufwud- 
wärck, hwilken sjukdom bonden kallar Älfblåst, och 
tror wara en fölgd deraf at de sofwit under blommande 
Fläder.”

Modernare litteratur (Fagerström 1963) bekräftar 
också att hyllen kan framkalla dermatit, det vill 
säga just hudutslag. Men de goda krafterna hos 
detta lilla träd har alltid ansetts överväga. Gre
kiska läkare som Hippokrates skrev om det långt 
före vår tideräknings början, och i senare århund
radens örtaböcker (t ex Lonicerus 1679) rekom
menderas både blommorna och bären, bladen, 
barken och rötterna.

Universalmedicin
Dekokter på olika delar av trädet uppgavs inte 
bara kunna bota åkommor som podager, vattusot 
och förstoppning. Innerbarken betecknades som 
ett förträffligt kräkmedel. Kokt i smör beredde 
man också salvor av den till behandling av bränn
sår. Men särskilt mycket brukar det stji om fläder- 
blomsvatten. Det ansågs vara nyttigt för levern, 
mjälten och njurarna, och det föreskrevs mot 
både vanlig darrhänthet och mot frossan - det 
vill säga malaria, som förr var ett problem ända 
uppe i södra Skandinavien. Till och med mot 
svulster ordinerades avkok på hylleblommorna, 
och dessutom ansågs det extraktet vara bra som 
ögondroppar mot grå starr.
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Bären i sin tur har man nere i Europa ibland 
använt för att ge starkare röd färg åt vin. De är 
syrligt söta och det går naturligtvis också mycket 
bra att smaksätta brännvin med dem och att till
sätta socker, så att det blir ett slags likör. Även 
blommorna används i brännvin - nu till och med i 
en sort som Systemet har släppt ut under namnet 
Hallands Fläder. Alla våra traditionella bränn- 
vinskryddor är för övrigt gamla medicinalväxter 
som ursprungligen tillsattes till akvaviten för att 
man skulle kunna låtsas att det var av hälsoskäl 
som man förtärde den ...

Men framför allt har man sedan gammalt bru
kat bereda saft på hyllebären, också den för mer 
eller mindre medicinskt bruk, och saften har man 
gärna kokat samman till så kallat flädermos eller 
hyllemos. ”Af femton sk:pd bär får man wid pass 
twå sk:pd mos,” skriver Retzius och förklarar att 
det moset är ”et lindrigt swettdrifwande medel” 
som används mot samma åkommor som teet på 
blommorna.

Ett sextiotal år före Retzius blev också den 
nyttoinriktade Linné under sin Skånska Resa så 
överväldigad av att se så värdefulla medicinalträd 
växa överallt i bygderna, att han konstaterade:
IIYLLEN, som nu blomstrar wid alla gårdar i största 
myckenhet, gifwer här i Skåne årlig frukt, ty är det 
oförswarligt, at wåra Apothekare hämta Flädersaft 
ifrån Tyskland, der de likwäl kunde få inom Riket 
många tusend gånger mer Flädersaft, än hos oss consu- 
meras.

Blåsyra
Linné varnade däremot för de omogna hylle
bären (1986). Hans påfåglar hade dött efter att ha 
ätit sådana. Det torde hänga ihop med vad Matts 
Bergmark konstaterar om hyllens - eller hyllets 
- gröna delar, nämligen att de bland annat inne
håller ”en glykosid som spaltar upp sig i bens- 
aldehyd och blåsyra”.

Närvaron av blåsyra förklarar säkert också att 
folk gärna begagnade hylle mot olika sorters 
ohyra. Med bladen gned man till exempel in 
kroppsdelar som var angripna av skabbkvalster, 
och Retzius vittnar om att man försökte bekämpa 
skadeinsekter i spannmål genom att sticka in 
hela, grönskande knippen - med kvistar, löv och 
blommor-i säden.

Friska grenar petade man ner i jorden för att 
jaga bort sorkar och mullvadar. Och det är 
mycket möjligt att även detta kan ge resultat. I 
varje fall är det väldokumenterat att många växt-

ätare undviker att beta av hylleplantor. ”Löfwen 
hafwa en obehagelig luckt,” anmärker Retzius, 
”och ätas endast af Fåren.”

Men i övrigt var alltså hyllen utomordentligt 
användbar. Johannes Palmberg (1684) räknar 
upp tjugotvå olika ”bruk och nytttigheter”. Av 
fläder - som han skriver, han var en av dem som 
lanserade det namnet - ”beredas många kosteliga 
läkedomar, så at, snart sagt, ingen kranckhet fin
nes, till hvilken man ej något medel får af thetta 
trä.”

Redskap och leksaker

Själva veden kom till god användning. "Trädet 
blir torrkadt, gult, tämmeligen hårdt och tager 
politure,” berättar Retzius och fortsätter:
Swarfvare nyttja det gärna, och i synnerhet berömmes 
det til smärre Trissor, emedan det ej lätt tager hetta; 
men det fordrar lång tid att torrka, annars slår eller 
kastar det sig gerna. Af samma orsak nyttjas det äfwen 
gerna til annat smärre Maschinwerk, som är utsatt för 
gnidning. Som det är både lätt- och rättklufwit anwän- 
des det ock till wäfskedar, och Skomakare äro begärlige 
efter stort Fläderträd til skopinnar.

Till och med hemmagjorda leksaker tillverkades 
av de rörliknande, märgfyllda grenarna. Barn 
brukade rensa ut märgen ur grenstycken och an
vända dem till biåsrör eller så kallade tollabössor. 
En kula, kanske av blötat och tuggat tidnings
papper, formades så att den passade precis in i 
mynningen. Baki satte man en likadan kula. Sen 
tryckte man in den bakre kulan med en pinne så 
att den främre av lufttrycket med en liten knall 
sköts iväg några meter ...

Men det gällde att vara försiktig med trädet 
som sådant. Eller busken. Man vågade knappt 
ens närma sig exemplar som hade använts till 
trolldom. Om någon med hjälp av avklippta nag
lar eller på annat sätt hade satt bort sjukdom på 
en hyll riskerade man att den sjukdomen gick 
över på en själv.

Den mäktiga Hyllemor

Dessutom fanns det långt fram i tiden kvar rester 
av urgammal animism ute i bygderna. Man 
trodde att det överallt i naturen bodde kvinnliga 
naturandar som man måste ta särskilda hänsyn 
till. I asketräd levde en som i Skåne kallades för 
Askafroan. Till henne offrade folk ännu på 1800- 
talet på askonsdagen genom att före soluppgång
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en slå vatten över trädets rötter. Men särskilt 
berömd var den trädnymf som huserade i den 
medicinska hyllen.

Från Tyskland där hon kallades för Frau Holla 
eller Frau Holda - Fru Hulda alltså - uppges 
ibland att hon skulle ha varit ett slags uppen
barelseform för själva fruktbarhets- och döds
gudinnan Freja. Hur som helst var tron på denna 
trädnymf allmängermansk. Hennes danska namn 
och sägnerna om henne har till exempel inspirerat 
H C Andersen till sagan Hyldemor - vars titel 
förstås i svensk översättning förvanskats till det 
halvt plattyska Flädermor, fastän hon är känd 
som Hyllemor även i de forna danska landskapen 
i södra Sverige.

Om henne kan Brpndegaard (1980) berätta 
från Danmark att vad man än skulle använda en 
hyll till, måste man först tre gånger be henne om 
tillåtelse genom att säga, ”Hyldemor, giv mig 
noget af dit tras, så vil jeg give dig noget af mit 
igen.” Eller ”Hyldemor, Hyldemor, tillåd mig at 
skaere af din skov.” Om man struntade i det 
kunde det enligt folktron gå mycket illa. Och i 
Skåne var det lika noga med ritualen.

Folklivsforskaren Pehr Johnsson (1926) med
delar från sin nordskånska hembygd, att man där 
ännu i hans barndom på 1870-talet måste fråga 
Hyllemor om lov, innan man ens vågade plocka 
hylleträdets blommor till te. Folk brukade säga: 
”Hyllemor, giv mig litet av ditt hylle, så ska du få 
hylle av mig, då det blommar.” Och den som ville 
uttrycka sig särskilt hövligt titulerade henne inte 
mor utan sade Hyllefrua.

Judasörat

Vid sidan av allt detta uppkom också en ny myt 
under den kristna medeltiden. Den utgår från att 
Judas Iskariot enligt aposteln Matteus ångrade sig 
så djupt, när han insåg vilket öde som väntade 
Mästaren, att han icke blott kastade bort sina 
fyrtio silverpenningar utan också gick och hängde 
sig. Fromma munkar, troligtvis i Tyskland, bro
derade vidare på den historien. De hade sett att 
det ibland på gamla hyllestammar växer en egen
domlig, brunt köttfärgad svamp, som till formen 
erinrar om ett människoöra. Än i dag heter denna 
svamp Judasohr på tyska, Jew's Ear på engelska 
och judasöra på svenska - och på botaniskt latin 
fick den redan av Linné artepitetet auricula-judae 
som betyder detsamma.

Det beror på att munkarna hittade på att Judas 
skulle ha hängt sig i en Holunder, ett hylleträd. 
Och hur det var så bröts grenen av - enligt som
liga versioner. Enligt andra svajade den till. I 
varje fall stötte förrädarens öra emot stammen - 
med det i sådana legender naturliga resultatet att 
den första öronliknande svampen började växa ut 
på det trädet.

Nu lär det visserligen inte framgå av bibeln att 
det ens fanns hylleträd i Palestina. Men munkar
nas licentia poetica tillät dem givetvis att bortse 
från fakta. Däremot är judasörat vanligt på hyll i 
Mellaneuropa och även i Danmark. Det växer ut 
på senhösten och uppges vara en god matsvamp. 
Dessutom har det folkmedicinsk användning. 
Efter torkning sväller judasörat upp till gelé när 
man blötar ut det, och söderöver används sådant 
gelé till att läggas på inflammerade ögon. En de- 
kokt på judasöra i mjölk, ättika eller rosenvatten 
rekommenderas mot halskatarr. Enligt Brpnde- 
gaard (1978) har man till och med använt judas
öra i öl för att bota svårartad kättja.

I det längsta var denna svamp inte känd från 
svenska hylleträd. Men sedan John Eriksson 1946 
upptäckt den på Hallands Väderö har andra bota
nister letat vidare. Och nu är det väl dokumente
rat (Widén & Widén 1983) att den växer på 
många håll i nordvästra Skåne, framför allt längs 
med kusten. Men även utan judasöron kan vi 
naturligtvis ha glädje av hyllebuskarna eller hylle- 
im om inte annat så genom att utnyttja
blommorna och bären på gammalt sätt. Man be
höver ju inte nödvändigt lägga sig att sova just 
under så farligt doftande växtlighet...
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Botaniskt materiel till salu

Jag har en del för mig mer eller mindre överflö
digt materiel, som kanske andra botanister skulle 
vilja förvärva till nytta och/eller nöje. Allt i gott 
skick, det mesta obegagnat.

Herbarium och herbarieskåp

Herbariet omfattar ca 3 000 ark, insamlade 1934— 
59. Mest från Sverige, lite från Norge, ordnat 
efter Hylanders förteckning 1955. Bl a samtliga 
100 omkr 1950 urskilda svenska Carex-arter. Det 
mesta pressat direkt i fält. - Fem herbariepärmar.
Herbarieskåp, gediget småländskt möbelarbete, 
tillverkat 1958. Vackert teakfanér, sockel och ben 
av jakaranda. 170 x 114 x 45 cm. 120 utdragbara 
hyllor av aluminiumplåt, avstånd 5 cm. Snygg 
möbel.

Mikroskop
Hensoldt Wetzlar, liten fickmodell för fältbruk. 
Liknar en enkelkikare. Längd 115 mm, största

Retzius, A. J. 1806: Försök til en Flora Oeconomica 
Svecice Eller Swenska Wäxters Nytta och Skada i Hus
hållningen. Andra Delen. Lund.

Widén, B. & Widén, M. 1983: Judasörat (Hirneola 
auricula-judae) i nordvästra Skåne. Svensk Bot. 
Tidskr. 77: 289-292.

diameter (foten) 47 mm, vikt drygt 3 hg. Aldrig 
använt. - 100 objekt- och täckglas.

Diabilder

Ca 4 000 diabilder, Ektachrome i glaslösa ramar. 
För komplettering av bildarkiv etc. Förses med 
aktuell text. Skandinavien, Spetsbergen, Fär
öarna, Island, Grönland, England, Tyskland. - 
Ca 100 enkla Paximat-magasin för 36 bilder, grå 
och vita.

Topografiska kartor över Nordamerika
Avsedda att användas vid fältarbeten i anslutning 
till Hulténs alaskaflora:
- Canada i skala 1:6 000 000
- Alaska(-Yukon) 1:2 500 000
- Dawson (med Klondyke) 1:1 000 000
- Alaska-Yukon 1:250 000, 19 blad
- Alaska 1:63 360, 9 blad (varav Nome 4 blad)
- Anchorage och omgivningar 1:24 000
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Kasgräs (Scolochloa festucacea) funnet i Uppland

MATS JOHANSSON

Johansson, M. 1987: Kasgräs (Scolochloa festucacea) funnet i Uppland. [Scolochloa festuca
cea found in Uppland.] Svensk Bot. Tidskr. 81: 132. Stockholm. ISSN 0039-646X.
Scolochloa festucacea has in Sweden since long had its only constant occurrences in Östergöt
land. In this paper a find from Uppland is published, which moves the northern limit for the 
species c. 150 km northwards.
Mats Johansson, Inst för ekologisk botanik, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, Sweden.

Kasgräs Scolochloa festucacea har i Sverige sedan 
länge haft sina enda fasta och kända förekomster 
i Östergötland. I denna artikel redovisar jag ett 
fynd, som införlivar växten även i Upplands flora 
samt förflyttar dess nordgräns i Sverige en bit 
norrut.

Fyndet gjordes 1986-10-03 i Vistebyåns utlopp i 
Enebyleviken, Funbosjön, 13 km O Uppsala 
(Rikets nät 66431 16161). Kasgräset växte i ett 
litet bestånd insprängt i gungflyvegetation domi
nerad av jättegröe Glyceria maxima och med in
slag av bland annat sjöranunkel Ranunculus lin
gua, vattenmärke Sium latifolium och besksöta 
Solanum dulcamara. Med ledning av tuvornas 
diameter kan man anta att beståndet är relativt 
gammalt. Miljön är typiskt eutrof.

Kasgräs har i Europa en central-östlig utbred
ning med huvudsakliga förekomster i norra Tysk
land, Polen, Baltikum och centrala Ryssland. I 
Finland är det allmänt i Paijamme och Kymmene 
älv och finns för övrigt i spridda lokalgrupper upp 
till norra Tavastland och norra Savolaks (Hultén 
1958, 1971). I Sverige var kasgräs tidigare endast 
känt från Östergötland i ett ganska begränsat 
område i Svartåns, Motala ströms och Göta ka
nals vattensystem med tillhörande sjöar (Gen
berg 1977). I Stockholmsfloran (Lindberg 1983)

nämns emellertid en inplantering av kasgräs på 
Djurgården. Materialet hade hämtats ”från mad- 
ängarna mellan Lövsunda och sjön Runnviken i 
Södermanland.” Det framgår inte om denna 
senare förekomst är naturlig.

Kasgräset är dock inte nytt för Uppland, då det 
upptäcktes redan 1935 i ett kärr i Ultuna. Det 
antogs vara en kvarleva av ett odlingsförsök på 
1860-talet. Beståndet försvann emellertid kring 
1940 vid invallning av kärret (Almquist 1965).

Den nya växtplatsen för kasgräs i Uppland 
överensstämmer i sin karaktär väl med de i Öster
götland, och fler fynd på liknande lokaler framför 
allt i Södermanland och Uppland skulle enligt 
min mening inte vara förvånande.
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Storsvampar i bestånd av tall och contortatall

LARS KARDELL, MARGARETA BLOMGREN och JOHAN NITARE

Kardell, L., Blomgren, M. & Nitare, J. 1987: Storsvampar i bestånd av tall och contortatall. 
[Mushroom production and species composition in stands of Pinus contorta and P. sylvest
ris.] Svensk Bot. Tidskr. 81: 133-142. Stockholm. ISSN 0039-646X.
During 1984 and 1985 all mushrooms were collected in eight comparable stands of Pinus 
sylvestris and P. contorta in order to study similarities and differences. The age of the stands 
varied between 14 and 37 years. The mean yield of mushrooms in the Scots Pine stands was 
10 465 fruitbodies per hectare in 1984, 21 965 in 1985. The corresponding figures in the P. 
contorta stands were 8 133 and 16 110. Thus the total number of fruitbodies in the P. 
contorta stands was only 75% of that found in the P. sylvestris stands. The number of 
different species was 15% lower in the P. contorta stands. Most of the species grew both in 
stands of P. sylvestris and P. contorta. However, Chroogomphus rutilus formed fruitbodies 
only in P. sylvestris stands and Suillus flavidus was exclusively found in stands of P. contorta. 
In Sweden S. flavidus forms mycorrhiza with P. sylvestris in very wet environments, but has 
not earlier been found on dry sites. In North America a mycorrhiza-forming bolete, S. 
umbonatus, is found in stands of P. contorta. It may be conspecific with the European S. 
flavidus.
Lars Kardell och Margareta Blomgren, Avd för landskapsvård, SLV, S-750 07 Uppsala, 
Sweden.
Johan Nitare, Inst för systematisk botanik, Box 541, S-751 21 Uppsala, Sweden.

Intresset för att odla främmande trädslag har i 
Sverige aldrig varit speciellt stort. En rimlig skatt
ning är att blott omkring 2% av vår skogsmark är 
bevuxen med exoter. Motsvarande siffra för Dan
mark är t ex 70%. Denna stora skillnad mellan 
svenskt och kontinentalt skogsbruk är delvis en 
reflex av att den naturliga lövskogen i Europa 
ersatts av lönsam barrskog. Hos oss har barrsko
gen i naturtillståndet varit dominerande. Men 
den viktigaste orsaken är säkerligen våra långa 
omloppstider samt den dåliga lönsamheten i 
svenskt skogsbruk under det senaste seklet. Själv- 
föryngring har därför varit (och är fortfarande) 
den dominerande föryngringsmetoden. Den i 
genomsnitt mer än sekellånga produktionstiden 
medför inte heller att intresset för främmande 
trädslag blir särdeles långlivat. En aktiv och för 
saken intresserad skogsman har som regel inte 
mer än 15 års inverkan på skogslandskapet, och 
denna korta tid är inte tillräcklig för att en intro
duktion av främmande trädslag skall bli be
stående.

En attitydsvängning såg dock dagens ljus i mit
ten av 1960-talet, sedan två av våra större skogs

företag beslutat om en framtida satsning på Pinus 
contorta (Hagner 1969, Nellbeck 1969). Det 
främsta skälet till denna omorientering var att 
man ville undvika den framtida s k virkes- 
svackan. Genom uteblivna kalavverkningar 
under perioden 1920-1950 är den svenska sko
gens ålderssammansättning skev. Om man kräver 
en jämn årlig tillförsel av äldre skog är det lätt att 
förutse en brist på avverkningsbar skog under ett 
antal decennier på 2000-talet. Denna brist skulle 
kunna mildras genom införsel av ett snabbväx
ande trädslag (Hagner 1982).

Intresset för den från västra Nordamerikas 
höglägen importerade contortatallen blev under 
mitten av 1970-talet så stort, att Skogsstyrelsen 
(1979) i lag lät begränsa den areal, som årligen 
fick planteras med contorta. Ett förbud infördes 
dessutom för contortaplantering på skogsmark 
söder om Norrlandsgränsen. Fram t o m 1984 har 
drygt 300 000 hektar planterats med Pinus con
torta (Elfving 1985) och den årliga ökningen är 
omkring 25 000 hektar. Relativt sett torde Pinus 
contorta f n vara huvudträdslaget på 1,4% av den 
svenska skogsmarken. Inom ett antal decennier
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Fig 1. Försöksbestånden vid Klampenborg i Ljusdals socken. Contortatallen (högra bilden) planterades 1952 och 
tallen ett år senare. I dessa bestånd, belägna 60 m från varandra på en torr ristyp, uppmätte vi hösten 1985 
rekordskördar, där pepparriskan var förhärskande art. I tallbeståndet fanns inte mindre än 57 000 fruktkroppar 
per hektar, vilkas friskvikt uppgick till 603 kg. Motsvarande siffror för contortabeståndet var 39 000 respektive 500 
kg. - Foto Lars Kardell, juni 1984.
The experimental stands at locality 4 (Klampenborg). The Scots Pine stand in the left picture was planted in 1953 
and the contorta pines one year earlier. The plots are situated on a dry esker 60 m apart. We found here during 
1985 very high yields of mushrooms, in particular a massive occurrence of Lactarius rufus. In the Scots Pine stand 
we measured a total of 57 000 fruitbodies per hectare with a fresh weight of 603 kg. The corresponding values in the 
contorta stand were 39 000 fruitbodies and 500 kg.

kommer contortatallen att efter gran, tall och 
björk bli vårt fjärde vanligaste trädslag. Då har 
den i virkesvolym gått om aspen.

Det är som regel lätt att etablera ett nytt be
stånd av Pinus contorta. Överlevnaden efter plan
tering är större än för vanlig tall och contortan 
drabbas mindre av ödeläggande skador under de 
första åren på hyggena (Ståhl 1982, Persson 
1983). Denna överlägsenhet i starten förstärks av 
contortans större volymproduktion. Merproduk- 
tionen uppskattades av Hägglund m fl (1979) till 
50% jämfört med tall, en nivå som dock Elfving 
(1985) anser vara osäkert skattad, eftersom vi

inte har tillräckligt med jämförbara bestånd. En 
betydande överlägsenhet är dock säkerställd.

Nya trädslag ger självfallet upphov till annor
lunda ekosystem (fig 1). För att se hur villkoren 
för vissa djur och växter förändras när vanlig tall 
ersätts av sin nära släkting contortatall, påbörja
des för ett antal år sedan vid Lantbruksuniversi
tetets avdelning för landskapsvård en längre 
undersökningsserie. I den här uppsatsen redo
visas en tvåårig studie av storsvampars förekomst 
och produktion av fruktkroppar i några tall- och 
contortabestånd.
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Nomenklaturen följer för kärlväxter Lid (1979) och för 
svampar huvudsakligen Moser (1983). Svenska svamp
namn enligt Ryman & Holmåsen (1984).

Svampar och exoter

Den klassiska mykologiska frågan i samband med 
införseln av främmande trädslag är naturligtvis 
om det finns någon risk för att skadesvampar 
skall uppträda. Skogspatologer har arbetat med 
sådana problem under hela detta sekel, eftersom 
det flera gånger inträffat att en skadesvamp mer 
eller mindre slagit ut ett introducerat träd. Mest 
känt är fallet med den amerikanska weymouth- 
tallen, Pinus strobus, som i slutet av 1800-talet, 
efter femtio år i Europa, angreps av filtrost, 
Cronartium ribicola. Olyckligtvis spred sig denna 
sjukdom till USA och förorsakade svåra skador 
inom hela det naturliga utbredningsområdet för 
weymouthtallen. Det är bl a risker av detta slag 
som gjort att Skogsstyrelsen begränsat introduk
tionen av Pinus contorta. Några svåra fall av 
svampskador har dock ännu inte inträffat (Karl
man 1984).

Svamparna kan i stort indelas i tre biologiska 
grupper, mykorrhizasvampar, parasiter och 
förnasvampar. För samtliga grupper kan man 
misstänka att tillkomsten av ett nytt skogseko- 
system kan ge upphov till förändrade livsbetingel
ser. Ett klassiskt samband mellan en mykorrhiza- 
svamp och ett introducerat trädslag är den av 
Fries (1860) uppmärksammade kopplingen mel
lan lärksopp Suillus grevillei och lärk. Han skriver 
att lärksoppen ”finns i stor mängd hvarhelst Lärk
träd blifvit planterade” och att arten är ”synner
ligen märkvärdig derigenom att den först i senare 
tider här i landet blifvit iakttagen och tvifvelsutan 
utifrån blifvit införd”. Först när Melin (1917) 
kunde påvisa ett samband mellan speciella svam
par och rotbildningen hos vissa träd började 
mykorrhizabildningens betydelse att klarna.

Bristande kunskaper om artspecifika kopp
lingar mellan träd och mykorrhizasvampar kan 
vara en följd av ett lågt intresse för ekologisk 
forskning på svampsidan. Relativt nyligen har 
Nannfeldt (1979) pekat på ett samband mellan 
Russula pectinata och planterad lind. I en av sina 
sista uppsatser (Nannfeldt 1985) uppmanar han 
alla mykologer, som är ”bofasta nära någon gam
mal slottspark att i dem efterspana för trakten 
främmande storsvampar och söka utforska par
kens och dess trädbestånds tillkomsthistoria.”

• 3 2

Fig 2. Försökslokalernas läge.
The experimental sites; cf. Table 1

Det är sannolikt att man kommer att göra nya 
spännande upptäckter på detta område.

Contortans parasitsvampar har studerats av 
Karlman (1984). Däremot finns inte någon publi
cerad kunskap om hur förnanedbrytande svam
par påverkas av ett trädslagsbyte från tall till con
torta.
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Tabell 1. Några data om försökslokalerna. 
Table 1. Information on the experimental plots

Lokal
Site

Lat. Long. Höjd över 
havet (m) 
Altitude (m)

Antal parceller 
No. of parcels

Ålder hösten 1985
Age, fall 1985

P. contortr. P. sylvestris

1. Brunnberget 61°35’ 16°40’ 300 4 30 31
2. Nianfors 61°36' 16“40’ 190 4 23 20
3. Klampenborg 61°50’ 14°25’ 300 2 37 35
4. Aspåsen 62°25' 15°45’ 480 2 18 17
5. Göransåsen 62°28’ 15°38’ 340 2 14 16
6. Dysjön 62°40’ 15°25’ 450 2 32 28

Försöken

Försökslokalernas läge framgår av fig 2 och några 
uppgifter om dem ges i tabell 1. De sex studerade 
jämförelseparen finns i norra Hälsingland, inre 
Medelpad och sydöstra Jämtland. De ligger alla 
ganska högt över havet och representerar därmed 
något kärva klimatlägen. Det yngsta contorta- 
beståndet var hösten 1984 14 år och det äldsta 37 
år. Samtliga bestånd är alltså ganska unga. Med 
något undantag tycks den föregående skogsgene- 
rationen ha dominerats av gran.

Sedan 1981 har vi i dessa bestånd haft ett antal 
parceller utstakade för studier av vegetationsför- 
ändringar. Storleken har varit 20 x 20 eller 40 x 
40 m beroende på vilka möjligheter som fanns i 
bestånden. I samtliga fall har vi försökt få fatt på 
ett intilliggande tallbestånd av jämförbar ålder 
(se tabell 1). Som regel finns dessa kontrollbe
stånd inom 100 meters avstånd från contorta- 
ytorna. I ett fall, Nianfors, har vi dock tvingats 
acceptera kontroller 6 km från contortaplante- 
ringarna.

Parcellerna har valts subjektivt inom de aktu
ella bestånden så att man skulle få en så represen
tativ bild som möjligt.

Jämförelserna bygger således på att ytorna var 
något så när lika den dag man valde att plantera 
contorta respektive tall. Ett stort metodproblem 
hänger samman med att contortatallen etablerar 
sig lättare efter plantering. De jämförda tall
bestånden är därför oftast glesare och har större 
inslag av gran och björk. Detta innebär stora eko
logiska skillnader, vilka inte behöver ha ett direkt 
samband med vilken tallart som förekommer. 
Trots denna invändning ger ytorna en bild av 
verkligheten. De utgör det bästa material som

står till buds för att få en uppfattning om hur 
storsvampfloran kan komma att utvecklas i 
skogar av Pinus contorta.

Metoder

Med början i mitten av augusti har samtliga frukt
kroppar av storsvampar insamlats på de utsta
kade parcellerna. För att få med alla svampar har 
ytorna delats in i mindre rektanglar med snören. 
Insamling har skett med fjorton dagars mellan
rum fram till dess att längre frostperioder omöj
liggjorde vidare fruktkroppsbildning. År 1984 
gjordes sammanlagt fyra revisioner och år 1985 
fem. I efterhand kan det konstateras att det hade 
varit bättre med tätare revisioner och längre 
observationstid. Det är svårt att ange hur stor 
andel av alla uppkomna svampar som vi plockat. 
Vår bedömning är att den utgör 80-90%.

Endast marksvampar med en hattdiameter 
över 1 cm har insamlats. Små arter, framför allt i 
släktena Mycena, Galerina och Marasmius, har 
alltså ej uppmärksammats. Att vi inte tagit med 
vedsvampar beror på att stubbar och vedavfall 
nästan uteslutande härrör från det gamla bestån
det. Förekomsten av vednedbrytande arter har 
således i detta fall inget att göra med om det 
växer tall eller contorta på marken.

Skillnader mellan svampåren

Ett sammandrag av de kvantitativa resultaten ges 
i tabell 2. På två av lokalerna har vi dubbla prov
ytor, vilka särredovisas med tillägg av bokstä
verna A och B.
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Tabell 2. Svampproduktion och artantal i åtta planteringar av tall jämförda med närbelägna contortaplanteringar 
1984 och 1985.
Table 2. Mushroom yield and number of species in 1984 and 1985 in eight stands of Pinus sylvestris compared with 
nearby stands of P. contorta.

Lokal
Site

Pinus sylvestris Pinus contorta

Antal frukt
kroppar/ha 
Number of 
fruitb./ha

Friskvikt
kg/ha
Fresh wt. 
kg/ha

Antal
arter
No. of 
species

Antal frukt
kroppar/ha 
Number of 
fruitb./ha

Friskvikt
kg/ha
Fresh wt. 
kg/ha

Antal 
arter 
No. of 
species

1984 1985 1984 1985 1984 1985* 1984 1985 1984 1985 1984 1985*

1. Brunnberget A 10 400 18 800 158,2 192,1 29 22 2 025 7 825 25,3 57,6 13 12
1. Brunnberget B 11 200 13 625 179,9 249,7 29 19 4 300 10 100 60,2 67,9 17 18
2. Nianfors A 7 222 19 389 37,6 123,5 19 18 2 911 10 422 19,4 43,9 17 14
2. Nianfors B 5 950 38 850 61,5 232,9 17 16 1 375 15 925 18,5 144,6 6 11
3. Klampenborg 29 845 56 978 216,5 603,1 23 24 16 700 38 933 150,5 499,8 26 26
4. Aspåsen 10 344 15 812 100,3 105,3 34 27 21 281 13 393 239,2 85,5 39 22
5. Göransåsen A 4 031 4 469 95,1 81,0 26 21 9 900 10 031 127,7 77,3 36 24
6. Dysjön 4 725 7 800 53,6 82,8 22 19 6 575 22 250 37,0 177,2 17 20

Mede!tal/Mean 10 465 21 965 112,8 208,8 25 21 8 133 16 110 84,7 144,2 21 18
Relativa tal 100 100 100 100 100 100 78 73 75 69 84 86

* Det verkliga antalet arter är större, då vi inte varit säkra på arterna i ett par släkten, särskilt spindelskivlingar.

Först kan konstateras att 1985 var ett bättre 
svampår än 1984. Såväl i tall- som i contorta- 
bestånden skördade vi dubbelt så många frukt
kroppar per kvadratmeter 1985 som 1984.

Någon avgörande skillnad får man inte om man 
mäter svampproduktionen som kg friskvikt i stäl
let för att räkna fruktkroppar. Detta är en själv
klarhet om det hela tiden rör sig om något så när 
samma arter. Den relativa ökningen i antalet 
fruktkroppar i tallbestånden mellan 1984 och 
1985 var 110%. Motsvarande siffra för svampar
nas samlade vikt var 85%. I contortabestånden 
ökade antalet fruktkroppar med 98% mellan de 
båda åren och den samlade svampvikten med 
70%.

I syfte att förklara skillnaden i svampproduk
tion mellan 1984 och 1985 har mätvärden från ett 
antal klimatstationer med långa mätserier (SMHI 
1984/85) studerats. I den berörda regionen var 
temperaturklimatet under vegetationsperioden 
relativt lika de båda åren. Däremot var det ett 
mycket stort nederbördsöverskott under juli och 
augusti 1985. Detta kan möjligen ha bidragit till 
den högre svampproduktionen 1985. Även under 
1984 hade vårt undersökningsområde ett rejält 
nederbördsöverskott jämfört med 30-årsmedel-

talet. Men denna nederbörd kom först i septem
ber och oktober, vilket var för sent för att nämn
värt stimulera fruktkroppsbildningen det året.

Artantalet är till synes något lägre 1985 än 
1984. Denna minskning är dock skenbar, efter
som vi i fält år 1985 inte varit säkra på artbestäm
ningen av bl a några spindelskivlingar. Att vär
den för år 1985 ändå tagits med beror på att vi är 
intresserade av den relativa skillnaden mellan 
svampförekomsten i tall- respektive contorta
bestånden. Denna skillnad är tillfredsställande 
belyst.

Variationen mellan bestånden

Variationen mellan bestånden är mycket stor. 
För tallens vidkommande är spännvidden från 
4 000 fruktkroppar per hektar till 57 000. Mot
svarande siffror i contortabestånden är 1 400 
respektive 39 000.

Det finns inget i materialet som kan förklara 
den stora skillnaden i svampproduktion mellan 
olika ytor. Något samband mellan antalet frukt
kroppar och lokalernas höjd över havet existerar 
inte. Ej heller beståndstätheten (antalet stammar 
per hektar eller dessas volym) synes spela in.
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Medelantalet arter q = p.nus contorta.
1984 + 1985
Average number of Plnus
species 198^ - 1965

Be&tåndets ålder 
Age of the stand

Fig 3. Sambandet mellan trädbeståndens ålder och det 
genomsnittliga antalet funna svampar för de båda 
undersökningsåren.
The correlation between the age of the tree stands and 
the number of mushroom species. Means for the two 
years of investigation.

Bendiksen (1981) har i Norge funnit att den 
högsta produktionen per yta av fruktkroppar 
synes inträffa i 20-åriga granbestånd. Trots att 
våra försöksbestånd samtliga är unga (15-37 år) 
har vi testat om det finns något samband mellan 
svampförekomst och ålder. Vad gäller antalet 
fruktkroppar har vi inte kunnat finna något 
sådant samband. Däremot kan det för contorta- 
beståndens vidkommande möjligen misstänkas 
att antalet arter minskar med stigande ålder (fig
3). Korrelationen är dock synnerligen svag. 
Vidare studier får avgöra om det i verkligheten 
finns något sådant samband. Om ett eller annat 
decennium, då vi får lite äldre contortaskogar, 
blir det bättre möjligheter att avgöra denna fråga.

Mindre svamp i contortaskogen ...

I genomsnitt har vi för hela materialet funnit 15% 
(3—4 st) färre arter i contortabestånden båda 
åren. Variationerna mellan lokaler och år är dock 
stora. Flest arter, 39 stycken, har vi plockat i 
contortabeståndet på Aspåsen (40 X 40 m) och 
det minsta antalet, 6 stycken, på contortalokalen 
Nianfors (20 x 20 m).

I fig 4 jämför vi antalet fruktkroppar per hektar 
mellan tall och contorta. I de sexton jämförelse
paren är svampproduktionen i tallbestånden

Antal fruktkroppar per hektar rn J3nui) öulveitm
Number of fruitbodies per hectare 1—1 J

Pinus contorta

20000

Lokal

50000

30000

Fig 4. Den totala svampproduktionen åren 1984 och 
1985 i de åtta försöksparen. Antal fruktkroppar per 
hektar.
The total mushroom yield in 1984 and 1985, respec
tively, in the eight comparisons. Number of fruitbodies 
per hectare.

högre i elva fall och således lägre i fem. I genom
snitt har produktionen per ytenhet i contorta
bestånden blott varit 75% av den i tallbestånden, 
se fig 5. En statistisk prövning (t-test) visar dock 
att skillnaden mellan fruktkroppsbildning i tall- 
respektive contortabestånd inte är signifikant på 
5%-nivån. Utesluts slemsoppen, Suillus flavidus, 
som enbart uppträder i contortabestånden (se 
nedan), från beräkningarna blir skillnaden signi
fikant ett av åren.

... men längre svampsäsong?

1 fig 6 redovisas den relativa svampskörden per 
plockningstillfälle för en av lokalerna. Härav ses 
att en topp i fruktkroppsbildningen inträffade 
båda åren, där dock 1984 års högsta nivå låg två 
veckor tidigare än 1985 års. Dessutom ses att pro
duktionen av fruktkroppar är mera uthållig över 
tiden i contortabeståndet, vilket sannolikt har att



SVENSK BOT. TIDSKR. 81 (1987) Storsvamp i bestånd av contorta 139

P contort«,

Antat fruktkroppar 
per hektar 
Number of fruifc- 
bodies per hectare

Suampproduktion kg 
friskvikt per hektar 
Mushroom yield kg 
freshweight per hectare

Antat arter 
Number of species

i i i i i
20 40 60 80 100%

Fig 5. Svampproduktionen i contortabestånden satt i 
relation till den i tallbestånden. Medeltal av 1984 och 
1985 års värden.
The relative mushroom yield in the contorta stands 
compared with the values from the Scots Pine stands. 
Mean of the results of 1984 and 1985.

göra med ett bättre beståndsklimat. Ett contorta- 
bestånd sluter sig tidigare än ett jämnårigt tall
bestånd. Contorta grenrensar sig inte lika fort 
som tall och har även en större barrmassa. Detta 
gör att man får ett fuktigare och mera utjämnat 
mikroklimat. Vidare är det sannolikt att antalet 
hårda morgonfroster vid höstens inträdande är 
färre i contortabeståndet.

Artsammansättning

I tabell 3 listas de 104 storsvampar, som under 
1984 och 1985 setts minst en gång på någon av 
försöksytorna. Ett av de bäst representerade släk
tena, såväl beträffande art- som fruktkropps- 
antal, är spindelskivlingarna. Arter i undersläktet 
Dermocybe, särskilt rödskivig kanelspindelskiv- 
ling Cortinarius semisanguineus, har på flera ytor 
såväl i tall- som i contortabestånd bidragit med de 
flesta fruktkropparna. Andra mycket vanliga 
arter är t ex pepparriska Lactarius rufus och lax- 
skivling Laccaria laccata. Sopparna representeras 
främst av sandsopp Suillus variegatus samt i con
tortabestånden av slemsopp S. flavidus, se vidare 
nedan. Sent på säsongen förekom den lilla gul
köttiga grynskivlingen, Cystoderma jasonis, rik
ligt på flera lokaler.

P sylvestris
Andel m 
totoUkörden

P contorta

Fig 6. Den insamlade svampskördens relativa fördel
ning på plockningsdatum i försöket på Aspåsen.
The temporal distribution of the mushroom yield at 
Aspåsen in 1984 and 1985.

De flesta arter återfinns såväl i tall- som i con
tortabestånden. Nästan alla tallens mykorrhiza- 
svampar torde kunna etablera sig på rötter av 
contorta. Från detta generella drag finns dock två 
undantag (tabell 4):

Den rödgula slemskivlingen, Chroogomphus 
rutilus, finns nästan uteslutande i tallbestånden. 
För att göra siffrorna i tabell 4 jämförbara mellan 
ytorna har vi räknat upp antalet fruktkroppar till 
hektarsiffror. Siffrorna 6 och 25 för rödgul slem- 
skivling på tre contortaytor motsvarar enstaka 
exemplar. Deras förekomst har säkerligen sam
band med de självsådda tallar, vilka infunnit sig 
på eller vid ytan. Den rödgula slemskivlingen är 
en vanlig barrskogssvamp i hela Fennoskandia 
och bildar mykorrhiza med tall (Ryman & Holm- 
åsen 1984).

Slemsoppen, Suillus flavidus, är helt knuten till 
contorta. Den uppträdde i stora mängder i två av 
contortabestånden i trakten av Ange under 1984, 
men saknades det året i de andra contortaytorna. 
Under det goda svampåret 1985 dök arten upp i 
samtliga contortabestånd. Inte ett enda exemplar 
har påträffats i de intilliggande tallytorna. Slem
soppen är känd som mykorrhizasvamp på tall i 
mossar och sumpskog (Ryman & Holmåsen
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Tabell 3. Arter, vilka under 1984 eller 1985 uppträtt 
minst en gång på någon av tall- eller contortaytorna. 
Nomenklatur efter Moser (1983), Jülich (1984), Höi- 
land (1983) samt Ryman & Holmåsen (1984).

Table 3. Species which have been found during 1984 or 
1985 at least one time on any of the Scots Pine or 
contorta-pine sites.

Art sylv con

Agaricus-art, champinjon X
Amanita muscaria, röd flugsvamp X
A. porphyria, svartringad flugsvamp X X
Boletus edulis, stensopp X X
Cantharellula umbonata, fläckkantarell X X
Cantharellus tubaeformis, trattkantarell X X
Chalciporus piperatus, pepparsopp X
Chroogomphus rutilus, rödgul slemskivling 
Clavulinopsis helvola, orangegul

X X

klubbsvamp X
Clitocybe clavipes, mörk trattskivling X X
Clitopilus prunulus, mjölskivling X
Collybia butyracea, mörk nagelskivling X X
C. dryophila, blek nagelskivling X
C. maculata, fläcknagelskivling X
C. putilla, kanelbroskskivling X
Coltricia perennis, skinnticka X X
Cortinarius anomalus, björkspindelskivling X X
C. armillatus, rödbandad spindelskivling X X
C. brunneus, umbrabrun spindelskivling X X
C. camphoratus, stinkspindelskivling X X
C. cinnamomeus, kanelspindelskivling
C. collinitus, violettfotad slemspindel-

X X

skivling X X
C. croceus, gulskivig kanelspindelskivling X X
C. delibutus, gul spindelskivling X X
C. duracinus, broskspindelskivling X X
C. evernius, lila spindelskivling X X
C. fervidus X
C. gentilis, gulbandad spindelskivling X X
C. integerrimus, honungsspindelskivling X
C. laniger, ullspindelskivling X X
C. multiformis, lökspindelskivling X X
C. ochrophyllus X X
C. paleaceus, pelargonspindelskivling X

C. paragaudis X
C. pholideus, tofsspindelskivling
C. porphyropus, purpurfotad spindel-

X

skivling X X

C. sanguineus, blodspindelskivling X X
C. scaurus, myrspindelskivling
C. semisanguineus, rödskivig kanel-

X X

spindelskivling X X

C. traganus, bockspindelskivling X

C. varius, klubbspindelskivling X X

Cudonia circinans, mössmurkling 
Cystoderma amianthinum, ockragul

X

grynskivling X X

C. carcharias, blekröd grynskivling X X

C. granulosum, rostbrun grynskivling X X

C. jasonis, gulköttig grynskivling X X

Entoloma cetratum, skogsrödhätting X X

Art sylv con

Gomphidius glutinosus, citrongul 
slemskivling X

Gyromitra infula, biskopsmössa X

Hebeloma crustuliniforme, tårfränskivling X X

Hydnum repandum, blek taggsvamp X

Hygrocybe conica, toppvaxskivling X

H. psittacina, grön vaxskivling X

Hygrophoropsis aurantiaca, falsk kantarell X X

Hygrophorus agathosmus, välluktande 
vaxskivling X

H. hypothejus, frostvaxskivling X

H. olivaceoalbus, olivvaxskivling X X

Inocybe lacera, mörk trådskivling X X

Laccaria bicolor, tvåfärgad laxskivling X X

L. laccata, laxskivling X X

L. purpureobadia X

Lactarius delerrimus, granblodriska X

L. fuscus, mörk kokosriska X X

L. glyciosmus, kokosriska X X

L. musteus X X

L. rufus, pepparriska X X

L. torminosus, skäggriska X X

L. trivialis, skogsriska X X

L. vietus, gråriska X X

Leccinum aurantiacum, aspsopp X X

L. scabrum, björksopp X X

L. versipelle, tegelröd björksopp X X
L. vulpinum, rävsopp X

Lycoperdon foetidum, mörk röksvamp X X

L. perlatum, vårtig röksvamp X X
L. umbrinum, umbrabrun röksvamp X X
Lyophyllum-art, gråskivling X

Omphaliaster asterosporus X
Omphalina ericetorum, vecknavling X X

Paxillus involutus, vanlig pluggskivling X X

P. panuoides, källarkantarell X
Psathyrella-art, sprödskivling X X
Rozites caperata, rynkad tofsskivling X
Russula adusta, svedkremla X \X
R. aeruginea, grönkremla X X
R. decolorans, tegelkremla X X
R. emetica, giftkremla X X

R. paludosa, storkremla X X
R. sanguinea, blodkremla X
R. versicolor, skarp sienakremla X X
R. vinosa, vinkremla X X
R. xerampelina, sillkremla X X
Stropharia hornemannii, stor kragskivling X X
S. semiglobata, gul kragskivling X X
Suillus bovinus, örsopp X
S. flavidus, slemsopp X
S. luteus, smörsopp X X
S. variegatus, sandsopp X X
Thelephora terrestris, vårtöra X X
Tricholoma flavovirens, riddarmusseron X
T. inamoenum, luktmusseron X
T. pessundatum, droppfläckig kastanje- 

musseron X
T. saponaceum, såpmusseron X
Xerocomus-art X
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Tabell 4. Förekomsten av rödgul slemskivling och slemsopp i tall- och contortabestånden.
Table 4. Occurrence of Chroogomphus rutilus and Suillus flavidus in the compared stands of Pinus sylvestris and 
P. contorta.

Chroogomphus rutilus 
(radgul st-em&kivUng) 1984

Pinus sglvestris 
Lokal/öite

IA IB 2A 2B 3 4 5 b
Antal fruktkroppar per hektar 
Wumber of fruitbodles per hectare

15 225 III 250 II 15 12 215

215 325 100 125 144 115 61 650

Rn us contorta
Lokat/Ate

IA IB 2A 26 3 4 5 6
Antal fruktkroppar per hektar 
KJumber of fruitbodies per hectare

------ 25

---25- — 6-

5uilXus flavidus
(stemsopp) 1984

4^

- 7593 692 -

50 256 - II 2.369 9519 100

1984). Dess förändrade beteende är svårförklar- 
ligt. Vanligtvis växer den med tall i sumpiga mil
jöer, men har nu påträffats med contorta på 
friska marker. Frågan är om det verkligen är S. 
flavidus vi funnit. Morfologiskt stämmer ”con- 
tortasvampen” väl med denna. Från Nordame
rika har dock en mykorrhizasvamp knuten till 
Pinus contorta beskrivits under namet Suillus 
umbonatus (Dick & Snell 1960, Smith & Thiers 
1964). Morfologiskt synes denna överensstämma 
helt med den europeiska S. flavidus. Men det är 
inte uteslutet att det rör sig om två enheter med 
identiskt utseende men olika ekologiska krav och 
därmed olika mykorrhizavärdar. Vidare studier 
för att klarlägga detta pågår.

Såväl slemsopp som rödgul slemskivling är all
männa i Medelpad (Eriksson m fl 1985).

Svampproduktion och matsvampar

På basis av en nationell inventering under åren 
1974-1977 har skogsmarkens produktion av 
marksvampar skattats till 2 000 stycken per år och 
hektar eller i friskvikt till 100 kg per hektar 
(Kardell m fl 1980). Våra siffror från de sexton 
försöksytorna ger ett genomsnittligt högre värde.

138 kg per hektar. De verkliga siffrorna torde 
närma sig 170 kg per hektar, baserat på att vi fått 
med 80% av produktionen. Vid Klampenborg 
fann vi hösten 1985 så mycket som 50CE603 kg 
storsvampar per hektar, vilket berodde på mass- 
uppträdande av pepparriska Lactarius rufus.

Andelen matsvampar i våra tall- och contorta- 
ytor är mycket låg, speciellt om man ser till de 
arter som är mest populära. Vi har endast funnit 
några enstaka ex av trattkantarell Cantharellus 
tubaeformis, stensopp Boletus edulis och smör- 
sopp Suillus luteus. Mer rikligt har dock tegel- 
kremla Russula decolorans och sandsopp Suillus 
variegatus uppträtt.

Sammanfattning

Två års studier av svampfloran i sex områden kan 
inte ge svar på frågan om det blir små eller stora 
förändringar när man ersätter tall med contorta. 
Men mycket talar för att det kan bli en reduktion 
av såväl antalet arter som fruktkropparnas bio
massa. Pinus contorta bildar sannolikt inte 
mykorrhiza med rödgul slemskivling. Det kan fin
nas fler sådana fall. Andra arter, som slemsop-
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pen, gynnas uppenbart av contortaintroduk- 
tionen.

Det bör avslutningsvis framhållas att vi jämfört 
svampfloran i två typer av kulturskog. Vi har inte 
funnit några sällsynta eller specialiserade arter. 
För dessa liksom för många andra svampar torde 
övergången från gammal naturskog till nutidens 
skötta och effektivt utnyttjade kulturskog vara 
det stora problemet.
Lars Kardell har svarat för undersökningens upplägg
ning, tagit aktiv del i fältarbetet samt sammanställt och 
skrivit råmanus. Johan Nitare svarade för större delen 
av fältarbetet och dess sammanställning 1984 och Mar
gareta Blomgren för det under 1985.
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Svenska Botaniska Föreningen 1986

Under 1986 sammanträdde styrelsen den 23 juni i 
Degeberga och den 6 december i Stockholm. Nya 
tryckerirutiner har medfört att utgivningsplanen 
för Svensk Botanisk Tidskrift har hållits bättre än 
föregående år. Under 1987 upphör Forsknings
rådens Förlagstjänst, som fungerat som distribu
tör sedan 1976. Arbete pågår med att finna en 
ersättning.

Ett generalregister för Svensk Botanisk Tid
skrift åren 1967-86 utkommer under våren 1987. 
Arbetet med den första tioårsperioden har utförts 
av Mats och Ove Eriksson, Umeå, och årgångar
na 1977-1986 av Britt Snogerup, Lund.

En lista över svenska svampnamn är under 
tryckning och utkommer under januari 1987. 
Även för övriga grupper föreligger mer eller 
mindre färdiga listor i manuskript.

Föreningen stöder ekonomiskt de landskaps- 
floraprojekt som pågår över hela landet. De pro
jekt som ännu inte är avslutade och som fått stöd 
av föreningen är Blekinge, Halland, Gotland, 
Småland, Västergötland, Södermanland, Häl
singland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland, Väs
terbotten och Norrbotten.

Styrelsen hade under 1986 följande samman
sättning: Nils Lundqvist ordf, Olle Persson vice 
ordf, Nadja Niordson sekr, Göran Lundeberg 
kassör, Thomas Karlsson redaktör och Per-Arne 
Andersson, Lars Arvidsson, Roland Carlsson, 
Carl-Johan Clemedson, Stefan Ericson, Lena 
Jonsell och Ulf Swahn övriga ledamöter.

Föreningens årsmöte hölls den 24 juni på 
Forsakarsgården i Degeberga.

Botanikdagarna i östra Skåne

Botanikdagarna 1986 ägnades östra Skåne, med 
förläggning i Forsakargården och Degeberga 
stugby.

Vi samlades vid middagstid den 23 juni och 
efter en snabb lunch var det redan dags för den 
första exkursionen. Forsakarravinen erbjöd inte 
bara svalkande skugga under de högvuxna

bokarna, utan visade också upp ett urval av 
”skånska” växter, såsom sydlig lundarv Stellaria 
nemorum ssp. glochidisperma, kåltistel Cirsium 
oleraceum, skogsstarr Carex sylvatica och mäng
der av gulplister Lamium galeobdolon. Sedan vi 
tagit oss uppför den branta ravinsluttningen fort
satte vi mot Söndre klack, ett område med höga 
åskullar av kalkhaltig sand. Vi vandrade utmed 
järnvägsspåret och på grässluttningen nedanför 
banvallen mötte vi de första sandliljorna, hybri
den Anthericum liliago x ramosum. På de torra 
betesmarkerna nedanför järnvägen uppletades 
utan svårighet rariteten sandlusen Medicago 
minima samt sandglim Silene conica och grådådra 
Alyssum calycinum, alla redan utblommade - 
blomprakten (och väldoften) stod sandnejlikan 
Dianthus arenarius för, där den täckte kullarnas 
sidor med vita drivor.

På kvällen höll professor Gunnar Weimarck ett 
uppskattat föredrag, Utbredningstyper i Skånes 
flora.

Exkursionerna under de två följande dagarna 
hade delats upp i två turer: den södra och den 
norra, med grupper som alternerade.

Södra turen började i Vitemölla naturreservat. 
Ett hav av blommande stor sandlilja Anthericum 
liliago på sluttningarna mot havet tog andan ur 
besökarna. Här växte också sandnejlikan Dian
thus arenarius i stort antal och andra representan
ter för den östskånska sandstäppen, som tofs- 
äxing Koeleria glauca, sand vedel Astragalus are
narius, fältsippa Pulsatilla pratensis, sandviol 
Viola rupestris, sandsvingel Festuca polesica, 
sandtimotej Phleum arenarium och hedblomster 
Helichrysum arenarium. Stora ytor upptas även 
av sur sandgräshed, där bl a borsttåtel Coryne- 
phorus canescens och sandkrassing Teesdalia 
nudicaulis kunde studeras. I sanddynerna vid 
stranden sågs även gråsvingel Festuca rubra ssp. 
arenaria och på den öppna havsstranden diverse 
mållor av släktet Atriplex.

Färden gick vidare till Stenshuvud, som utgör 
den sydostliga avslutningen på Linderödsåsens
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urbergshorst. De båda markerade höjderna är 
uppbyggda av gnejs. Större delen av Stenshuvud 
är idag bevuxen med lövskog, något som exkur- 
sionsdeltagarna var tacksamma för då det erbjöds 
skugga under uppstigningen. Väl uppe på toppen 
återstod att klättra och hasa sig ner ett tiotal 
meter utför den branta östsluttningen för att be
undra rariteten glansbräken Asplenium adian- 
tum-nigrum. Sedan vi pustat ut fortsatte vi utför 
den södra sluttningen och kom via en stig kantad 
av manshög slokörnbräken Pteridium aquilinum 
var. aquilinum ut på de sandiga avlagringar, som 
utbreder sig nedanför Stenshuvuds södra fot. Här 
kunde vi bl a notera sandstarr Carex arenaria och 
de utblommade resterna av vårspärgel Spergula 
morisonii. Sandheden avlöstes av en fuktäng, på 
vilken vi såg blommande Jungfru Marie nycklar 
Dactylorhiza maculata och andra orkidéer, såsom 
de tyvärr redan utblommade majnycklarna D. 
majalis. I närheten av parkeringsplatsen, där vi 
intog den medhavda lunchen, kunde vi studera en 
annan av florans rariteter: smultronfingerört 
Potentilla sterilis.

Stärkta av mat och kaffe och svalkade av glas
sar begav vi oss vidare till naturreservatet Bene- 
stads backar i Fyledalens östra sluttning. Dal
sidorna täcks huvudsakligen av kalkrik morän
lera. De torrare delarna av backarna bär en 
stäppartad torräng med stor artrikedom och vi 
fann sällsyntheter som stenkrassing Hutchinsia 
petraea, fältvädd Scabiosa columbaria och ett par 
nästan utblommade exemplar av fältnocka Sene- 
cio integrifolius. På sluttningarna, i anslutning till 
bäckrännilar och kärrhyllor finns bårder av kalk
fuktäng med bl a klöverärt Tetragonolobus mari- 
timus och stor ögontröst Euphrasia rostkoviana 
ssp. rostkoviana. I kalkkärren axag Schoenus fer- 
rugineus, blåtåg Juncus inflexus, trubbtåg 3. sub- 
nodulosus, småvänderot Valeriana dioica, kärr- 
johannesört Hypericum tetrapterum; vatten- 
myntan Mentha aquatica var. aquatica fyllde luf
ten med väldoft.

På kvällen, efter Svenska Botaniska Före
ningens årsmöte, hölls ett medryckande föredrag 
av fil dr Urban Emanuelsson, Odlingens betydelse 
för det skånska landskapet.

Norra turen förde oss först till Maltesholm på 
Linderödsåsens nordsluttning. Vandringen gick 
genom högvuxen lövskog och vid en liten bäck 
växte stora bestånd av strutbräken Matteuccia 
struthiopteris och vitskråp Petasites albus. I skug

gan av lövträden sågs även skogsbräsma Carda- 
mine flexuosa, lundbräsma C. impatiens, skogs- 
veronika Veronica montana, skogsnycklar Dac
tylorhizafuchsii och hässleklocka Campanula lati- 
folia. Stora mattor av ramslök Allium ursinum 
kunde lätt lokaliseras med näsans hjälp - lök
doften kändes stark i den stilla luften. På slutt
ningen upp mot den storslagna slottsinfarten 
fanns stora bestånd av månviol Lunaria rediviva.

Efter ett kort stopp vid Kristinelund, där busk- 
vicker Vida dumetorum har en av sina få före
komster i Skåne, gick turen vidare mot Lyngsjön. 
Där studerades strandvegetationen med flera 
starr- och videarter, från badbryggan fiskade vi 
upp krusnate Potamogeton crispus och lunch in
togs på torrare fläckar bland plattsäv Blysmus 
compressus.

Efter lunchen gjordes en avstickare mot Hom- 
mentorp och exkursionsdeltagarna kunde glädja 
sig åt dvärgserradella Ornithopus perpusillus i 
blom och frukt.

Nästa mål var Vramsån vid Bäcklunda kvarn, 
där jättemöjan Ranunculus fluitans har en av sina 
rikaste förekomster. Förväntningarna kom inte 
på skam. Stora sjok av jättemöja, som i Skandi
navien bara finns i Vramsån, blommade för fullt i 
både fiskdammar och i själva ån.

Resten av eftermiddagen tillbringades på 
Tosteberga ängar, ett större område av strand
nära, tills helt nyligen ogödslade betesmarker 
med stor miljövariation - saltängar på morän, 
kalkrika fuktängar och torräng. Busksnår av en 
mångfald arter, däribland äppelros Rosa rubigi- 
nosa, benved Euonymus europaeus och skogs- 
kornell Cornus sanguinea, ger skugga åt lund
växter som skogsbingel Mercurialis perennis och 
lungört Pulmonaria obscura, och på de öppnare 
områdena växer mängder av gullviva Primula 
veris, jordtistel Cirsium acaule och, till glädje för 
alla som hade kamera med, blommande fältnocka 
Senecio integrifolius. Överfyllda av intryck var 
det nära att vi missat nässelsnärjan Cuscuta euro- 
paea som i blygsam prakt slingrade sig i vegetatio
nen under stättan vid själva ingången till natur
reservatet.

Tre soliga exkursionsdagar var slut. Inte bara 
vädret hade varit välregisserat utan även själva 
turerna, organiserade och ledda av medlemmar i 
Lunds Botaniska Förening.

Nadja Niordson
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